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چکیده
یکی از اختاللهای دوران کودکی و نوجوانی ،اختالل نافرمانی مقابلهای است که از علل رایج ارجاع
کودکان به کلینیکهای روانشناسی و مشاوره است .رویکردهای درمانی مختلفی برای بهبود نشانههای
این اختالل بهکار گرفته شده است .یکی از مداخالتی که در این زمینه مطرح شده ،تکنیکهای درمانی
آدلر و گالسر است .هدف پژوهش حاضر معرفی ماهیت ،ویژگیها ،و شواهد پژوهشی ،پیرامون موثر
بودن رویکرد آدلر-گالسر برای اختالل نافرمانی مقابلهای است .در پژوهش حاضر از طریق پژوهش
مروری نظامند و جستجوی کلیدواژههای تخصصی مرتبط با اختالل نافرمانی مقابلهای و رویکرد آدلر و
گالسر در پایگاههای اطالعاتی تخصصی ایران و جهان بین سالهای  1990 -2017یافتهها و اطالعات
مورد نظر جهت دستیابی به هدف پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت .بدین منظور از پایگاههای
اطالعاتیِ  Google Scholar, ERIC, Science Directو  Pub Medاستخراج و مورد بررسی و
تحلیل قرار گرفت .همچنین ،از برخی منابع فارسی موجود در این زمینه استفاده شد .مرور ادبیات
پژوهش حکایت از اثربخشی رویکرد آدلر  -گالسر بر نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای دارند.
براساس رویکرد آدلر و گالسر افرد با اختالل نافرمانی مقابلهای بیمار نیستند ،بلکه آنها دلسرد شدهاند و

 .1استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)
hamidalizadeh1@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .3دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .4دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .5دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه عالمه طباطبائی

2

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،سال هفتم ،شمارة  ،28زمستان 1396

نیازهای پنجگانهشان پاسخ داده نشده است .بنابراین با درک هدف رفتار و ارتقا عالقه اجتماعی در افراد
با اختالل نافرمانی مقابلهای ،میتوان نشانههای این اختالل را کاهش داد.

واژگان کلیدی :رویکرد آدلر-گالسر ،اختالل نافرمانی مقابلهای ،مطالعه مروری نظامند

مقدمه
اختالل نافرمانی مقابلهای ،اختالل نسبتا جدیدی در حوزه روانشناسی و روانپزشکی
محسوب میشود .با این وجود ،این اختالل از شایعترین اختاللهای روانی به حساب
میآید که با شیوع  2تا  16درصد در کودکان پیشدبستانی یا اوایل سن مدرسه و در
مرحله قبل از نوجوانی بروز میکند .بر اساس تعریف پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی اختالل نافرمانی مقابلهای الگوی پایداری منفی کاری ،نافرمانی ،لجبازی،
خصومت و سرکشی در برابر اولیای قدرت است .این اختالل با عواملی چون از کوره
دررفتن ،مشاجره با بزرگساالن ،سرپیچی فعاالنه از مقررات و درخواستهای
بزرگساالن و یا عدم همکاری با آنها ،ناراحت کردن تعمدی دیگران ،سرزنش دیگران
به خاطر اشتباهات و سوء رفتار خود ،زودرنجی و زود ناراحت شدن از دست دیگران،
دلخوری و عصبانیت ،کینهتوزی و انتقامجویی همراه است (انجمن روانپزشکی آمریکا،
 .)2013در واقع ،این اختالل الگویی از خلق تحریک پذیر/عصبانی ،رفتارمقابله جویانه و
انتقام جویانه است که حداقل در مدت  6ماه گذشته این نشانهها حضور داشتهاند .همچنین
این افراد دیگران را به دلیل اشتباهات خودشان سرزنش می کنند .اصلی ترین ویژگی این

اختالل چالش و نزاع مداوم با والدین و افراد صاحب قدرت است (هرزانوف 1و همکاران،
 .)2017دانشآموزان با اختالل نافرمانی مقابلهای دارای هوش طبیعی بوده ولی به علت
مشکالت رفتاری دچار ضعف در برقراری رابطه با دیگران ،خود پنداره ضعیف ،درماندگی

