فصلنامه روانشناسی نظامی

Journal of military Psychology
Vol 7, No 25, Spring 2016
Page: 5-19

1395  بهار،25  شماره،7 دوره
5 -19 صفحات

تعهد و روش رفتار درمانی دیالکتیکی/مقایسه اثربخشی دو روش درمانی پذیرش
بر نافرمانی مقابلهای در یک بیمارستان نظامی

The comparison of the effectiveness of acceptance/commitment
therapy and dialectical behavior therapy in oppositional defiant
disorder In a Military Hospital
95/03/01 :تاریخ پذیرش


Radfar Sh. MD, Molazamani F. MSc , Kavei S . MSc

95/02/12 :تاریخ دریافت
 سوسن کاوئی، فاطمه مالزمانی،1شکوفه رادفر

2

Abstract
Introduction: one of the most common psychiatric
disorders among preschool children are disruptive
behavior disorders, which is mainly oppositional
defiant disorder (ODD). The aim of the present study
was to the comparison of the effect of acceptance and
commitment (ACT) therapy and dialectical behavior
therapy (DBT) in children with ODD.
Method: The research design was a trial. A total of
30 children aged 7-12 was selected by child
psychiatrist as ODD at the Military hospital of
Tehran and were randomly divided to two groups
(ACT and DBT) and then received 8 weekly, 2 h of
therapy (each Parents were completed child symptom
inventory (CSI) before and after treatment. Each of
the two groups were received 8 weekly sessions of
therapies (ACT and DBT). Data were analyzed
through the paired-samples T test and analysis of
covariance (ANCOVA).
Results: The results showed that both treatments
(ACT and DBT) are significantly effective in the
treatment of ODD, and also there is no significant
difference between the two therapies in terms of
effectiveness.
Discussion: ACT and DBT could be considered as
the effective treatments for ODD.
Key words: acceptance and commitment therapy
(ACT), dialectical behavior therapy (DBT),
oppositional defiant disorder (ODD(

چکیده
 یکيی از رایيجتيری اتيالال ر روانپزشيکی در میيان دودديان:مقدمه
پیش دبسالانی اتالال ر رفالاری ایذایی هسالند ده عمدتاً شامل اتيالالل
 هيد پيهوهش ضا ير مقایسيه تيثییر رو.نافرمانی مقابلهای میباشد
تعهد و رو درمانی دیالکالیکی بير روی دودديان دارای/ درمانی پذیر
.نافرمانی مقابلهای است
 تيا7  دودک30  تعداد. طرح پهوهش ضا ر از نوع دارآزمایی بود:روش
ساله مبالال بيه اتيالالل نافرميانی مقابليهای مراجعيه دننيده بيه یي12
بیمارسالان نظامی با تشخیص روان پزش اطفيال انالخياو و بيه تيورر
جلسيه8 تصادفی به دو گروه تقسیم شده و هير یي از گيروههيا تتيت
تعهييد و رفالييار درمييانی/ هفالگييی دو سيياعاله درمييان مبالنييی بيير پذیر
 والدی دوددان ی بار قبل و ی بار بعد از ارائه.دیالکالیکی قرار گرفالند
 جهت.مالغیر مسالقل پرسش نامه عالئم مر ی دوددان را تکمیل دردند
 همبساله و تتلیل دوواریانس اسالفادهT تجزیه و تتلیل دادهها از آزمون
.شد
پيذیر و رفالاردرميانی/ نالایج نشان داد ده هير دو درميان تعهد:نتایج
 در درمان اتالالل نافرمانی0/001 دیالکالیکی به طرز معناداری در سطح
) و بی درمانها تفاور معنياداری بيهP>0/001( مقابله ای مؤیر هسالند
.)P<0/357( لتاظ ایربخشی وجود نداشت
 می توان درمان مبالنيی بير پيذیر و تعهيد و همچنيی درميان:بحث
رفالاردرمانی دیالکالیکی را به عنوان درمانی مؤیر برای اتيالالل نافرميانی
.مقابلهای معرفی درد
 نافرمانی، رفالار درمانی دیالکالیکی،و تعهد
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مقدمه

بزرگترها هسالند .آنها معميو ً در مدرسيه پیشيرفت

اتالالل نافرمانی مقابلهای ،)ODD( 1سيومی اتيالالل

توبی ندارند (بارر ،دراگر ،م گئو و ایيادونو،)2001 ،

شایع دوران دوددی اسيت ديه براسياع تعریين ميال
تجدید نظر شيده در پنجميی راهنميای تشخیصيی و
آماری اتالال ر روانی« ،)DSM-V( 2اتالالل نافرمانی
مقابلهای الگوی پایدار منفی داری ،نافرمانی ،لجبيازی،
تصومت و سردشی در برابر مراجيع قيدرر اسيت ديه
ضداقل  6ماه طيول دشيیده و بيا  4تصوتيیت ویيهه
تشخیصی دیگر نیيز هميراه باشيد» .اتيالالل نافرميانی
مقابلهای از جمله اتالال ر رفالاری ایذایی است ده در

در روابط بی فيردی يعین بيوده (گيریی  ،بیيدرم ،
زیييرواع ،مونالييادس و همکيياران )2002 ،و مشييکالر
توجهی و نقص در دياردردهيای اجرایيی دارنيد و ایي
مشکالر ممک است باعث عزر نفس پيایی  ،تتميل
دم برای نادامی ،تلق افسرده و ضمالر عصبانیت شود
به عالوه در دوددان مبالال به ای اتالالل ممکي اسيت
قضاور اتالقی آسیب ببیند (چیرونیس ،جونز و راگی،
.)2006

عملکرد آموزشيی و اجالمياعی ديودک ،اتيالالل ایجياد

پیش آگهی ای اتالالل نامطلوو بوده و دوددان مبالال،

میدند (انجم روانپزشکی آمریکا.)2013 ،


در معرض تطر با ی بزهکياری نوجيوانی ،رفاليار يد

دوددان مبالال به ای اتالالل معمو با بزرگترها جيرو
بتث میدنند ،از دوره درمیروند و تشمگی  ،رنجیده
تاطر و زودرنج هسالند .آنها مکرراً و فعا نه در مقابل
تواسالههای بزرگسيا ن نافرميانی ميیدننيد و عميدتاً
باعث ناراضالی دیگران ميیشيوند و بيرای اشيالباهار و
سوء رفالار تود ،دیگران را سرزنش ميیدننيد .اتيالالل
نافرمانی مقابلهای هر چند میتواند از  3سالگی شيروع
شود ولی انجمي روان پزشيکی آمریکيا )APA( 3سي
شروع ای اتالالل را ،از  8سالگی تيا  12سيالگی بیيان
دردهاست .شیوع اتيالالل نافرميانی مقابليهای در بيی
دوددان ،در پسرها بیشالر از دتالرها اسيت (سيادوک و
سادوک.)1387 ،
پهوهشهای سبب شناسی نیز ،علت اتيالالل نافرميانی
مقابلهای را تردیبی از ویهگیها و گرایشار ژنالیکی یيا
زیسيت شييناتالی دودديان ،شييیوههيای فرزنييدپييروری
نادارآمد و شرایط متیطی عنوان دردهاند .پهوهشهای
مخاللن بیان داشالهاند ده دوددان با نشانههای اتالالل
نافرمانی مقابلهای ،عمدتاً فاقد مهياررهيای شيناتالی،
اجالماعی و عاطفی مورد نیياز بيرای انجيام تقا ياهيای
فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،25بهار 1395

