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خالصه
مقدمه
اختالل نافرماني مقابلهای ،آسیبهای روانشناختي ،هیجاني و تحصیلي فراواني برای دانشآموزان ایجاد
مي کند .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان مبتني بر خودشفقتي بر پرخاشگری

 1کارشناسي ارشد روان شناسي بالیني ،دانشگاه آزاد

و تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای انجام گرفت.

اسالمي ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران( .نویسنده

روش کار

مسئول)
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پژوهش حاضر نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش شامل
دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای شهر تهران در سال تحصیلي  1397-98بود .در این
پژوهش تعداد  30دانشآموز دختر مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای با روش نمونهگیری تصادفي خوشهای
انتخاب و با گمارش تصادفي در گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه  15دانشآموز) .گروه
آزمایش مداخله درمان مبتني بر خودشفقتي را طي دو و نیم ماه در  10جلسه  75دقیقهای دریافت نمودند.
پرسشنامههای مورد ا ستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ارزیابي سالمت روان کودکان و نوجوانان،
پرسشنامه پرخاشگری و پرسشنامه تابآوری بود .داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس
چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتایج نشان داد که درمان مبتني بر خودشفقتي بر پرخاشگری و تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل
نافرماني مقابلهای تأثیر معنادار دارد ( .)p<0/001بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش
پرخاشگری و افزایش تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای شود.
نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که درمان مبتني بر خودشفقتي با بهرهگیری از فنوني همانند
آموزش آگاهي از تجربیات مثبت و منفي ،ایجاد تجربههای مثبت از طریق تجسم ذهني ،آموزش ابراز
شفقت و اصالح رفتار از طریق تقویت کنندههای محیطي ميتواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت
کاهش پرخاشگری و بهبود تابآوری دانشآموزان مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای مورد استفاده قرار
گیرد.
کلمات کلیدی
درمان مبتني بر خودشفقتي ،پرخاشگری ،تابآوری ،اختالل نافرماني مقابلهای
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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همچنین به رفتار آشكارا اعم از فیزیكي و کالمي اطالق ميشود که

مقدمه
1

انجمن روانپزشكي امریكا در پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصي و

منجر به آسیب به شخص ،شيء و یا سیستم دیگری ميشود (شتامان و
15

آماری اختالالت رواني 7 2،نوع اختالل را در دسته اختالالت اخاللگر،

تاتیان .)2016 ،پرخاشگری از سه مؤلفه تشكیل شده است :احساس

کنترل تكانه و سلوک مشص کرده است که شامل اختالل نافرماني

پرخاشگرانه حالت هیجاني «خشم» که زیربنای پرخاشگری و خصومت

مقابلهای 3،اختالل سلوک 4،اختالل انفجاری متناوب 5،اختالل شخصیت

است .افكار پرخاشگرانه؛ نگرش پرخاشگرانه فراگیری است که فرد را

ضداجتماعي 6،آتشافروزی بیمارگون 7،دزدی بیمارگون 8،و اختالالت

به سوی رفتارهای نامیده ميشود .خصومت و رفتار پرخاشگرانه نیز

اخاللگر ،کنترل تكانه و سلوک مشخص و نامشخص9است (گنجي،

عبارت است از رفتار قابل مشاهده که با قصد آسیب رساندن انجام

 .)1392اختالل نافرماني مقابلهای از رایجترین اختالالت این  7نوع است

ميشود (پیرز ،کیم و فیشر .)201216،پرخاشگری ميتواند به دو صورت

که در دوره کودکي و نوجواني بروز کرده و افزون بر دو اختالل

کالمي و غیرکالمي دیده شود .همچنین خصومت ،نگرش دشمنانه

سلوک و اختالل کمتوجهي و بیشفعالي یكي از علتهای مهم مراجعه

نسبت به یک فرد یا گروه خاص است که ميتواند رفتارهای

به کلنیکهای سالمت روان است (توناکسي10و همكاران .)2019 ،در

پرخاشگرانه را برانگیزد .خشم ،پاسخ هیجاني به تفكرات خشمگین

این اختالل الگویي نامناسب و عودکننده از منفيکاری ،مخالفت،

کننده دروني است که به واسطه احساس و رفتار غیرمنصفانه ایجاد
17

سرکشي و رفتار خصمانه نسبت به مراجع قدرت مشاهده ميشود.

