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 (علیرضا نریمانینام و نام خانوادگی نویسنده اول )

 ( nariman.moshaver89@gmail.comآدرس پست الكترونيك نويسنده )

 

(سبحانیزهرا رمضانپور )نام و نام خانوادگی نویسنده دوم   
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 چکیده 

مبتال به اين اختالل و نوجوانان های درمانی متعددی برای درمان کودکان دی همراه بوده و رو شبا مشكالت زيا سلوکاختالل 

های بر کاهش نشانهرفتار درمانی ديالكتيكی ارائه شده است. بنابراين هدف اين پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی 

آزمون با گروه کنترل اجرا شد. پس -آزمونطرح پيش روش: اين پژوهش از نوع آزمايشی و با .آموزان بوددانش سلوکاختالل 

 9343-49در سال تحصيلی  ناحيه چهار اصفهانآموزان پسر مقطع متوسطه ی دانشی آماری اين پژوهش را کليهجامعه

 ابزارکه به وسيله اختالل سلوک های آموزان پسر دارای نشانهنفر از دانش 33دهند. نمونه اين پژوهش شاملتشكيل می

آموزان به انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمايش و گواه و مصاحبه بالينی ساختاريافته از ميان دانشYSR خودسنجی

آوری ای دريافت نمودند. برای جمعدقيقه 03ی جلسه 91رفتاردرمانی ديالكتيكی را در  آزمايش، آموزش گمارده شدند. گروه

برای تجزيه و تحليل آماری  .و مقياس کيفيت زندگی استفاده شدYSRته، مقياس تشخيصی ها از مصاحبه بالينی ساختاريافداده

ها: نتايج حاصل از تحليل واريانس چند متغيری نشان داد يافته .ها نيز از روش تحليل واريانس چند متغيری استفاده شدداده

و بهبود کيفيت زندگی مؤثر است. تحليل لوک سهای اختالل بر کاهش نشانه رفتار درمانی ديالكتيكیگروهی  که آموزش

 .و کيفيت زندگی تفاوت معنادار وجود دارد سلوکهای اختالل ، در نشانهگواهها نشان داد که بين دو گروه آزمايش وداده

درمانی به  توان در کنار ساير رو شهایرا میرفتار درمانی ديالكتيكی های اين مطالعه، آموزش گروهی گيری: بنابر يافتهنتيجه

   .و کيفيت زندگی در کودکان مبتال به اين اختالل به کار بردسلوک های رفتاری عنوان روشی اثربخش برای کاهش نشانه

 آموزاندانشسلوک ،، اختالل رفتار درمانی ديالكتيكی آموزش واژگان کلیدي:
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 مقدمه  

مشكالت رفتاری کودکان و نوجوانان مهمترين علت ارجاء آنها به کلينيك های بهداشت روانی است.نيمی از مراجعان 

اعتنايی  کلينيك های روان درمانی کودکان و نوجوانان،مربوط به کودکانی است که دارای تشخيص اختالل سلوک و اختالل بی

مقابله ای می باشند. کودکان با اين اختالل،ضعيف ترين پيش آگهی را برای سازگاری در دوران بزرگسالی دارند. تئوری های 

رشد نشان می دهند که مشكالت زود هنگام در دوران کودکستان و پيش دبستان، پيش بينی کنندۀ خطر فزاينده بروز 

ی و خشونت در دوران نوجوانی است. از آنجا که اين اختالل هزينۀ بااليی برای مشكالت جدی تر نظير ترک تحصيل،بزهكار

فرد،جامعه و خانواده دارند،بنابراين شناسايی زمينه هايی که به وجود آورندۀ مشكالت رفتاری هستند،بسيار مهم است )مك 

 1(1332به نقل از گاالتا و بالو، 1332، 9کابی، لوچينی، هاگ، وهازن

مجموعه پايداری از رفتارهايی است که با گذشت زمان شكل می گيرد و غالبأ مشخصۀ آن پرخاشگری و  اختالل سلوک

تجاوز به حقوق ديگران است.کودکان دچار اختال سلوک ممكن است در چهار زمينه زير رفتارهايی بروز دهند:پرخاشگری 

فريبكاری و نقض مكرر قواعد متناسب با سن.بر طبق جسمانی ياتهديدصدمه به ديگران،تخريب اموال ديگران يا خود،دزدی يا 

 رفتار ذکر شده ضروری است: 92وجود سه رفتار اختصاصی از DSM_IVمالکهای 

سالگی. )سادوک و  93شروع قبل از -2بيرون ماندن از خانه.-9ارعاب ديگران.-3تهديد کردن.-1زورگويی و قلدری.-9

به بزرگسالی است.اين دوره همراه با تغييرات اجتماعی،جسمانی و شخصيتی  نوجوانی دوره انتقال از کودکی (.9343کاپالن،

تواند زمينه ساز ايجاد (.تغييرات اين دوره ازرشد          می9321سالگی رخ می دهد)بيابانگرد،13تا93است که اغلب بين سنين

، با پريشانی روان شناختی روبرو می شوند مشكالت خاصی شود،هنگامی که نوجوانان نتوانند بر بحران ها و چالش ها غلبه کنند

و اختالل قابل مالحظه ای درجريان بهنجارزندگی روزمره و جنبه های عاطفی،اجتماعی و شناختی آنها بروز خواهد کرد،و به 

 (.3،1331دنبال آن آشفتگی شخصيتی پيدا می کنند )گاربر، کيلی و مارتين

 

ن و جوانان وظيفه ای چالش برانگيز است زيرا بعضی از رفتارهای برون شناسايی و توصيف مشكالت رفتاری در نوجوانا

ريزی شده جزئی از تحول بهنجار دوره کودکی و نوجوانی به شما می آيد،برای مثال،می توان از رفتارهايی مانند 

اشتباه برچسب نابهنجار جنگندگی،گوشه گيری،نافرمانی و ايستادگی در برابر مراجع قدرت نام برد.گاهی اوقات اين کودکان به 

