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 چکیده

های اضطرابی مادران دارای فرزند با اختلال اتیسم انجام رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانهاین تحقیق باهدف بررسی تاثیر مداخله 

پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه مادران دارای -شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی دارای طرح پیش آزمون

مادر که براساس  93شکیل دادند. از بین جامعه آماری، تعداد  ت 1931فرزند با اختلال اتیسم مراکز درمانی شهر تهران در سال 

پرسشنامه ی اضطراب بک نمره واجد ملاک ورود به تحقیق بودند با استفاده از نمونه گیری دردسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب 

اب از پرسشنامه ی اضطراب نفر( به شیوه تصادفی گمارش شدند. برای سنجش اضطر 11نفر( و کنترل)11و در دو گروه آزمایش)

هفته مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی را دریافت کردند  4جلسه یک ساعته در در طول   12بک استفاده شد.گروه آزمایش در طول 

در حالی که گروه کنترل چنین مداخله ای را در زمینه رفتاردرمانی دیالکتیکی دریافت نکردند. در پایان مجددا هردوگروه مجددا 

کاهش  ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی موجبد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل یافتهمور

ها مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی های اضطرابی مادران مادران دارای فرزند با اختلال اتیسم شده است.. با توجه به این یافتهنشانه

های اضطرابی مادران دارای فرزند با اختلال اتیسم مورد استفاده وان یک روش مداخله ای مفید درکاهش نشانهمی تواند یه عن

 متخصصان قرار گیرد.

 های اضطرابی اختلال اتیسم، رفتاردرمانی دیالکتیکی، نشانه ها:کلید واژه

 

 

 

 

 

 مقدمه 

با دنیای خارج قطع کرده و توانایی فرد را در جهت برقراری  شناختی است که ارتباط فرد را روان –اتیسم یک اختلال عصبی 

طور ند بهابرند و تاکنون پزشکان نتوانستهرسد مبتلایان در دنیای خودشان به سر میکند. به نظر میارتباط با دیگران سلب می

خستین بار که اختلال اتیسم به صورت ن(. 2314، 1جونز-دقیق علت آن را درک کنند )تونزلی، رابینسون، ویلیامز، بایر و کریستین

از سوی انجمن  های روانییک طبقه جداگانه شناخته شد تا کنون که پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری بیماری

                                                             
1Townsley, Robinson, Williams, Beyer & Christian-Jones 



اتیسم صورت گرفته است. در آخرین  اختلال ( منتشر شده است، تغییر و تحولات وسیعی در حوزه2319) 2پزشکی آمریکاروان

های روانی به دلیل مشکلاتی که در تفکیک اختلال اتیسم، اختلال آسپرگر، اختلال اختلال راهنمای تشخیصی و آماری  تجدید نظر

ند معرفی نموده ا "اختلال طیف اوتیسم"ده و آنها را تحت شرت و اختلال تجزیه کودکی وجود داشت، همه این اختلالات حذف 

، معیارهای نسخه چهارمبر خلاف  ی،روان هایاختلال یو آمار یصیتشخ یراهنمانسخه پنجم همچنین  (.2311، 9هاردان)فونگ و

های محدود و اتیسم را در دو حوزه کلی نقص در ارتباط و تعامل اجتماعی و رفتارها، علائق و فعالیتاختلال لازم برای تشخیص 

هنگام در نظر گرفتن مشکلات این افراد شامل شش مولفه اصلی  به (. 2319، 4، بلک و تیرنی)مایس تکراری معرفی کرده است

د باشهای عاطفی، سبک شناختی و گفتار ناسازگارانه میرفتارهای محدود و  تکراری، تعامل اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، پاسخ

 (.2319)انجمن روانپزشکی آمریکا، 

امکان دارد با فشار روانی و ناامیدی زیادی مواجه خود، کودکان با اختلال اتیسم در طول مراحل رسیدگی به امور فرزند والدین 

(. چرا که حضور کودک با اختلال اتیسم 1931)ادیبی سده، سپهوندی و غلامرضایی، شوند و در معرض ابتلا به اضطراب قرار گیرند