آموختهشده ،پرخاشگری هستند (بینک2002 ،2؛ به نقل از کاظمی پور .)1392 ،در قیاس با
دانشآموزان عادی ،این دانشآموزان ،عمدتاً فاقد مهارتهای شناختی ،اجتماعی و عاطفی
موردنیاز برای انجام تقاضاهای بزرگترها هستند (لین ،لی ،وانگ ،هس ،دو و فانگ،3
.)2016
1.Herzhoff
2. Binak
3. Lin, Li, Chi, Wang, Heath, Du & Fang
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اختالل نافرمانی مقابلهای معموال در سرتاسر عمر پایدار می ماند و پیشبینی کنندهی

خوبی برای مشکالت روانشناختی بعدی در آینده محسوب می شود (فرایر و اولندیک،1

 .)2013اختالل نافرمانی مقابلهای یک عامل خطر برای اختالل سلوک (ورالیندن 2و
همکاران )2015 ،محسوب میشو د؛ نزاع فیزیکی و بدنی پایدار در بین پسران با اختالل
نافرمانی مقابلهای یک عامل عالمت دهنده قوی برای اینکه فرد بهطرف اختالل سلوک
پیشروی ،کند است (کلکو .)2008 ،3اختالل نافرمانی مقابلهای نهتنها نقش کلیدی در رشد
مشکالت رفتاری بعدی دارد بلکه ،زمینه ساز شکست تحصیلی و فرار از مدرسه را فراهم

می کند (لیدبیتر و آمز .)2017 ،4افراد که در کودکی و نوجوانی این اختالل را نشان می

دهند ،به احتمال بیشتری در بزرگسالی به سوءمصرف مواد روی میآورند (اسپاسیتو 5و

همکاران .)2018 ،این افراد به گروههای بزهکار و منحرف اجتماعی بیشتر گرایش پیدا
میکنند (اولتزبان 6و همکاران .)2017 ،به طور کلی ،باتوجه به نگرانیهایی که کودکان و
نوجوانان با اختالل نافرمانی مقابلهای برای والدین و معلمان ایجاد کرده (نکنیلس 7و

همکارارن ) 2017 ،و همچنین هزینه های زیادی که این افراد بر جامعه تحمیل می کنند

(کرستنسون 8و همکاران ،)2016 ،ضرورت ایجاد میکند که به رویکردهای درمانی و
توانبخشی این اختالل توجه ویژه شود.
برای توانبخشی شناختی این گروه از دانشآموزان ،با وجود اینکه تاکید ویژهای بر
مداخالت شناختی -رفتاری ،رفتاری و مداخالت مبتنی بر مدرسه شده است (راس،9
 ،) 2017اما اخیرا رویکردهای شناختی از قبیل رویکرد آدلر و گالسر مورد توجه قرار

