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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نوجویی ،اجتناب از آسیب ،پاداش خواهی و پشتکار زنان شهر
اصفهان بود .روش پژوهش نیمه آزمایشی در قالب طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری زنان شهر اصفهان
در سال  8931بودند .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  24نفر از آنان در دو گروه آزمایش ( 48نفر) و کنترل (48
نفر) قرار گرفتند .گروه آزمایش تحت  1جلسه  39دقیقهای رفتاردرمانی دیالکتیکی قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچگونه مداخلهای
از رفتاردرمانی دیالکتیکی دریافت نکرد .از سیاهه سرشت و مَنِش ( )TCI-125کلونینجر و همکاران ( )8332بهمنظور گردآوری
اطالعات استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .نتایج نشان داد که رفتاردرمانی
دیالکتیکی بهکاررفته در این پژوهش میتواند نوجویی ،اجتناب از آسیب ،پاداش خواهی و پشتکار زنان را بهبود بخشد؛ بنابراین با
توجه به اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در محیطهای مشاوره و رواندرمانی خانواده برای بهبود مشکالت شخصیتی زنان از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
کلیدواژه :رفتاردرمانی دیالکتیکی ،نوجویی ،اجتناب از آسیب ،پاداش خواهی ،پشتکار.
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مقدمه
شخصیت انسان را میتوان بهعنوان سازمانی پویا در درون فرد مشتمل از نظامهای زیستی-روانی و اجتماعی 8تعریف کرد که وظیفه
نظمبخشی و انطباقیابی با محیط در حال تغییر را بر عهده دارد (کلونینجر 4و همکاران .)4983 ،این وضعیت شامل نظامهای
خودمختاری هستند که شناختها ،9هیجانات ،2کنترل تکانه 5و روابط اجتماعی 6را تعدیل میکنند (کلونینجر .)4992 ،در این بافت،
ویژگیهای شخصیتی خاص ،چگونگی درک و تفکر فرد در مورد خود ،سایر افراد و جهان بهطورکلی را بر عهده دارد (کلونینجر،
 .)4993بر اساس نظریه زیستی-روانی و اجتماعی کلونینجر ( ،)4989شخصیت از چهار بعد زیستی-ژنی سرشت 7شامل نوجویی،1
اجتناب از آسیب ،3پاداشخواهی 89و پشتکار 88تشکیلشده است .این ابعاد تصور میشود که از نظر ژنتیکی از یکدیگر استقالل
دارند ،بهطورمعمول وراثتی و در طول زمان پابرجا و ثابت میباشند (کلونینجر و همکاران ،)4986 ،و بهنوعی تحت عنوان پاسخهای
هیجانی خودکار از آنها نامبرده میشود (هوانگ 84و همکاران .)4949 ،همچنین نظریه زیستی-روانی و اجتماعی به بررسی