این موضوع ه در مقابل خانواد یپذیر . میزان آسیبهای زیادی را به ساختار خانواده وارد می سازدا معمولا آسیبدر یک خانواده

جود و (.1911د)نریمانی، آقامحمدی و نجفی، شوی م یخانواده دچار آسیب شدید یوضعیت سلامت روان هکاغلب به گونه ای است 

گذارد، بر  شود و بر روابـط بین فردی آنها تأثیر می ی اجتماعی خانواده میهااین کودکان باعث محدود شدن تعاملات و فعالیت

شود و در مواردی باعث رها کردن کار  أثیر منفی دارد، زیرا باعث عدم پیشرفت در کار به دلیـل وقت و انرژی کم میشغل مادر ت

یـن گردد. در ا یابد، می افزایش می با اختلال اتیسمی زیـاد در خانه که به خاطر مراقبت از فرزند هائولیتتوسط مادر به دلیل مس

کودکان با مادران (. به همین دلیل  دراین میان 1934)مامی، امیریان، چرخد تیسم میاختلال ا باها زنـدگی حـول کودک خـانواده

مادران به هنگام تشخیص اختلال این اکثر (. 2313، 1)گرینندکیرا تجربه م تری شـدید یاحساس گنـاه و افسـردگاختلال اتیسم 

که به بررسی مشکلات مادران پرداخته است،  هایی در تحقیقو  شوند می ضطراباتیسم، دچار واکنش انکار، سردرگمی، خشم و ا

ایسۀ ، مقاتیسم گیری اختلال اکثر مادران به مشکلات دیگری مانند برچسب خوردن کودک و خانواده، مقصر دانستن مادر در شکل

آن  و پیامدوادگی شده بود با کودک عادی اشاره کردند، که منجر به کاهش روابط اجتماعی و مشکلات خان با اختلال اتیسم  کودک

 (. 1911ها بود)چیمه، پوراعتماد و خرم آبادی، درآن ضظرابیا هایبروزنشانه

های اضطرابی در مادران با توجه به این موضوع ضرورت وجود مداخلات درمانی برای جلوگیری از پیامدهای حاصل از وجود نشانه

برای دیگر اعضای خانواده مشخص می شود. ولی از طرفی خیلی از عموم نسبت ها و چه کودکان با اختلال اتیسم، چه برای خود آن

به مصرف داروهای روانپزشکی نگاه منفی دارند، ازرو این نقش مداخلات روانشناختی در کاهش علائم اضطراب در این مادران پررنگ 

 (. 2333، 1تر می شود)جورم، مورگان وهتریک
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های و روش (. 2311، 1)ترنیشوندی مو امیدواری  ینیخوشبموجب افزایش   یگروه مداخلات روانشناختی و جلسات درمانی

از  1یکیالکتید یرفتاردرماندراین میان که  ،هستند یمشکلات روانشناختهای موثر برای کاهش مداخلات روانشناختی از روش

گرفته است و  اختلالات مورداستفاده قرار ریدر درمان سا یحوزه است که در دامنه نسبتاً متنوع نیدر ا جمله مداخلات نوین 

(. این 1931؛ به نقل از بهرامی و زاهدی، 2314، 3)پانوسمحققان در مورد آن صورت گرفته است یاز سو یا مطالعات گسترده

 نمادرو  هاانبحر ایبرد و ارندرا  رـیگد انیـمدر یاـهروش  بـنامناس ارضعو مسو جمو ریفتار نمادر یک انعنو بهروش درمانی 

حبیبی، اکبری پوربهادران، فلاحت پیشه بابلی، نریمانی و عابدی پریجا، ست)ا فتهر رکا به هپیچید هایلختالو ا شفتهآ مراجعان

1934 .) 