ميشود (الزوفسكا و گادایت.)2013 ،

چنانكه این دانشآموزان نميتوانند با مراجع قدرت کنار آیند .این

متغیرهای مختلفي هستند که بهبود آنها ميتواند به افزایش قدرت

اختالل به عنوان اختاللي تدریجي و مزمن ،به روابط بینفردی و عملكرد

رواني و تحملي کودکان و نوجوانان انجامیده و سبب شوند تا آنها

تحصیلي دانشآموزان مبتال آسیب جدی وارد ميکند (گوش ،مالهوترا

آسیبهای روانشناختي و هیجاني کمتری را از خود نشان دهند .از
18

و باسا؛ )2014 11و این فرایند سبب ميشود که آنان کیفیت زندگي

جمله این متغیرها ميتوان به تابآوری اشاره کرد که افزایش آن

پایینتری را نسبت به دیگر دانشآموزان تجریه نمایند (زنتیواني و

باعث ميشود کودکان و نوجوانان دارای مشكالت هیجاني و رفتاری،

باالزس.)201812،

تحمل رواني و پریشاني بیشتری را تجربه نمایند (ژیائو19و همكاران،

عالوه بر این ،دانشآموزان مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای به دلیل

2019؛ فوگارتي20و همكاران .)2019 ،تابآوری حفظ ثبات رواني و

شرایط خاص روانشناختي و همچنین محدودیت در ارتباطات

هیجاني در شرایط تهدیدآمیز و تنیدگيزا و برگشت به حالت اولیه

اجتماعي ،عالئم پرخاشگری13از خود نشان ميدهند (ماراتوری ،پیسانو،

پس از تجربه ضایعهای رواني و برخورداری از رشد مناسب به رغم

میلون و ماسي .)201714،پرخاشگری عبارت است از حالت منفي ذهني

وجود وضعیت پرخطر ،تعریف شده است .میزان تابآوری فرد از

همراه با نقصها و انحرافات شناختي و رفتارهای ناسازگارانه ،این مفهوم

طریق تعامل با مشكالت و خطرات و عوامل محافظت کننده فردی
21

تعیین ميگردد (مالدینگ ،پیترز ،رابرتز ،ائونارد و اسپارکمن2012 ،؛
1

). American psychiatric association (APA
. Diagnostic and statistical manual of mental disorders
)fifth revised edition (DSM- V
3
). Oppositional defiant disorder (ODD
4
). Conduct disorder (CD
5
. Intermittent explosive disorder
6
. Antisocial personality disorder
7
. Pyromania
8
. Kleptomania
9
. Specified and un specified disruptive, impulsivecontrol, and conduct disorder
1
0
. Tonacci
1
1
. Ghosh, Malhotra, Basu
1
2
. Szentiványi, Balázs
1
3
. Aggression
1
4
. Muratori, Pisano, Milone, Masi
2

دوستي ،پورمحمدرضای تجریشي و غباریبناب .)1393 ،عالوه بر این
باید اشاره کرد که تابآوری نقش میانجي بسیار مهمي در بروز اغلب
اختالالت رواني داشته و عامل مهمي در تعدادی از گروههای در
معرض خطر به حساب ميآید (ژوئا ،لیو ،نیو ،سان و فان2017 22،؛
5
. Shechtman, Tutian
6
. Pears, Kim, Fisher
7
. Lozovska, Gudaitė
8
. Resilience
9
. Xiao
0
. Fogarty
1
. Maulding, Peters, Roberts, Leonard,
Sparkman
. Zhou, Liu, Niu, Sun, Fan 2

1
1
1
1
1
2
2
2
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قليپور ،مرعشي ،مهرابيزاده هنرمند و ارشدی .)1395 ،تابآوری از

حال با توجه به پیامدهای نامطلوب اختالل نافرماني مقابلهای و تاثیرات

عواملي است که افراد را در برابر اختالالت روانشناختي و

گسترده آن بر روند زندگي فردی و اجتماعي دانشآموزان و این که

دشواریهای زندگي در امان نگاه داشته و به فرد در برخورد و

ميتواند زندگي آینده فرد را به تباهي بكشاند و آسیبهای اجتماعي

سازگاری با موقعیتهای دشوار و تنیدگيزای زندگي کمک ميکند

جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد ،ضروری است اقدامات مقتضي

(دینر ،لوکاس ،شمیک و هلیول.)2009 1،

برای درمان دانشآموزان مبتال صورت گیرد تا از پیشروی این اختالل

تاکنون روشهای درماني مختلفي برای دانشآموزان دارای اختالل

و تبدیل آن به اختاللهای بالیني دیگر در آینده جلوگیری گردد.

نافرماني مقابلهای ،به کار گرفته شده است .یكي از روشهای درماني

عالوه بر این فرایند توجه به سالمت روان کودکان و نوجوانان امری

جدید ،درمان مبتني بر خودشفقتي2است که کارآزمایي بالیني آن در

اجتنابناپذیر است .چرا که این گروه از جامعه در آینده نزدیک،

تحقیقات پژوهشگران مختلف نشان داده شده است (باتیستا ،کانها،

ميبایست به ایفای نقش اجتماعي و شغلي بپردازند و آسیبپذیری

4

روانشناختي آنان سبب ميشود آنها نتوانند کارکرد اجتماعي،

2017؛ تاننبام ،آدامز ،گونالز ،هانس و هود2017 5،؛ ونگ ،چنگ،

روانشناختي و تحصیلي مناسب را از خود بروز دهند که این فرایند

پون ،تنگ و جین2017 6،؛ پالمر ،چانگ ،سامون ،باالنجي و

نشان از ضرورت انجام پژوهش حاضر دارد .بنابراین با توجه به

9

موضوعات مطروحه و تحقیقات انجام یافته در مورد تاثیر درمان مبتني

2019؛ باکر ،کاسول و اکلس2019 10،؛ خونساری ،تاجری،

بر خودشفقتي بر بهبود مشكالت رواني و رفتاری ،و از سوی دیگر به

سرداریپور ،حاتمي و حسینزاده تقوایي1398 ،؛ غفاریان و خیاطان،

دلیل عدم انجام پژوهشي مشابه ،مساله اصلي پژوهش حاضر بررسي

1397؛ عبدالكریمي ،قربان شیرودی ،خلعتبری و زربخش1397 ،؛

اثربخشي درمان مبتني بر خودشفقتي بر پرخاشگری و تابآوری

زمانيمزد ،گرافر ،داورنیا و بابایيگرمخاني1397 ،؛ و خلعتبری،

دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای بود.