مَنِش89

پرداخته است (لئونگ 82و همکاران )4983 ،که ابعاد خودفرمانی ،85تعاون 86و خودفراروی 87میباشند (المینهانا 81و کلونینجر،)4983 ،
که کلونینجر آنها را متأثر از رشد اجتماعی و محیط بیرونی فرد میداند (گارسیا و همکاران .)4983 ،به عبارتی ،میتوان گفت که
سرشت از طریق وراثت و مَنِش از طریق محیط در فرد اثرگذار است (هوجر و سیزو )4949 ،83و هر یک از ابعاد سرشتی و مَنِشی
در یک دستگاه تعاملی ،جریان سازگاری و تطابق تجربیات زندگی را راهاندازی و هدایت میکند .آمادگی ابتال به اختالالت هیجانی
و رفتاری از چگونگی عملکرد این دستگاه تعاملی اثر میپذیرد (سارینن 49و همکاران.)4949 ،
در این پژوهش به ابعاد سرشت پرداختهشده است .سرشت اساس وراثتی هیجانات و یادگیریهایی است که از طریق رفتارهای
هیجانی و خودکار کسب میشود و بهعنوان عادات قابلمشاهده در اوایل زندگی فرد در تمام طول زندگی ثابت دیده میشود و
تقریباً میماند (شاکر دولق و سلحشور بناب .)8936 ،کلونینجر در مدل عصبی زیستی خود مطرح کرده است که سامانههای سرشت
1
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در مغز دارای سازمانیافتگی کارکردی و متشکل از سامانههای متفاوت و مستقل از یکدیگر برای فعالسازی تداوم و بازداری رفتار
در پاسخگویی به گروههای معینی از محرکها هستند (کلونینجر و کلونینجر.)4949 ،
هر یک از ابعاد اساسی چهارگانه سرشتی (نوجویی ،اجتناب از آسیب ،پاداشخواهی و پشتکار) یک صفت دارای توزیع طبیعی است
که تقریباً ارثی ،قابلمشاهده در کودکی و نسبتاً پایدار در طول زمان میباشد و تا حدودی توانایی پیشبینی رفتار فرد در بزرگسالی
را دارند .تفاوت های سرشتی که در ابتدا ثابت نیستند ،تمایل به تثبیت در طول سال دوم و سوم زندگی دارند (سادوک 8و سادوک،
4997؛ به نقل از بیرامی و عبداهللزاده جدی .)8938 ،عامل سرشتی اجتناب از آسیب به خصوصیاتی چون نگرانی ،ترس از عدم
قطعیت ،شرم و خجالت در مواجهه با غریبهها و خستگی و فرسودگی اشاره دارد ،نوجویی یک عامل سرشتی مرتبط با تحریک
جویی ،افراط ،تکانش گری و بینظمی میباشد .افرادی که نوجویی باالیی دارند تمایل به تغییرات خلقی سریع ،رفتارهای هیجانی،
کاوشگری و کنجکاوی دارند .چنین افرادی مشتاق تغییرات هستند ،بهآسانی حوصلهشان سر میرود و تکانشگر و بینظم هستند.
عامل سرشتی پاداش خواهی بیانگر خصوصیاتی چون احساساتی بودن ،گشودگی و پذیرش روابط گرم ،دلبستگی و وابستگی
میباشد .افرادی که در بعد پاداش خواهی ،نمرهی باالیی میگیرند ،نازک دل ،گرم ،حساس ،فداکار و اجتماعی هستند .بعد پشتکار
شامل اشتیاق به تالش در پاسخ به نشانههای پاداش احتمالی در مقابل تنبلی ،سختکوشی با وجود تنبیههای متناوب در مقابل عادت
به پاداش ،جاه طلبی و ادامهی تالش تا رسیدن به موفقیت در پاسخ به ناکامی متناوب در مقابل تسلیم و شکست میباشد (کلونینجر،
و همکاران8339 ،؛ به نقل از بیرامی و عبداهللزاده جدی.)8938 ،
از طرفی زنان ،بهعنوان قشری از جامعه نقش مهمی در سالمت و تحکیم بنیان خانواده و جامعه ایفا میکنند که داشتن صفاتی چون