طور مؤثر استفاده  که به هاییمهارت ای دیجد هایآموزش مهارت قیمراجع از طر هاییتوانمندرفتار درمانی دیالکتیکی بر افزایش 

 جانات،یهمانند ه ایدرمان تداخل کرده و  شرفتیکه در پ یکمک به کاهش عوامل قیمراجع از طر زشیانگ شیافزا شود،ی نم

و کمک به کاربرد  یواقع یهاطیدرمان به مح میعماز ت افتنی نانیاطم کنند، یم یریاز آن جلوگ ط،ی، رفتار آشکار و محهاشناخت

که رشد و استفاده  یو اجتماع یا حرفه هایگسترش شبکه قیاز طر طیگوناگون، دادن ساختار به مح هایطیها در محمهارت نیا

 (.1932ند)لطفی کاشانی و وزیری،کی م تیو تقو دیرا تائ دیجد هایاز مهارت

. در ده استهای نشان داهای مختلفی اثربخشی مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش مشکلات روانشناختی آزمودنیتحقیق

معنادار علائم اضطراب در سالمندان  کاهشموجب فتاردرمانی دیالکتیکی (، در تحقیقی نشان داد که ر233)13همین راستا لینچ

(، در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که رفتاردرمانی دیالکتیکی موجب کاهش علائم 2333)11می گردد. چیس و سرتی

(، در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که 2333) 12هارلی، کریگان، جاکوبو و فاوافلدمن اضطراب در جمعیت غیربالینی می شود.

(،در تحقیقی نشان 2313)19که رفتاردرمانی دیالکتیکی موجب کاهش علائم اضطراب بیماران می شود.نیکاسو، ریزوی و لینهان

های افسردگی و اضطراب بیماران مرزی موثر باشد. هدادند که رفتاردرمانی دیالکتیکی می تواند در کاهش تمایلات خودکشی و نشان

 یالکتیکید مانیدر رفتار بر مبتنی نهیجا تنظیم زشموآ(، در تحقیق خود نشان دادند که 1939پور)شاملو، مدرس غروی و اصغری

  .ددمیگردر گروهش آزمایش  نهیجا تنظیم یهااریشوو د ضطراب و افسردگیا ینشانهها رماندگاو  موثر کاهش به منجر

آنچه اهمیت تحقیق حاضر را برجسته می سازد این است که نمی توان تحقیقی را یافت که به بررسی تاثیر مداخله رفتاردرمانی 

های اضطرابی از های اضطرابی مادران دارای فرزند با اختلال اتیسم پرداخته باشد. و با در نظر گرفتن اینکه نشانهدیالکتیکی بر نشانه

های اصلی مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم می باشد نقش مداخه رفتاردرمانی دیالکتیکی می تواند بر الشمشکلات و چ
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های ایرانی  مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم قابل تامل باشد. به همین دلیل استفاده از مداخله رفتاردرمانی روی نمونه

سیار های اضطرابی مادران دارای فرزند با اختلال اتیسم بداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانهدیالکتیکی به منظور بررسی تاثیر م

ضروری است تا ضمن پر کردن خلا تحقیقی در این زمینه، به لحاظ کاربردی نیز گامی در جهت بهبود شرایط این مادران بردارد. 

مادران  های اضطرابیتاثیر مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانهلذا با توجه به مطلب گفته شده، هدف از این تحقیق بررسی 

 دارای فرزند با اختلال اتیسم است. 

 روش 

پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه مادران دارای -روش تحقیق نیمه آزمایشی دارای طرح پیش آزمون

مادر که براساس  93تشکیل دادند. از بین جامعه آماری، تعداد   1931در سال  فرزند با اختلال اتیسم مراکز درمانی شهر تهران

پرسشنامه ی اضطراب بک نمره واجد ملاک ورود به تحقیق بودند با استفاده از نمونه گیری دردسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب 

ها از ابزار زیر ر این تحقیق برای جمع آوری دادهنفر(به شیوه تصادفی گمارش شدند. د 11نفر( و کنترل)11و در دو گروه آزمایش)

 استفاده شد:

 پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون انتخاب تصادفی 

E گروه آزمایش R T1 X T2 

Cگروه کنترل R T1  T2 

 دیاگرام طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل

را به خود اختصاص دهد. بنابراین  9تا  3هرسوال می تواند نمره ای بین سوال دارد و  21پرسشنامه ی اضطراب بک: این پرسشنامه 