گرفته است .در دیدگاه آدلر همه رفتارهای کودکان با اختالل نافرمانی مقابلهای هدفمند
است ،این کودکان بیمار نیستند ،فقط دلسرند و برای رفتارهای خود هدفی اشتباه انتخاب
کردهاند .علت این هدف اشتباه یک علت میتواند داشته باشد و آن غفلت و کودک
1. Fraire & Ollendick
2. Verlinden
3. Kolko
4. Leadbeater & Ames
5. Esposito
6. Utrzan
7. McNeilis
8. Christenson
9. Ross
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آزاری است که توسط والدین یا مراقبان آنها انجام میگیرد .درایکورس و سلتز)1990( 1
علت رفتارهای این کودکان را ،جستجو یا توجه طلبی توصیف میکنند .بنابراین این
کودکان به توجه و هدایت والدین و مراقبان خود نیاز دارند ،بهعبارتدیگر باید به این
کودکان دلگرمی داد ،دلگرمی یعنی قبول داشتن کودکان در همان شرایطی که هستند و
تأکید بر جریان کار ،گاهی دلگرمی کودک ،قبل از آنکه کاری را انجام دهد یا حتی آن
را شروع کند ،صورت میگیرد .در نتیجه دلگرمی ،کودک نسبت به خود احساس بهتری
دارد ،بهطور کارآمدتر عمل میکند و اعتمادبهنفس بیشتری پیدا میکند و این نتایج به این
دلیل به دست میآید که او احساس میکند بهاندازه کافی خوب است ،احساس تعلق دارد،
توسط دیگران موردپذیرش است و این احساس را دارد که من میتوانم .بهطورکلی
دلگرمی نیازمند یک تغییر ظریف است که طی آن ،تمرکز افراد از روی کلمات منفی که
اغلب افراد به خاطر نقصها و کمبودهایشان میشنوند ،به روی کلمات و نگرشهای مثبت
تغییر کند (لندمن .)2011 ،2درمانگرهای آدلری ،انحرافات شناختی فرد را مییابند و او را با
آن مواجه میکنند .آنها همچنین به دنبال یافتن چگونگی شکلگیری این موارد میباشد و
در این رابطه اهمیت ویژهای برای «روش زندگی» هر فرد قائل هستند .درمان ازنظر
درمانگرهای آدلری جایگزین کردن اشتباهات بزرگ یا اشتباهات کوچکتری است که
بهاندازه قبلی صدمه زننده نیستند.
یکی از شیوههای درمانی که به رویکرد آدلری نزدیک است (پترسون )2005 ،3و می-
تواند موجب کاهش نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای و درنتیجه کاهش تأثیرات منفی
آن بر زندگی فرد شود ،رویکرد گالسر است (کارنت .)2012 ،4این رویکرد به افراد
کمک میکند تا بتوانند مسئولیت رفتار خود را بپذیرند و انتخابهای جدیدی بسازند.
همچنین این روش بر این فرض استوار است که افراد بر افکار ،خواستهها و کردارشان در

زندگی کنترل داشته و در مورد آن مسئولند (گالسر .)1985 ،5گالسر معتقد است که که
افراد باید با شرایط زندگیشان مواجه شوند و مسئولیت آن را بر عهده بگیرند .همچنین با
مسائل درست و غلط مواجه شوند و تشویق شوند تا رفتار اکنون خودشان را ارزیابی کنند و
1. Dreikurs & Soltz
2. Lindemann
3. Petersen
4. Cornett
5. Glasser
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روش جدیدی را برای ارضا نیازهایشان برگزینند .یک چارچوب مفهومی مؤثری را برای
فهم رفتار افراد فراهم میکند (چانگ .)1994 ،1پنج نیاز اساسی در واقعیتدرمانی رویکرد
گالسر مطرح است که عبارتند از نیاز به بقا ،عشق و تعلق ،قدرت ،آزادی و تفریح و

سرگرمی (کامرون .)2009 ،2راپورت )2007( 3نیاز به قدرت را توانایی برای احساس مهم
بودن فرد در دنیای کیفی خودش میداند .نیاز اساسی به قدرت در دانشآموزان با اختالل
نافرمانی مقابلهای به عنوان مسئله اساسی با مراجع قدرت به حساب میآید .کامرون ()2009
معتقد است که درماندگی ناشی از فقدان این نیاز اساسی منجر به ازدست دادن احساس
کنترل فرد میشود .در نتیجه فرد میتواند باعث تصمیمگیریهایی شود که پیامدهای منفی
برای افراد با اختالل نافرمانی مقابلهای داشته باشد .دانشآموزانی که تشخیص اختالل
نافرمانی مقابلهای دریافت می کنند ،مشکالت کارکردی در مدرسه به ویژه با کارکنان
مدرسه پیدا میکنند (فهیم 4و همکاران.)2011 ،
پژوهشهای مختلفی (خدابخش و جعفری1393 ،؛ چوبداری ،کاظمی و پزشک،

1395؛ پورسید و همکاران1396 ،؛ لیندمن2011 ،؛ چانگ1994 ،؛ کینان2012 ،؛ ماوسون و

دوبا2009 ،؛ کیم2012 ،5؛ مایجر 2013 ،مینی-والن 6و همکاران2014 ،؛ چیاس )2017 ،7به
بررسی اثربخشی رویکرد آدلری و گالسری بر بهبود نشانه های اختالل نافرمانی مقابلهای
پرداختهاند .به عنوان مثال؛ نتایج پژوهش چوبداری ،کاظمی و پزشک ( )1393و چیاس
( )2017نشان دادند که واقعیت درمانی گالسری و رویکرد آدلری یکی از روشهای
سودمند جهت بهبود نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای میباشد .همچنین ،مایجر ()2013
در پژوهش خود به بررسی استفاده از تکنیک های آدلری در کار با کودکان با اختالل
نافرمانی مقابلهای به این نتیجه دست یافتند که تکنیک های رویکرد آدلری بر کاهش نشانه
های اختالل نافرمانی مقابلهای اثربخش میباشد.