اجالماعی ،سوء مصر مواد و ترک تتصیل و اتالال تی
همچون اتالالل سلوک ،رفالار داجالماعی ،اتيالال ر
تلقی و ا طراو هسيالند و همچنيی ضيدود نیميی از
دوددانی ديه برچسيب نافرميانی مقابليهای را دریافيت
میدنند ،به اتالالل روانی دیگيری نیيز مبيالال هسيالند
(هفلینگير و هييامفریس .)2008 ،در  40تييا  70درتييد
موارد ای اتالالل با نقص توجه و بیشفعالی همبيودی
دارد .عالوه بر ای  ،اتيالالل تيوره نیيز بيا ایي اتيالالل
همبودی با یی دارد .با توجه به ایرار منفيی ديه ایي
اتالالل در تورر عدم درمان بر رفاليار و زنيدگی فيرد
تواهد داشت ،اهمیت پرداتت به ای مو وع را بيیش
از پیش نشان میدهد (اسپنسر ،ویلنز ،بیدرم  ،ویسيلر
و همکاران.)2006 ،
درمان مبالنی بر پذیر

و تعهد ،)ACT( 4ی

رویکرد

درمانی است ده از فرآیندهای پذیر  ،تمرديز ذهنيی
تعهد و فرآیندهای تغییر رفالار به منظور انعطا پذیری
روانی اسالفاده می دند و در واقع به شيخص ميی گویيد
«آنچه تارج از دنالرل شخصیار هست را بپيذیر و بيه
عملی ده زندگیار را غنی میسازد مالعهد بيا » .در
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آن

ارز های شخصی اتلی تيود را بشناسيد و بيه طيور

واقع سازه و مفهوم اساسی در نظریه تعهد/پيذیر

است ده رنيجهيا و تيثمالر روان شيناتالی بيه وسيیله

وا ح مشخص سازد و آنها را به اهدا رفالاری تاص

اجالناو نمودن از تجارو ،شناتتهيای در هيم تنیيده

تبدیل دند (روش سيازی ارز هيا) .در نهایيت ایجياد

شده ،شکست در بيرآورده ديردن نیيازهيای رفالياری و

7

انگیزه جهت عمل مالعهدانه یعنی فعالیت معطو بيه

تطبیق نیافال با ارز هيای اساسيی ایجياد ميیگيردد

اهدا و ارز های مشخص شيده بيه هميراه پيذیر

(هایز و لیلیز.)2012 ،

تجارو ذهنيی .ایي تجيارو ذهنيی ميیتواننيد افکيار

در نظریيييه تعهد/پيييذیر

هيييد اتيييلی ،ایجييياد

افسيرده دننيده ،وسواسيی ،افکييار ميرتبط بيه ضييواد

انعطا پذیری روانی است؛ یعنی ایجاد توانایی انالخياو

(تروما) ،هراعها و یا ا طراوهای اجالماعی و ...باشيند

عملی بی گزینههای مخاللن ده مناسبتير باشيد ،نيه

(پورفرج.)1390 ،

ای ده عملی ترفا جهت اجالناو از افکيار ،اضساسيار،
تاطرهها یا تمایالر آشفالهساز انجام یا در ضقیقت بيه

شواهد تجربی در مورد تيثییر ایي رو

درميانی بير

اتيالال ر مخاللين ،رو بيه افييزایش اسيت بيرای م ييال

فرد تتمیل شيود (فيورم و هربيرر .)2009 ،در ایي

دارایی ای رو

درمان ،شش فرآیند مردزی ده منجر به انعطا پذیری

افسردگی ،پسیکوزهيا ،سيوء مصير ميواد مخيدر ،درد

روانشناتالی میشوند شامل :پذیر  ،گسلش ،تود به

مزم و فرسودگی شغلی مشخص شيده اسيت (بيا و

عنوان زمینه ،ارتباط بيا زميان ضيال ،ارز هيا و عميل

هایز2002 ،؛ باند و بانس2003 ،؛ گیفورد ،دوهلنبرگ،

مالعهد میباشد ده در طيی ایي مراضيل ،اباليدا سيعی

هایس ،انالونودیو و همکاران .)2004 ،با توجه به تيثییر

روانی 5فيرد در ميورد تجيارو ذهنيی

درمانی بير اتيالال ر و بیمياریهيای

میشود پذیر

م بت ای رو

درميانی در ميورد اتالال تيی ماننيد:

(افکار ،اضساسيار و )...افيزایش یابيد و مالقيابالً اعميال

مخاللن ده بعضی از آنها میتوانند نالیجه عدم درميان

دنالرلی نامؤیر داهش یابد .به بیمار آموتاله میشود ده

اتالالل نافرمانی مقابلهای باشد ،ما را بر ای داشيت تيا

هرگونه عملی جهت اجالنياو یيا دناليرل ایي تجيارو

تث ییر ایي رو

درميانی را بير روی اتيالالل نافرميانی

ذهنی ناتواساله بيیایير اسيت یيا ایير معکيوع دارد و

مقابلهای به تورر مسالقیم بسنجیم.

موجب تشدید آنها میشود و باید ای تجارو را بدون

یکی دیگر از رو های درمانی نسل سومی و از جمله

هیچگونه وادنش درونی یا بیرونی جهت ضيذ آنهيا،

8
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به طور دامل پذیرفت .در قدم دوم بير آگياهی روانيی

درمانهای شناتالی ،رو

رفاليار درميانی دیيالکالیکی

( )DBTاست ده در سال  1993توسط مارشا لینهيان

فرد در لتظه ضال افزوده میشود؛ یعنيی فيرد از تميام

به وجود آميد ديه بيه شيیوه رفالياری شيناتالی عميل

ضا ر روانی ،افکار و رفالار تود در لتظه ضال آگياهی

میدند (ساویکاع2011 ،؛ علوی ،شریفی ،غنيی زاده و

مییابد .در مرضله سوم به فرد آموتاليه ميیشيود ديه

ده بزرگی .)2013 ،رو

درمانی دیالکالیکی ،رویکيردی

تود را از ای تجيارو ذهنيی جيدا سيازد (جداسيازی

شناتالی رفالاری است ده در آن درمانهيای شيناتالی

شناتالی) به نتوی ده بالوانيد مسيالقل از ایي تجيارو

رفالاری مبالنی بر اتل تغییر میباشد و بيا آميوزههيا و

عمل دند .چهارم ،تال

برای داهش تمردز مفرط بير

تودتجسمی یا داسالان شخصی ده فرد بيرای تيود
در ذهنش ساتاله است .پنجم ،دم

فنون فلسفهی شرقی ذن ده مبالنی بير اتيل پيذیر
می باشيد درآمیخاليه و بير ایي اسياع چهيار مولفيهی