ها همچنین ضریب گزارش کرده اند. آن39/3است. بک اپستن، براون و سیتر همسانی درونی آن را برابر با  19تا 3دامنه نمرات بین

( و 12/3(، پایایی)12/3( روایی)1911سوی)گزارش کرده اند. تحقیق کاویانی و مو 11/3پایایی بازآزمایی بعد از یک هفته را 

-91متوسط،  13-21خفیف، 12-11بدون علامت، 3-11( خوبی برای این مقیاس گزارش و نقطه برش:32/3هماهنگی درونی)

 اضطراب خیلی شدید، را پیشنهاد کرده اند.91-19اضطراب شدید، 21

 شنامه اضطراب بک مورد ارزیابی قرار گرفتند. ها توسط پرسروش اجرا : برای اجرای تحقیق دراین مرحله آزمودنی

هفته مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی را دریافت کردند  4جلسه یک ساعته در در طول   12پس از آن گروه گروه آزمایش در طول 

ا هردوگروه مورد در حالی که گروه کنترل چنین مداخله ای را  در زمینه رفتاردرمانی دیالکتیکی دریافت نکردند. در پایان مجدد

 ارزیابی قرار گرفتند. 

 . تشریح محتوای جلسات رفتاردرمانی دیالکتیکی1جدول 

 نتایج

 محتوای جلسات                                                    نام جلسات

 تشریح ماهیت اضطراب اول        



 های اضطرابی در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترلنشانه استاندارد نمرات. میانگین و انحراف 2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد مرحله گروه متغیر

 های اضطرابینشانه

 کنترل
 311/1 11/23 11 آزمون شیپ

 ض111/1 31/11 11 آزمون پس

 آزمایش
 341/1 21/23 11 پیش آزمون

 411/1 22/19 11 آزمون پس

و  های آزمایشضطرابی به تفکیک برای افراد گروهاهای آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات نشانه 1در جدول 

گردد میانگین نمرات کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می

در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت زیادی را نشان نمی دهد. درحالیکه در گروه آزمایش، شاهد کاهش نمرات گروه کنترل 

 در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.

                                                             
14 . Wineman 

 یالکتیکید مانیدر رفتار توضیح دوم      

 تکراـمشو  یفـتوص ه،اهدـمش یهارتمها زشموآ سوم      

 تلحظا زیبه سا وتسکینی دخوهای مهارت زشوـمآ چهارم      

 نظارتیدخوولبخند  ،عمیق تنفس ،نیدابرگر توجه یهارتمهاآموزش  پنجم      

 تهیجانا بهزدن  برچسبو  تهیجانا توصیفو   فهم آموزش، ششم      

  نهیجا  اـبد اـمتض فعالیتو  مثبت تهیجانا دیجاا هفتم      

 ه باـمقابل طریقاز  منفی تهیجانا وزبر با مقابله ،منفی یهاشنگرو  منفی ینددآخو رفکاا ثبت تکلیفآموزش  هشتم      

 دـمرآناکا یهاشنگر و ینددآخو رفکاا

 نفس تعزارتقای  یبرنامهها زشموآ نهم       

 منفی یاــهشرــنگو  دـیندآخو راــفکو ا یـمنف تاــهیجان اـب ایمقابله یفعالیتها منجاا چگونگی سیربر دهم       

 ضطرابا دوـع لاـحتما ردوـمدر  یحـتوض یازدهم      

 (.2333، 14آموخته شده در درمان )وینمان ییندهاافر رهبادو یابیزباو  زشسا یطاشرتوضیح درمورد  دوازدهم     



یل لهای اضطرابی مادران دارای فرزند با اختلال اتیسم، از آزمون تحمنظور، بررسی تاثیر مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانه به

 کواریانس یک راهه استفاده شد. 

