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Abstract 

Background and Objectives: The aim of this study was to determine 

the effectiveness of impulse control training and dialectical behavioral 

therapy on unplanned, motor and cognitive impulsivity in adolescent 

girls with disordered mood disorders. 

Materials and Methods: The present study is a quasi experimental study 

with two experimental groups and one control group. The statistical 

population of the present study was girls with disordered mood disorder 

who were available in each group of 7 patients after diagnosis. 

Measurement tools included clinical interview based on DSM-5 and bart 

(1994) impulsivity scale. During this period, the control group did not 

receive any intervention. The results were analyzed using multivariate 

analysis of covariance. 

Results: The results showed that there was a significant difference 

between the mean scores of the impulsivity subscales of the 

experimental group of impulse control and dialectical behavior therapy 

with the control group (P < 0.001). There is a significant difference 

dialectically (P < 0.001). 

Conclusions: In the field of treatment and work with people who are in a 

state of crisis and impulsivity, impulse control and dialectical behavior 

therapy, considering its nature, seems to be very effective and promising. 
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 اثربخشی آموزش کنترل تکانه و رفتاردرمانی دیالکتیک بر تکانشگری  ی مقایسه

 دختران نوجوان

 1سمبوی وزگس، *،0سعید سمبوی، 1فبطمٍ يیبوی

 زاًطگاُ پیام ًَر وثَزراٌّگ، ّوساى، ایزاى وارضٌاس ارضس رٍاًطٌاسی تزتیتی، 1
 رٍاًطٌاسی، ٍاحس ّوساى، زاًطگاُ آساز اسالهی، ّوساى، ایزاى  گزٍُ رٍاًطٌاسی، زاًطىسُ 2
 گزٍُ رٍاًطٌاسی، زاًطىسُ رٍاًطٌاسی، ٍاحس ًدف آتاز، زاًطگاُ آساز اسالهی، ًدف آتاز، ایزاى 3

ٌ مسئًل8*  طىسُ ،سهاًی سؼیس وًیسىد طٌاسی، زًا ًٍا ُ آساز اسالهی، ّوساى، ایزاى  گزٍُ ر طگا ٍاحس ّوساى، زًا طٌاسی،  ًٍا   .ر
 n.zamani1367@yahoo.com ایویل:

 
 

 21/4/1400 تبریخ دریبفت مقبل8ٍ

 5/5/1400 تبریخ پذیزش مقبل8ٍ

 چکیدٌ

اثزترطی آهَسش وٌتزل تىاًِ ٍ رفتارزرهاًی زیالىتیه تز هیشاى  ّسف پژٍّص، تؼییي سببقٍ ي َدف8

 .تَز گزاًِ ًاهٌظن ذلمی اذاللهثتال تِ اذتالل زذتزاى ًَخَاى تزًاهگی، حزوتی ٍ ضٌاذتی  تىاًطگزی تی

آهاری  ی خاهؼِ تاضس. پژٍّص حاضز، ًیوِ تدزتی تا زٍ گزٍُ آسهایص ٍ یه گزٍُ ضاّس هی َب8  مًاد ي ريش

گیزی  گزاًِ تَز وِ تؼس اس تطریص اذتالل تا رٍش ًوًَِ زذتزاى هثتال تِ اذتالل ًاهٌظن ذلمی اذالل ضاهل

تز اساس  تالیٌی ی هصاحثِ ضاهل گیزی اًساسُ لزار زازُ ضس. اتشار وٌٌسُ هزاخؼِ 7زر زستزس زر ّز گزٍُ، 

DSM-5  ٍ همیاس تىاًطگزی تارت(BIS-11) ِای را  تَز. زر حالی وِ زر ایي هست گزٍُ ضاّس ّیچ هساذل

 .زریافت ًىززًس. ًتایح تا استفازُ اس تحلیل وَاریاًس چٌس هتغیزی تحلیل ضس

ّای تىاًطگزی گزٍُ آسهایطی، وٌتزل  ّای ًوزات ذززُ همیاس هیاًگیيًتایح ًطاى زاز وِ تیي  َب8 یبفتٍ

ّای  تیي هیاًگیي(، P < 001/0) زاری ٍخَز زارز تىاًِ ٍ رفتارزرهاًی زیالىتیىی تا گزٍُ ضاّس، تفاٍت هؼٌی

زاری  ّای تىاًطگزی گزٍُ آسهایطی وٌتزل تىاًِ ٍ رفتارزرهاًی زیالىتیىی، تفاٍت هؼٌی ًوزات ذززُ همیاس

 .(P < 001/0)ٍخَز زارز 

وٌتزل  تزًس، هی سز ٍ تىاًطگزی تِ تحزاى حالت زر وِ افزازی تا وار ی سهیٌِ ٍ زرهاىی  حَسُ زر گیزی8 وتیجٍ

 .رسس هی ًظز تِ ًَیسترص ٍ وارآ تسیار آى، هاّیت تِ تَخِ زیالىتیىی تا تىاًِ ٍ رفتارزرهاًی
 

 گزاًِ اذتالل ًاهٌظن ذلمی اذالل ،تىاًطگزی، رفتارزرهاًی زیالىتیه ،وٌتزل تىاًِ ياژگبن کلیدی8

 ػلَم زاًطگاُ یتزا ًطز حمَق یتواه

 .است هحفَػ ّوساى یپشضى

مقذمه
گزاًِ یه اذتالل خسیس زر هتي  اذتالل ًاهٌظوی ذلمی اذالل

 [.1آهاری اذتالالت رٍاًی است ]ی تطریصی ٍ  پٌدن وتاتچِ

پذیزی زایوی ٍ  ٍیژگی اصلی ایي اذتالل ػثارت است اس تحزیه

ضَز، فزز تِ زفؼات اس ذطن  ضسیس وِ تِ زٍ ضیَُ ًطاى زازُ هی

ضَز ٍ ایي اًفدارّای ذطن، هؼوَالً زر ٍاوٌص تِ  هٌدز هی

تَاًٌس والهی یا رفتاری تاضٌس  زٌّس ٍ هی ًاواهی رٍی هی

ذطن رفتاری تِ صَرت پزذاضگزی ًسثت تِ ذَز، )اًفدار 

زیگزاى، یا اضیاء ٍ لَاسم ذَز یا زیگزاى(. ایي اًفدارّای ذطن 

سال ازاهِ  1تار زر ّفتِ(، حسالل  3تایس فزاٍاى تاضٌس )حسالل 

 ٍ ذاًِ، هسرسِ)هحیظ  3هحیظ اس  2زاضتِ تاضٌس، زر حسالل 

 [.2رز ]حضَر زاضتِ تاضٌس ٍ تا سي تغاتمی ًسا (اختواع

پذیزی ّویطگی ٍ ضسیس، ٍیژگی اصلی ایي اذتالل  تحزیه

ی اًفدارّای ضسیس ذطن، فزز تِ عَر زائن  [. زر فاصل3ِاست ]