همتيثابت و محمدی .)1397 ،خودشفقتي مشتمل بر سه مولفه محبت

روش کار

گالهاردو ،کاتو و ماسانو-کاردوسو2015 3،؛ بالث و ایزنلوهر-ماول،

زایتسوف2019 7،؛ الئو 8و همكاران2019 ،؛ الترن ،بالث و پارک،

نسبت به خود در برابر قضاوت نسبت به خود ،اشتراکات انساني در
11

مقابل انزوا و ذهنآگاهي در مقابل همسانسازی افراطي است (نف،
 .)2009افراد دارای خودشفقتي مشخصه افرادی است که نسبت به خود
مهرباني دارد (سعیدی ،قرباني ،سرافراز و شریفیان .)1394 ،شفقت شامل

مجموعهای از عناصر هیجاني ،شناختي و انگیزشي است که در توانایي
ایجاد فرصتهایي برای رشد و تغییر به همراه مالطفت و مراقبت دخالت
دارند .درمان مبتني بر خودشفقتي بین فرایندهای موثر در تجربه شفقت و
هیجان و برانگیختگي سیستم نوروفیزیولوژی ،به خصوص آنهایي که با
رفتارهای اجتماعي در ارتباطاند ،به واسطه دو بعد اشتیاق و التیام پیوند
برقرار شده است (پالمر و همكاران.)2019 ،

طرح پژوهش حاضر ،از نوع نیمهآزمایشي با پیشآزمون -پسآزمون
با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش شامل دانشآموزان دختر
مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای شهر تهران در سال تحصیلي -98
 1397بود که جهت شرکت در این پژوهش ،رضایت آگاهانه داشتند.
در این پژوهش از روش تصادفي خوشهای چندمرحلهای استفاده شد.
بدین صورت که ابتدا با مراجعه به آموزش و پرورش شهر تهران از بین
مناطق آموزش و پرورش ،یک منطقه به صورت تصادفي انتخاب
گردید .سپس از بین مدارس منطقه انتخابي 6 ،آموزشگاه دوره اول
متوسطه دخترانه به تصادف انتخاب شدند .سپس با مراجعه به مدارس
انتخابي ،از معلمان و مشاوران درخواست خواهد گردید دانشآموزاني
که دارای عالئم اختالل نافرماني مقابلهای همچون از کوره دررفتن،

1

. Diener, Lucas, Schimmack & Helliwell
. Self-compassion therapy
3
. Batista, Cunha, Galhardo, Couto, Massano-Cardoso
4
. Bluth, Eisenlohr-Moul
5
. Tanenbaum, Adams, Gonzalez, Hanes, Hood
6
. Wang, Chen, Poon, Teng, Jin
7
. Pullmer, Chung, Samson, Balanji, Zaitsoff
8
. Luo
9
. Lathren, Bluth, Park
1
0
. Baker, Caswell, Eccles
1
1
. Neff
2

مشاجره با معلمان ،سرپیچي فعاالنه از مقررات و درخواستهای اولیای
مدرسه یا عدم همكاری با آنها ،تعمد در ناراحت کردن دیگران،
سرزنش دیگران به خاطر اشتباهات و سوء رفتار خود ،زودرنجي،
دلخوری و عصبانیت و نیز کینهتوزی و انتقامجویي هستند را معرفي
نمایند .در مرحله اول تعداد  56دانشآموز از مدارس انتخابي معرفي
شدند .پس از معرفي این دانشآموزان ،از معلمان این دانشآموزان
درخواست شد تا به پرسشنامه ارزیابي سالمت روان کودکان و
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نوجوانان پاسخ دهند تا بدین ترتیب تا از وجود اختالل نافرماني

بازآزمایي پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت .آمرمان ،اسلومكا،
5

