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اختالل  ینیبال هاینشانهکودک و  -انتخاب بر رابطه والد یاساس تئوربر یآموزش فرزندپرور یاثربخش

 ایمقابله ینافرمان

 *زادهزهره اسمعیل

  دهیچک

های بالینی کودکان با اختالل نافرمانی کودک و نشانه -براساس تئوری انتخاب بر رابطه والدهدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری 
آموزان والدین دانشنفر از  26تعداد . بودآزمون و آزمون پیگیری مون، پسآزهای شبه آزمایشی با مراحل پیشاز نوع پژوهشای بود. پژوهش حاضر مقابله

عنوان گیری گزینش در دسترس، بهشناسی و مشاوره اردیبهشت با استفاده از روش نمونهکننده به مرکز خدمات روانای مراجعهدارای اختالل نافرمانی مقابله
های فرزندپروری در برنامه آموزش مهارتقرار گرفتند. گروه آزمایشی  13طور تصادفی در دو گروه مساوی نمونه اصلی پژوهش انتخاب شدند و سپس به

عالئم ، PCRS)فرزند پیانتا ) -های ارتباط والدپرسشنامهای دریافت نکردند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شرکت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله
ها ها، از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده گردید. یافتهمنظور تحلیل دادهبه .بود شناختیهای جمعیتوارسی ویژگی( و CSI-4مرضی کودکان )

های ای )در مؤلفههای بالینی اختالل نافرمانی مقابلهکودک و کاهش نشانه -براساس تئوری انتخاب منجر به بهبود رابطه والدنشان داد، آموزش فرزندپروری 
های والدینی مبتنی بر تئوری انتخاب (. آموزش مهارت≥01/0Pیبی تأثیر معنادار نداشته است )های دقت و اختالل ترکجنبشی( شد و بر مؤلفهضدیت و بیش

 گردد.کودک و کاهش مشکالت رفتاری کودکان  -تواند منجر به تقویت رابطه والدمی

 کودک، فرزندپروری-ای، تئوری انتخاب، رابطه والداختالل نافرمانی مقابله های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
 شناختیروان لئمسا نیترعیاز شا ،1یامقابله ینافرمان اختالل

 جیاز علل را یکی . این اختاللاست یو نوجوان یدوران کودک
و  یباشد )پتیم شناسیرواننوجوانان به مراکز  کودکان و ارجاع

تواند باعث بروز یم ،یامقابله ی(. نافرمان2011، کیما
در خانواده، مدرسه و اجتماع گردد کودکان  یهایناسازگار

که سالمت  ی(. زمان1395 ،یخشب میشها و زادهقاسم ،یافضل)
 یو یافتد، بر رشد، عملکرد و سازگاریخطر مروان کودک به

 یدر راهنما یبندطبقه نیطبق آخر گذارد.یم یادیز یمنف تأثیر
اختالل  ،2پنجم شیرایو یروان یهااختالل یآمار و یصیتشخ

خلق،  یریپذکیو تحر تیاز عصبان ییالگو ایمقابله ینافرمان
کم هر دست دیاست که با انهیجونهیک ای ایمقابله -یرفتار چالش

 کهاینضمن  ؛ماه دوام داشته باشدششبار به مدت کیهفته 
 خلق داریپا یالگو کی ،اختالل نیکودکان و نوجوانان مبتال به ا

 یتالف ای یابحث مقابلهو، رفتار جر3ریپذکیتحر ن،یخشمگ
 یزدن از قواعد و ناراحت، سرباز5بحث با مراجع قدرت 4انه،یجو

(. 2014، کایآمر یپزشکدارند )انجمن روان گرانید 6یعمد
 که باشدمی عیشا ییهاخانواده در ،انهیجومقابله یاختالل نافرمان

 یهامراقب یاپیپ ینیگزیجا دلیلبه کودک از مراقبت هاآن در
که امور مراقبت از  ییهاخانواده در ای است ختهیگسهممختلف از

 عالئم نیاول. ردیگیم صورت داریخشن و ناپا یاوهیکودک به ش
 یهاسال طول در غالباً انهیجومقابله ینافرمان اختالل