پذیز یا ػصثاًی است ٍ ایي حالت اوثز ساػات رٍس،  تحزیه

تمزیثاً ّز رٍس، ٍخَز زارز ٍ اعزافیاى تِ آساًی هتَخِ آى 

 [.4ضًَس ] هی

اذتالل، زر ًَخَاًی ٍ تشرگسالی وَزواى هثتال تِ ایي 

هؼوَالً تِ اذتالالت افسززگی یه لغثی یا اذتالالت اضغزاتی 

ّای اصلی ػثارتٌس  [ زر ایي اذتالل سوپتَم5ضًَس ] هثتال هی

پذیزی ضسیس ٍ غیز اپیشٍزیه، زر حالی وِ  اس: تحزیه

ّای هاًیه یا  ی اصلی اذتالل زٍ لغثی، سوپتَم هطرصِ

 ه ّستٌس.ّیپَهاًیه اپیشٍزی

زر ٍالغ، اصالح ًاهٌظن تِ ًاتَاًی زر تٌظین هَز ٍ ذلك ٍ 

[. 6پذیزی اضارُ زارز ] ّوچٌیي، تِ اپیشٍزیه ًثَزى تحزیه

ّای تْساضت  ضیَع ایي اذتالل زر وَزواًی وِ تِ ولیٌیه

ی  وٌٌس، تسیار سیاز است ٍ ترویي زرتارُ رٍاًی هزاخؼِ هی

 [.1ضیَع آى زر خاهؼِ ٍاضح ًیست ]

خَ تاضس وِ  هاى ایي اذتالل تایس هغاتك تا ضزایظ زرهاىزر

 مجلٍ علمی پژيَبن   117تب  110صفحبت ،1221بُبر  ،0ضمبرٌ  ،02ديرٌ            

 مقبلٍ پژيَطی
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 دختزانآمًسش کىتزل تکبوٍ ي رفتبردرمبوی دیبلکتیک بز تکبوطگزی 

تِ صَرت فززی یا گزٍّی اخزا گززز، آهَسش وٌتزل تىاًِ وِ 

ًَػی اس هساذالت ضٌاذتی رفتاری است، تا تَخِ تِ هاّیت آى 

تَاًس زر زرهاى ایي اذتالل هؤثز ٍالغ ضَز. ایي زرهاى،  هی

 ساییضٌا ّسف ، تاSperryوِ تَسظ  است ای هساذلِ

 واّص ًْایت زر ٍ ّا آى اًساذتي تأذیز تِ ای، تىاًِ ّای اًگیشُ

[. 7ػول تِ ٍخَز آهس ] تزای ارازی غیز ٍ ضسیس توایالت

Goldstein ٍ هىزر، تَزى ثثات تی وِ تاٍرًس ایي ّوىار تز 

 ّای . پژٍّص[8]است  ضؼیف ای تىاًِ وٌتزل رفتار ی ًتیدِ

اذتالالت ذلمی ًطاى  زرهاى تزایي  تأثیز ی سهیٌِ زر ضسُ اًدام

 [ ّوچٌیي9زاز، وِ ایي زرهاى تز اذتالالت ذلمی هؤثز است ]

 تأثیز افىار ٍ ضٌاذت ٍ تاٍرّا تز رفتاری ضٌاذتی ّای هساذلِ

ّای زیگز  پژٍّص [.10، 7ضَز ] آى هی افشایص تاػث ٍ زارز

 ذَزوارآهسی افشایص سثة ذَزوٌتزلی آهَسش وِ زازًسًطاى 

 [.11ضَز ] هی ّیداًی اررفتاری، رفت

آهیش ذطن،  تز رفتارّای هراعزُ زرهاًی الگَی ایي اثزترطی

ٍ  [12آهیش تَزُ است ] هسائل ارتثاعی هؤثز ٍ ّوَارُ هَفمیت

 Linehan[، 13ٍ ّوىاراى ] Sperry [7 ،]Newmanّای  پژٍّص

[، اثزترطی آهَسش وٌتزل تىاًِ زر واّص 14ٍ ّوىاراى ]

 رفتارّای ًاگْاًی ٍ اذتالالت ذلمی ٍ تىاًطی را ًطاى زازًس. 