به فرد تا ای ديه
J. Military Psychology, Vol. 7, No. 25, Spring 2016
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مداتلييهای را در شييیوه درمييان گروهييی تييود مطييرح

همچون اتالالل سلوک ،اتيالال ر تلقيی و ا يطراو

میدند :هوشیاری فراگیر بنیادی و تتمل پریشانی بيه

قرار گیرند .اهمیيت پيرداتال بيه چنيی مو يوعی و

و تنظیم هیجانی و دارآميدی

بررسی تثییر رو های درمانی بهروز بير آن از اهمیيت

عنوان مؤلفههای پذیر

بی فردی به عنوان مولفههای تغییير (عليوی ،ميدرع

با یی برتوردار تواهيد بيود .از طير دیگير ،دو رو

غروی ،امی یزدی و تالتی فدری.)1390 ،

درمانی ،دیالکالیکی و پذیر /تعهد از جمله رو هيای

درمانی دیالکالیکی در ابالدا برای درمان

درمانی به روز و نسل سوم رو های درميانی هسيالند

اتالالل شخصیت مرزی ابداع شيد وليی در سيالهيای

ده میزان ایر بخشی آنها در ضوزههيای مخاللين م يل

اتیر در دامنه نسبالا مالنوعی از سيایر اتيالال ر ميورد

افسردگی ،اتالالل شخصیت مرزی و ...یابت شده است.

داربرد قرار گرفاله است ده د یل اسالفاده از ایي رو

ولی در مطالعار قبلی ،مطالعه مبنی بر چگونگی تيثییر

در دیگر اتالال ر را میتيوان در دو ميورد بیيان ديرد:

ای رو ها بر روی نافرمانی مقابلهای در دوددان و یيا

نخست ای ديه تنيوع و پیچیيدگی مشيکالر در میيان

مقایسييه ای ي دو رو

در درمييان نافرمييانی مقابلييهای

افراد مبالال به اتالالل شخصیت مرزی ،باعث ميیشيود

دوددان یافت نشد .همی امر سبب میشيود تيا جيای

درمانی دیيالکالیکی بيه عنيوان درميانی ميؤیر

تالی چنی تتقیقی در مالون روانشناسی ضس شيود.

برای ای جمعیت ،دارای راهبردهيایی بيرای ارزیيابی و

بنابرای در ای تتقیق بر ای مو وع تمردز ميیشيود

درمان شمار زیادی از مشکالر ،به شیوه نظاممند باشد

ده آیا رو های درمانی دیالکالیکی و پذیر /تعهيد در

و دوم ای ده برنامه درمانی دیالکالیکی به عنيوان یي

درمان دوددان  7تا  12ساله ميؤیر اسيت و درتيورر

برنامه درمانی دامالً ساتالار یافاله ارایه شده اسيت ديه

مؤیر بودن آیا تفاوتی به لتاظ ایربخشيی بيی ایي دو

هر چند رو

ده رو

داربرد آن را برای درمانگران سادهتر میسازد .شيواهد
نشان میدهد ای رویکرد در درمان اتالال ر تيوردن
به ویهه پرتوری عصبی ،سوءمصير ميواد ،دودديان و
نوجوانان مبالال به اتالالل بيیشفعيالی دمبيود توجيه،

رو

درمانی وجود دارد؟

روش
طيرح ایي تتقیيق بييه لتيياظ هيد از نييوع پييهوهش
ایيي پييهوهش دييه از گونيي

افراد دارای تفکرار توددشی و افسردگی موفقیتآمیز

توسييعهای اسييت و رو

بوده اسيت (ميدرع و تيالتی فيدری1390 ،؛ وانگير،

مطالعار داربردی است ،دارآزميایی بيوده و از تکنیي

ریزوی و هارند.)2007 ،

تصادفی بالینی بهره میگیرد.

ضال به نظر می رسد ديه اهمیيت پرداتيت بيه درميان

جامعه آماری مطالعه ضا ر شامل همه دودديان  7تيا

اتالالل نافرمانی مقابلهای به دلیل میزان شيیوع بيا ی

12سيياله (پسيير و دتاليير) دارای اتييالالل نافرمييانی

ای اتالالل در بی اتالاللهای درگیردننده دوددان و

مراجعهدننده به مردز روانپزشکی بیمارسالان بقیيهاليه

بيا توجيه بيه اهمیييت پيرداتال بيه مو يوع نافرمييانی

در سال  1394بود .در ایي مطالعيه در تيورر تاییيد

دوددان از ای جهت ده در تورر ادامهدار شدن ایي

روانپزش

رفالار در دوددان و یا عدم درمان آن منجر میشود تيا

دودک مراجعه دننده ،آن ديودک وارد جامعيه آمياری

ای دوددان در معرض تطر بيا ی مسيائل رفالياری و

مطالعه میشد ده پيس از آن از بيی دودديان ارجياع

تلقی ،سو مصر مواد و تيرک تتصيیل و اتالال تيی

داده شده دوددانی به تورر تصادفی جهت شردت در

فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،25بهار 1395

اطفال مردز بقیهاله در مورد نافرمان بيودن
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مطالعه انالخاو ميیشيدند .در پيهوهش ضا ير تعيداد

پرسشنامه به تورر تود گزارشيی ميیباشيد و دارای

نمونه برای هر گروه ،ده هر ددام از آنها تتت درميان

دو فرم ،واليد و مربيی/معلم اسيت .رفاليارهيا و ضيا ر

درميانی قيرار ميیگرفالنيد  15نفير در نظير

مقیياع چهييار

ی

رو

ديودک در هيير سيؤال بيير اسياع یي

گرفاله شد .همچنی والدی دودديان قبيل از ورود بيه

قسمالی ده توسط ميادر /مربيی تکمیيل ميیگيردد .دو

مطالعيه ،نسيخه پينجم از پرسييشناميه عالیيم مر ييی

شیوه نمرهگذاری؛ شيیوه نميره بير

غربيال دننيده و

دوددان را به منظور اطمینان متقق از وجيود اتيالالل

شیوه نمره بر ضسب شدر نشيانههيای مر يی ،بيرای

نافرمانی در دوددان تکمیل میدردند .معیارهيای ورود

پرسشنامه عالئم مر ی دوددان طراضی شيده اسيت.