نگرانی ،خستگی ،افراط ،تکانش گری ،احساساتی بودن و جاه طلبی که ویژگیهای نابهنجار سرشت در است ،میتواند هم برای
خود آنان ،همخانواده و جامعه آسیبزا باشد .لذا بهکارگیری یک مداخله روانشناختی که بتواند این صفات را در زنان موردمطالعه
این پژوهش را ارتقاء ببخشد دارای اهمیت و ضرورت است .یکی از مداخالت مهم که نقش مهمی در بهبود مشکالت شخصیتی
دارد ،درمان دیالکتیکی 4است (رودگی 9و همکاران .)4949 ،رفتاردرمانی دیالکتیکی رویکرد جدیدی است بر مبنای تنظیم هیجان که
توسط لینهان8339( 2؛ به نقل از راتوس 5و همکاران )4983 ،شکلگرفته است و بهطور ویژه برای آموزش مهارتهای تنظیم هیجانات
سازگارانه طراحی شده و رفتارهایی که نتیجه ناتنظیمی هیجانی است را مورد هدف قرار میدهد (ساویسچیولی 6و همکاران.)4949 ،
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رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی یک روش رفتاردرمانی موج سوم است که اجزای مبتنی بر رفتار (جهتگیری به سمت تغییر )8را با
عناصر ذهنآگاهی (جهتگیری به سمت افزایش پذیرش )4ترکیب میکند (تومس 9و همکاران .)4983 ،رفتاردرمانی دیالکتیکی
بهعنوان بهترین درمان برای بهبود مشکالت شخصیتی مطرحشده است و دستاوردهای بیشتری در بهبود بیماران مبتال به اختالالت
شخصیت نسبت به سایر مداخالت داشته است (سئو 2و همکاران .)4949 ،جهتگیری نظری این روش به درمانی ،ترکیبی است از
سه موضع نظری عمده؛ علم رفتار ،فلسفه دیالکتیک و کاربرد اصول فلسفه شرقی ذن (اسچمیتگن 5و همکاران .)4983 ،درمجموع
با توجه به آنچه گفته شد و کارآمدی این روش درمانی که در پژوهشهای مختلف مورد تائید قرارگرفته است (وتربورگ 6و
همکاران4981 ،؛ بوریتز 7و همکاران4981 ،؛ کویل 1و همکاران4981 ،؛ ناوارو-هارو 3و همکاران4981 ،؛ پوربست 89و همکاران،
4981؛ موران 88و همکاران )4981 ،در این پژوهش به این سوال پرداخته است که آیا رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نوجویی ،اجتناب از
آسیب ،پاداش خواهی و پشتکار زنان شهر اصفهان مؤثر است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی در قالب طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .در این پژوهش جامعه آماری کلیه زنان 81
تا  65ساله اصفهان در سال  8931بودند .به روش نمونهگیری در دسترس  24نفر انتخاب و این افراد انتخابشده به شیوه تصادفی
ساده در دو گروه  48نفره ( 48نفر گروه آزمایش و  48نفر در گروه کنترل) جایگزین شدند .رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش
و حداقل نمره در متغیرهای مورد نظر ،نداشتن اختالالت روانپزشکی جدی ،عدم شرکت در برنامههای درمانی و یا مشاورهای
بهطور همزمان از مالکهای ورود به پژوهش و همچنین غیبت بیش از دو بار در جلسات رفتاردرمانی دیالکتیکی و شرکت در
برنامههای درمانی دیگر بهطور همزمان از مالکهای خارج از پژوهش بود .بعدازاین مرحله گروه آزمایش پس از اخذ موافقت