تز رفتارّای  هؤثز ّای زرهاى هیاى اس سَی زیگز اس

آهیش، رفتارزرهاًی زیالىتیه است وِ یىی اس  هراعزُ

رٍیىززّای زرهاًی ًَیي هثتٌی تز رٍیىزز ضٌاذتی رفتاری 

[. زر 15اتساع گززیسُ است ] Linehan است وِ زر اتتسا تَسظ

ٍالغ، رفتارزرهاًی زیالىتیه رٍیىززی است وِ پذیزش ٍ 

ی رفتاری ضٌاذتی ٍ  هحَر را تا حل هسألِ ّوسلی هزاخغ

وٌس وِ اس چْار ًَع  ّای اختواػی تزویة هی آهَسش هْارت

ی  هساذلِ تطىیل ضسُ است: خلسات زرهاًی ساذتاریافتِ

ّا یا  آهَسی(، خلسات اًفزازی، تواس گزٍّی )تزای هْارت

ّای تلفٌی تا زرهاًگز ٍ خلسات تین هترصصاى تِ  هطاٍرُ

 [.15زیالىتیه ]  هٌظَر حوایت اس زرهاًگزاى رفتارزرهاًی

 زرهاًی الگَی ایي اثزترطی ی زٌّسُ ًطاى هغالؼات ًتایح

 زر وِ افزازی زازًس، ٍ ّوىاراى، ًطاى Solerپژٍّص . است

زر  زاضتٌس لزار رفتارزرهاًگزی زیالىتیىی آهَسی هْارت گزٍُ

 وززًس ٍ تزن را زرهاى ووتز زرهاًگزی، گزٍُ تا همایسِ

 ًظیز ّیداًی ٍ ذلمی هسائل اس تؼسازی تْثَز ّوچٌیي

 پذیزی تحزیه ٍ ػاعفی ثثاتی تی ذطن، اضغزاب، افسززگی،

 [.16]تَز  استاًسارز زرهاًگزی گزٍُ اس تْتز ّا آى

Linehan،  ایي رٍش زرهاى را هرتص تیواراًی هؼزفی وزز

تاضس )رفتارّای ذَزوطی،  ّا زر سغح ضسیس هی وِ اذتالل آى

ّای  ی سًسگی هاًٌس راًٌسگی وٌٌسُ زیگز وطی، رفتارّای تْسیس

ذغز، پزذَری ٍ تیواراى تىاًطی ٍ افزازی وِ الگَّای  پز

 هسائل اس تؼسازی تْثَز ّوچٌیي [.15غیزلاتل وٌتزل زارًس( ]

 ثثاتی تی ذطن، اضغزاب، افسززگی، ًظیز ّیداًی ٍ ذلمی

 استاًسارز زرهاًگزی گزٍُ اس تْتز ّا آى پذیزی تحزیه ٍ ػاعفی

 [.17تَز ]

 اذتالالت تىاًطی تز هٌفی تأثیز تِ تَخِ تا هدوَع زر

تحمیمات تسیار اًسن زر  اًدام افزاز، سًسگی هرتلف ّای خٌثِ

 هَرز زر پژٍّص فمساى آهیش ًَخَاًاى، رفتارّای هراعزُهَرز 

تز ایي  تىاًِ ٍ رفتارزرهاًی زیالىتیه وٌتزل آهَسش اثزترطی

 ًتایح اس  استفازُ اًساى، سًسگی هرتلف ّای سهیٌِ اذتالالت زر

 ساسی فزاّن ٍ ّا هطاٍرُ ٍ زرهاًی ّای هحیظ زر پژٍّص ایي

 تَز. پژٍّص ایي اًدام زالیل اس تؼسی، تحمیمات ای تزای سهیٌِ

 رٍش آیا وِ است سؤال ایي تِ پاسرگَیی زرصسز پژٍّص ایي

 تْثَز ٍ رفتارزرهاًی زیالىتیه زر تىاًِ وٌتزل آهَسضی

رفتارّای تىاًطی ًَخَاًاى هثتال تِ اذتالل ًاهٌظوی ذلمی 

اثزترطی هیشاى  تؼییيگزاًِ هؤثز است؟ وِ تا ّسف  اذالل

رفتارزرهاًی زیالىتیه تز تىاًطگزی آهَسش وٌتزل تىاًِ ٍ 

هثتال تِ اذتالل زذتزاى ًَخَاى تزًاهگی، حزوتی ٍ ضٌاذتی  تی

 .اًدام ضس گزاًِ ًاهٌظن ذلمی اذالل
 

 ها مواد و روش
ّای آسهایص  تَز. گزٍُ آسهایطی ضثِ ًَع اس پژٍّص رٍش

تحت آهَسش وٌتزل تىاًِ ٍ رفتارزرهاًی زیالىتیه لزار گزفتٌس 

ی آهاری ضاهل  ضاّس آهَسضی زازُ ًطس. خاهؼٍِ تِ گزٍُ 

اذتالل سال ّوساى تَز وِ تِ  16-12ًَخَاًاى زذتز  ی ولیِ

هثتال تَزًس ٍ رفتارّای تىاًطی  گزاًِ ًاهٌظن ذلمی اذالل

هرزب زاضتٌس ٍ تِ هزاوش هطاٍرُ هزاخؼِ وززُ تَزًس. تا تَخِ 

[ زر گزٍُ زرهاًی اس 18ٍ ّوىاراى ] Linehanوِ  تِ ایي

 ایي زروززًس، تز ّویي اساس  ًفزُ استفازُ هی 9تا  7ّای  گزٍُ

ی  هیاى تیواراى تواس گیزًسُ اس تصازفی صَرت تِ ًیش پژٍّص

آهیش  ًفز اًتراب ضسًس وِ رفتارّای هراعزُ 24هطاٍرُ تلفٌی، 

تز  تىاًطی زاضتٌس ٍ تَسظ رٍاًطٌاس تالیٌی اس عزیك هصاحثِ

اذتالل ًاهٌظن ذلمی ضٌاسی ٍیزایص پٌدن  هثٌای آسیة

 صَرت تِ تیواراى ایيرا زریافت وززُ تَزًس.  گزاًِ اذالل

)آهَسش وٌتزل  آسهایص، زٍ گزٍُ ًفزی 8 گزٍُ سِ تِ تصازفی

ضسًس.  تمسین ضاّس گزٍُ ٍ زیالىتیىی( تىاًِ ٍ رفتارزرهاًگزی

 تملیل ًفز 7تِ  گزٍُ ّز ًوًَِ، ریشش تِ تَخِ تا ًْایت زر

 زٍلغثی، ضرصیت ّایی هاًٌس اذتالل زارای یافت. تیواراى

 هتغیزّایی ضسًس. ّوچٌیي حذف هزسی ٍ اذتالالت ساسگاری،

 ضس. وٌتزل خٌس ٍ سي هاًٌس

تز  تالیٌی ی هصاحثِ -1 اس: ػثارت تَزًس اتشارّای پژٍّص

 -3، (BIS-11) همیاس تىاًطگزی تارات -DSM-5، 2هثٌای 

 آهَسش رفتارزرهاًی زیالىتیه.  -3آهَسش وٌتزل تىاًِ ٍ 

 آهاری ٍ تطریصی راٌّوای هثٌای تز تالیٌی ی هصاحثِ -1

 اس ساذتاریافتِ ی تطریصی هصاحثِ رٍاًی: ّای اذتالل

هؼیارّای تطریصی اذتالل ًاهٌظوی ذلمی  ی هدوَػِ

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ps

j.2
0.