بييه پييهوهش عبييارر بودنييد از :سيي دييودک ،تاییييد

ای پرسش نامه در پهوهشهای مالعددی مورد بررسی

اطفال مبنی بر وجود اتيالالل نافرميانی در

قرار گرفاله و روایيی ،پایيایی ،ضساسيیت و ویهگيی آن

دودک؛ و معیارهای تيروج از پيهوهش شيامل؛ وجيود

متاسبه شده است .در پهوهشی ده توسط گرایسيون و

روانپزش

10

اتالاللهيای روان شيناتالی دیگير در ديودک ،سيابقه


دارلسييون ( )1991بيير روی  CSI-3انجييام گرفييت

دارودرمانی برای درمان اتالالل نافرمانی ،پيایی بيودن

ضساسیت آن برای اتالالل نافرمانی مقابليهای ،اتيالالل

ریب هوشی دودک به گونهای ده قادر به شيردت در

سلوک و اتالالل داسالی توجه و بیش فعالی به ترتیيب

گييروهدرمييانی نباشييد .همچنييی از تمييام بیميياران

 0/72 ،0/58 ،0/66گزار

شد .در پيهوهش دالناليری،

ر ایتنامه آگاهانه شردت در مطالعه دریافت شد .قبل

مولوی و توسلی ( )1380پایيایی ایي پرسيشناميه بيا

از شروع ارزیيابی ،اهيدا پهوهشيی بيرای بیمياران بيه

اسالفاده از رو

نیمهآزمون برای فيرم واليدی  0/85و

و وح بیان شد .بیماران اجبياری بيرای اداميه و اتميام

برای فرم معلمان 0/91 ،به دست آميد .طبيق پيهوهش

دوره درمانی نداشالند ،بیمار در تيورر نیياز بيه سيایر

تييودلی زاده و بييوالهری ،مهریييار و همکيياران ()1376

رو های درمانی دیگير از درميانهيای دیگير متيروم

پایایی چي

لیسيت واليدی از طریيق بازآزميایی 0/9

نشده و از مطالعه تيارج شيدند (تيروج از مطالعيه) و

تعیی شيده اسيت .همچنيی پایيایی پرسيشناميه بيا

اطمینييان داده شييد دييه اطالعييار راجييع بييه بیميياران

اسالفاده از ریب آلفای درونباخ نیز  0/92گزار

شيد

مترمانه باقی تواهد ماند .ابزارهای پهوهش شامل:

(نجفی ،فو دچنگ ،علیزاده و همکاران.)1388 ،

پرسشنامه عالئم مرضی :9پرسشنامه عالئيم مر يی

روند اجرا بدی ترتیيب بيود ديه جهيت انالخياو افيراد

مقیاع درجه بندی رفاليار دودديان  5تيا

شييردتدننييده در پييهوهش ،دوددييان دارای اتييالالل

12ساله بر اساع  DSM-IVاست ديه از سيال 1991

نافرمانی توسط روانپزش

اطفال بیمارسالان بقیيهاليه

در پهوهشهای تارجی و موقعیتهيای بيالینی بسيیار

تهران معرفی میشدند .در ابالدا هد و رونيد پيهوهش

مورد توجه قرار گرفاله و در طی زميان داميلتير شيده

بييرای والييدی آنهييا تو ييیح داده شييد و در تييورر

است و در ضال ضا ر نسخه چهيارم آن یعنيی CSI-4

موافقت ،از آنها ر يایتناميه دالبيی گرفاليه ميیشيد.

مييورد اسييالفاده قييرار مييیگیييرد .در دهييه گذشيياله در

سييپس از والييدی تواسيياله شييد دييه نسييخه پيينجم از

دشورمان نیز پهوهشهایی با اسالفاده از ای ابزار انجام

پرسشنامه عالئم مر ی دوددان را پر دنند .بعد از آن

شده ده به اتفيا  ،ضساسيیت ایي ابيزار در تشيخیص

گيروه 8

دوددان ی

اتالال ر روانی دوددان را مورد تایید قرار دادهاند .ای

دوددان به دو گروه تقسيیم شيدند ديه یي
جلسه دوساعاله تتت رو

درمانی دیالکالیکی و گيروه
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دیگر  8جلسيه دو سياعاله تتيت رو

تعهيد پيذیر

 )2009و همچنی راهنمای رو

مبالنيی بير تعهيد و

توسط مالخصص روانشناسی بالینی قرار گرفالنيد .بعيد

پذیر

بر اسياع دالياو راهنميای درميان مبالنيی بير

از اتمييام جلسييار گييروه درمييانی ،مجييددا از والييدی

پييذیر

و تعهييد (ایييزدی و عابييدی )1394 ،طراضييی

دوددان درتواست شد تا با توجه به تغییرار اضالميالی

شييدند .سييپس در مرضلييه بعييد توسييط دو مالخصييص

تورر گرفاله در رفالار فرزندشان ،پرسيشناميه عالئيم

روان شناسی و دو مالخصص روان سنجی ميورد بررسيی

مر ی دوددان را پر دننيد( .عباسيی ،نشياط دوسيت،

قرار گرفت .در مرضله آتر و پيس از اعميال اتيالضار

1392؛ گیمپيل ،پیکيوک و هو نيد .)2003 ،راهنمييای

مورد نظر مالخصصان ،راهنميای نهيایی درميان تيدوی

درمانی دیالکالیکی برای دوددان مبالال به اتالالل

شد .تالته ای برنامههيای درميانی در جيداول  1و 2

رو

نافرمانی مقابله ای در مرضليه نخسيت براسياع دالياو

نشان داده شده است .به منظور تجزیه و تتلیل دادهها

راهنمای مهاررهای رفالاردرمانی دیالکالی ( 11لینهان،

و آزمييون فر ييیههييا از آزمييون  Tهمبسيياله و تتلیييل

 ، )2015داليياو فرزنييدپروری بييرای دوددييانی دييه

دوواریانس ( )ANCOVAبا اسيالفاده از بسياله آمياری

هیجان های شدیدی دارند ،بيه ديارگیری مهياررهيای

علييوم اجالميياعی ( )SPSS-22و از رو هييای آميياری

رفالار درمانی دیالکالی

بيرای دمي

بيه دودديانی در

تنظیم هیجان و رفالارهای پرتاشگری( 12پيت هياروی،

توتييیفی شييامل جييدول فراوانييی ،میييانگی  ،انتييرا
اسالاندارد و واریانس اسالفاده گردید.