 کنترل گروه اضطراب در گروه آزمایش و مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج .2جدول

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 191/3 331/3 931/191 211/111 1 211/111 پیش آزمون

 141/3 331/3 399/99 413/231 1 413/231 گروه

    441/1 21 311/114 خطا

     23 111/1931 کل

های آزمایش و کنترل، در مرحله پس آزمون، نشان در گروه نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات اضطراب 2در جدول 

می باشد. از این رو فرض صفر  31/3است و سطح معنی داری آن نیز برابر با  399/99بدست آمده برابر با  Fداده شده است. مقدار 

زمون، در پس آ شیآزماتر بودن میانگین نمرات گروه رد و فرض تحقیق مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به پایین

های اضطرابی مادران دارای فرزند با موجب کاهش  نشانه الکتیکی موثر بوده ومی توان نتیجه گرفت که مداخله رفتاردرمانی دی

 اختلال اتیسم می شود. 

 بحث و نتیجه گیری

سم های اضطرابی مادران دارای فرزند با اختلال اتیتحقیق حاضر باهدف تعیین بررسی تاثیر مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانه

رزند های اضطرابی مادران دارای فیه مبنی بر اثربخش بودن  مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانهانجام شد. در این تحقیق فرض

های این تحقیق نشان داد که  مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی موجب با اختلال اتیسم مورد تایید قرار گرفت، به این معنا که یافته

(، که در 233های لینچ )ها با نتایج تحقیقا اختلال اتیسم می شود. این یافتههای اضطرابی مادران دارای فرزند بکاهش نشانه

(، 2333معنادار علائم اضطراب در سالمندان می گردد، چیس و همکاران ) کاهشموجب فتاردرمانی دیالکتیکی تحقیقی نشان داد ر

علائم اضطراب در جمعیت غیربالینی می شود، که در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که رفتاردرمانی دیالکتیکی موجب کاهش 

(، که در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که رفتاردرمانی دیالکتیکی موجب کاهش علائم اضطراب 2333فلدمن و همکاران )

خودکشی و  (، که نشان دادند که رفتاردرمانی دیالکتیکی می تواند در کاهش تمایلات2313بیماران می شود، نیکاسو و همکاران )

 زشموآ(، که در تحقیق خود نشان دادند که 1939های افسردگی  و اضطراب بیماران مرزی موثر باشد، شاملوو همکاران )نشانه

 یهااریشود اضطراب و  و گیدفسرا ینشانهها رماندگاو  موثر کاهش به منجر یالکتیکید مانیردرفتار بر مبتنی نهیجا تنظیم

 ،  همسو بود.ددمیگرآزمایش در گروهش  نهیجا تنظیم

 بیشترو ویژه  صخا ییژگیهاو باعلت داشتن کودک  به، تیسمبا اختلال  نکادکو درانماهای این تحقیق باید گفت در راستای یافته

 با اختلال اتیسم ناـکدکو درانما هـک تـسا نکته ینا بیانگر جدید یسیهاربرو ند دار ارقر یـنروا تتالالـخاابتلا به  ضمعردر 

 آن به نندشازفر که ختاللیا چنین عاملو  لمسئوها ایجاد شده باشد که این احساس در آن گرا ،باشندامکان دارد مستعد اضطراب 



 ژینرا دنکرتلف  با معموال طفاعو گونه ینا بلکه هستند مضرو  ناسالم تنها نه عاطفی یحتیهاراهستند. نا هاآن ،ندا هشدمبتلا 

 مختلرا  تفکر ،شناختی  منظادر  عاطفی لختالا دیجاا اـبو  میکنند دیجاا لختالا دفر درعملکدر  ی،گیردیا ایبر زمال

را از  تشدو  سختی، و گسترش طـبس دیکراز رو دهستفاا با یالکتیکید مانیردرفتار(. از طرفی 1931چیمه و همکاران، میکند)

 هـک جعامر یگفتگواز  بخشی به یاو آن را خفیف تر مش کند  دمیگیر  دـکن یـم گفتگو ردشمودر  که جعامر یجدینیتها

 خیمو یپیامدها با جعامر که ستا موثر قتیو مخصوصاً هیجانی دهبررا ین. اهدد می پاسخ نیست جعامر یجد ینیتها از بخشی