2.
11

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sj
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

http://dx.doi.org/10.52547/psj.20.2.112
https://psj.umsha.ac.ir/article-1-750-fa.html


 
 

  

 113 1221بُبر ، 0 ، ضمبر02ٌ، ديرٌ علمی پژيَبنمجلٍ 
 

 
 

 اني َمکبر سمبوی 

 

 آى ارسیاتی ّا، آى [ تطىیل ضسُ است وِ ّسف1گزاًِ ] اذالل

وِ  است هزاخؼاى احساسات ٍ افىار الگَّای رفتاری، اس زستِ

 زارز. ارتثاط ّا آى اذتالل تطریص تا ًَػی تِ

ًاهِ،  پزسص ایي 8(BIS-11) تارت تىاًطگزی همیاس -2

تاضس.  هی تىاًطی رفتارّای اًَاع سٌدص تزای هٌاسثی اتشار

ٍ ّوىاراى زر  Barratt ًاهِ تَسظ پزسص یي ا ی یاسزّن ًسرِ

پزسص  30زارای  ًاهِ پزسص [. ایي19ضس ] ساذتِ 1997سال 

ضٌاذتی  تىاًطگزی ػاهل سِ وِ تاضس، هی ای چْار گشیٌِ

 ضاهل)حزوتی  ، تىاًطگزی(ضٌاذتی ّای تصوین گزفتي ضاهل)

آًی  یاتی صَرت خْت تِ)تزًاهگی  تی ٍ (فىز تسٍى وززى ػول

وٌس.  هی ارسیاتی را (ضَز هی ًگزی هطرص آیٌسُ یا فمساى

 اس اتؼازی ی زٌّسُ ًطاى ضسُ، گززآٍری ّای پزسص ساذتار

است ٍ تاالتزیي  زٍراًسیطی فمساى ٍ سزُ گیزی ضتاب تصوین

هثثت ٍ  ًاهِ ّوثستگی تاضس. ایي پزسص هی 120 آى ی ًوزُ

زارز وِ ایي  Eysenck ی تىاًطگزی ًاهِ پزسص زاری تا هؼٌی

همیاس  فارسی ی تزخوِوی است. ی رٍایی هال زٌّسُ اهز ًطاى

 1387تَسظ اذتیاری ٍ ّوىاراى زر سال  Barratt تىاًطگزی

تَز.  هغلَتی حس زر پایایی ٍ رٍایی ًظز اس صَرت گزفت وِ

( است وِ اس 83/0تزرسی ) ایي زر آهسُ زست تِ پایایی هیشاى

ی  ًسرِ زر ّوىاراى ٍ Barratt تَسظ ضسُ ّای گشارش یافتِ

 ی ًسرِ هاًٌس زیگز ّای ٍ ًسرِ (81/0)اًگلیسی حسٍز 

ضزیة آلفای وزًٍثاخ تیي است.  تَزُ ( تْتز79/0ایتالیایی )

[. ضزیة آلفای وزًٍثاخ 20تِ زست آهس ] 83/0تا  40/0

 تزآٍرزُ ضسُ است. 72/0پژٍّص حاضز ًیش 

 آى ّسف وِ است ای هساذلِ آهَسش وٌتزل تىاًِ: -3

 زر ٍ ّا آى اًساذتي تأذیز تِ ای، تىاًِ ّای اًگیشُ ضٌاسایی

[. 7است ] ػول تزای ارازی غیز ٍ ضسیس توایالت واّص ًْایت

رٍش زرهاى هثتٌی تز الگَی وٌتزل تىاًِ تز اساس پزٍتىل 

خلسِ تِ صَرت گزٍّی  8زر  [ تَز و7ِ] Sperryزرهاى 

 ولی؛ هَلؼیت تطریص ٍ ی اٍل )هؼارفِ آهَسش زازُ ضس. خلسِ

 وززى فزاّن ٍ تا پژٍّطگز هزاخؼیي آضٌایی ّسف تا خلسِ ایي

 پژٍّطگز( اًدام اًتظارات تیاى ٍ هتماتل تفاّن ٍ زرن ی سهیٌِ

 وِ احساسات ٍ افىار ضٌاذت ٍ ی زٍم، ارسیاتی ضس. زر خلسِ

ضَز، آهَسش زازُ  هی ٍ ذَزترزیثی ای تىاًِ رفتارّای تِ هٌدز

 ٍ تَضیح ٍ احساسات ٍ افىار ی سَم تِ آهَسش ضس. خلسِ

ّستٌس  یا تیزًٍی ٍ زرًٍی وِ ای هماتلِ ّای پاسد ضٌاساًسى

تِ  هٌدز وِ احساساتی ٍ افىار توام هزحلِ ایي زر پززاذتِ ضس.

ی  وٌٌس. زر خلسِ هی یاززاضت را ضًَس هی ّا آى زر ًاساسگاری

 ایي زر ای؛ تىاًِ ّای پاسد تا هماتلِ ٍ اًساذتي تأذیز چْارم )تِ

 رفتارّای تِ هٌدز وِ ّایی پاسد تا تا ضس زازُ خلسِ آهَسش

ی پٌدن، تا ووه  وٌٌس(. زر خلسِ هماتلِ ضَز، هی ای تىاًِ

را  ذَز ای تىاًِ رفتارّای وٌتزل تا ضس ووه تاسذَرز، ٍ توزیي

 سغح یه تِ تا ًوایٌس تْیِ را تاسذَرزّایی ٍ وٌٌس توزیي

ضطن،  ی تزسٌس. زر خلسِ ذَز تز وٌتزل ٍ تسلظ اس هٌغمی

ای  تىاًِ رفتارّای اًدام تز هثٌی ّای اًگیشُ اس زرهاًگز آگاّی

 هوىي ضَز، هطرص ذَزترزیثی رفتارّای ی اگز اًگیشُ تَز.