اخالقی تحت رفتاردرمانی دیالکتیکی (هر هفته  8جلسه  39دقیقهای) قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل در لیست انتظار باقی
ماندند و هیچگونه آموزشی رفتاردرمانی دیالکتیکی ندیدند .احترام به کرامت و حقوق افراد نمونه ،حفظ حریم خصوصی ،اسرار و
آزادی آزمودنیها ،توضیح هدف پژوهش بهطور شفاف برای آنها ،کسب رضایت آگاهانه از آنها ،اختیاری بودن شرکت در پژوهش،
حق خروج از مطالعه ،بدون ضرر بودن رفتاردرمانی دیالکتیکی ،پاسخ به سواالت ،در اختیار قرار دادن نتایج در صورت تمایل به
افراد نمونه و ارائه جلسات درمانی بهصورت فشرده به افراد گروه کنترل بعد از اجرای پسآزمون از اصول اخالقی رعایت شده در
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این پژوهش بود .بعد از اتمام جلسات درمانی از هر دو گروه در شرایط یکسان پسآزمون به عمل آمد .افراد به همان پرسشنامهای
که در پیشآزمون به آنها پاسخ داده بودند به سواالت آن بهعنوان پسآزمون پاسخ دادند و دادههای گردآوریشده با آزمونهای
آماری مناسب مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در این تحقیق از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کوواریانس
چندمتغیره) استفاده شد .نرمافزار تحلیل دادهها برنامه  SPSSنسخه  42بود.
ابزار پژوهش
پرسشنامه سرشت-مَنِش )TCI-125( 1کلونینجر و همکاران ( :)1991این پرسشنامه شامل  845سوال و در ایران توسط کاویانی
و حقشناس ( )8973ترجمه و هنجاریابی شده است .پرسشنامه مذکور  2خرده مقیاس سرشت شامل نوجویی ،اجتناب از آسیب،
پاداشخواهی و پشتکار و سه خرده مقیاس مَنِش شامل خودفرمانی (خودراهبری) ،تعاون (همکاری) و خودفراروی را اندازهگیری
میکند .در این پژوهش از  2خرده مقیاس سرشت شامل نوجویی (با سواالت ،69 ،69 ،53 ،59 ،58 ،27 ،22 ،46 ،42 ،82 ،89 ،8
 896 ،895 ،899 ،33 ،77 ،76 ،78و  ،)845اجتناب از آسیب(با سواالت ،18 ،71 ،79 ،69 ،64 ،68 ،26 ،25 ،91 ،99 ،83 ،86 ،3 ،4
 885 ،892 ،31 ،16 ،14و  ،)842پاداشخواهی (با سواالت  888 ،37 ،36 ،15 ،73 ،74 ،65 ،52 ،93 ،98 ،46 ،49 ،85 ،88و )883
و پشتکار ( 55 ،97 ،44 ،1و  )886استفادهشده است .نمرهگذاری در طیف لیکرت (از غلط  9نمره تا صحیح  8نمره) میباشد .در
داخل ایران ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه بررسی و ضرایب کرونباخ در بین  9/73تا  9/12بهدستآمده است (محمدی و
همکاران .)8937 ،در خارج از کشور نیز ضریب آلفای کرونباخ  9/18گزارششده است (استینگریمسون 4و همکاران .)4949 ،در
پژوهش حاضر روایی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تائید شد .به این صورت که مقادیر نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی ،X2/d
شاخص نیکویی برازش ،)GFI( 9شاخص برازش مقایسهای )CFI( 2و خطای ریشهی مجذور میانگین تقریب )RMSEA( 5به
ترتیب  9/398 ،9/318 ،8/249و  9/978به دست آمد .پایایی و اعتبار پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 9/77
به دست آمد .در ادامه جلسات رفتاردرمانی دیالکتیکی در جدول شماره  8آمده است.