مقابلهای در نزد این دانشآموزان اطمینان حاصل شود .در گام بعد و

ریگل ،زاپادکا و کیني( )1997در بررسي روایي پرسشنامه حاضر

پس از تشخیص ،تعداد  38دانشآموز تشخیص اختالل نافرماني

نشان دادند که نمرههای پرسشنامه ارزیابي سالمت روان کودکان و

مقابلهای را دریافت کردند .سپس 30نفر از این دانشآموزان به شكل

نوجوانان با فرم رفتاری کودک و پرسشنامه شخصیتي کودکان

تصادفي انتخاب و با گمارش تصادفي در گروههای آزمایش و گواه

همبستگي مثبتي دارند .در ایران اولین بار توکلي( )1375در پژوهشي

گمارده شدند ( 15دانشآموز در گروه آزمایش و  15دانشآموز در

به بررسي حساسیت ویژگي این آزمون پرداخت .نتایج پژوهش وی

گروه گواه) .مالکهای ورود به پژوهش شامل :جنسیت دختر ،داشتن

بدین صورت بود که برای اختاللهای نقص توجه و بیشفعالي،

اختالل نافرماني مقابلهای (به معرفي معلم و اجرای پرسشنامه سالمت

نافرماني مقابلهای و اختالل سلوک ،پایایي به ترتیب  0/89 ،0/75و

روان کودکان و نوجوانان) ،داشتن سن  12-16سال ،حضور در دوره

 0/89به دست آمد .همچنین روایي محتوایي این پرسشنامه در این

اول متوسطه ،رضایت دانشآموز و والدین جهت شرکت فرزندشان

پژوهش مطلوب گزارش گردید .در این پژوهش ،ضریب آلفای

در پژوهش و نداشتن بیماری جسمي و روانشناختي حاد و مزمن دیگر

کرونباخ این پرسشنامه  0/90محاسبه گردید .از این پرسشنامه جهت

(با توجه به پرونده سالمت و مشاورهای آنان) بود .همچنین مالکهای

تشخیص دانشآموزان دارای اختالل نافرماني مقابلهای استفاده شد.

خروج از پژوهش نیز شامل :غیبت در دو جلسه آموزشي و عدم

پرسشنامه پرخاشگری 6:پرسشنامه پرخاشگری توسط باس و پری

همكاری و انجام ندادن تكالیف مشخص شده در دوره آموزشي بود.

( )1992ساخته و مورد بازنگری قرار گرفته است .این پرسشنامه یک

ابزار پژوهش

ابزار خودگزارشي است که شامل  29عبارت و چهارزیرمقیاس خشم،

7

پرخاشگری بدني ،پرخاشگری کالمي و خصومت است .آزمودنيها

پرسشنامه ارزیابي سالمت روان کودکان و نوجوانان 1:پرسشنامه
ارزیابي سالمت روان کودکان و نوجوانان یک مقیاس درجهبندی
رفتار است که به منظور غربالگری اختاللهای رفتاری و هیجاني برای
سنین  6تا  16ساله توسط اسپرافكین ،الني ،یونیتات و گادو2در سال
 1984ساخته شده است .آخرین نسخه این پرسشنامه پس از
3

ویرایشهای چندین باره در سال  1994منتشر شد (گادو و اسپرافكین،

 .)1994این پرسشنامه دارای دو فرم معلم و والد است که در این
پژوهش از فرم معلم استفاده شد .شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه به
روش لیكرت در یک مقیاس چهار درجهای هرگز ،گاهي ،اغلب
اوقات و بیشتر اوقات (نمره یک تا  )4پاسخ داده ميشود .سوالهای
 19الي  26پرسشنامه مربوط به اختالل نافرماني مقابلهای ميباشد که
طبیعتاً همین هفت سوال مورد بررسي قرار گرفت .دامنه نمرات این
مقیاس بین  7تا  28است .در مطالعهای که توسط گرایسون و
کارلسون )1991(4بر روی فرم اولیه این پرسشنامه انجام گرفت،
حساسیت آن برای اختالل نافرماني ،اختالل سلوک و اختالل نقص
توجه و بیش فعالي به ترتیب  0/93 ،0/93و  0/77گزارش شد .در
مطالعهای توسط گادو و اسپرافكین( )1997انجام گرفت ،اعتبار

1

. Child and adolescent mental health assessment
questionnaire
2
. Sprafkin, Loney, Unita, Gadow
3
. Gadow & Sprafkin
4
. Grayson & Carlson

به هریک از عبارات در یک طیف  5درجهای از کامالً شبیه به من
است ( )5تا حدودی شبیه به من است ( )4نه شبیه به من است نه شبیه به
من نیست ( )3تا حدودی شبیه به من نیست ( )2به شدت شبیه به من
نیست ( )1پاسخ دادند .نمره کل پرخاشگری از جمع کل نمرهها
حاصل ميشود .بدین صورت که دامنه نمرات پرسشنامه بین  29تا 145
است .کسب نمره باالتر نشان دهنده پرخاشگری بیشتر است (باس و
پری .)1992 ،پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایي قابل قبولي
است .نتایج ضریب بازآزمایي برای چهار زیر مقیاس  0/80تا  0/72و
همبستگي بین چهار زیرمقیاس  0/38تا  0/49بدست آمده است .جهت
سنجش اعتبار دروني مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که
نتایج نشانگر همساني دروني زیرمقیاس پرخاشگری بدني ،0/82
پرخاشگری کالمي  ،0/81خشم  0/83و خصومت  0/80بوده است
(ساماني .)1386 ،در پژوهش صدر ( )1397نیز پایایي با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای خشم ،پرخاشگری بدني،
پرخاشگری کالمي و خصومت به ترتیب  0/83 ،0/84 ،0/79و  0/81و
برای نمره کل پرسشنامه  0/82به دست آمد .در پژوهش حاضر نیز
میزان پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/82
محاسبه شد.
5

. Ammerman, Slomka, Reigel, Zapadka & Kane
. Aggression Questionnaire
7
. Buss, Perry
6
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اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقتی بر پرخاشگری و تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهای شادی آقا علی طاری و همکاران

پرسشنامه تاب آوری کودکان و نوجوانان 1:پرسشنامه تابآوری

گروه اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه باقي ميماند و

کودکان و نوجوانان در سال  2009توسط انگار و لیبنبرگ2به عنوان

نیازی به درج نام نیست.