 ساتك خایگشیي رفتارّای را ذغزتزی ون ّای رٍش وِ است

 خایگشیي رفتارّای وِ زارز احتوال تسیار ٍ ساسز ذَز

 ایي زر تاضس؛ ی ّفتن، تثثیت هی زر خلسِ .تاضس ًیش ساسگاراًِ

 تَزُ هَاخِ ّا آى تا آهَس زاًص وِ ٍالؼی ّای هَلؼیت هزحلِ

 هزحلِ، ایي زر ّوچٌیي گززیس. تطزیح ٍ هغزح والس است، زر

 اس ٍ گززیس تمَیت استفازُ ٍ گزٍّی ذَراًس پس ی ضیَُ اس

 زر تىاًِ وٌتزل الگَی تؼوین تِ وِ ضس ذَاستِ آهَساى زاًص

 ٍ تٌسی ی آذز، خوغ خلسِتپززاسًس ٍ زر  هزاحل سًسگی توام

 آسهَى تَز. پس ٍ ّا آهَسش توزیي

یىی اس رٍیىززّای زرهاًی ًَیي  رفتارزرهاًی زیالىتیىی -4

است وِ هثتٌی تز رٍیىزز ضٌاذتی رفتاری است وِ زر اتتسا 

تزای زرهاى اذتالل ضرصیت هزسی اتساع  Linehan تَسظ

گززیس. زر ٍالغ، رفتارزرهاًی زیالىتیه، رٍیىززی است وِ 

ی رفتاری  پذیزش ٍ ّوسلی هزاخغ هحَر را تا حل هسألِ

 [.15وٌس ] ّای اختواػی تزویة هی ضٌاذتی ٍ آهَسش هْارت

 یه هستلشم زرهاى حوایتگزاًِ، یه ػٌَاى تِ ایي زرهاى

تاضس وِ  هی زرهاًگز ٍ زرهاًدَ هیاى َیل ٍ هطتزن ارتثاط

اًفزازی،  اس: خلسات ػثارتٌس وِ است زرهاًی ی ضیَُ ضاهل سِ

 اس ذارج زر زرهاًگز تا تلفٌی گزٍّی، تواس آهَسی هْارت

 خلسات خَیاى، زرهاى اًفزازی، زرهاى زرهاًی. زر خلسات

وٌٌس. خلسات  هی زریافت ّفتِ زر را یه تار اًفزازی

 رفتار یا رٍیساز یه واٍش تا ّفتگی، زرهاًگزی رٍاى

 لثل، ی اس ّفتِ رٍیسازّا اس ای سًدیزُ تا یؼٌی آفزیي هطىل

 ٍ اًس رفتِ وار تِ وِ پیطٌْازی ّای حل راُ تزرسی تا ٍ ضزٍع

 تا تز ساسگاراًِ ّای حل راُ اس زر استفازُ را زرهاًدَ وِ ػَاهلی

 ٍ تیي خلسات عی ضَز. زر هی ذتن اًس، ساذتِ رٍ رٍتِ هطىل

 ٍ زّس هی آهَسش را ساسگاراًِ رفتارّای فؼاالًِ زرهاًگز، آى،

 ایي زر تیواراى تِ آهَسش زازى تز . تأویس[ 21] وٌس هی تمَیت

 ًِ وزز وٌتزل را ّیداًی ّای آسیة تَاى هی چگًَِ وِ است هَرز

 [.22، 21]وزز  ذارج تحزاى اس را ّا آى یا زاز واّص را ّا آى ایي وِ

وِ ایي رٍش زرهاًی تزای تیواراى تىاًطگز اخز  خایی اس آى

ّای  وِ ایي افزاز زست تِ گزیثاى ّیداى اضس ٍ ضوي ایي

ّای  ساس ٍ زرزسزساسی تَزًس وِ تأثیز هرزب آسیة آضفتِ

ّای زٍراى وَزوی ٍ افزاز زچار زرز ٍ رًح  ًاگَار ٍ غفلت

ّای  ّیداًی تَزًس، زرهاى تا هْارت هثتٌی تز پذیزش )هْارت

تحول پزیطاًی( را آغاس وززین ٍ سپس تحت آهَسش هْارت 

ایي  لزار گزفتٌس.  ّای تٌظین ّیداًی( هثتٌی تز تغییز )هْارت

[ وِ تز اساس 23ٍ ّوىاراى ] Mckayزرهاى تز هثٌای وار 

ریشی ضسُ، اخزا  [ تزًاه15ِ] Linehanآهَسی  وتاب هْارت

 ی گزٍّی تطىیل ضس. زر  خلسِ 4تزای ّز هْارت،  گززیس ٍ
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 دختزانآمًسش کىتزل تکبوٍ ي رفتبردرمبوی دیبلکتیک بز تکبوطگزی 

آضفتگی ٍ تَخِ  تحول    تٌیازیي ّای  اٍل، هْارت ی  خلسِ 4

زاًی، تسٍیي تزگززاًی ضاهل )پذیزش تٌیازیي، تَخِ تزگز 

ی تَخِ تزگززاًی، ذَزآراهص ترطی ٍ تسٍیي عزح  تزًاهِ

آضفتگی ضاهل   تحول  ی پیطزفتِ ّای  آرهیسگی( ٍ هْارت

ّا، ضٌاسایی لسرت تزتز،  )تصَیزساسی اس هىاى اهي، وطف ارسش

ای  سًسگی زر سهاى حال، استفازُ اس افىار هماتلِ

ٍ تسٍیي ّای تأییسگزاًِ  گزایاًِ، ذَزگَیی ذَزتطَیك

ّای تٌیازیي ٍ  هْارت 8-5ای( ٍ زر خلسات  راّثززّای هماتلِ

ّا،  ترطی ّیداًی ضاهل )ضٌاسایی ّیداى ی ًظن پیطزفتِ

ّای سالن، واّص  ّا، غلثِ تز هَاًغ ّیداى چگًَگی ػول ّیداى

ساس، هطاّسُ ذَیطتي،  ّای آضفتِ پذیزی زر تزاتز ّیداى آسیة

ّای هثثت ٍ  ّیداى پذیزی ضٌاذتی، افشایص واّص آسیة

ّا، ػول وززى تزذالف اهیال ضسیس ّیداًی  رٍیارٍیی تا ّیداى

ٍ حل هسألِ( عثك پزٍتىل زرهاى آهَسش زازُ ضس. تِ ػالٍُ زر 

ّا زازُ ضس تا  ّز خلسِ، تىالیفی تا تَخِ تِ تَاًایی آى

ّای آهَذتِ ضسُ را هَرز تىزار ٍ توزیي زر سًسگی ذَز  هْارت

 لزار زٌّس. 