خالصه محتوای جلسات رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختالل نافرمانی مقابلهای ()ODD
جلسه

محتوای جلسه

اول

ذه آگاهی
جهت تمردز دوددان بر هیجان در مورد تفاور بی افکار ،هیجان و رفالار تتبت میدنیم .در ی
برجساله :دور هیجان تط بکشید ،زیر فکر ی

جملهی

تط بکشید و زیر رفالار تطهای موج دار بکشید .در ادامه جلسه

با مقدمهای بر تمری ذه آگاهی آغاز شد  .با اسالفاده از تمری نوشال اسم تود و دید هلیدوپالری به تمایز
میان ذه تردمند ،منطقی و هیجانی پرداتاله شد  .تکلین تانگی ای جلسه نیز عبارر است از تمایز اضساع
و رفالار  -ذه تردمند.
ذه آگاهی

دوم

در ابالدا به مرور تکالین جلسه قبل پرداتاله ،سپس به معرفی و تمری  5ضس پرداتاله شد .همچنی تمری
اژدهای سه سر معرفی و بدان پرداتاله شد .در ادامه نیز تمری «چطور» به منظور اشاره به عدم قضاور ،داشال
ی

ذه و مؤیر بودن تمری شد .تکلین تانگی ای جلسه نیز تمری  5ضس است.
تتمل پریشانی

سوم

پس از مرور تکالین جلسه قبل و اژدهای سه سر ،در ای جلسه بر روی مهاررهای تتمل پریشانی تمردز
میشود ده در ای راه از راهبردهای  stopو  distractاسالفاده شد .سپس با تمری  1،2،3با اسالفاده از ضواع،
تمردز تود را به روی چیزهایی قرار دهد تا از ناراضالی او دم شود .تکلین تانگی ای جلسه نیز به دارگیری
مهارر  stopو تمری  1،2،3است.
فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،25بهار 1395
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تتمل پریشانی

چهارم

پس از مرور تکالین جلسه قبل به تمری رنگها پرداتاله شد  .با اسالفاده از ای تمری سعی میشود تا توجه
فرد به رنگ های مخاللن جلب شود و بالواند هیجانار تود را مدیریت دند .همچنی تمری تود آرامشبخشی
معرفی شد تا با اسالفاده از ضواع پنجگانه به رفالارهایی بپردازد ده در ادامه به آنها عالقه دارد و در هنگام
مواجهه با شرایط نامناسب از آنها اسالفاده دند .تکلین ای جلسه تود آرامش بخشی است.
تنظیم هیجان

پنجم

ای جلسه با مرور تکلین تانگی جلسه قبل آغاز شد .در ادامه به آموز

مهاررهای تنظیم هیجان با اسالفاده از

داهش ضساسیت هیجانی ،افزایش هیجانهای م بت ،آگاه شدن از هیجان های دردناک ،به جای مبارزه با آنها
و همچنی عمل مالضاد است.
تنظیم هیجان

ششم

ای جلسه به داهش آسیبپذیری هیجانی با اسالفاده از مهارر  PLEASEاست .ای موارد شامل بهداشت
فیزیکی ،ب هداشت توردن ،تواو مناسب و ورز
میشود .اهمیت ورز

دردن است .در مورد قعالیتهای مناسب تواو گفالگو

و نیاز به آن تشریح میشود .تکلین تانگی ای جلسه تکمیل برگهای برای تواو ،ورز

دردن ،تغذیه و بهداشت فیزیکی است.
ایربخشی بی فردی

هفالم

ای جلسه و جلسه بعد بر روی ایربخشی بی فردی دار میشود .مهاررهایی ده در ایربخشی بی فردی آموز
داده میشوند شانس رسیدن فرد به آنچه ده میتواهد را افزایش می دهد در ضالی ده ارتباطاتش را ضفظ یا
افزایش می دهد .در ای جلسه از مهارر  DEARاسالفاده میشود .توتین موقعیت یا و عیت (موقعیت و
و عیت فعلی به طور)  ،بیان اضساسار و افکار (اضساسار و نقطه نظر تودتان درباره موقعیت) ،درتواست آنچه
ده میتواهید (آنچه را ده می تواهید را به روشنی بیان دنید) ،پادا

یا انگیز

شخص (ایرار م بت آنچه را

ده میتواهد یا نی از دارد را به فرد بگویید) .تکلین تانگی ای جلسه تمری موارد بیان شده است.
ایربخشی بی فردی

هشالم

م مرور تکالین جلسه قبل از مهارر  FRIENDدر ای جلسه اسالفاده شد .در ای تمری آموز

داده شد

تا منصن باشند ،به دیگران اضالرام بگذارند ،فعالیتهای لذر بخش انجام دهند ،آسانگیر باشند ،مذادره دننده
و هدایت دننده باشند .تکلین آن ها نیز ای است ده موقعیالی را انالخاو دنند مانند تعامل با ی

فرد اعم از

دوست ،مادر ،پدر ،تواهر و برادر .در ای موقعیت مهاررهایی یاد گرفاله شده را تمری و به دار گیرند و آنها را
در برگههای مخصوص یادداشت دنند.
خالصه محتوای جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختالل نافرمانی مقابلهای ()ODD
جلسه

محتوای جلسه

اول

ذه آگاهی
جلسه اولیه پس از ی

جلسه سنجش انجام می شود .در ای

جلسه ازطریق والدی  ،دودک و رفالارهای

مشکلساز و دنالرلی او را شناتاله و روند دار را دامالً برای آنها تو یح می دهیم .سه جلسه اول ترفاً با والدی
است و از جلسه چهارم به بعد ضضور دودک هم در دنار والدی تواهد بود .تکلین ای جلسه نوشال دو یا سه
موقعیت برای تمایز فکر ،اضساسار و رفالار است.
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اسالعاره جزیره

دوم

پس از بررسی و مرور تکالین ،جلسه دوم ادامه مییابد .ای جلسه با ارائه ی
دشالی» نام دارد آغاز میشود .سپس به بتث در مورد نیازها و ارز

داسالان ده «اسالعاره جزیره یا

های والدی پرداتاله میشود .تکلین ای

جلسه نیز نوشال برتی از رفالارهایی است ده با توجه به داسالان فرد در جزیره آنها را انجام میدهد.
ارز های مادر

سوم

پس از مرور تکالین مربوط به جلسه قبل ،درمانگر و والدی به گفالگو در مورد ارز هایی ده ی

مادر میتواند

داشاله باشد و عمل دردن به آنها گفالگو میشود .ای ارز ها می توانند در قالب مذهب و معنویت ،رابطه
تمیمانه ،تفریح ،سرگرمی ،روابط اجالماعی ،سالمالی ،هنر و  ...باشد .تکلین ای جلسه نیز ای است ده برای هر
ارزشی یکی دو دار ا افه انجام دهند.
ارز های دودک

چهارم و پنجم

ای اولی جلسهای است ده دار را مسالقیماً با دوددان آغاز میدنیم .پس از بازی با دوددان و ایجاد رابطه،
مشاور به گفالگو در مورد ارز های دودک به گفالگو میپردازد .درمانگر دم

میدند تا دودک بالواند

ارز های تود را شناسایی دند .اگر زم بود به دودک اسالراضت داده میشود تا تورادی بخورد و به بازی
دردن بپردازد.
مشاور به همراه دودک به مرور تمری دارر میپردازد و سپس تصاویری را به آنها نشان میدهد و از دودک

ششم

میتواهد تا آن ها را توتین دند .در ای جلسه از اسالعاره ببر نیز می توان اسالفاده درد .در واقع ببرها ده به
دودک می گویند عصبانی با  ،وسایلت را پرر د و ...هسالند .تکلین ای جلسه برای دودک ای است ده به
شناسایی دوتا از ببرهای تود بپردازد.
در ای جلسه به مرور تکالین دودک و بررسی او اع ببرها ،موفقیت او را تتسی میدنیم .سپس از دودک

هفالم

میتواهیم تا با اسالفاده از چند ماژ ی

رنگی روی تابلو ی

نقاشی ترسیم دند .در ادامه مدام به او می گوییم

نقاشی ار زشت است پاک د  ،چرا آسمان را آبی دشیدی رنگ دیگری اسالفاده د و ...و میتواهیم در برابر
ای ببرها ایسالادگی دند .تکلین ای جلسه ای است ده ببرها را با دم
آن عکس ی
هشالم

ی

مقوا و والدی بنویسد و در دنار

لیوان را بکشد و ببرهایی ده به سراغ او میآیند را به درون آن بیندازد.