). Temperament and Character Inventory(Tci-125
. Steingrimsson
3
). goodness of fit index (GFI
4
). comparative fit index (CFI
5
). root mean square error of approximation (RMSEA
2
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جدول  .1جلسات رفتاردرمانی دیالکتیکی اقتباس از نئاکسیو و همکاران ()0202
جلسه

محتوی جلسه

اول

درمان با تعریف دیالکتیکی ،اصول و راههای تفکر و عمل به شیوه دیالکتیکی ،آشنایی با مفهوم هوشیاری فراگیر و سه حالت ذهنی
(ذهن منطقی ،ذهن هیجانی و ذهن خردگرا) آغاز گردید.
آموزش مهارت برای دستیابی به هوشیاری فراگیر .مهارتهای «چه چیز» از طریق مهارت مشاهده ،توصیف و شرکت کردن در

دوم

گروه.
تمرکز مهارتهای «چگونه» که عبارت است از عدم قضاوت ،خود هوشیاری فراگیر و کارآمد عمل کردن.

سوم
چهارم

تمرین بر روی پرت کردن حواس ،قدرت تحمل اضطراب ،خود تسکین دهندگی با حواس پنجگانه.

پنجم

مرکز بر نقش فنون سود و زیان و پذیرشهای رادیکالی و بهبود لحظات.

ششم

اعتباربخشی و خود اعتباربخشی ،دالیل اهمیت آن در زندگی و تأثیرات آنها بر روی احساسات و خود نظمبخشی.

هفتم

آموزش انجام فنون مبتنی بر توضیح و بیان روشن احساسات ،تقویت احساس سالم ،خود هوشیاری ،دارا بودن اعتمادبهنفس در
زمان مذاکره ،همچنین روش مسلط بودن بر خود و پذیرش هیجانات در صورت منفی بودن
انجام تکنیک مهارتهای ارتباطی آرام بودن ،پذیرا بودن ،ایجاد تجارب هیجانی مثبت کوتاهمدت و بلندمدت ،هوشیاری فراگیر

هشتم

نسبت به تجارب مثبت ،آموزش رها کردن رنج هیجانی از طریق پذیرش هیجانات و تغییر دادن هیجانات منفی.

یافتهها
جدول  .0فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی افراد نمونه
گروه آزمایش

جمعیت شناختی

آماره

گروه کنترل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

chi-square

P

وضعیت

بد

5

49/1

1

49/1

9/591

9/776

اقتصادی

متوسط

6

41/6

1

91/8

خوب

89

27/6

1

91/8

کل

48

899

48

899

دیپلم

89

27/6

3

24/3

لیسانس

1

91/8

89

27/6

فوقلیسانس

9

82/9

4

3/5

کل

48

899

48

899

مجرد

1

91/8

7

99/9

متاهل

89

68/3

82

66/7

کل

48

899

48

899

تحصیالت

وضعیت تأهل

9/275

9/892

گروه کنترل

9/727

آماره

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

t-test

P

91/95

89/994

97/43

89/859

-9/493

9/196

جدول  -4فراوانی و درصد وضعیت اقتصادی ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و سن دو گروه آزمایش و کنترل را نشان میدهد .میزان
خیدو بهدستآمده حاصل از مقایسه فراوانیهای دو گروه در متغیر وضعیت اقتصادی (،)P=9/363 ، chi-square=9/459
تحصیالت ( )P=9/363 ، chi-square=9/459و وضعیت تأهل ( )P=9/363 ، chi-square=9/459میباشند که این میزان به
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سن

گروه آزمایش

9/713

جهانگیری و همکاران
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لحاظ آماری معنادار نبودند که نشان دهنده همتا بودن دو گروه از نظر وضعیت اقتصادی ،تحصیالت و وضعیت تأهل میباشد.
همچنین افراد دو گروه از نظر سن همتا بودند ( .)P=9/196 ، t-tes=-9/493بعد از بررسی یافتههای جمعیت شناختی ،در جدول
 9به بررسی شاخصهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار در دو گروه پرداختهشده است.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  01نفر)
متغیرهای وابسته