را به مراجع می و یافتن راه حل ئه ارا و دمیشو شخصیاضطراب  وزبراز  مانع رتصو بدینشود  می جهامو مشکل اـی ثهدحا

(. به همین علت در این تحقیق رفتاردرمانی دیالکتیکی موجب کاهش علائم اضطراب مادران 2331، 11آموزد)میلر، راتوس و لینهان

 کودکان با اختلال طیف اتیسم شده است 

اضطرابی  مادران دارای های رفتاردرمانی دیالکتیکی برای کاهش نشانه در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق بر اهمیت استفاده

کودکان اختلال طیف اتیسم جهت ضرورت شرکت در  بنابراین، آگاهی دادن به والدین .تاکید داردفرزند با اختلال طیف اتیسم 

، اطلاع رسانی به ویژه اختلال طیف اتیسم ارائه راهکارهای عملی به مسئولین مدارسجلسات گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی، 

های آموزشی رفتاردرمانی برگزاری کارگاه، درباره نقش و سازمان بهزیستی زمان آموزش و پرورش استثناییکارشناسان سا

یق های تحقاز جمله محدودیتنقش چشمگیری در کاهش مشکلات مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم خواهد داشت. دیالکتیکی

 همین عامل سبب خستگی آزمودنی در جلسات درمانی  می شد.  بود، که طولانی بودن جلسات رفتاردرمانی دیالکتیکیحاضر، 
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 یآگاه بر ذهن یمبتن یشناخت درمان یاثربخش(. 1931ادیبی سده، شهناز؛ سپهوندی، مخمدعلی و غلامرضایی، سیمین)

 .141-123(،1)4. مجله دست آوردهای روانشناختی، اتیسم فیو اضطراب مادران کودکان اختلال ط یبرافسردگ

(. بررسی میزان اضطراب، افسردگی، 1931سلامی شهربابکی، مهین؛ مظهری، شهرزاد، حق دوست، علی اکبر و زمانی، زینب)ا

 .922-914(، 4)1سلامت عمومی و کیفیت زندگی در والدین کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم. مجله بهداشت و توسعه، 

کان مادران کود یو تابآور یبه زندگ دیام شیبر افزا یگروه یکیالکتید یرفتاردرمان یاثربخش(. 1931بهرامی، فاطمه؛ آزادی، یونس)

 .113-111(،91)3یی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، استثنا

(. مشکلات و نیازهای مادران کودکان مبتلا به اختلالات 1911یه)ضرا دی،باآ مخر وضا رحمیدد،عتماراپو ؛نرگس ،چیمه

 .131-131(، 11)9اتیستیک.فصلنامه خانواده تحقیقی، 

 بر نهیجا تنظیم زشموآ بر مبتنی یالکتیکد مانیردرفتار ثربخشیا (.1939شاملو، نادیا؛ مدرس غروی؛ مرتضی و اصغری پور، نگار)

 .211-211(، 9)11گی.دفسرا ئمعال

 روانی.تهران:مهر کاویان.های (.مصاحبه و آزمون1911کاویانی، حسین و موسوی، اشرف السادات)

                                                             
15 . Miller., Rathus & Linehan 



(. اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی. فصلنامه اندیشه و 1932کاشانی، فرح و وزیری، شهرام)

 .91-21(، 21)1رفتار.

با سلامت روانی  (. مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی1911نریمانی، محمد؛ آقا محمدیان، حمیدرضا و رجبی، سوران)

 .24-11(، 94)99مادران کودکان عادی. فصل نامه اصول بهداشت روانی، 

 adolescents. New York, NY: Guilford Press.Lynch, T. R. (2333). Treatment of elderly depression 

with personality disorder comorbidity using dialectical behavior therapy. Cognitive and 

Behavioral Practice, 1(4), 411-411. 

American Psychiatric Association. (2319). Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

(DSM-1). American Psychiatric Pub. 