آسهَى  پیص گیزی ّای اًساسُ حاضز اس ًَع عزح ژٍّصپ

تحلیل ّا اس آسهَى  تزای تدشیِ ٍ تحلیل زازُ .تاضس هی آسهَى پس

 Tukey( ٍ آسهَى تؼمیثی ANOVA)ٍاریاًس یه راِّ 

 .ضس استفازُ

خایی وِ ّز آسهَزًی زر زٍ هزحلِ )پیص اس آهَسش ٍ  اس آى

اس تحلیل  ّا آهَسش( ًوزُ زارًس، تزای تحلیل زازُ پس اس

( تا یه هتغیز هستمل MANCOVAوٍَاریاًس ػاهلی )

( ٍ هتغیز ووىی ضاّسػضَیت گزٍّی )گزٍُ آسهایطی ٍ 

 ّای آسهَى ذززُ همیاس پس ی آسهَى ٍ هتغیز ٍاتستِ پیص

  .ستفازُ ضسُ استا تىاًطگزی
 

 ها یافته
 آسهایص گزٍُ زٍ زر ًفز 21 زر هَرز پژٍّص ّای ایي یافتِ

 ضاهل  ّا گزٍُ اس ّز یه گززیس، اخزا ٍ یه گزٍُ ضاّس

 افزاز سٌی ی زاهٌِ ًَخَاى هثتال تِ رفتارّای تىاًطی تَز. 7

تَز ٍ  سال 17 الی 13 تیي آسهایص زر ایي وٌٌسُ ضزوت

(، 73/14 ± 87/1هیاًگیي سٌی گزٍُ آسهایص وٌتزل تىاًِ )

 ( ٍ گزٍُ ضاّس 09/14 ± 41/1رفتارزرهاًی زیالىتیه )

زاری تیي  اذتالف هؼٌی tآسهَى ( تَز وِ تز اساس 19/15 ± 37/2)

 زٍ گزٍُ آسهایطی ٍ ضاّس اس لحاػ هیاًگیي سٌی 

 ٍخَز ًساضت. 

خْت تزرسی ّوگٌی زٍ گزٍُ آسهایص ٍ یه گزٍُ ضاّس، 

گوارش ٍ اًتراب تصازفی سِ گزٍُ اس لحاػ هتغیز تىاًطگزی زر 

آسهَى، اس تحلیل ٍاریاًس چٌس هتغیزُ  ی پیص هزحلِ

(MANOVA) ًطاى زاز وِ تیي زٍ  1خسٍل  استفازُ ضس. ًتایح

آسهایص ٍ یه گزٍُ ضاّس اس لحاػ تفاٍت زر سغح اٍلیِ ٍ گزٍُ 

ّای  آسهَى تفاٍتی تز اساس هتغیز ی پیص هثٌای همایسِ زر هزحلِ

اضتِ تزًاهگی ٍخَز ًس ٍ تی حزوتی  ضٌاذتی، تىاًطگزی تىاًطگزی

است. تزلزاری ایي هفزٍضِ، ًطاًگز ّوگٌی سِ گزٍُ اس ًظز هتغیز 

 آسهَى است. ی پیص ٍاتستِ تىاًطگزی زر هزحلِ

اس آسهَى تحلیل وٍَاریاًس ػاهلی خْت تزرسی تفاٍت تیي 

ّای آسهایطی ٍ ضاّس اس ًظز هیشاى رفتارّای  تیواراى گزٍُ

ضٌاذتی، حزوتی ّای تىاًطگزی  آهیش زر ذززُ همیاس هراعزُ

حاوی اس  MANOVAتزًاهگی استفازُ ضس. ًتایح آسهَى  ٍ تی

وٍَاریاًس  -ّوگٌی هاتزیس ٍاریاًس ی آى تَز وِ هفزٍضِ

تزای تزرسی هفزٍضِ ّوگٌی  Leveneتأییس ضس. ًتایح آسهَى 

ّا ًطاى زاز وِ زر ّز سِ ذززُ همیاس  ٍاریاًس گزٍُ

ّای  تزًاهگی گزٍُ ٍ تی حزوتی  ضٌاذتی، تىاًطگزی تىاًطگزی

 .ضاّس ٍ آسهایص اس ًظز ٍاریاًس، ّوگي ّستٌس

ًتایح تحلیل وٍَاریاًس تا تزرسی اثز گزٍُ زر ّز یه اس 

آسهَى تِ ػٌَاى ػاهل  ّا تا وٌتزل اثز پیص ذززُ همیاس

 تىاًطگزیآسهَى حاوی اس آى تَز وِ هیشاى  پزاش رٍی پس ّن

زرهاًی ًسثت  ٍُی گز ّای آسهایص تؼس اس ضزوت زر زٍرُ گزٍُ

زاری تِ لحاػ آهاری زر ذززُ  تِ گزٍُ ضاّس، واّص هؼٌی

 (.2ًطاى زازًس )خسٍل  ّای تىاًطگزی همیاس
 

 آسهَى آسهَى ٍ پس ّای تَصیفی زر همیاس تىاًطگزی زر هزاحل پیص آهارُ 18جديل

  ±آسمًن  میبوگیه پیص خزدٌ مقیبس گزيٌ

 اوحزاف معیبر

 ±آسمًن  میبوگیه پس

 اوحزاف معیبر

میبوگیه تعدیل 

 ضدٌ

خطبی 

 استبودارد

وٌتزل  آهَسش

 تىاًِ

 39/0 71/23 11/19 ± 11/1 31/28 ± 46/2 ضٌاذتی تىاًطگزی

 37/0 30/28 94/21 ± 17/2 67/34 ± 64/2 حزوتی تىاًطگزی

 38/0 11/28 07/23 ± 34/1 16/33 ± 73/2 تی تزًاهگی

 گزٍُ آسهایطی

رفتارزرهاًی 

 زیالىتیه

 36/0 12/26 52/21 ± 17/2 73/30 ± 98/2 ضٌاذتی تىاًطگزی

 38/0 18/25 73/20 ± 04/1 64/29 ± 74/2 حزوتی تىاًطگزی

 35/0 97/27 75/23 ± 67/1 19/32 ± 15/2 تی تزًاهگی

 39/0 45/33 45/33 ± 23/2 46/33 ± 94/2 ضٌاذتی تىاًطگزی گزٍُ ضاّس

 40/0 14/30 67/29 ± 31/1 61/30 ± 68/2 حزوتی تىاًطگزی

 38/0 28/28 37/28 ± 94/1 19/28 ± 36/2 تزًاهگی تی
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 اني َمکبر سمبوی 