یک ابزار تفكیک برای کشف منابع (فردی ،ارتباطي و بافتي)

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار

تاب آوری طراحي شد که برای کودکان و نوجوانان قابل اجراست.

توصیفي و استنباطي استفاده شده است  .در سطح آمار توصیفي از

این پرسشنامه دارای  28سوال بوده که پاسخ دهندگان میزان

میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون

توافقشان را با هر کدام از ماده ها در مقیاس لیكرت که از دامنه

شاپیرو -ویلک جهت بر رسي نرمال بودن توزیع متغیرها ،آزمون

(اصال=  )1الي (خیلي زیاد=  )5گسترده است ،نشان ميدهند .این

لوین برای بررسي برابری واریانس ها و همچنین از تحلیل

پرسشنامه دارای سه زیرمقیاس فردی ،ارتباطي و بافتي است .دامنه

کوواریانس چندمتغیری برای بررسي فرضیه پژوهش استفاده گردید.

نمرات پرسشنامه بین  28تا  140است .کسب نمره باالتر نشان دهنده

نتایج آماری با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  23مورد

تاب آوری بیشتر است .کازروني زند ،سپهری شاملو و میرزائیان

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

( ) 1392جهت بررسي روایي همزمان مقیاس تابآوری کودکان و
جدول - 1خالصه جلسات درمان مبتني بر خودشفقتي

نوجوانان در گروه دانش آموزان از پرسشنامه عوامل حمایت کننده

(اقتباس از گیلبرت)2009 ،

فردی اسپینگر و فیلیپس( ) 1997استفاده کردند .نتایج نشان داد که
ضرایب همبستگي بین نمره کل مقیاس تاب آوری کودکان و

جلسه

شرح جلسه

نوجوانان و زیرمقیاس های آن و نمره پرسشنامه عوامل حمایت کننده

جلسه

معارفه افراد نمونه پژوهش با یكدیگر ،بیان ضرورت آشنایي و استفاده از شفقت

اول

در زندگي/

جلسه

تعریف شفقت ،شناخت و توضیح در مورد فرایند شفقت و اثرگذاری شفقت بر

دوم

کارکرد روزانه ،تكلیف خانگي و نوشتن شفقت تجربه شده توسط اعضای

فردی و زیرمقیاس هایي مثبت و معنيدار بود .همچنین این
پژوهشگران پایایي این پرسشنامه را با روش دو نیمهسازی بین 0/71
تا  0/85گزارش کردند .در پژوهش حاضر میزان پایایي پرسشنامه با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/84به دست آمد.

گروه تا جلسه آینده.
جلسه

آموزش راههایي جهت افزایش تجربه های مثبت ،آموزش آگاهي از تجربیات

سوم

مثبت ،ایجاد تجربه های مثبت از طریق تجسم ذهني صحنههای شادی بخش و
غفلت از نگراني.

روند اجرای پژوهش
پس از اخذ مجوزهای الزم و انجام فرایند نمونهگیری (مطابق با آنچه

جلسه

آموزش راههای شفقت ،آموزش آگاهي از تجربیات منفي .آموزش جهت

چهارم

تالش برای به دست گرفتن مهار زندگي ،تغذیه کافي و ورزش ،مراقبت از خود

ذکر گردید) ،دانش آموزان انتخاب شده ( 30دانشآموز) به شیوه
تصادفي در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15
دانش آموز) .گروه آزمایش مداخالت درماني مربوط به درمان مبتني
بر خودشفقتي را در طي دو و نیم ماه به صورت هفتهای یک جلسه

با مراجع به موقع به پزشک و عدم استفاده از مواد مخدر.
جلسه

آموزش در راستای شناسایي ارزیابيهای غلط و اثرات آنها روی شفقت،

پنجم

آموزش راهبردی و تغییر پیامدهای رفتاری و فیزیولوژیكي هیجان.

جلسه

آموزش جهت شناسایي میزان و نحوه استفاده از شفقت ،آموزش ابراز شفقت،

ششم

اصالح رفتار از طریق تقویت کننده های محیطي ،آموزش ،آرمیدگي و عمل

 75دقیقه ای دریافت نمودند .برنامه مداخلهای در پژوهش حاضر

معكوس.