نوجویی
اجتناب از آسیب
پاداش خواهی
پشتکار

گروه کنترل

گروه آزمایش
پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین

89/61

89/83

88/89

88/89

انحراف معیار

4/817

4/635

4/797

4/797

میانگین

89/73

89/16

89/67

89/67

انحراف معیار

4/149

9/469

4/256

4/256

میانگین

6/35

6/39

3/54

3/54

انحراف معیار

4/421

4/829

4/973

4/973

میانگین

4/35

8/76

4/76

4/76

انحراف معیار

8/956

8/922

8/922

8/922

جدول  9میانگین و انحراف معیار مؤلفههای سرشت شامل نوجویی ،اجتناب از آسیب ،پاداش خواهی و پشتکار در گروه آزمایش و
کنترل در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون را نشان میدهد .برای بررسی پیشفرض توزیع طبیعی بودن (نرمال بودن) از آزمون
شاپیرو-ویلکز استفاده شد که هر دو گروه آزمایش و کنترل ( )P<95مورد تائید بود .پیشفرض همگنی واریانسها 8با آزمون لوین
بررسی شد و مورد تائید قرار گرفت ( .)P<95نتایج آزمون باکس جهت بررسی پیشفرض دیگر این آزمون یعنی تساوی واریانس-
کوواریانس ازلحاظ آماری معنیدار نبود ( ،sig=9/533ام باکس=  3/938و  )F=9/198و این به معنی برقراری مفروضه تساوی
ماتریسهای واریانس و کوواریانس میباشد .ازآنجاییکه پیشفرضها برقرار بودند ،لذا میتوان از تحلیل کوواریانس چندمتغیره
استفاده کرد و نتایج آن قابلاطمینان میباشد .در ادامه به بررسی این فرضیه که رفتاردرمانی دیالکتیکی بر مؤلفههای سرشت (نوجویی،
اجتناب از آسیب ،پاداش خواهی و پشتکار) زنان شهر اصفهان مؤثر است از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفادهشده است که نتایج
آن در جدول  2و  5آمده است.
جدول  .1نتایج آزمونهای چندمتغیره پسآزمون نوجویی ،اجتناب از آسیب ،پاداش خواهی و پشتکار
اثر پیالیی

9/571

89/687

9/998

9/571

9/333

المبدای ویلکز

9/244

89/687

9/998

9/571

9/333

اثر هتلینگ

8/979

89/687

9/998

9/571

9/333

بزرگترین ریشه روی

8/979

89/687

9/998

9/571

9/333

. homogeneity of variance
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نوع آزمون

مقدار

آزمون F

معنیداری

ضریب تأثیر

توان آماری

جهانگیری و همکاران
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نتایج جدول  -2بیانگر آن است که المبدای ویلکز] ( Sig=9/998و  [F=89/687معنادار است .نتایج مؤید آن است که بین گروههای
آزمایش و کنترل ازلحاظ پسآزمون خودفرمانی ،تعاون و خودفراروی با کنترل پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .بر این اساس
میتوان گفت که تفاوت معناداری حداقل در یکی از متغیرهای وابسته ایجادشده است و ضریب تأثیر نشان میدهد که  57/1درصد
تفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمایشی است .بعدازاین ،به بررسی این موضوع باید پرداخته شود که آیا هریک از متغیرهای
وابسته (ابعاد سرشت) بهطور جداگانه از متغیر مستقل (رفتاردرمانی دیالکتیکی) اثر پذیرفته است یا خیر؟ بدین منظور از آزمون
تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفادهشده است که نتایج آن در جدول  -5ارائهشده است.
جدول  .5نتایج اثرات بین آزمودنی نمرات پسآزمون نوجویی ،اجتناب از آسیب ،پاداش خواهی و پشتکار
متغیرهای وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

آماره F

معناداری

ضریب تأثیر

توان آماری

نوجویی

24/998

8

7/642

9/993

9/819

9/765

اجتناب از آسیب

8/429

8

9/852

9/637

9/995

9/967

پاداش خواهی

38/679

8

87/192

9/998

9/922

9/312

پشتکار

5/492

8

2/777

9/996

9/849

9/565

چنانچه در جدول  -5مشاهده میشود استفاده از اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر مؤلفههای سرشت شامل نوجویی (sig=9/993
و  ،)F=7/642پاداش خواهی ( sig=9/998و  )F=87/192و خودفراروی ( sig=9/996و  )F=2/777در مرحله پسآزمون تأثیر
دارد .استفاده از اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اجتناب از آسیب ( sig=9/637و  )F=9/852در مرحله پسآزمون تأثیر دارد؛
بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر مؤلفههای سرشت (نوجویی ،اجتناب از آسیب ،پاداش
خواهی و پشتکار) مؤثر است تنها در سطح ابعاد نوجویی ،پاداش خواهی و پشتکار تائید شد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نوجویی ،اجتناب از آسیب ،پاداش خواهی و پشتکار بود .نتایج
نشان داد که رفتاردرمانی دیالکتیکی بهکاررفته در این پژوهش میتواند نوجویی ،پاداش خواهی و پشتکار زنان را بهبود بخشد اما بر
اجتناب از آسیب معنادار نبود .پژوهشی که بهطور مستقیم نشان داده باشد که رفتاردرمانی دیالکتیکی بر خودفرمانی ،تعاون و
خودفراروی زنان مؤثر است وجود ندارد ،لذا همسویی و ناهمسویی مرتبط با پژوهش حاضر مشخص نیست؛ اما این نتیجه
بهدستآمده با نتایج تحقیقات رودگی و همکاران ( ،)4949راتوس و همکاران ( ،)4983تومس و همکاران ( ،)4983سئو و همکاران