را می گيرند.بايد در نظر داشت که کودکان دارای اختالل رفتاری، نيمرخ رفتاری بسيار پيچيده ای دارند و يقينأ گستره ای از 

مشكالت رفتاری،هيجانی و رشدی را تجربه           می کنند.کودکان و نوجوانان دارای اختالل سلوک دارای ويژگيهايی هستند 

ا را از ساير کسانی که اختالل مشابه دارند،جدا می کند.اين کودکان معموأل در صدد پنهان کردن رفتارهای ضد اجتماعی که آنه

خود بر نمی آيند و نسبت به احساسات،آرزوها و رفاه ديگران اهميتی قائل نيستند و به نظر می رسد رفتارهای اين افراد معموأل 

 (.9312ی برای آنها در بر ندارد)کاشانی و وزيری،هدف مشخصی نداشته و لذت يا امتياز

يأس و ترسو محبت افراطی به  مهم ترين هيجانهای اين دوره عصبانيت، هيجانی تر از دوره های ديگر عمل می کند. نوجوانان،

شده و با بهترين موضع گيری در مقابل عصبانيت نوجوان اين است که والدين در مقابل عصبانيت او خشمگين ن ديگران است.

اما نبايد در مقابل خواسته های غير منطقی او عقب نشينی کرد و تا  رفتاری معقول در پيش گيرند، حفظ خونسردی و اعتدال،

احساس يأس و ترس نيز سالمت روانی فرد را تهديد می کند. شايد  حدی ممكن ازتسليم شدن در برابر آن پرهيز کرد.

ميدی بيندازد و اين احساس به او دست می دهد که ناتوان و بی عرضه است، مسلمأ کوچكترين ناکامی، او را به ورطه ناا

 (.9343نوجوانان نياز به دلجويی و راهنمايی مدبرانه و هوشمندانه دارند)مظاهری،

                                                           
1-Mac Kaby, Lochini, hag and Hazen  
2-Gallata&bellav 

3-Garber, Kili and Martin 
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 تکيفي گذارباشد، تأثير سلوک اختالل به مبتال دانش آموزان زندگی گوناگون های جنبه بر ميتواند که یيمتغيرها جمله از

 بودن، احساس خوب از شخصی وی درک با مرتبط که است انسانی هر عينی ازنيازهای ای دامنه ، زندگی کيفيت .است  زندگی

 زمينه های در بودن خوب معنای احساس به بلكه ؛ نيست بيماری فقدان معنای به مطلوب زندگی کيفيت .می آيد دست به

 افراد برای ميتواند و نيست کمی بحثی زندگی کيفيت که اين به توجه با .ميباشد روحی و اجتماعی،عملكردی ، روانی متعدد

 را آن و می داند بعدی چند مفهومی را کيفيت زندگی ، بهداشت جهانی سازمان باشد، داشته مختلفی تعابير و تعاريف گوناگون

 هيجانی، های تعارض امنيت، حساسا .است تعريف کرده فردی عالئق و استانداردها اهداف، ارزشها، اززندگی، فرد هر درک

 ناخوشی احساس يا بودن خوب احساس خود از فرد نوع درک تعيين در همگی ناکاميها، تحمل ميزان و اهداف عقايدشخصی،

 وتا باشد وسيعی کاربردهای دارای کودکان رفتاری اختالالت حوزه در تواند می که درمانی روشهای رايجترين از دارنديكی تأثير

 رفتاری -شناختی ديالكتيكی رويكردی رفتاردرمانی (DBT) رفتاردرمانی . است،است نگرفته قرار پژوهشگران توجه ردمو کنون

 رفتاری شناختی، درمانهای به مربوط مداخالت رويكرد، اين .شد برای درمان اختالل شخصيت مرزی ابداع ابتدا که است

 باشند- می پذيرش اصل بر مبتنی که ذن شرقی فلسفه ی وفنون ها آموزه با ميباشد تغيير اصل بر مبتنی که را وحمايتی

 هوشياری اين درمان در .می کند مطرح خود گروهی درمان شيوه ی در را ای مداخله مؤلفه ی چهار اساس اين بر و درآميخته

 مؤلفه های عنوان به فردی بين کارآمدی و هيجانی تنظيم و پذيرش مؤلفه های به عنوان پريشانی و رنج تحمل و بنيادين فراگير

 مرزی شخصيت اختالل در های ناکارآمدی حوزه را شده ياد ی حوزه چهار لينهان ديالكتيكی می باشند، رفتاردرمانی در تغيير

 قرار هدف ها حوزه اين در را ناکارآمدی که برنامه ی درمانی يك ارائه ی که است استوار باور اين بر لينهان، اينرو از .ميداند

 رفتاردرمانی ديالكتيكی، رويكرد نظری جهت گيری واقع در .می گردد مرزی شخصيت اختالل نشانه های بهبودی به منجر د،ده

 رويكردی رفتاردرمانی ديالكتيكی . است  ذن تمرين و ديالكتيكی، رفتاری، فلسفه ی علوم نظری، ديدگاه سه اين از آميزهای

 از . ميكند ترکيب اجتماعی آموزش مهارتهای و رفتاری - شناختی ی مسأله حل با را مراجع محور همدلی و پذيرش که است

ی  دامنه در ، مرزی شخصيت اختالل بر عالوه رفتاردرمانی ديالكتيكی اخير، های سال در که شده باعث مسأله ديگردو سوی

 به مبتال افراد ميان در مشكالت تنوع و پيچيدگی اينكه نخست. گيرد قرار کاربرد مورد نيز اختالالت ساير از متنوعی نسبتاً

 برای راهبردهايی جمعيت، دارای اين برای مؤثر درمانی عنوان به درمانی ديالكتيك که شود می باعث مرزی، شخصيت اختالل