برگرفته از برنا مه درمان مبتني بر خودشفقتي (گیلبرت )2009 3،بود

جلسه

توجه آگاهانه به شفقت خود  ،توجه کامل به رفتار مثبت و منفي خود و پذیرش

که از پژوهش غفاریان و خیاطان ( )1397اقتباس شده است .جهت

هفتم

آن بدون قضاوت و ابراز صحیح هیجان.

جلسه

آموزش ارزیابي مجدد و ابراز شفقت  ،آموزش ارزیابي و توجه به پیامدها و

برنامه مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه شدند .همچنین

هشتم

تالش برای ابراز مناسب و نامناسب شفقت

جلسه

آموزش تغییر شفقت منفي از طریق عمل بر خالف شفقت تجربه شده

به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آن ان نیز پس از اتمام فرایند

نهم

پژوهشي این مداخالت را دریافت خواهند نمود .همچنین به هر دو

جلسه

رعایت اخالق در پژوهش رضایت دانش آموزان برای شرکت در

1

. Questionnaire for resilience of children and
adolescents
2
. Ungar, Liebenberg
3
. Gilbert

دهم

جمعبندی مطالب آموزشي جلسات گذشته و اجرای پسآزمون.
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نتایج
یافتههای جمعیتشناختي نشان داد که دانشآموزان حاضر در پژوهش

استاندارد متغیرهای وابسته پژوهش (پرخاشگری و تابآوری

دارای دامنه سني  12تا  16سال بودند که بیشترین فراواني در گروه

دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني) در مراحل پیشآزمون و

آزمایش مربوط به گروه سني  14سال ( 46/66درصد) و در گروه گواه

پسآزمون ،به تفكیک دو گروه آزمایش و گواه ،در جدول  ،2ارائه

نیز مربوط به گروه سني  15سال ( 53/33درصد) بود .میانگین و انحراف

شده است.

جدول - 2میانگین و انحراف معیار پرخاشگری و تابآوری در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
مولفهها

گروهها

پرخاشگری
تابآوری

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

85/73

13/79

69/93

14/08

گروه گواه

84/20

8/96

83/80

9/65

گروه آزمایش

64/13

10/23

80/93

10/31

گروه گواه

61/80

7/22

63/53

6/74

جهت بررسي پیشفرض همگني واریانسها ،از آزمون لوین استفاده

با معناداری آزمون کواریانس چندمتغیری این نتیجه حاصل مي گردد

شده است .نتایج نشان داده است در مرحله پسآزمون در متغیرهای

که باید حداقل در یكي از متغیرهای پرخاشگری و تابآوری

پرخاشگری و تابآوری پیشفرض همگني واریانسها برقرار بوده

دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني بین دو گروه آزمایش و

است( .)p<0/05نتایج آزمون باکس جهت بررسي همساني

گواه در اثر درمان مبتني بر خودشفقتي تفاوت معنادار وجود داشته

ماتریسهای واریانس -کواریانس نشان داد که در مرحله پسآزمون

باشد .بنابراین جهت بررسي این نكته که معناداری مشاهده شده در

پیشفرض ماتریسهای واریانس -کواریانس نیز برقرار بوده است

کدام یک از متغیرهای پرخاشگری و تابآوری است ،به بررسي

( .)p<0/05عالوه بر این نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که

تحلیل به کواریانس تکمتغیری پرداخته شد.

پیشفرض نرمال بودن توزیع نمونهای دادهها در متغیرهای پرخاشگری

با توجه به نتایج جدول  ،4ارائه متغیر مستقل (درمان مبتني بر

و تابآوری در گروههای آزمایش و گواه در مراحل پیشآزمون و

خودشفقتي) توانسته منجر به ایجاد تفاوت معنادار میانگین نمرات

پسآزمون برقرار است ( .)p<0/05در نهایت نتایج در بررسي

متغیرهای وابسته (پرخاشگری و تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به

پیشفرض همگني شیب خط رگرسیون مشخص شد که تعامل

اختالل نافرماني) در مرحله پسآزمون در سطح خطای  0/05گردد.

پیشآزمون با متغیر گروهبندی در مرحله پسآزمون در متغیرهای

لذا این نتیجه حاصل ميشود که با کنترل متغیر مداخلهگر

پرخاشگری و تابآوری معنادار نبوده است ( .)p<0/05این بدان

(پیشآزمون) ،میانگین نمرات متغیرهای پرخاشگری و تابآوری

معناست که فرض همگني شیب خط رگرسیون در متغیرهای

دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني با ارائه درمان مبتني بر

پرخاشگری و تابآوری برقرار بوده است.