در ای جلسه توو است ده روند درمان را به آنها نشان دهیم .م الً میگوییم ،وقالی تو عصبانی میشوی و
شروع به داد و بیداد دردن میدنی و وسایلت را پرر می دنی ببر تو تیلی بزرگ است و باید او را عین و
عینتر دنی .سپس تصاویر ببر و آدم هایی ده رو و پشت به قلبها ه سالند را نشان می دهیم و به توبی
برای آنها تو یح میدهیم ده چگونه عمل دنند.

یافتهها
یافالههای جمعیت شناتالی مربوط به س و مقطع

تتصیلی شردت دنندگان در جدول  1ارائيه شيدهانيد.

جدول  -1آماره های توصیفی شرکت کنندگان

سن

فراوانی متغیرها

تعداد

درصد

7

7

23/3

8

9

30
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مقطع تحصیلی

9

7

23/3

10

5

16/7

11

2

6/7

مجموع

30

100

اول

6

20

دوم

7

23/3

سوم

9

30

چهارم

5

16/7

پنجم

3

10

مجموع

30

100

شاتصهای توتیفی مالغیرهای پهوهش در جدول1بيه
تفکی

گروه ها در مرضله پيیش آزميون و پيسآزميون

آماری دم

گرفيت ديه در اداميه بيه آنهيا پرداتاليه

میشود.

ارائه شده است .با توجيه بيه مقيادیر جيدول ميیتيوان

مفرو ييه هييای اجييرای آزمييون  Tهمبسيياله و آزمييون

درميان دیيالکالیکی و

( ANCOVAنرمييال بييودن ،تطييی بييودن ،انتييرا از

و تعهييد ،میييانگی هييای

تطييی بييودن ،همگنييی واریييانسهييا و همگنييی شييیب

پسآزمون نافرمانی مقابلهای نسيبت بيه پيیشآزميون،

رگرسیون ها) مورد بررسی قرار گرفت ده ناليایج آن در

ديياهش چشييمگیری داشيياله اسييت امييا بييرای بررسييی

جداول زیر ارائه شده است.

مشاهده درد ده در هير دو رو
درمييان مبالنييی بيير پييذیر

معناداری ای داهش می بایست از ناليایج آزميونهيای
جدول  -2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون و پسآزمون
متغیر

نافرمانی مقابلهای

مرحله

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

گروه

پیش آزمون

8

24

16/5333

5/13902

درمان دیالکالیکی

پس آزمون

0

3

1/8667

1/3201

درمان مبیالنی بر

پیش آزمون

11

24

16/0667

3/45309

پس آزمون

0

3

2/2667

1/09978

پذیر

و تعهد

جدول  -3آزمون کولموگروف اسمیرنف بیانگر مفروضه نرمال بودن متغیر نافرمانی مقابله ای
متغیر

گروه

 Zکولموگروف اسمیرنف

Sig

DBT

1/064

0/208

ACT

1/346

0/053

نافرمانی مقابلهای
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جدول  -4نتایج بررسی مفروضه های تحلیل واریانس یک بعدی (خطی بودن و انحراف از خطی بودن) و
همگنی شیب رگرسیون ها

نوع پیش فرض

F
1/624
0/354
0/468
0/177

همگنی واریانسها
تطی بودن
انترا از تطی بودن
همگنی شیب رگرسیونها

Sig
0/213
0/559
0/878
0/677

با توجه به جدول  4مشاهده می شود ده چيون مقيدار

است ،بنابرای مفرو ه نرميال بيودن نیيز بيرای انجيام

معناداری آزمون دولموگرو اسيمیرنن بيا تر از 0/05

تتلیل نهایی برقرار میباشد.

جدول  -5نتایج آزمون  Tهمبسته تأثیر روشهای درمانی  ACTو  DBTبر نافرمانی مقابلهای
میانگین

گروه

انحراف

خطای

استاندارد

استاندارد

13/80
14/66

ACT
DBT

0/87
1/34

3/38
5/19

درجه آزادی

T

14
14

15/79
10/94

sig
0/001
0/001

براساع دادههای جدول  5مشاهده می شود ده سيطح

میزان تطای  0/05است ،می توان اسيالنالاج ديرد ديه

معناداری آزمون  Fهمگنی واریانسها بیشالر از میيزان

مفرو ه همگنی شیب رگرسیونها نیز برقرار است.

تطای 0/05است ده ای نشيان دهنيده برقيراری ایي

با توجه به نالایج جدول  6میتيوان مشياهده ديرد ديه
و تعهيد بيه طيور معنياداری

مفرو ييه مييیباشييد .در ادامييه هرچنييد نالييایج سييطح

درمان مبالنی بر پيذیر

معناداری مقادیر Fآزمون تطی بودن بیشيالر از میيزان

موجييب ديياهش عالئ يم نافرمييانی مقابلييهای دوددييان

تطای  0/05است .اما بيا توجيه بيه میيزان انتيرا از

میشود و ای داهش در سيطح  0/001معنيادار اسيت

تطی بودن در ایي پيهوهش ،چيون سيطح معنياداری

( .)P=0/001 ،t=15/79همچنی درمان دیالکالیکی بيه

بیشالر از میزان تطای 0/05اسيت ،ایي مفرو يه نیيز

طور معناداری موجب داهش عالئم نافرمانی مقابليهای

رعایت گردیده است .همچنی  ،چون سيطح معنياداری

دوددان میشود و ای داهش در سطح  0/001معنادار

مقادیر Fآزمون همگنی شيیب رگرسيیونهيا بیشيالر از

است (.)P=0/001 ،t =10/94

جدول  -6تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان تعهد/پذیرش نسبت به درمان دیالکتیکی در درمان
اختالل نافرمانی مقابله ای
منبع

SS

DF

MS

F

Sig

Eta

پیش آزمون

0/731

1

0/731

0/494

0/488

0/018

واریانس بین گروهی

1/302

1

1/302

0/880

0/357

0/032

واریانس درون گروهی

39/936

27

1/479

واریانس کل

170

30

فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،25بهار 1395

 مقایسه اثربخشی دو روش درمانی پذیرش/تعهد و روش رفتار درمانی دیالکتیکی بر نافرمانی مقابله ای 15