1. Chung
2. Cameron
3. Rapport
4. Fahim
5. Kim
6. Meany‐Walen
7. Chace
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با وجود پیشینه پژوهشی در ارتباط با اثربخشی آموزش اثربخشی رویکرد آدلری و
گالسری بر نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای در ایران و خارج (خدابخش و جعفری،
1393؛ چوبداری ،کاظمی و پزشک1395 ،؛ پورسید و همکاران1396 ،؛ لیندمن2011 ،؛
چانگ1994 ،؛ کینان2012 ،؛ ماوسون و دوبا2009 ،؛ کیم2012 ،؛ مایجر 2013 ،مینی-والن
و همکاران2014 ،؛ چیاس )2017 ،مطالعه مروری نظامند این رویکرد برای معرفی آن به
جامعه پژوهشی ایران زمین بهعنوان خالء پژوهشی و ضرورت انجام آن توجیه میشود .در
این راستا ،این مقاله تالشی است برای معرفی یافتههای مبتنی بر شواهد رویکرد آدلری و
گالسری بر بهبود نشانه های اختالل نافرمانی مقابلهای و تعیین وضعیت فواید مداخلهای آن
به جامعه علمی ایران و روشن ساختن ماهیت نظری و شیوه اجرای آن .به لحاظ اهمیت
نظری ،ارایه نظامند و تحلیل یافتههای متغیر رویکرد آدلر -گالسر در ارتباط با اختالل
نافرمانی مقابلهای به بسط و تعدیل دیدگاههای نظری مرتبط با این متغیرها کمک میکند .و
به لحاظ اهمیت تجربی ،گزارش شواهد پژوهشی موجود در این زمینه افقهای پژوهش
محوری را برای مداخله در حوزه این اختالل پیشروی متخصصان نیازهای آموزشی ویژه
و معلمان قرار میدهد.

روش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش مروری نظامند 1است که یافتههای پژوهشی مرتبط با
متغیره ای رویکرد آدلری و گالسری بر بهبود نشانه های اختالل نافرمانی مقابله ای را مورد
بررسی قرار داده است.در پژوهش حاضر ،با استفاده از جستجوی کلیدواژههای تخصصی
Reality ،Adlerian Approach ،Oppoitional Defiant Disorder
،Adlerian Methodology ،Efficacy of Choice theory ،therapy
Glesser ،Treatment in Oppoitional Defiant Disorder Disabilities
 Methoedologyدر پایگاههای اطالعاتی شامل ،Scopus ،Springer ،Pupmed
Magiran ،Google Scholar ،Science direct ،Elsevier ،ProQuest
مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها و اطالعات مورد نظر جهت دستیابی به هدف پژوهش که
شامل معرفی ماهیت ،ویژگیها ،و اثربخشی رویکرد آدلری و گالسری بر بهبود نشانه های
اختالل نافرمانی مقابله ای بود ،مورد واکاوی قرار گرفت .معیارهای ورود به پژوهش شامل؛
1. systematic review study
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مقاالت موجود در ارتباط با کاربرد رویکرد آدلری و گالسری بر بهبود نشانه های اختالل
نافرمانی مقابله ای  ،و یا موضوعات مرتبط با آن ،و مقاالت علمی -پژوهشی انتشار یافته به
زبان فارسی و انگلیسی بودند .معیارهای خروج نیز مقاالت ارایه شده در همایشها ،و
کنفرانسها ،و مقاالت مرتبط با کاربرد رویکرد آدلری -گالسر در سایر گروههای
کودکان استثنایی بودند .مجموعه این موارد در بین سالهای  1990تا  2018التین و فارسی
پژوهش شده بود .تمامی مقاالت ،بعد از استخراج از پایگاههای موردنظر ،با استفاده
کلیدواژههای تخصصی رویکرد آدلر و گالسر و حوزه اختالل نافرمانی مقابلهای ،مورد
ارزیابی قرار گرفت .به منظور ارتقای کیفیت بیشتر مقاالت ،بعد از حذف مقاالت نامرتبط با
اهداف پژوهش ،و انتخاب مقاالت اصلی ،بار دیگر برای باال بردن اطمینان از شناسایی و
بررسی مقاالت موجود ،فهرست منابع مقاالت انتخاب شده نیز جستجو گردید .از  50مقاله
موجود در ارتباط با کاربست رویکرد آدلری و گالسری بر بهبود نشانه های اختالل
نافرمانی مقابله ای ،بعد از حذف مقاالتی که ارتباطی با اهداف پژوهش نداشتند ،در نهایت
 12مقاله کامالً مرتبط وارد پژوهش گردید و بهطور کامل و دقیق مطالعه و بررسی شدند
(شکل ،1درخت تصمیمگیری).
بررسی پایگاههای مختلف دادهای با ورود کلیدواژهها (524مقاله)
استفاده از فیلترهای مختلف موجود
()350
حذف مقاالت غیر رایگان و ناکامل ( 100مقاله)