 

 ّای آسهایطی ٍ ضاّس زر تىاًطگزی ی گزٍُ ًتایح آسهَى تحلیل وٍَاریاًس چٌس هتغیزُ تزای همایسِ 08جديل 

 مجذير ضزیب ایتب داری سطح معىی F درجٍ آسادی مقیبس  خزدٌ

 91/0 001/0 249/0 2-15 ضٌاذتی تىاًطگزی

 73/0 001/0 73/176 2-15 حزوتی تىاًطگزی

 86/0 001/0 84/198 2-15 تزًاهگی تی

 

 بحث

اثزترطی آهَسش وٌتزل هیشاى  تؼییي ایي پژٍّص تا ّسف،

تزًاهگی، حزوتی  تىاًطگزی تیتىاًِ ٍ رفتارزرهاًی زیالىتیه تز 

هثتال تِ اذتالل ًاهٌظن ذلمی زذتزاى ًَخَاى ٍ ضٌاذتی 

زر لالة عزح ًیوِ تدزتی تا زٍ گزٍُ آسهایص ٍ یه  گزاًِ اذالل

آهاری پژٍّص ضاهل زذتزاى  ی خاهؼِ گزٍُ ضاّس اًدام ضس.

گزاًِ تَزًس وِ تؼس اس  هثتال تِ اذتالل ًاهٌظن ذلمی اذالل

گیزی زر زستزس زر ّز گزٍُ،  ، تا رٍش ًوًَِتطریص اذتالل

 هصاحثِ ضاهل گیزی اًساسُ هزاخؼِ وٌٌسُ لزار زازُ ضس. اتشار 7

 Barrattهمیاس تىاًطگزی ٍ  DSM-5تز اساس  تالیٌی

( تَز ٍ ًتایح تا استفازُ اس تحلیل وَاریاًس چٌس هتغیزی 1997)

 تحلیل ضس.

زر  واّص ٍضَح تِ تیواراى آسهَى پس ٍ آسهَى پیص ًوزات

آهَسش وٌتزل تىاًِ زر  اخزای اس ذززُ تىاًطگزی را تؼس

ی اثزترطی ایي  زٌّسُ همایسِ تا گزٍُ ضاّس ًطاى زاز وِ ًطاى

 زرهاى تَزُ است.
ًَػی اس هساذالت ضٌاذتی عثك اصَل ایي في زرهاًی وِ 

[ تَْضیار وززى فزز زر افىار، احساس ٍ رفتار است 7رفتاری است ]

ّص رًح ّیداًی ًاضی اس هطىالت سًسگی وِ فزاتز اس وِ تزای وا

تاضس تطىیل ضسُ ٍ فزز را اس هسیز عثیؼی  ای فزز هی تَاى هماتلِ

 ضزٍع ٍضؼیتی اذتالالت ذلمی اسوِ  خایی زارز ٍ اس آى سًسگی تاسهی

 اتفاق اًساى زر سًسگی تشرگی تسیار تغییزات آى زر وِ ضَز هی

ی ذَز زرگیز افىار ٍ  رٍسهزُ[، فزز زر سًسگی 24افتس ] هی

ّای  ضَز وِ تِ ٍاوٌص احساسات تلٌسهست ٍ غیزعثیؼی ذَز هی

 وٌس.  سًس ٍ اعزافیاى را سرت زرگیز هی ساس زاهي هی هطىل

 افىار ّای ضٌاذت زر ایي زرهاى، هترصصاى تالیٌی هْارت

 ٍ یا تیزًٍی، افىار ٍ زرًٍی ای هماتلِ ّای احساسات، پاسد ٍ

 تا هماتلِ ٍ اًساذتي تأذیز ّای تِ ًاساسگار، هْارت احساساتی

 ٍ تسلظ اس هٌغمی ًاگْاًی، رساًسى افزاز تِ سغح ّای پاسد

وٌتزل را ّوزاُ تا ّوسلی ٍ زرن وززى ٍ هتَاسى وززى گزٍُ، 

ّای حل هسألِ وِ اس  زٌّس ٍ تِ افزاز هْارت آهَسش هی

 رفتاری است را -ضٌاذتیّای هساذالت  تزیي هْارت هْن

ّای هرتلف  حل ضَز راُ آهَسش زازُ ٍ اس زرهاًدَ ذَاستِ هی

حل را لثل اس ٍاوٌص ًاگْاًی یازآٍر ضَز.  رسیسى تِ تْتزیي راُ

 ٍاوٌص تزای ضزٍری ٍ السم ّای هْارت فالسزر ٍالغ زرهاًدَ، 

 است اس زالیلی یىی ایي است. تز ذالق ای ضیَُ تِ زازى ًطاى

پژٍّص  ایي زر اذتالالت ّیداًی واّص زر وٌتزل تىاًِ وِ

 اس تَاى هی ًتیدِ ایي راستای زر است، تَزُ ثوزترص

[، 13ٍ ّوىاراى ] Sperry [7 ،]Newmanّای  پژٍّص

Moeller [ ًام تزز وِ زر سهی14ٌٍِ ّوىاراى ]  ی اثزترطی

آهَسش وٌتزل تىاًِ تز رفتارّای ًاگْاًی ٍ اذتالالت ذلمی ٍ 

 اًس. اًدام زازُتىاًطی ٍ اذتالالت زیگز 

Goldstein ٍ [ 8ّوىار ] ٍPoushaneha [ 9ٍ ّوىاراى]  ًیش

ثثات  زر رفتارّای تیزر پژٍّطی، اثزترطی آهَسش وٌتزل تىاًِ را 

ی پیگیزی ًیش   ّای ًاگْاًی ًطاى زازًس وِ ایي تأثیز زر زٍرُ ٍ تىاًِ

 Ramsay[، 10ٍ ّوىاراى ] Nijmeiّای  حفؼ ضسُ است. پژٍّص

 ٍRostain [11 ٍ ]Biderman [ 12ٍ ّوىاراى،]  تأثیز ایي

آهیش  تاٍرّای افزازی وِ رفتارّای ًاگْاًی ٍ هراعزُ زرهاى را تز

 زارًس، ًطاى زاز.