خودشفقتي دچار تغییر معنادار شده است .جهت تغییر نیز بدان صورت
بوده است که درمان مبتني بر خودشفقتي توانسته منجر به کاهش

جدول  -3نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری جهت بررسي اثر

پرخاشگری و افزایش تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل

درمان مبتني بر خودشفقتي بر پرخاشگری و تابآوری

نافرماني شود .مقدار تاثیر درمان مبتني بر خودشفقتي بر میزان

ارزش

مقدار F

درجه

درجه

سطح

آزادی

آزادی خطا

معناداری

فرض
اثر پیالیي

0/77

41/55

2

25

المبدای ویلكز

0/23

41/55

2

25

اثر هتلینگ

3/32

41/55

2

25

بزرگترین ریشه

3/32

41/55

2

25

روی

پرخاشگری و تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني
به ترتیب  0/63و  0/66بوده است .این بدان معناست که به ترتیب  63و
 66درصد تغییرات متغیرهای پرخاشگری و تابآوری دانشآموزان

0/0001

دختر مبتال به اختالل نافرماني توسط ارائه متغیر مستقل (درمان مبتني بر
خودشفقتي) تبیین ميشود.
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جدول  -4نتایج تحلیل کواریانس تکمتغیری جهت بررسي اثر درمان مبتني بر خودشفقتي بر پرخاشگری و تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به
اختالل نافرماني
منبع تغییر

متغبر

اثر متغیر مستقل (درمان

پرخاشگری

1710/22

مبتني بر خودشفقتي)

تابآوری

1796/63

1

خطا

پرخاشگری

972/91

26

37/42

تابآوری

896/28

26

34/47

پرخاشگری

182782

30

تابآوری

160929

30

کل

مقدار F

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1

1710/22

45/70

1796/63

52/11

توان

سطح

اندازه

معناداری

اثر

0/0001

0/63

1

0/0001

0/66

1

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان مبتني بر خودشفقتي بر

تجربه خود در چارچوب مهرباني با خویشتن و با هوشیاری

پرخاشگری و تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني

(ذهنآگاهي) تاکید دارد (تاننبام و همكاران .)2017 ،مهرباني با خود،

مقابلهای انجام گرفت .یافته اول پژوهش حاضر بیانگر آن بود که درمان

درک خود به جای قضاوت خود و نوعي حمایت نسبت به کاستيها و

مبتني بر خودشفقتي منجر به کاهش پرخاشگری دانشآموزان دختر

بيکفایتيهای خود است که این فرد سبب کاهش خشم دانشآموزان

مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای تأثیر شده است .یافته حاضر همسو با

مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای نسبت به خودشان ميشود .بهکارگیری

نتایج پژوهش باتیستا و همكاران ( )2015بود .چنانكه این پژوهشگران

فرایندهای ذکر شده سبب کاهش رنج دروني ،تعارض بینفردی و خشم

نشان دادهاند که درمان مبتني بر شفقت ميتواند با بكارگیری مهرباني با

درونفردی در دانشآموزان مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای شده که

خود و دیگران ،حمایت اجتماعي فرد را افزایش داده و سبب بهبود

نتیجه آن ،کاهش پرخاشگری آنها است.

تعامالت اجتماعي شود .عالوه بر این بالث و ایزنلوهر-ماول ()2017؛

یافته دوم پژوهش حاضر بیانگر آن بود که درمان مبتني بر خودشفقتي

تاننبام و همكاران ()2017؛ ونگ و همكاران ( )2017در پژوهش خود

منجر به بهبود تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني

کارآیي درمان مبتني بر خودشفقتي را بر تنیدگي و سالمت روانشناختي

مقابلهای تأثیر شده است .یافته حاضر همسو با نتایج پژوهش پالمر و

افراد مورد بررسي و تایید قرار دادهاند.

همكاران ()2019؛ الئو و همكاران ()2019؛ الترن و همكاران ()2019؛

در تبیین یافته حاضر مبني بر تاثیر درمان مبتني بر خودشفقتي بر کاهش

باکر و همكاران ()2019؛ خونساری و همكاران ()1398؛ عبدالكریمي و

پرخاشگری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای ميتوان

همكاران ()1397؛ زمانيمزد و همكاران ( )1397و خلعتبری و همكاران

اظهار کرد درمان مبتني بر خودشفقتي سبب ميشود تا افراد از

( )1397بود .این پژوهشگران در نتایج پژوهش خود نشان دادهاند که

مهارتهای مقابلهای و هیجاني بیشتری برخوردار شده و در بازسازی

مولفه شفقت و درمان مبتني بر خودشفقتي ميتواند منجر به بهبود تحمل

خلقي حاالت هیجاني منفي و ایجاد تمایز میان احساساتشان توانمندتر

پریشاني و کاهش پریشاني رواني افراد شود.

گردند .از طرفي این درمان سبب تقویت قدرت خوشبیني،

در تبیین یافته حاضر مبني بر تاثیر درمان مبتني بر خودشفقتي بر بهبود

خودکارآمدی و توجه آگاهانه به حال ميشود (بالث و ایزنلوهر-ماول،

تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای باید

 .)2017این فرایند سبب ميشود تا دانشآموزان دختر مبتال به اختالل

اشاره کرد ،در درمان مبتني بر شفقت ،افراد با بهرهگیری از ذهن

نافرماني مقابلهای با بهرهگیری از درمان مبتني بر خودشفقتي بتوانند

آگاهي و حل مساله ميتوانند چرخة معیوب انتقاد نسبت به خویش و

آشفتگي عاطفي کمتری داشته و در زمینه حل تعارضات درونفردی و

همچنین ترسیم انتظارات سطح باال از خود را مورد سؤال قرار دهد

بینفردی سازش بیشتری از خود نشان دهند .بهبود سازشیافتگي و

و با نگاهي جدید و دلسوزانه نسبت به خود؛ معیارهای واقعي و

کاهش تعارضات درون و بینفردی نیز با کاهش پرخاشگری همراه

توقعات قابل دستیابي که مستلزم سختي و آزار نباشد را بازطراحي

است .عالوه بر این درمان مبتني بر خودشفقتي بر پذیرش خود و پذیرش

کند (پالمر و همكاران .)2019 ،بنابراین این درمان کمک ميکند تا

بهمن-اسفند  ،99شماره  ،6سال 63
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دانشآموزان مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای معیارها و انتظارات