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی را به ویژه بر مشکالت شخصیتی نشان دادهاند همسویی دارد .در تبیین این نتیجه بهدستآمده
میتوان گفت که رفتاردرمانی دیالکتیکی بهعنوان درمانی حمایتگرانه میتواند باعث رشد تحمل پریشانی ،ذهنآگاهی ،تنظیم هیجانات
و مهارت کارآمد بین فردی در افراد تحت درمان گردد .در رفتاردرمانی دیالکتیکی برای رسیدن به درمان مؤثر هم به توانمندیها و
نقایص در مهارتهای رفتاری افراد توجه میشود و هم به مسائل انگیزشی و عملکرد رفتاری که مانع از کاربرد پاسخهای مهارتی
(ماهرانه) توسط او میشود .بهطوریکه با ارائه راهکارهای جدید برای تعدیل آثار شرایط ناراحتکننده و افزایش انعطافپذیری
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جهانگیری و همکاران

روانشناختی به افراد کمک میکند تا بهتر باتجربههای دردناک زندگی کنار بیایند و بهجای تمرکز روی تجربههای دردناک گذشته،
لحظه فعلی را کاملتر تجربه کنند (حسنی و همکاران .)8931 ،از آنجایی رفتاردرمانی دیالکتیکی به زنان کمک میکند که تحمل
پریشانی و تنظیم هیجانات در برابر دشواری و مشکالت زندگی را تقویت کنند.
از سوی دیگر میتوان گفت که رفتاردرمانی دیالکتیکی در حقیقت تغییر و اصالح درمانگری رفتاری -شناختی است و در افرادی
استفاده میشود که با هیجانات خارج از کنترل و همچنین مسائل خلقی و هیجانی نظیر افسردگی ،اضطراب ،خشم ،بیثباتی عاطفی
و تحریکپذیری دستوپنجه نرم میکنند و از متخصصین بالینی خواسته میشود تا به درمانجو در درک رفتارهای مختلکننده بهعنوان
رفتار اکتسابی برای حل مشکل کمک کنند و درمانجو فاقد مهارتهای الزم و ضروری برای واکنش نشان دادن به شیوهای خالقتر
است (امامقلی پور و همکاران .)8932 ،همچنین میتوان گفت که ،یکی از مهارتهای که میتواند بر خودفراروی ،پذیرش معنویت
و داشتن یک شخصیت روحانی مستلزم داشتن توانایی ذهنآگاهی در فرد است .در رفتاردرمانی دیالکتیکی این مهارت به فرد آموزش
داده میشود .افرادی که ذهنآگاهی باالیی دارند توجهای برانگیخته و از آنچه که در لحظه کنونی اتفاق میافتد ،آگاهی دارند (سالجقه،
امامیپور و نعمتزاده ماهانی .)8931 ،رفتاردرمانی دیالکتیکی باعث شد زنان این پژوهش ترغیب شوند با استفاده از فنون ذهنآگاهی
بدون اینکه تالشی در جهت هر نوع تغییری داشته باشند صرفاً تجارب هیجانی خود را مشاهده کرده و آن را بپذیرند .احتماالً
مواجهه با هیجانات منفی از این طریق میتواند باعث افزایش خالقیت و فارغ شدن از خود در زنان شود؛ بنابراین مراقبه ذهنآگاهی
در رفتاردرمانی دیالکتیکی باعث میشود فرد بهصورت خالق به موقعیت زمان حال پاسخ دهد و از واکنشهای غیرارادی آزاد
میشود و تمرینهای وارسی بدنی با حس کردن مستقیم بدن باعث میشود حساسیت دریافت پیامهای بدن باال برود و دریافت
آشفتگیهای ذهنی کاهش یابد .وقتی در فرد آشفتگیهای ذهنی پایین باشد ،از خود فارغ شده و بیشتر به روحیات معنوی خود
میپردازد .لذا منطقی است که رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ابعاد سرشت مؤثر باشد.
ازآنجاییکه این پژوهش بر روی زنان شهر اصفهان صورت گرفته است ،در تعمیم نتایج این پژوهش به زنان سایر شهرها به دلیل
تفاوتهای فرهنگی ،قومی و اجتماعی اشاره باید احتیاط الزم توسط پژوهشگران و استفادهکنندگان از نتایج این پژوهش صورت
گیرد .این پژوهش میتوانست هم بهصورت کمی و کیفی (ترکیبی) انجام شود ،اما به دلیل نبود شرایط مصاحبه این امکان در پژوهش
حاضر مهیا نبود و یکی از موانع و محدودیتهای پژوهش این مورد بود .اطالعات و دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش از طریق