Chiesa, A., & Serretti, A. (2333). Mindfulness-based stress reduction for stress management in 

healthy people: a review and meta-analysis. The journal of alternative and complementary 

medicine, 11(1), 139-133.  

Feldman, G. Harley, Safren S’ Kerrigan, M. Jacobo M’ Fava M. (2333). Treatment resistant 

depression –adaptation of dialectical behavior therapy skills training group for treatment-

resistant depression. The Journal of Nervous and Mental Disease, 131 (2), 191-49. 

Fung, L, K, Hardan, A, Y. (2311). Developing Medications Targeting Glutamatergic Dysfunction in 

Autism: Progress to Date. CNS Drugs. ;23(1):419-19. 

Gray DE (2313). High functioning autistic children and the construction of “normal family life”. 

Journal of Social & Medicine; 44(1): 1331-131. 

Hudson, J. L., Bower, P., Archer, J., & Coventry, P. A. (2311). Does collaborative care improve 

social functioning in adults with depression? The application of the WHO ICF framework and 

meta-analysis of outcomes. Journal of affective disorders, 113, 913-931. 

Jorm.A.F, Morgan.AJ, Hetrick.SE.(2333). Relaxation for Depression. U.S. National Library of 

Medicine National Institutes of Health. , 12(9):11-1. 

Mayes, S.D., Black, A., & Tierney, C.D. (2319). DSM-1 under identifies PDDNOS: Diagnostic 

agreement between the DSM-1, DSM-IV,and checklist for autism spectrum disorder. Research 

in Autism Spectrum Disorders,1, 231–931. 

Miller, A. L., Rathus, J. H., & Linehan, M. (2331). Dialectical behavior therapy with suicidal. 



Neacsiu, A. D. Rizvi, S. L. Linehan, M. M. (2313). Dialectical behavior therapy skills use as a 

mediator and outcome of treatment for borderline personality disorder, 41, 192-193. 

Terni, P. (2311). Solution-Focus: Bringing Positive Psychology into the Conversation. 

International Journal of Solution-Focused Practices, 1(3), 2-31.  

Townsley, R., Robinson, C., Williams, V., Beyer, S. and Christian-Jones, C. (2314) Research into 

Employment Outcomes for Young People with Autistic Spectrum Disorders. Cardiff: Welsh 

Government. 

Wineman, P. A. (2333). The efficacy of a dialectical behavior therapy-based journal-writing 

group with inpatient adolescent females: Improving emotion regulation, depressive symptoms 

and suicidal ideation (Doctoral dissertation, Northeastern University). 

World Health Organization (2311). Questions and answers about autism spectrum disorders 

(ASD).Retrieved March 23, 2311 from http://www.who.int/features/qa/11/en. 

 

 

 

 

 

Investigating the effect of dialectical behavioral therapy intervention on anxiety symptoms of 

mothers with children with autism 

Fatemeh Hosseinigafari 

M.Sc. Student of Personality Psychology, South Tehran Azad University. 

fereshtehhosseini121@yahoo.com 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of dialectical behavioral therapy intervention 

on the anxiety symptoms of mothers with children with autism. The semi-experimental 

research method had a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population 

of the study consisted of all mothers with children with autism disorder in Tehran's medical 

centers in 1931. Among the statistical population, 93 mothers who were eligible to enter the 

research based on the Beck anxiety questionnaire were selected using available sampling as the 

http://www.who.int/features/qa/85/en


sample size and randomly assigned to two experimental groups (11 people) and control (11 

people). Were. The Beck Anxiety Questionnaire was used to measure anxiety. The experimental 

group received dialectical behavioral therapy intervention during 12 one-hour sessions over 4 

weeks, while the control group did not receive such intervention in dialectical behavioral 

therapy. In the end, both groups were re-evaluated. Analysis of the findings using covariance 

analysis showed that the intervention of dialectical behavioral therapy has reduced the anxiety 

symptoms of mothers of mothers with children with autism. According to these findings, 

dialectical behavioral therapy intervention can be a useful intervention method to reduce 

symptoms. Anxiety of mothers with children with autism should be used by specialists. 
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