تعمیمپذیری نتایج ،در سطح پیشنهاد پژوهشي ،این پژوهش در

شناختي ،هیجاني و ارتباطي جدیدی را برای خود تعریف نمایند .این

سایر شهرها و مناطق و جوامع دارای فرهنگهای متفاوت،

فرایند سبب ميشود تا آنها سالمت روان و آرماش دروني بیشتری را

دانشآموزان دیگر مقاطع و اختاللهای روانشناختي دیگر،

تجربه نمایند .با بهبود سالمت روان و دستیابي به قدرت حل مساله ،این
دانشآموزان قدرت تحمل رواني و تابآوری بیشتری را تجربه
ميکنند .عالوه بر این درمان مبتني بر خودشفقتي یک عامل مؤثر برای
تعادل عاطفي ،رفتاری ،هیجاني و روان شناختي محسوب شده و
موجب احساس مراقبت از خود ،آگاهي یافتن ،نگرش بدون داوری
نسبت به نابسندگي و شكستهای خود ميشود (باکر و همكاران،
 . )2019از این جهت ميتواند مولفههای رواني و هیجاني

مهار عوامل ذکر شده و برگزاری مرحله پیگیری اجرا شود .با
توجه به اثربخشي درمان مبتني بر خودشفقتي بر پرخاشگری و

تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای ،در
سطح کاربردی پیشنهاد ميشود با تهیه برشور و کتابچهای علمي،
درمان مبتني بر خودشفقتي به مشاوران مدارس متوسطه اول ارائه داده
شود تا آنها با بكارگیری محتوای این درمان ،جهت کاهش

دانشآموزان مبتال به اختالل نافرماني مقابلهای را تحت تاثیر قرار دهد.

پرخاشگری و بهبود تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل

زیرا شفقت به خود مستلزم آن است که فرد احساسات خود را بازگو

نافرماني مقابلهای گامي عملي بردارند.

کند که این فرایند موجب شكستن چرخه درخود فرو رفتن ميشود.
بازگویي احساسات نیز تخلیه هیجاني و رواني را برای این
دانشآموزان در پي داشته و باعث ميشود آنها تابآوری باالتری را
ادراک نمایند.

تضاد منافع
در این پژوهش هیچگونه تعارض منافعي توسط نویسندگان گزارش
نشده است.

محدود بودن دامنه تحقیق به دانشآموزان دختر مبتال به اختالل

تشکر و قدردانی

نافرماني مقابلهای شهر تهران؛ عدم مهار متغیرهای اثرگذار بر

بدین وسیله از تمام دانشآموزان حاضر در پژوهش و مسئولین

پرخاشگری و تابآوری دانشآموزان دختر مبتال به اختالل

آموزش و پرورش شهر تهران که همكاری کاملي جهت اجرای

نافرماني مقابلهای و عدم برگزاری مرحله پیگیری از محدودیتهای

ميآید.

پژوهش

داشتند،

قدرداني

به

عمل

پژوهش حاضر بود .بنابراین پیشنهاد ميشود برای افزایش قدرت
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Abstract
Introduction: Oppositional Defiant Disorder (ODD) can bring about
numerous psychological, emotional and academic damages for the students.
therefore the present study was conducted aiming to investigate the
effectiveness of the therapy based on self-compassion on the aggression and
the ODD.
Method: It was a quasi-experimental study with pretest, posttest with
control group. The statistical population of the current study was the female
students with ODD in the city of Tehran in the academic year 2018-19. 30
female students with ODD were selected through clustered random sampling
method and they were randomly accommodated into experimental and
control groups (each group 15 students). The experimental group received
the intervention of the therapy based on self-compassion during two-and-ahalf months in ten seventy-five-minute sessions. The applied questionnaires
in this study included the children and adolescents’ mental health evaluation
questionnaire and resilience questionnaire. The data from the study were
analyzed through MANCOVA method.
Results: The results showed that the therapy based on self-compassion has
significant effect on the aggression and resilience of female students with
ODD (p<0.001). Thus, this treatment has been able to reduce aggression and
increase the resilience of female students with Oppositional Defiant
Disorder.
Conclusion: Findings of the present study reveal that the therapy based on selfcompassion can be used as an efficient therapy to decrease aggression and
improve resilience in the students with ODD employing techniques such as
training awareness of positive and negative experiences, creating positive
experiences through mental imagination, training expressing compassion and
behavior modification through environmental reinforcers.
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