 يك صورت به ديالكتيكی درمانی که برنامه ی اين ديگر و .باشد نظام مند شيوه به ازمشكالت، زيادی شمار درمان و ارزيابی

 پرين و سولومن ساخودوسكی، . می سازد ساده تر برای درمانگران را آن کاربرد که شده ارائه يافته ساختار درمانی کامالً رنامهیب

 به پسران مبتال خشم وکنترل ايذايی رفتار پرخاشگری، موجب کاهش رفتاری-شناختی راهبردهای آموزش که دادند نشان

 سلوک، کاهش در ديالكتيكی رفتاردرمانی راهبردهای کارگيری به که است اين دهنده اننش يافته ها نيز  .ميشود اختالل سلوک

 مؤثر همساالن با روابط بهبود و اجتماعی افزايش شناخت و پسند اجتماع رفتارهای ساختن نيرومند و آشوب/پرخاشگری

 کاهش در رفتاردرمانی ديالكتيكی که ده انددا نشان جداگانه ای درپژوهشهای نيز،  پرز و آلوارز براچينا، پاسكال، سولر،.است

 های مهارت از استفاده که نتيجه رسيد مطالعه ای به اين در  پورات بن .است مؤثر کيفيت زندگی بهبود و ای تكانه رفتارهای

 شود می آنها منفی هيجانات مديريت به افزايش منجر عاطفی، بدتنظيمی دارای آموزان دانش ديالكتيكی برای رفتاردرمانی

 درد شرابخواری، اختالالت مانند روان تنی اختالل بر رفتاردرمانی ديالكتيكی که دهد می نشان تحقيقات نتايج ،همچنين

 پس از استرس (PTSD) ديده آزار دانش آموزان و خلقی اختالالت مو کندن وسواس اختالل، عصبی بياشتهايی و پراشتهايی
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 کاهش ر د آن گروهی آموزی مهارت و رفتاردرمانی ديالكتيكی اثربخشی از حاکی شهاپژوه نتايج مجموع ميباشد در مؤثر سانحه

 خشم، افسردگی،اضطراب، نظير ، هيجانی و خلقی مسائل از به تعدادی بخشيدن بهبود و هيجان تنظيم خودآسيبی، تكانشگری،

 روابط و  زندگی کيفيت بر اختالل منفی اين تأثير به توجه با بنابراين . است تحريك پذيری و زندگی کيفيت عاطفی، ثباتی بی

 روانشناختی مداخالت از بهره گيری و رفتاری تغييرات اين ويژگی از سلوک آگاهی اختالل به مبتال افراد وهيجانی فردی بين

 بهبود را آنها زندگی کيفيت جلوگيری کرد؛ اختالل اين به مبتال افراد تكانشی و برنامه رفتارهای بدون بروز از می توان مناسب،

 اين اثربخشی از قوی شواهد وجود همچنين.کرد ايجاد افراد اين بخشی توان شيوه در مالحظه ای قابل تغييرات و .بخشيد

 سلوک اختالل درمان در موجود درمانيهای روان معضالت بيشترو بررسی انجام به قبلی مطالعات پيشنهاد مداخله روانشناختی،

 جمله از رفتاری به اختالالت مبتال افراد در درمانی مدل اين بررسی عدم ديگر ی سو از .فزايدمی ا مطالعه اين ضرورت بر

 مقدماتی مبنايی عنوان به ای مطالعه چنين نتيجه شدو خواهد پر مطالعه اين با که است ديگری خالء ايران، سلوک در اختالل

اين  هدف بنابراين .بود خواهد افراد اين زندگی کيفيت جهت بهبود متناسب مداخالت طراحی نيز و بيشتر برای بررسيهای

 زندگی کيفيت بهبود و سلوک اختالل نشانه های کاهش بر رفتاردرمانی ديالكتيكی گروهی آموزش اثربخشی بررسی پژوهش،

 .بود آموزان دانش

 

 روش تحقیق 

 روش

 يك اثربخشی. شد اجرا کنترل گروه با مونآز پس -آزمون پيش طرح وبا آزمايشی نيمه شيوه ی به پژوهش اين :پژوهش طرح

 کيفيت و خود از تكانشگری،تصور بيشفعالی، توجه، نقص يعنی وابسته برمتغيرهای ديالكتيكی رفتاردرمانی يعنی مستقل متغير

 است گرفته قرار بررسی مورد اجتماعی وروانی جسمی سالمت مؤلفه زندگی

-43ناحيه چهار اشهر اصفهان درسال تحصيلی  متوسطه مقطع پسر انآموز-دانش کليه ی را پژوهش اين آماري جامعه ي

نمره ی  که دانش آموزانی ميان از که بود سلوک اختالل دارای پسر دانش آموز از نفر 33 نمونه پژوهش .می دهند تشكيل49

 به صورت و انتخاب يافته رساختا بالينی مصاحبه از استفاده وهمچنين با بودند سلوک گرفته اختالل بندی درجه مقياس در باال

 گروه زير هر آزمايشی بايد روش در که کرد اشاره بايد نمونه انتخاب درمورد شدند گمارده گواه و آزمايش گروه دو در تصادفی

 باشد، داشته بااليی اعتباربيرونی پژوهش و باشد جامعه واقعی نماينده شده نمونه انتخاب اينكه برای و باشد نفر 15 حداقل

 همگونی معيار زير، خروج و ورود کارگيری مالکهای به با همچنين شد گرفته نظر در گروه  برای هر نفر 92 نمونه دتعدا

 مقياس و مصاحبه بالينی براساس سلوک اختالل دريافت تشخيص بر مشتمل ورود، مالکهای -الف :گرديد آزمودنيها رعايت

 در و تشخيص زمان در دارو دريافت ازعدم باالتر هوشی بهره داشتن ؛سال 19 تا 15 بين سن سلوک؛داشتن اختالل درجه بندی