بررسی مقاالت کامل و رایگان ( 50مقاله)
حذف مقاالت قبل از سال 2( 1990مقاله)

مقاالت مربوط به 48( 2000-2018
مقاله)
مقاالتی که کلیدواژهها در عنوان با چکیده وجود داشت ( 36مقاله)
حذف مقاالتی که به زبان انگلیسی و فارسی نبود ( 5مقاله)
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حذف مقاالتی که اصیل با مروری نبودند ( 5مقاله)
مقاالت اصیل با مروری ( 21مقاله)

مطالعه چکیده و حذف  6مقاله به علت نامربوط بودن
بررسی  20مقاله مرتبط با موضوع

حذف  8مقاله به علت تکراری بودن

مطالعه نهایی 12مقاله

شکل  -1فرایند بررسی و انتخاب مقاالت (درخت تصمیمگیری)

یافتهها
در این بخش ،نتایج تحلیلهای انجام شده در ارتباط با ویژگیهای آزمودنیها ،متغیرهای
وابسته ،تعداد و نوع طرح پژوهش بهکار رفته و نتایج رویکرد آدلری-گالسری در موقعیت
کارآموزی آورده شده است .ابتدا مقاالت فارسی و سپس مقاالت انگلیسی ذکر شده است.
جدول  .2خالصه اطالعات بررسی مقاالت
عنوان مقاله
اثربخشی استفاده از واقعیت درمانی بر
کاهش نشانه های اختالل نافرمانی مقابله ای

تعداد
نمونه
30

نویسندگان
چوبداری ،کاظمی
و پزشک

سال
1395

بررسی اثربخشی آموزش والدین با رویکرد
آدلری بر سبک های مقابله ای مادران
کودکان مبتال به نافرمانی مقابله ای و کاهش

30

خدابخش و
جعفری

بررسی اثربخشی آموزش خوددلگرم
سازی(رویکرد آدلری) بر افزایش عزت

24

استفاده از روش واقعیت درمانی بر کاهش نشانه های اختالل
نافرمانی مقابله ای تاثیر معنادار دارد.
نتایج بیان کننده اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر

1393

سبک های مقابله ای مادران کودکان دارای ()ODDیا اختالل
نافرمانی مقابله ای کاهش نشانه های اختالل ( )ODDبود.

نشانه های اختالل
نقشینیان

نتیجه

1393

آموزش خوددلگرم سازی(رویکرد آدلری) بر افزایش عزت
نفس مادران دارای کودک با اختالل رفتاری تاثیر معنادار دارد.

مقابلهای :مطالعه مروری نظامند...