شود و یم داریپد ینوجوان لیاوا از رترید ندرتبه و دبستانازشیپ
رسد )انجمن یم نظربه ثابت رشد طول در اختالل نیتظاهرات ا

 انهیجومقابله ی(. اختالل نافرمان2014 کا،یآمر یپزشکروان
 کودکان یشناختستیز ای یکیاز عوامل ژنت یاسبب مجموعهبه
 با مأتو و داریناپا ز،یآمخشونت یفرزندپرور و طیمح یهاوهیش و

 (. 2014، همیلتون و آرماندو باشد )ساتونیم خانواده غفلت
 ای و جادیا در یآموزش طیمح نیعنوان اولنقش خانواده به

 که چرا ؛است ریانکارناپذ انهیجومقابله ینافرمان اختالل جادیا نبود
 ،یجسم یالگوها که باشدمی یطیمح نینخست خانواده طیمح

 ردیگیم شکل جیتدربه و یزیریپ آن در فرد یتیشخص ،یعاطف

                                                           
1. Oppositional Defiant Disorder (ODD  (  

2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

(DSM-5)  

3. irritable 

بهداشت  یاز کودکان برا تیمنبع حما نی(؛ و اول2014، نری)وا
 نیبا والد یرشد، تعامل مناسب انیکودک در جر کهاینروان است. 

را تجربه کرده باشد در سالمت  یمثبت جاناتیداشته باشد و ه
 یترمطلوب طیشرا یو یدر تعامالت فرد ،جهیروان و در نت

 یرفتار اختالالت از یاری( و بس2011خواهد داشت )جانسر، 
 مبتال کودکان. دارد شهیر کودک -والد یمنف تعامالت در یکودک

 یعاد کودکان با سهیمقا در ،انهیجومقابله ینافرمان اختالل به
کنند یم تیدهند؛ کمتر تبعیم نشان یشتریب نامناسب یرفتارها
 یهاتیگرا هستند و کمتر در فعالیمنف شتریب هاآن نیو والد
روابط  نیو ا (2008، نری)بارنت و پف نمایندیشرکت م یاجتماع

 کی در اختالل، یدارا کودک و والد نیزا بیدگینامناسب و تن
( و چالش 2008رولد و تاپار، ها ،فوری)ل ردیگیم قرار وبیمع چرخه

دهد یفرزند؛ رشد کودک را در معرض خطر قرار م -در تعامل والد
 انیدر جر 7کودک -(. تعامالت والد2010، و همکاران نگی)ال

( و 2011، اپارکیو  لزیکند )فیبروز م هاآن نیارتباطات متقابل ب
 والد یرفتارها که معنااینه، بنمایدیم یرویپ زین یثابت یاز الگو

، وی یهایژگیگذارد و ویم تأثیربر رشد کودک  یاگونه به
 اتیخصوص و یفرزندپرور سبک یچگونگ بر میمستق یامدهایپ

، کرنس و ایگذارد )براماریم یبرجا نیوالد یارتباط یالگوها
 رشیچون پذ ییهاکودک شامل مؤلفه -(. تعامل والد2008
 رشیپذ .است فرزند طرد و یریگسهل ،یگرتیحماشیب فرزند،
کودک نسبت به ابراز عواطف،  -والد روابط تیکفا نشانه ،فرزند

 ،گریدیسواز .باشدمی کودک شرفتیها و پتیعالقه به فعال
کودک، ترس از  یوالد از ترس نسبت به سالمت یگرتیحماشیب

م آن را جاناکودک قصد  چهآندرباره  یافراط یغفلت و نگران
 باور کودک، به یمنیانتقال احساس ا یجاباشد و بهیدارد، م

 یکنندگکند. سبک طردیم جادیا کودک در را بودنریپذبیآس
همراه با  یریپذکیصورت خصومت، خشونت، تحروالد به

 در را یکمتر تیشود و منابع موفقیشناخته م یاحساسات منف
 فراهم ندهیدر آ یفردانیم روابط یبرقرار یبرا خود کودک

 ،نی(. بنابرا2012، روگوس و توث ،یچتی، سوقانی)ما نمایدیم
موجود در  طیاز شرا یتواند ناشیکودک م یمشکالت ارتباط