 مقابلهای نافرمانی اختالل همچون شديد، همراه (CD)اختالالت داشتن بر مشتمل خروج مالکهای -ب دوره ی پژوهش؛ طول

 وادار را که فرد پزشكی اریبيم نوعی داشتن ؛ 85 از پايينتر هوشی داشتن بهره افسردگی؛ و  يادگيری اختالالت ، سلوک اختالل

 سازد. درمان فوری جستجوی به
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 (براي سنجش سازگاري اجتماعی دانش آموزان.CPI4آزمون شخصیت کالیفرنیا)

ساخته شده است. در اين پژوهش جهت سنجش ميزان سازگاری 9430اين پرسشنامه توسط تورپ و همكارانش در سال 

اليفرنيا استفاده شد. اين آزمون جزئی از آزمون شخصيت کاليفرنيا است که در نوجوانان از پرسشنامه سازگاری اجتماعی ک

مورد تجديد نظر قرار 9423ساخته شد و در سال9430ساله شخصيت سنج کاليفرنيا در سال0-94دارای چند فرم است. فرم

گاری شخصی و گرفت اين آزمون که به منظور سنجش سازگاری های مختلف زندگی ساخته شده است دارای دو قطب ساز

سئوال دو گزينه ای از نوع بله و خير می باشد. سازگاری شخصی و اجتماعی هر يك به 913سازگاری اجتماعی است. و شامل

قالبهای اجتماعی،  زمينه مطرح می باشد که عبارتند از:0سئوال است. در زمينه سازگاری اجتماعی43طور جداگانه دارای

عی، روابط مدرسه ای، روابط خانواده ای و روابط اجتماعی. نحوه پاسخ دهی به اين مهارتهای اجتماعی، عالئق ضد اجتما

 می باشد و بعضی از سئواالت اين آزمون دارای جواب معكوس می باشند3وخير=9سئواالت به صورت بلی=
ا سازی اين ( از روش روايی همگرا برای رو9313،به نقل از فرهادی،9321به منظور بررسی روايی اين آزمون )آخوندی

مقياس استفاده نمود. روايی همگرا از طريق همبستگی های نسبتاً قوی بين اندازه های مربوط به سنجش  يك سازه مشخص 

می شود. شواهد مربوط به اين نوع روايی برای سازگاری اجتماعی از طريق همبستگی درونی بين نمره های حاصل از اجرای 

 مقياس های مزبور اين گونه بود:

 مورد در جهت مثبت معنادار است. 9همبستگی همه سطوح سازگاری اجتماعی به استثنای  -

 31/3بيشترين مقدار همبستگی متعلق به سطوح قالب های اجتماعی و عالئق ضداجتماعی است و مقدار آن برابر با  -

 (.=p 92/3است

ماهنگی الزم وجود دارد و زير مقياس های بنابراين می توان نتيجه گرفت که بين سطوح شش گانه سازگاری اجتماعی ه

 اين آزمون از روايی همگرا برخوردار است.

کاليفرنيا در سالنامه اندازه گيری روانی بيان می کند که بر پايه مطالعات  در بحث خود درباره آزمون شخصيتی29442شافر

فرمول تصحيح شده اسپيرمن براون برای مقياس نفری با استفاده از  291و  132انجام شده ضريب اعتبار آزمون در گروه های 

است. اين ضرايب برای 102/3-431/3و برای مقياس سازگاری اجتماعی در حدود111/3-439/3سازگاری شخصی در حدود 

قرار دارد که با توجه به تعداد کم سواالت هر  491/3-431/3و برای کل آزمون 03/3-12/3مقياس های فرعی آزمون در دامنه 

نفری از دانش  32سوال ( مقادير آن رضايت بخش به نظر می رسد. ضرايب اعتبار اين آزمون روی يك گروه 92قياس )خرده م

برآورد  24/3و برای مقياس سازگاری اجتماعی 13/3آموزان عادی توسط خجسته مهر محاسبه شد که برای سازگاری شخصی 

 محاسبه شد. 3/ 119تيز هوش  شد. همچنين ضريب اعتبار آزمون بر روی گروه دانش آموزان

و با استفاده از  232/3نفر از دانش آموزان عادی تهران  90غفاری نيز، ضريب اعتبار آزمون را از طريق باز آزمائی روی 

 (.9313برآورده شد.) فرهادی 193/3کودر ريچاردسون  13فرمول شماره 

 

 هدف به را او تا کند می طراحی را سؤاالتی درمانگر آن در که تشخيصی مصاحبه نوعی : یافته ساختار بالینی مصاحبه

 شده تنظيم پيش از برنامه طبق بحث مورد موضوعات ساختاری، غير مصاحبه برخالف مصاحبه نوع اين در .کند نزديك درمانی

 نشانه های وجود تشخيص به منظور پژوهش اين در .دهد می جهت بحث به چگونگی کننده مصاحبه و شود می ارائه ای

                                                           
California Personality inventoy-1 
Shafer -2 
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انجام  آموزن دانش بر روی پژوهشگران دست به DSM-Vمعيارهای براساس ساختاريافته تشخيصی مصاحبه اختالل سلوک،

 .شد

 و اخالقی رعايت مالحظات با ناحيه چهار اصفهان پرورش و ازآموزش مجوز کسب و هماهنگی از بعد :پژوهش اجراي روند

 جلب پژوهش اين در شرکت دانش آموزان برای رضايت آنها، از اجازه کسب و مربيان و سازی والدين آگاه با پژوهش، اهداف بيان

 از باالتر معيار باال)دوانحراف نمره ی دارای آزمودنی های و کردند تكميل را دانش آموزان، پرسشنامه ی خودسنجی  سپس .شد

نشانه های اختالل سلوک  آموزان دارای دانش سپس .گرفتند قرار بالينی مصاحبه مورد و شناسايی پرسشنامه اين در ميانگين(

 دانش آموزان از پژوهش، اهداف بيان و توجيه آزمودنيها ضمن .شدند گمارده گواه و آزمايش گروه تصادفی در صورت به