تیواراى گزٍُ رفتارزرهاًی  آسهَى پس ٍ آسهَى پیص ًوزات

زیالىتیه زر ذززُ تىاًطگزی زر همایسِ تا گزٍُ ضاّس، ًطاًگز 

 زر زیالىتیىی تَزُ است. رفتارزرهاًگزیاثزترطی ایي زرهاى 

است ٍ زر  ضٌاذتی زرهاًگزی رفتاری اصالح ٍ تغییز حمیمت

ضَز وِ تا ّیداًات ذارج اس وٌتزل ٍ  افزازی استفازُ هی

 اضغزاب، افسززگی، ًظیز ّیداًی ٍ ذلمی هسائل ّوچٌیي

زست ٍ پٌدِ ًزم  پذیزی، تحزیه ٍ ػاعفی ثثاتی تی ذطن،

اتزای هی  تِ تا ضَز هی ذَاستِ تالیٌی هترصصیي ي اسوٌٌس. ٌت

 اوتساتی رفتار ػٌَاى تِ وٌٌسُ هرتل رفتارّای زرن زر زرهاًدَ

 ٍ السم ّای هْارت وٌٌس سیزا زرهاًدَ فالس ووه هطىل، حل تزای

 [.25است ] تز ذالق ّای ضیَُ تِ زازى ًطاى ٍاوٌص تزای ضزٍری

زر  زیالىتیىی رفتارزرهاًگزی وِ است اس زالیلی یىی ایي

ّای اًفداری  [ )ّیداى هٌفی ذطن ٍ ذطن26واّص ّیداًی ]

 ٍ تىاًِ ٍ رفتارّای تىاًطی( ثوزترص تَزُ است.

 [،25ٍ ّوىاراى ] Solerّای  ًتایح ایي پژٍّص تا پژٍّص

McQuillan [ 26ٍ ّوىاراى ،]Miller ٍ [ 27ٍّوىاراى ] 

 van den Bosch ٍ [ هثٌی تز ایي28ّوىاراى ] ِو 

است،  تىاًطی هؤثز رفتارّای واّص زر زیالىتیىی رفتارزرهاًی

ّا زر تیواراى  ّورَاًی زاضت تا ایي تفاٍت وِ ایي پژٍّص

ّای تارس ٍ  هزسی صَرت گزفتِ است ٍ تىاًطگزی یىی اس ٍیژگی

ًَآٍری زر ایي اذتالل است. ّای تطریص  اس ًطاًِّوچٌیي 

زهزسی تَز وِ زر ایي پژٍّص، اثزترطی ایي زرهاى زر افزاز غی

همایسِ تا افزاز هزسی اس زرز ّیداًی تیطتزی ًسثت تِ رًح 

 وززًس.  ّیداًی، احساس ًاتَاًی هی

چٌیي پژٍّطی ًِ تٌْا زر ایزاى تلىِ زر زًیا تز رٍی ایي 
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 دختزانآمًسش کىتزل تکبوٍ ي رفتبردرمبوی دیبلکتیک بز تکبوطگزی 

گزٍُ صَرت ًگزفتِ است. اس ٍیژگی هوتاس ایي پژٍّص، اًتراب 

ای اًدام  ای است وِ ووتز رٍی ایي گزٍُ هغالؼِ گزٍُ ًوًَِ

 ّا زر ایي گزٍُ، زرهاى گزٍّی تَز. ضسُ ٍ اس سایز ٍیژگی

ّایی  ّا زچار هحسٍزیت ایي پژٍّص هاًٌس سایز پژٍّص

تَاى تِ گزٍُ سٌی اضارُ وزز. ایي  ی آى هی است وِ اس خولِ

هغالؼِ زر گزٍُ ًَخَاًاى اًدام ضس وِ ایي گزٍُ سٌی، زارای 

ٌس تٌاتزایي پیطٌْاز ّست گزاًِ اذتالل ًاهٌظن ذلمی اذالل

 .ّای سٌی ًیش پژٍّص تىزار ضَز گززز زر سایز گزٍُ هی
 

 گیری نتیجه
وِ آهَسش وٌتزل تىاًِ ٍ رفتارزرهاًی  زاز ًطاى پژٍّص ایي

آهیش رفتارّای تىاًطی هأثز است ٍ تا  زیالىتیه تز رفتارّای هراعزُ

تَخِ تِ اثزترطی ایي زٍ رٍش زرهاًی زر تْثَز رفتارّای 

تَاًس تِ ػٌَاى ترطی اس  ّا، ایي راّثزز هی آهیش آسهَزًی هراعزُ

 .ضَز اخزا زائن ی تزًاهِ یه صَرت زرهاى تیواراى تِ
 

 تشکر و قذردانی
ی اذالق  ایي پژٍّص تا ضٌاسِ

IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1398.075  ُتِ ثثت رضیس

است. اس تواهی هازراًی وِ ها را زر اًدام ایي پژٍّص یاری 

 .وززًس ووال لسرزاًی ٍ تطىز را زارین

 

 تضاد منافع
 .ًَیسٌسگاى همالِ تؼارض هٌافغ ًسارًس

 

  اخالقی مالحظات
ضاهل اصل احتزام ٍ  اذاللیزر ایي پژٍّص هؼیارّای 

 ی زست آهسُِ ت اعالػاتراسزاری، خلَگیزی اس افطای 

ّا خْت ضزوت  ّا تا ًام ٍالؼی، اذتیار ٍ آسازی آسهَزًی آسهَزًی

رػایت  ،ّا وتثی اس آسهَزًی ی ًاهِ ٍ یا تزن آهَسش، اذذ رضایت

 .ضسُ است

 

 مالی حمایت
ضرصی اخزا ضسُ ٍ اس حوایت هالی  ی ایي پژٍّص تا ّشیٌِ

 .ساسهاى یا ًْاز ذاصی تزذَرزار ًثَزُ است
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