مشاهده میشيود ديه تفياور معنياداری بيی درميان
مبالنی بر تعهد/پذیر

نسبت به درمان دیيالکالیکی در

عصبانیت شود .در درمان مبالنی بر پذیر
برقييراری تعييادل میييان پييذیر

و تعهيد بيا

برتييی مشييکالر و

درمان اتالالل نافرمانی مقابلهای وجود نيدارد و هير دو

همی طور وجود افراد مخاللن با ویهگی های مالفياور و

اندازه در داهش عالیم نافرمانی مقابلهای

از طرفی با تعهيد بيه تغییير مسيائل مربيوط بيه تيود

درمان به ی

مویر بودهاند (.)P=0/357 ، F(1,27) =0/880

بهبود آن در ی

بحث و نتیجهگیری
همانطور ده نالایج نشان می دهيد درميان مبالنيی بير
پذیر

و تعهيد ( )ACTدر درميان اتيالالل نافرميانی

مقابلهای ( )ODDبه طرز معناداری ایربخش است .ای
نالایج با پهوهش بنکویا ( )2013ده بيه درميان مبالنيی
بر پهوهش گروهی بيی  28ديودک دارای بيدتنظیمی
هیجييانی و رفالارهييای برونييیسييازی پرداتييت همسييو
میباشد .همچنی بيا ناليایج پيهوهش ویکسيل ،مليی ،
لکاندار و اولسون ( ،)2009گومیان و شایری ( )2014و
سیبرر ( )2011همسو ميیباشيد .دودديان مبيالال بيه
 ODDمعمو ً با بزرگالرها جر و بتث میدنند ،از دوره
در مييیرونييد و تشييمگی  ،رنجیييده تيياطر و زودرنييج
هسالند .در مقابل تواساله ها و رفالار دیگيران نافرميانی
می دنند و زود عصبانی ميیشيوند .درميان مبالنيی بير
پذیر

و تعهد با به دارگیری فنيونی نظیير گسيلش و

پييذیر

میييزان آزارنييدگی ای ي موقعیييتهييا را بييرای

دوددان داهش می دهد و اگر چيه مسيالقیماً متاليوای
افکار ای دوددان را مورد هد قرار نميیدهيد اميا در
نالیجه اسالفاده از فنون گسلش و پذیر

میتوان به بازسازی روابط بی فردی افيراد و در نالیجيه

و نیز گفالگيو

پیرامييون ارز هييا و اهييدا فييرد و لييزوم شناسييایی و
تصریح آن ها همگی منجر به دياهش عواميل زیربنيایی
رفالارهای نافرمانی ،هماننيد ا يطراو و تشيم در ایي
دوددان می شود .رفالارهای ای دوددان اغلب در روابط
بی فردی آن ها تثییرگذار است .اغلب دوسيالی ندارنيد،
ای مشکالر ممک است موجب عزر نفيس پيایی و
تتمييل دييم بييرای نادييامی ،تلييق افسييرده و ضمييالر

چرتيه م بيت پرداتيت .فراینيدهای

مردزی  ACTبيه افيراد ميیآموزنيد چگونيه دسيت از
بازداری فکر بردارند ،چگونه بيا افکيار ميزاضم آمیخاليه
نشوند و باعث میشوند فرد هیجانار نامطبوع را بیشالر
تتمل دند .در مجموع بسیاری از ویهگی ها و تظاهرار
اتييالالل  ODDمناسييب درمييان مبالنييی بيير پييذیر
میباشد.
نالييایج بييه دسييت آمييده نشييان داد دييه رفالييار درمييانی
دیالکالی

( )DBTبه طور معناداری در درمان اتالالل

نافرمييانی مقابلييهای ( )ODDمييؤیر اسييت .یافالييههييای
پهوهش ضا ر بيا مطالعيه میلير ،راتيوع ،ندسيم و
لینهيييان ( )2007در بيييه ديييارگیری رفالاردرميييانی
دیالکالیکی برای نوجوانان توددشيی گيرا و هيمچنيی
پييهوهش پرپلالچیکييوا ،آدسييلورد ،دييافم  ،رانسييویل و
همکيياران ( )2011در بييه دييارگیری رفالييار درمييانی
دیالکالی

برای دوددان دارای رفالارهای توددشیگيرا

و غیرتوددشی گرا؛ مطالعه نریمانی ،بگیان دوليه ميرز،
اضدی و ابوالقاسمی ( )1393در ميورد آميوز

DBT

بر داهش نشانههای  ADHDهمسيو اسيت .در واقيع
دوددان دارای اتالالل  ODDنمی توانند هیجيانهيای
تييود را مييدیریت دننييد بييه تصييوص در مقابلييه بييا
هیجان هایی از قبیل تشم ،سریعاً از تود وادنش نشان
داده و رفالار پرتاشگری از تيود نشيان ميیدهنيد .بيه
دارگیری اتول رفالار درمانی دیالکالی

موجيب ایجياد

راهبردهای مناسب در دوددان میشود ديه در هنگيام
مواجهه با رویدادهای ناتوشایند درونيی و بیرونيی بيه
جای ارائه وادنش های سریع و نامناسب ،بيا اسيالفاده از
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تفکی

میان شناتت ،اضساع و رفالار و بيه ديارگیری

مطالعار نشان ميیدهنيد ديه آميوز

رفاليار درميانی

راهبردهایی همچون ذه اگاهی ،ضواع پرتی ،مهيارر

گروهی ،رفالار درمانی دیالکالیکی بر داهش نشانه هيای

 ،STOPتودآرامش بخشی ،موجسواری بر روی هیجان

اتالالل نقص توجه/بیش فعيالی و بهبيود زنيدگی آنيان

و یادگیری مهارر های بی فردی پاسخهيای مناسيبی

مييؤیر اسييت و ای ي درمييان مييیتوانييد در دنييار سييایر

ارائه داده و می تواند رویدادهای درونی تود را مدیریت

رو های درمانی به عنوان درمانی ایربخش در دياهش

دند .ای درمان با بيه ديارگیری مهياررهيای تنظيیم

نشانه های اتالالل نقص/توجه و بیش فعالی به ديار رود

میدند تيا بيه شناسيایی

(نریمانی و همکاران .)1393 ،همچنی درميان مبالنيی

بهالير و دقیيقتير اضساسييار تيود بپردازنيد و بالواننييد

بر تعهد و پذیر

انعطا پذیری در پاسيخ بيه افکيار و

هیجانار تود را بدون به دارگیری راهبردهای مخيرو

اضساسار را از طریق فراینيد ذهي آگياهی ،پيذیر

بيه شيیوه مناسيب تعييدیل و تنظيیم دننيد .در ييم

تغییيير رفالييار افييزایش مييیدهييد (هييایز ،لييوی  ،پييالم-

هیجان به ای دوددان دم

آموز

روابط بی فردی به ای دوددان دم

و

میدند

ویالرداگا و همکاران2013 ،؛ ویلسون ،بوردیر ،فليی و

تا به جای سرزنش و روابط نامطلوو با دیگيران ،آنهيا

همکاران .)2011 ،بررسی مطالعار نشان میدهند ديه

را بپذیرنيييد و در طيييول زميييان رفاليييار مناسيييب و

درمان مبالنی بر تعهد و پذیر

می تواند برای دوددان

متالرمانهتری با اطرافیان تود داشاله باشند.