 تحت مطالعه مورد گروه دو هر آموزشی، روش شروع از قبل .کنند شرکت اختالل اين درمان دوره ی طول در تا شد درخواست

 تا و نمايند خودتكميل های ويژگی با متناسب را نظر مورد های پرسشنامه تا شد درخواست آنها از و گرفتند قرار آزمون پيش

 جلسات در آنها کنترل امكان تا شدند تقسيم نفری 10 گروه دو به آزمايش گروه.نگذارند جواب بدون را سؤالی امكان حد

 گروه دو اين از يك هر سپس شد؛ استفاده دستيار نفر دو از کودکان اين بهتر کنترل برای اين بر عالوه .شود مهيا آموزشی

 طول در گواه نكردند گروه مداخله ای دريافت هيچ گواه گروه و گرفتند قرار گروهی درمانی دياليكنيكی رفتار تحت آزمايش

 60 جلسهی 12 شامل نیدرما جلسات مدت.(کردند دريافت را کالسی معمول آموزش صرفاً ی درمانی مداخله اجرای مدت

 جمع داده های سپس و آمد به عمل آزمون پس گروه دو هر از آموزش اتمام از بعد هفته دو جلسات و اين طی در .بود دقيقه ای

 محرمانه مورد در دهی اطمينان درضمن .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد متغيری چند تحليل واريانس آزمون با شده آوری

اين  شده رعايت اخالقی نكات از پژوهش در برای شرکت روانی و روحی لحاظ از دانش آموزان ساختن آمادهو اطالعات ماندن

 آموزشی-روانی عمدتاً ديالكتيكی درمانی رفتار :ديالكتيكی گروهی رفتاردرمانی برنامه ی (DBT) جلسه های در .بود پژوهش

 راهبرد ديالكتيكی نوع سه  .است جاری درمان کل در ديالكتيكی یراهبردها . دارد تأکيد رفتاری مهارتهای اکتساب بر است و

 است اين شامل دومی کند؛ می ريزی پی را درمان روابط درون تعامالت درمانگرچگونه که است اين مورد در اولين . دارد وجود

طول درمان استفاده می  است که در معينی راهبردهای شامل سومی و ميكند معين را ماهرانه رفتارهای درمانگر چگونه که

 شود.
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 سلوک اختالل به مبتال آموزان دانش با متناسب دیالکتیکی رفتاردرمانی گروهی جلسات محتواي 1 جدول 

 جلسات

 رفتاردرمانی

 دیالکتیکی

 جلسات محتواي

 حواس، پرتكردن مهارتهای آموزش و آزمون پيش اجرای و دانشآموزان سازی آماده مشكل، سازی مفهوم مقدماتی، توضيحات اول جلسه

 .هفتگی برنامه در گنجاندنآن و بخش لذّت فعاليتهای فهرست تهيه و تخريبی خود رفتارهای کاهش برای قرارداد بستن

 سوم و دوم جلسه

 

 و يمشاهدهمهارتهاي چه که اين مورد در دانشآموزان به آموزش خردمندانه، آگاهی و هيجانی آگاهی آگاهی ذهن آموزش

 .ميكنند کار چطور و مانند می متمرکز نميگيرند، قرار قضاوت مورد مهارتها چگونه و ميشوند توصيف

 چهارم جلسه

 

 آموزان دانش همكاری با هستند؛ بيرونی يا و درونی که مقابلهای پاسخهای شناساندن و توضيح و احساسات و افكار بررسی

 از خانگی تكاليف در ميشود؛ بررسی ميشود، ناسازگار تكانشی رفتارهای يا تخريبی خود به منجر که احساساتی و افكار

 .يادداشتكنند را ميشوند آنها در ناسازگاری به منجر که احساساتی و افكار تمام که ميشود خواسته دانشآموزان

 

 شش استفادهازحواس با خود به دادن نتسكي حواس، کردن منحرف بحرانها، در پايندگی مهارتهای پريشانی تحمل آموزش پنجم جلسه

 آگاهی. ذهن تمرين و گانه

 

 ششم جلسه

 

 سطح يك به تا کنند تهيه را بازخوردهايی و کنند تمرين را خود تكانهای رفتارهای کنترل تا ميشود کمك دانشآموزان به

تكانه  با که هستند افكاری درونی، ایپاسخه می شود داده ياد دانش آموزان به مثالً برسند؛ خود بر کنترل و تسلط از منطقی

 .زد خواهم لبخند شدن خشمگين جای به من است، مسخره واقعاً اين :که خود با جمله اين گفتن مثال برای .ناسازگارند ها

 بازخورد. و تمرين

 هفتم جلسه

 

 فشار و خواب،تنش داشتبه بدنی، درد و بيماری ورزش، الكل، مخدر، مواد خوری، کم و پرخوری بدنی پذيری آسيب کاهش

 های هيجان وافزايش شناختی پذيری آسيب کاهش قضاوت، بدون خود بر نظارت خودتخريبی، رفتارهای شناسايی بدنی،

 .مثبت

 

 و هشتم جلسه

 نهم

 

 آسيب هيجان،کاهش تشخيص هستند، مهم هيجانها چرا اينكه دانستن هيجان، تنظيم آموزش اهداف هيجان تنظيم آموزش

 .اخير عاطفه با متضاد عمل طريق از از عواطف دادن تغيير مثبت، هيجان افزايش هيجانی، نجر و پذيری

 

 و دهم جلسه

 يازدهم

 توصيف مهم فردی مهارتهای آموزش غيره؛ و عالقمندی خويشاوندی، روابط سالمت تداوم و حفظ فردی بين کارآمدی افزايش

 .نفس عزت و کردن مذاکره شكار،آ اعتماد داشتن، جرأت و وجود ابراز کردن، بيان و
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 با پذيرش دائمی تلفيق ديالكتيكی درمان موقعيت.پس آزمون اجرای سپس و قبل جلسات مرور و تمرين جمع بندی، دوازدهم جلسه