رویکرد آدلر-گالسر به اختالل نافرمانی

9

نفس مادران دارای کودک با اختالل رفتاری
پورسید ،علیزاده،

تأثیرآموزش عالقه اجتماعی بر سبکزندگی

30

نوجوانان قلدر و قربانی

کاظمی،برجعلی،

1395

فرخی

استفاده از مدیریت مثبت به همراه تکنیگ
12

های واقعیت درمانی بر کاهش نشانههای

کورنت

2012

اختالل نافرمانی مقابلهای
آیا تکنیک های آدلری می تواند به
12

یک مطالعه مختصر بر ااختالل نافرمانی مقابله

چیاس

2017

بازی درمانی آدلری برای دانش آموزان با
رفتارهای نافرمانی و مهارت های اجتماعی

5

پایین.
بازی درمانی آدلری برای دانش آموزان با

6

ویژگیهای مقابله جویانه
مسئولیت پذیری در مدارس :برای دانش

10

آموزان با ویژگیهای مقابله جویانه
بازی درمانی آدلری برای دانش آموزان با
اختالالت رفتاری (ویژگیهای مقابله

5

جویانه)

اختالل نافرمانی مقابلهای از لنز رویکرد
آدلری

استفاده از مدیریت مثبت به همراه تکنیگ های واقعیت درمانی
بر کاهش نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای موثر است.

کمک می کند .از طریق این تکنیک ها رفتارها اشتباه تشخیص
داده می شود.

ای

نافرمانی مقابله و اختالل سلوک

تاثیر معنادار دارد

تکنیک های آدلری می تواند به اختالالت رفتاری اختالل

اختالالت رفتاری اختالل کمک می کند:

تکنیک های آدلری برای کودکان با اختالل

آموزش عالقه اجتماعی بر سبکزندگی نوجوانان قلدر و قربانی

مینی-والن و
تیلینگ
کریستن و
همکارارن
ماوسن و دوبا
مینی-والن و
همکاران

2016

2015
2009

2014

نامشخص

مایجر

2013

نامشخص

لیندمن

2011

بازی درمانی آدلری با دانش آموزان با رفتارهای نافرمانی و
مهارت های اجتماعی پایین تاثیر معنادار دارد.
بازی درمانی آدلری برای دانش آموزان با ویژگیهای مقابله
جویانه تاثیر معنادار دارد.
استفاده از تکنینک مسئولیت پذیری در مدارس در دانش
آموزان با ویژگیهای مقابله جویانه موثر است.
بازی درمانی آدلری برای دانش آموزان با اختالالت رفتاری
(ویژگیهای مقابله جویانه) تاثیر معنادار دارد.
تکنیک های آدلری برای کودکان با اختالل نافرمانی مقابله و
اختالل سلوک موثر است
توجه به هدفمندی رفتار کودکان با اختالل نافرمانی مقابلهای با
استفاده از رویکرد آدلری می تواند در کاهش نشانه ها موثر
باشد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،معرفی ماهیت ،ویژگیها ،و شواهد پژوهشی پیرامون موثر بودن
رویکرد آدلر -گالسر برای اختالل نافرمانی مقابلهای بود .در این راستا ،مطالعه مروری
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نظامند حاضر نشان میدهد که پژوهشهای انجام شده به اثربخشی رویکرد آدلر -گالسر
برای اختالل نافرمانی مقابلهای تاکید دارند.
مفهوم سازی آدلری-گالسری برای اختالل نافرمانی مقابله ای
 .1همه رفتارها هدفمند و با قصد و نیت است.
 .2نافرمانی و بدرفتاری پاسخی است برای بدست آوردن توجه ،رسیدن به قدرت و
کنترل ،گرفتن انتقام برای دریافت نکردن دلگرمی
 .3رفتار نافرمانی بدنبال یافتن توجه است "توجه بد بهتر از دریافت نکردن توجه
است".