به ارائه پاسخهای جامعه پسند میباشد .انجام این پژوهش در مرحله پسآزمون به پایان رسید ،میتوانست با در نظر گرفتن یک
دوره پیگیری دستاوردهای درمانی را در طول زمان نیز بررسی کرد؛ اما به دلیل محدودیت زمانی و مکانی این امر امکانپذیر نبود.
پژوهشهای مشابه در دیگر شهرها و فرهنگهای دیگر بر روی زنان سایر شهرها نیز اجرا شود تا نتایج پژوهشها با هم قابلمقایسه
باشد .پژوهشهای کاربردی با موضوعاتی مشابه در زمینه تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سایر مشکالت زنان مانند مشکالت
زناشویی ،و تعارضات زوجین صورت گیرد .انجام پژوهشهای در مورد مقایسه رفتاردرمانی دیالکتیکی با سایر روشهای درمانی
مانند درمان شناختی-رفتاری ،آموزش یوگا مبتنی بر ذهنآگاهی ،آموزش مدیریت خود ،درمان شفقت به خود و غیره میتواند نتایج
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خودگزارشدهی خود زنان و به وسیله پرسشنامه جمعآوری شد که این شیوه تحت تأثیر عوامل تأثیرگذار مثل گرایش افراد پاسخگو

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نوجویی ،اجتناب از آسیب......

جهانگیری و همکاران

اثربخشی را بر بهبود ویژگیهای سرشت زنان در پی داشته باشد .به محققان عالقهمند در این حوزه پیشنهاد میشود بهمنظور باال
بردن اعتبار بیرونی از نمونههایی با حجم بیشتر و در گروههای اجتماعی گوناگون استفاده کنند .همچنین به روانشناسان ،مشاوران و
درمانگران خانواده پیشنهاد میشود برای بهبود نوجویی ،اجتناب از آسیب ،پاداش خواهی و پشتکار زنان به ویژه در شهر اصفهان با
برگزاری کارگاههای روانشناختی رفتاردرمانی دیالکتیکی به زنان کمک کنند تا در زنان با تقویت نوجویی ،اجتناب از آسیب ،پاداش
خواهی و پشتکار و حل مشکالت شخصیتی بتواند بر دیگر مشکالت زندگیشان غلبه کنند .این درمان را بهعنوان یک بسته درمانی
کارآمد و کمهزینه ،از سوی مراکزی که با زنان در ارتباط هستند ،موردتوجه قرار گیرد.
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