 .باشد می نقايص با ها ظرفيت روی تمرکز و طلبيدن چالش به با پرورش تربيت پايداری، با تغيير،انعطاف پذيری

 

 

 ین و انحراف معیار مطالعه سازگاري اجتماعی و کیفیت زندگی در پیش آزمون و پس آزمون گروههاي مورد مطالعه( میانگ2جول

 

 

   آزمايش کنترل

 پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون پس آزمون

SD M SD M SD M SD M 

32/1  21/90  11/9  09/92  02/93  03/91  112/3  39/91   رفتار قانون شكنانه 

 اختالل سلوک

29/1  92 14/1  00/99  92/3  23/13  39/3  23/91 جسمانی عملكرد  فيزيكی سالمت بعد   

(PCS) 01/9  22/0  13/9  11/1  09/9  92/91  49/9  39/2  کارکرد نقش جسمی 

94/9  21/2  02/9  99/2  11/9  14/3  22/9  23/2 بدنی درد   

23/1  9/93  42/1  90/93  12/1  93/11  19/3  39/99 عمومی سالمت   

91/2  12/34  39/2  92/31  03/2  94/24  13/1  31/91  کل 

40/1  21/4  21/1  21/99  24/1  21/91  33/3  93/93 زندگی سر  اجتماعی روانی بعد   

(MCS) 14/9  22/4  33/9  32/1  31/9  23/92  99/9  23/93  عملكرد اجتماعی 

31/9  42/1  93/1  21/2  93/1  19/90  32/1  14/4 هيجانی نقش   

19/1  99/99  29/3  90/99  23/3  93/94  20/3  92/91 روانی سالمت   

92/0  22/31  333/1  92/32  20/1  31/23  93/4  12/92  کل 
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 (MANOVA)متغیري چند واریانس تحلیل آزمون اعتباري هاي شاخص به مربوط اطالعات 3 جدول

ES P خطاDF فرضيه F موقعيت آزمون ارزش 

441/3  P≤0/001 333/13  333/93  931/9 لمد اثرپياليی 441/3   

441/3  P≤0/001 333/13  333/93  931/9  91./.  المبدای ويكلز 

441/3  P≤0/001 333/13  333/93  931/9  429/13  اثر هوتلينگ 

441/3  P≤0/001 333/13  333/93  931/9  429/13  بزرگترين ريشه روی 

409/3  P≤0/001 333/13  333/93  122/92  409/3  گروه اثرپياليی 

409/3  P≤0/001 333/13  333/93  122/92  30./. ويكلز المبدای   

409/3  P≤0/001 333/13  333/93  122/92  293/10 هوتلينگ اثر   

409/3  P≤0/001 333/13  333/93  122/92  293/10 روی ريشه بزرگترين   

 

 دارمی باشد معنی زندگی کيفيت سلوک مؤلفه های ترکيب بر گروه اثر که داد نشان ويلكز المبدای آزمون نتايج

(WILLKSt  ، F(23,13)=  ، 122/92، P≤0/ 001 

 متغيرهای يكياز بين حداقل که داد نشان نتايج .شمرد مجاز را متغيريمانووا چند واريانس تحليل از استفاده قابليت فوق آزمون

 رفتاردرمانی که آموزش فرضيه اين ديگر عبارت به .دارد وجود معناداری بررسی تفاوت مورد گروه دو بين در بررسی مورد

 معنی سطح در ميشود دانش آموزان P<0/001 تأييد زندگی کيفيت بهبود و سلوک های اختالل نشانه کاهش باعث ديالكتيكی

 .ميشود داری

 و ADHDمؤلفه هاي  نمرات آزمون پس -آزمون پیش تفاضل مقایسه براي متغیري مانوا چند واریانس تحلیل آزمون نتایج 4ولجد

 گواه گروه و دیالکتیکی رفتاردرمانی گروهی شآموز گروه دو در زندگی کیفیت
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 رفتار قانون شكنانه  F(32و9=)p<0/001 ،239/919،    با اختالل سلوک نمرات ميانگين بين ميدهد نشان 4 جدول نتايج

P<0/001   ،201/31(=932و)F با تصور از خود باP<0/001،249/22(=932و)F 

 

ES 

 

P 

 

F 

 

MS 

df  

SS 

 

 

 مقياس

 

 گروه خطا کل متغير

131/3 P≤0/001 239/919  330/292  32 32 9 330/292   اختالل سلوک 

CD 

210/3 P≤0/001 201/31  322/392  32 32 9 322/392 رفتار قانو ن  

 شكنانه

 

019/3 P≤0/001 249/22  011/092  32 32 9 011/920   تصور از خود 

9149/3  P≤0/001 321/99  233/02  32 32 9 233/02   عملكرد جسمانی 

 

 

 

 

 کيفيت زندگی

999/3  P≤0/001 142/12  299/23  32 32 9 299/23  کارکرد نقش 

 جسمی

204/3  P≤0/001 100/90  332/90  32 32 9 332/90  درد بدنی 

129/3  P≤0/001 414/91  031/993  32 23  9 031/993  سالمت عمومی 

049/3  P≤0/001 123/21  112/194  32 32 9 112/194  سر زندگی 

319/3  P≤0/001 130/19  923/91  32 32 9 923/91  عملكرد اجتماعی 

231/3  P≤0/001 203/93  994/993  32 32 9 994/993  نقش هيجانی 

213/3  P≤0/001 109/32  234/990  32 32 9 234/990  سالمت روانی 
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 گروهی آموزش که معنی بدين .دارد وجود معناداری تفاوت گواه گروه و ديالكتيكی رفتاردرمانی گروهی آموزش بين گروههای

 آزمايش گروه آموزان دانش در خود از تصور بهبود و توجه کمبود و بيشفعالی تكانشوری، کاهش باعث ديالكتيكی رفتاردرمانی