 .4آنها  4هدف اشتباه را توسعه می دهند-1 :تالش برای کسب توجه  -2نزاع برای
کسب قدرت  -3انتقام بدلیل عدم کسب دلگرمی  -4کناره گیری و فرار به علت
عزت نفس و احساس حقارت متورم.
 .5رفتار والدین و مراقبین ،تالش برای قدرت را تشدید میکند.
 .6تالش برای قدرت منجر به شکل گیری سبک زندگی سلطه گرانه میشود که
این امر عالقه اجتماعی را در این افراد پایین میآورد.
 .7همه رفتارها نوعی انتخاب است و مشکالت رفتاری از نوعی مسئولیت گریزی
است.
مداخله و درمان در این افراد به گونهای طراحی میشود که اهداف اشتباه را تعدیل نمایند
و دلگرمی دریافت نمایند .فرصت بیشتری برای تجربه پیامدهای رفتار به صورت منطقی و
طبیعی دریافت نمایند ،عالقه اجتماعی و دلگرمی را رشد دهند .برای رفتارشان مسئولیت
پذیر باشند .آگاهی از اینکه باید طبق قوانین اجتماعی اقدام کنند نه براساس قواعد شخصی.
بهعنوان یک نتیجه کلی میتوان گفت که تکنیکهای آدلر-گالسر را بهعنوان یک
راهکار آموزشی-درمانی برای والدین ،جهت کاهش نشانههای نافرمانی مقابلهای و والدین
آنها را به اینگونه آموزشهای رواندرمانی ،تائید میکند .در واقع ،ازآنجاکه بسیاری از
مشکالت رفتاری کو دکان مبتال به این اختالل در ارتباط با والدین و بهخصوص مادر به
وجود میآید و ادامه پیدا میکند ،بنابراین آموزش روشهای درست رفتار به والدین این
کودکان که بیشترین زمان را با آنها میگذرانند و آموزش رویکردهای منظرم تقویتی و
تنبیهی به آنها احتمال کاهش رفتارهای نامناسب را در این کودکان افزایش داده است.
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همچنین بیشتر این والدین در تالش برای اداره رفتار ناکام کننده مرتبط با این اختالل
سبکهای والدینی خشن و منفی را اتخاذ میکنند و چون مهارتهای توجه در شکل دادن
رفتار کودکان حائز اهمیت هستند ،این حوزه از آموزش اداره رفتار شامل تغییر دادن
شیوهای که بر اساس آن والدین به کودکانشان توجه میکنند نیز میشود .ممکن است
مهارتهای توجه مهم از قبیل گوش دادن و ارائه توجه مثبت در طول درمان برای والدین
فرصتی فراهم آورده باشد تا یاد گرفته باشند که چگونه بدون دخالت و سؤال کردن به
کودکشان توجه کنند و چگونه بهصورت مثبت با اظهارنظرهای خود رفتارهای مطلوبی را
که می خواهند کودکشان نشان دهند افزایش دهند .بسیاری از والدینی که در این گروه
آموزشی شرکت می کنند ،خود را به خاطر مشکالت رفتاری کودکانشان مقصر میدانند و
یا اعتقاددارند کودکان بهصورت ارادی راهی را برای اذیت و آزار آنها انتخاب کردهاند.
توضیح درباره ماهیت و علت اختالل میتواند شناختهای نادرست والدین را درباره خود
و کودکان اصالح کند و احساس گناه به خاطر مقصر بودن و احساس خشم به دلیل مقصر
دانستن کودکان را کاهش دهد .بدین ترتیب کاهش احساسات منفی در والدین به ایجاد
روابط بهتر با کودکان و کاهش مشکالت رفتاری این کودکان منجر خواهد شد.
بهطور کلی ،توصیه میشود که برای رسیدن به فعالیتهای شواهد-محور ،کاربرد
رویکرد و گالسر در ایران بهصورت طرحهای آزمایشی بر روی اختالل نافرمانی مقابلهای
اجر ا شود .نتایج حاصل از این پژوهش برای معلمان ،والدین ،و متخصصان و روانشناسان
که عالقمند به استفاده از این روش آموزش برای این گروه از افراد ،و اختاللهای مشابه
هستند ،کمک می کند .به لحاظ کاربردی از طریق آموزش فرایندهای اجرایی آن به
معلمان و والدین میتوان از مزایای این روش برای آموزش دانشآموزان با اختالل نافرمانی
مقابلهای بهره جست .به طور کلی با توجه به تأثیر روش تکنیکهای آدلر-گالسر بر
کاهش شدت نشانهها در اختالل نافرمانی مقابلهای ،به همه روان شناسان ،روانپزشکان و
متخصصان مربوطه پیشنهاد میشود که از این برنامه بهعنوان مداخله انتخابی استفاده کنند.
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