دارای بدتنظیمی های هیجانی ایربخش باشد (اسوای و

نالایج نشان داد ده بی دو درمان دیالکالیکی و درميان

همکاران .)2015 ،در واقع مطالعار نشان داده ده هيم

در درميان اتيالالل نافرميانی

رفالار درمانی دیالکالیکی و هم درمان مبالنی بر تعهيد و

مقابله ای تفاور معنياداری وجيود نيدارد بلکيه هير دو

می توانند برای دوددان دارای مشکالر رفالاری

مبالنی بر تعهد و پذیر
درمييان بييه ی ي

پذیر

میييزان توانسييالهانييد عالئييم نافرمييانی

از جملييه ،اتييالالل نافرمييانی مقابلييهای بييه عنييوان

مقابله ای را داهش دهند .ای یافاله نشان میدهيد ديه

درمان های مؤیر در دنار درمان ها به دار روند .به طيور

در وهله نخست درمان دیالکالیکی و درمان مبالنيی بير

تالته می توان گفت ديه اگير چيه هير دو درميان در

در درمييان و ديياهش عالئييم اتييالالل

داهش عالئم اتالالل نافرمانی مقابلهای مؤیر بودند ولی

نافرمييانی مقابلييهای ایييربخش هسييالند .رفالييار درمييانی

هیچ ددام از درمان ها نسبت به هيم تفياور معنياداری

دیالکالیکی و درمان مبالنی بير تعهيد و پيذیر  ،دارای

نداشالند .هم درمان مبالنی بر تعهد و پيذیر

(هيایز و

مؤلفه های مشيالردی هسيالند ديه ایي امير ميی توانيد

همکاران )2013 ،و هم رفالار درمانی دیالکالیکی (بياز و

یافاله های مربوط به ای مطالعه را تيا ضيدودی تبیيی

همکاران )2004 ،در درميان دودديان دارای مشيکالر

دنييد .از جملييه اینکييه در رفالييار درمييانی دیييالکالیکی

رفاليياری هنييوز در اوایييل راه هسييالند و بييرای ایبييار

( )DBTده آمیخالهای از تکنی های رفالاری ،شناتالی

ایربخشی آن ها توتیه می شود متققی در پهوهشهيا

تعهييد و پييذیر

و آموزه های مبالنی بر پذیر

میباشيد تتميل رنيج و

پریشييانی را جييزء مؤلفييه پييذیر
می داند .پذیر

و تنظييیم هیجييانی

در درمان های جدیيد از جمليه رفاليار

و تتقیقار آتيی بيا گيروههيا و شيرایط مالفياور ،ایي
درمان هيا را بيه ديار بيرده و ایربخشيی آنهيا را ميورد
بررسی قرار دهند.

درمانی دیالکالیکی جزء اوليی اتيول تغییير و درميان

انجام پيهوهش بيا برتيی متيدودیتهيا هميراه اسيت.

ميیباشيند (بييوع ،هيا  ،سيیمز و همکيياران.)2004 ،

متدودیت های پهوهش ضا ر عبارر بودنيد از :جامعيه

فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،25بهار 1395

 مقایسه اثربخشی دو روش درمانی پذیرش/تعهد و روش رفتار درمانی دیالکتیکی بر نافرمانی مقابله ای 17

آماری تتقیق دوددان بودند ،میيزان همکياری جامعيه

گسالرده ای از مشکالر و اتالالل هيا اسيالفاده ديرد .از

آماری با متقق دمتر بود ،بيه دلیيل ایي ديه از گيروه

جمله در درمان اتالاللهيای اسيالرع پيس از سيانته،

درمانی در ای تتقیق اسيالفاده شيد هماهنيگ ديردن

اتيييالالل سيييلوک ،اتيييالالل ا يييطرابی ،اتيييالالل

افراد و ضضور به موقع آنها در جلسار از جمله موانيع

بیش فعالی/دمبود توجه .عالوه بر ای  ،با توجه به نالایج

تتقیق بود .متيدودیت دیگير ابيزار ميورد اسيالفاده در

به دست آمده از پهوهش ضا ر پیشنهاد ميیشيود بيه

سنجش مالغیرهيای پيهوهش ميیباشيد .بيه ديارگیری

منظور درمان دوددان دارای اتالالل  ODDهر یي

از

پرسش نامه های تودگزارشی واليدی ممکي اسيت بيا

درمان های  DBTو  ACTو مالناسب با شرایط موجود

تطاهایی از سوی والدی و سوگیری هایی همراه باشد.

مورد نظر و اسيالفاده مالخصصيان و روانشناسيان ایي

یکی دیگر از متيدودیت هيا مربيوط بيه جامعيه ميورد

ضوزه از اتالالل های دوددان یعنی اتالالل  ODDقرار

مطالعه است ده شامل هميه دودديان (پسير و دتالير)

گیرد.

دارای اتييالالل نافرمييانی مراجعييه دننييده بييه مردييز

تشکر و قدردانی

روانشناسی بیمارسالان بقیهاله در سال  1394بود ديه
تعمیم نالایج ضا ر به سایر جوامع را با مشيکل مواجيه
می سازد .لذا بهالر است در پهوهش های آتی ،تتقیق بر
روی سایر جوامع و بیمارسالان ها و مراديز انجيام شيود.
همچنی پیشنهاد میشيود در پيهوهشهيای آتيی بيه
بررسی ایربخشی هر ی

از درمان های  DBTو ACT

در اتييالاللهييای مربييوط بييه دوددييان بييه منظييور بييه
ديارگیری هيير چيه بهاليير درمييانهيا در اتييالالل هييای
گوناگون پرداتاله شود و به بررسی ایربخشی هر ی

از

درميانهييای  DBTو  ACTدر مالغیرهيای مخالليين از
قبیل پرتاشگری ،روابط بی فردی ،پیشرفت تتصیلی
دودديييان دارای اتيييالالل  ODDپرداتاليييه شيييود،
مالخصصان پرسشنامههایی دیگر تهیه و مورد اسيالفاده
قرار دهند ،هم چنی انجام پيهوهش بير روی نمونيهای
گسييالردهتيير و نهایاليياً مقایسييه جداگانييه هيير یيي

از

پروتکل های درمانی  ACTو  DBTبا سایر درمانهای
دارای ضمایييت تجربيييی در اتيييالالل  ODDو سيييایر
اتالالل های دوددان دم

دننده تواهد بود .همچنی

با توجه به اتخاذ رویکرد فراتشخیصی ای درميانهيا و
همپوشی برتی اتالالل ها با اتالالل نافرمانی مقابليهای
به نظر میرسيد ميیتيوان از ایي درميانهيا در طیين

بدی وسيیله از شيردت دننيدگان و هيمچنيی تميامی
داردنان بیمارسالان بقیيه اهلل ديه شيرایط اجيرای ایي
پهوهش را هموار ساتالند سپاسگزاری مینماییم.
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