جسمی  نقش کارکرد،  F(32و9=)P<0/001،312/99است . همچنين بين ميانگين عملكرد جسمانی با) شده گواه به نسبت

 عمومی ،سالمتF (32و9=)P<0/001، 100/90با  بدنی ، درد F(32و9=)P<0/001،142/12با

اجتماعی  ،عملكردF (32و9=)P<0/001،123/21با ،سرزندگی F (32و9=)P<0/001،414/91با

 روانی وسالمتF (32و9=)P<0/001،203/93با هيجانی ،نقشF (32و9=)P<0/001،130/19با

 وجود معناداری تفاوت کنترل گروه و ديالكتيكی رفتاردرمانی گروهی آموزش بين گروههای F (32و9=)P<0/001،109/32با

 شده کنترل گروه به نسبت آزمايش گروه آموزان دانش در زندگی کيفيت بهبود بيانگر يافته ها اين گر، ی د عبارت به .دارد

 است.

 

 

 بحث و نتایج:

 کيفيت بهبود و سلوک اختالل های نشانه شکاه بر گروهی ديالكتيكی رفتاردرمانی اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف

سلوک و  نشانه های کاهش موجب ، گروهی ی ديالكتيك رفتاردرمانی که داد نشان  پژوهش نتايج .بود دانش آموزان زندگی

 گدي های پژوهش نتايج با يافته ها اين .شده است کنترل گروه با مقايسه در آزمايش گروه دانش آموزان رفتارهای قانون شكانه

 ش دان پرخاشگری و عاطفی بدتنظيمی ايذايی، تكانشی، فتارهای ر ميتواند گروهی  ديالكتيكی رفتاردرمانی اينكه بر مبنی ر

نشانه  کاهش بر ديالكتيكی رفتاردرمانی اثربخشی تبيين در .دارد همخوانی دهد، کاهش را رفتاری اختالالت به مبتال آموزان

 کودکان اين درباره اخير سالهای در که پژوهشهايی، .کرد اشاره کودکان اين اساسی ژگیوي چند به بايد سلوک، اختالل های

 حوزه در اغلب شناختی نقصهای .داده اند نشان کودکان اين شناختی های ت مهار در را های نقص وجود شده، انجام

 55 حدود مثال برای ميشود؛ ديده عیاطالعات اجتما پردازش و افسردگی، پردازش زبانی، هيجان، تنظيم اجرايی، کارکردهای

 وناتوانيهای مقابله ای نافرمانی اختالل اختاللهايبيش فعالی، تشخيصی مالکهای سلوک، اختالالت به مبتال کودکان از درصد

 يا و هيجانها بندی مقوله و نامگذاری برای الزم ارتباطی و شناختی زبانی، مهارتهای کودک يك اگر يعنی .دارند نيز را يادگيری

 اين فقدان بنابراين شد خواهد مواجه مسأله، حل مهارتهای و ناکامی تحمل در مشكالتی با باشد، نداشته را ديگران با ارتباط

 سوی از .ميدهد گسترش را غيرمسئوالنه و سوء رفتار خود نوبهی به و ميشود منتهی سوگيرانه شناختی سبك به توانمنديها،

 تلفيق و هيجانی تنظيم و فردی بين های -مهارت ناکامی، تحمل چون مهارتهای آموزش با گروهی ديالكتيكی رفتاردرمانی ديگر

 و جديد حلهای راه ارائهی و پذيری انعطاف افزايش سبب ی رفتار -شناختی مسأله حل و محور مراجع همدلی با رويكرد سه اين

 .باشد ده کنن کمك کودکان اين به ميتواند دردناک، يعوقا با بهتر آمدن کنار در فرد به کننده ناراحت شرايط آثار تعديل

 و دهند تشخيص تر ق دقی را خود احساس تا کند می کمك درمانجويان به هيجان تنظيم های مهارت از استفاده با همچنين

 تعديل هيجان، تنظيم های ت مهار آموزش هدف بنابراين .کنند بررسی آن برابر در شدن ناتوان بدون را هيجانی هر سپس

نشانه  کاهش در ديالكتيكی رفتاردرمانی اثربخشی ديگر سوی از .است مخرب و پرخاشگرانه واکنشی، رفتاری بدون احساسات

 کودکان اين در ايذايی و تكانشی رفتارهای تشديد عوامل از يكی که، کرد تبيين ميتوان گونه اين نيز را سلوک اختالل های

 بنابراين .است خلقی اختالالت و پرخطر رفتارهای مدرسه، مشكالت پايين، نفس عزت اجتماعی، و عاطفی حمايتهای کمبود
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 و درمانجو ميان قوی و مشترک ارتباط يك مستلزم و ميشود ارائه حمايتگرانه درمان يك عنوان به ديالكتيكی رفتاردرمانی

 ميتواند مذکور درمان بنابراين، ميكند؛ تقويت و دميده آموزش درمانجو به را سازگارانه رفتارهای فعاالنه درمانگر و است درمانگر

 برای جديدی ر ابزا ، ی فرد ميان مهارتهای آموزش با درمانی روش اين واقع در . باشد مؤثر خودتخريبی رفتارهای کاهش در

 با درمان اين لذا .ميدهد قرار درمانجويان اختيار در مسأله حل راه بحثدربارۀ و ها ت محدودی تعيين ا، نيازه و نظرات بيان

 اين محترمانه صورت به که کند آنهاکمك ديگران، به با دانش آموزان اين روابط از حمايت ضمن ميتواند مهارتها اين آموزش

 ش دان زندگی کيفيت بهبود موجب گروهی، ديالكتيكی رفتاردرمانی که داد نشان نتايج ادامه همچنين زمان طول در را روابط

 رفتاردرمانی اينكه بر مبنی ديگر، پژوهشهای نتايج با يافته ها اين .است شده کنترل گروه با مقايسه در آزمايش گروه آموزان

 عاطفی ثباتی بی و خشم ، ی هيجان و خلقی اختالالت جمله از زندگی، کيفيت مخل و تكانهای رفتارهای کاهش در ديالكتيكی

 بر عميقی تأثير خاص، طور به فرزندان و والدين بين روابط که گفت نميتوا نتايج اين تبيين در .دارد همخوانی است، ر ث مؤ

 و ثبات بی پروری فرزند شامل ضعيف، خانوادگی تعامالت واقع در . دارد کودک اقتصادی و اجتماعی فيزيكی، روانی، سالمت

 ناکافی کنترل يا نظارت ناايمن، دلبستگی ناپايدار، و سخت انضباطی قوانين سرد، يا کننده طرد والدی نگرش تنبيه، بر مبتنی

 نظر در کننده بينی پيش و خطر عوامل عنوان به  .همدلی بيان و مثبت ارتباط فقدان و کودک به اندک زمان اختصاص و والدی

 اين چون ديگر سوی از .ميدهند قرار پرخاشگرانه ارهای رفت بروز خطر معرض در را کودکان اين طورکلی به که ميشوند گرفته

 و والدين توسط هم ، برخوردارند خود عادی همساالن به نسبت بيشتری پرخاشگرانه و تكانشی ايذايی، رفتارهای از آموزاندانش

 پايين، نفس عزت تنهايی، احساس شدگی، طرد به منجر امر اين که نميشوند درک و پذيرش خوب همساالن، توسط هم

 اعتماد گوشهگيری، اين از ای -لحظه رهايی برای افراد اين واقع در .شودمي آنها در پايين زندگی کيفيت نتيجه در و گوشهگيری

 بين مشكالت تنها امر، اين که ميآورند روی تكانشی و برنامه بدون پرخطر، رفتارهای به اجتماعی، انزوای و طرد پايين، نفس به

 از و دارد روشنی ساختار که است درمانی ديالكتيكی، رفتاردرمانی بنابراين .کند ی م تشديد آموزان دانش اين در را فردی

 قرارداد و مواجهه ، مراقبه گری، ه مشاهد خود ديالكتيكی مانند تكنيكهای و اصول شامل و کند می استفاده رفتاری تكنيكهای

 عواق در .باشد کننده کمك و تكانشی مخرب رفتارهای ثبات در کاهش توان رفتاری می تكنيكهای اين آموزش .است وابستگی

 ميدهد ياد دانشآموزان به درمانی رفتار اصول با هيجان تنظيم و آگاهی ذهن تمرينات نمودن ترکيب طريق از ديالكتيكی درمان

 پذيرش در سعی آن بر عالوه و .بپردازند خود ی رفتار و ذهنی فيزيولوژيكی، پيامدهای مشاهده به قضاوت بدون حالتی با تا

 ديگر، سوی از .شود می آنها مثبت هيجانات تجربه باعث تغيير قبول و تحمل که تهباشندداش رفتارها اين شرط و قيد بدون

 لحاظ از که موقعيتهايی با مقابله در و روزمره زندگی در می توانند مؤلفه ها اين تمرين با سلوک اختالل به مبتال دانش آموزان

 درمان ترکيب نوعی که گيرند فرا را مسأله حل و دنکنارآم های مهارت ميشدهاند، مشكل دچار ئم بيماری عال و هيجانی

 حل در توانايی زندگی، کيفيت مخل و پرخطر رفتارهای مجموع کاهش در .است شناختی مسأله حل با حمايتی و رفتاری

تمادبه اع افزايش والدين، و همساالن با تعامل در سلوک اختالل به مبتالل افراد شخصی بين روابط بهبود و فردی بين تعارضات

 عصبانيت و تنش و منفی هيجانات تعديل و تنظيم توانايی عاطفی، بی ثباتی روزانه، ناخوشايند های -تجربه کاهش و نفس،

 برخوردار تری مطلوب زندگی کيفيت از اختالل اين به مبتال دانش آموزان که ميشود باعث مهارتها، اين آموزش با آن همراه

 در ميتوان را يافته ها اين شود؛ گرفته کار به می تواند گوناگون عرصه های در و زاويه چندين از حاضر تحقيق نتايج شوند

 به ديالكتيكی رفتاردرمانی مؤثر کارآمدی از حاصل نتايج که چرا بست؛ کار به تربيت و تعليم و مشاوره روان درمانی، حوزههای

 به مبتال آموزان دانش زندگی کيفيت بهبود و کسلو کاهش به منجر حمايتی، و آموزشی -درمانی روش يك ترکيب صورت

 حاضر، مطالعه محدوديتهای جمله از است؛ مواجه يتهايی محدود با پژوهشگر ، پژوهش هر در .است شده سلوک اختالل

 عدم آن، برای م الز استانداردهای عدم و برنامه آموزش مكان به ناحيه چهار اصفهان، جامعه بودن مختص به مربوط مشكالت

 بررسی مورد نمونه در اختالل اين همبودی واسطه ی به نتايج شدن مشتبه دختران، جامعه به پژوهش اين نتايج تعميم ابليتق

 پژوهش اين در که هستند محدوديتهای مداخله، ثبات بررسی برای نداشتن پيگيری و کودکی دوره رفتاری اختالالت ساير با
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 .کند کمك نتايج پذيری تعميم به تا گيرد قرار توجه مورد موارد اين آتی، پژوهشهای در ميشود پيشنهاد بنابراين برجسته اند؛

 جمله از ديگر اختالالت برای هم و کلينيكی مراکز در هم درمانی روش اين از آينده پژوهشهای در شود می نهاد پيش همچنين

 و زنان ، سانحه از پس استرس اختالل ، ای مقابله نافرمانی اختالل مو، وسواس کندن ميگرنی، سردردهای درد، اختالالت

  شود. استفاده اسكيزوفرنی و هيجانی و جسمی آزار مورد کودکان
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