4. retaliation 

5. power references  

6. intentional inconvenience 

7. parent child interaction 
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منزله نقش والد به انیم نیکودک باشد که در ا -والد نیارتباط ب
را با کودک برقرار  یاجتماع یهارابطه نیکه اول یفرد نینخست

 نیوالد نیب رابطه تی. با توجه به اهمدارد ییبسزا تیاهم ،کندیم
 یکی ،نیوالد آموزش ،یرفتار مشکالت دارشدنیپد در کودک و
 یامقابله ینافرمان اختالل یبرا یدرمانگر یهاوهیش نیترجیرا از

 دلیلبه نی(، همچن2012)ساندرز و ترنر،  گرددیمحسوب م
 یزندگ در ایمقابله ینافرمان اختالل که یرشدروبه مشکالت

 پژوهشگران از یاریبس توجه ،نمایدمی جادیا انیاطراف و کودک
 .است شده جلب اختالل نیا یدرمان هایروش به

 دیتأک فرزندان و نیوالد نیب روابط بر که یهایهینظر از یکی
 شده روهروب یادیز استقبال با رانیا در یتازگ به و دارد یاژهیو

 کی انتخاب هینظر. باشدمی گالسر امیلیو «انتخاب هینظر» است
 معتقد که باشدمی یدرون کنترل یشناسروان بر یمبتن یتئور
 ؛داشته است یفرد اثر شگرف یکنون یشته بر زندگگذ که است

 یریپذمسؤولیت زانیم. ستین هاآن یکنون رفتار کنندهنییتع یول
 که یاوهیش و موجود تیواقع به احترام و شناختنتیرسم به و

 را هاآن یکنون رفتار ود،شمی انتخاب افراد یازهاین یارضا یبرا
 ،(2008(. گالسر )1397 ،یو گودرز یپناه نی)حس ندکمی نییتع

از احساسات بهتر نسبت به  یبرخوردار یمعتقد است که افراد برا
انتخاب،  هینظر براساسباشند.  ریپذمسؤولیت دیبا یخود و زندگ

عشق  :برخوردار است که عبارتند از یاساس ازینپنج از  یهر انسان
و هر فرد  ءبه بقا ازیو ن حیتفر ،یو احساس تعلق، قدرت، آزاد

اعتماد و  ،یتوانمند ،یریپذمسؤولیتواند احساس تمی یزمان
 طوربهخود را  یاساس یازهایکند که بتواند ن شتنیاحترام به خو

اش در یرشته امور زندگ که سر نمایدرده سازد و باور مؤثر برآو
خود فراهم  یبرا یبهتر طیواند شراتمیو  باشدمیدست خودش 

 که موزندآمی نیوالد ،انتخاب یتئور وهیسازد. در آموزش به ش
 اعتماد، جلب فرزندانشان، در قدرت و عشق به ازین ارضاء راه تنها

 ممکن فرزندان کردنکنترل صورت در و است محبت و احترام
 اعتماد و احترام گاهچیه یول کرد، جلب را هاآن محبت بتوان است

 ،هینظر نی(. مطابق ا1394نند )گالسر، کمین کسب را هاآن
 کنترل را خود رفتار میوانتمی فقط ما» که موزندآمی نیوالد

 اطالعات م،یبده فرزندمان به میوانتمی که یزیچ تنها و نماییم
 حبس و رشوه ه،یتنب د،یتهد واندتمی اطالعات نیا. «باشدمی

 کنترل یشناسروان. دیآمی حساببه اطالعات هم باز یول ؛باشد

 یکیزیف تیمحدود مثل یافراط هایروش وجز ،یرونیب
 یبرا یگرید حلراه کنترل، رقابلیغ کودک یبرا جادکردنیا

 نهیزم در انتخاب یتئور یهیبد اصل. ندارد مشکل حل
 طول در شما فرزندان دیخواهیم اگر»: است نیا یفرزندپرور

 یکار اشند،ب مییصم و کینزد شما با و موفق شاد، رشد، دوره
« گردیدشود و از هم دور  ادیز هاآن و شما نیب فاصله که دینکن

 وانتمی شد مطرح چهآن براساس ،نی(. بنابرا1394)گالسر، 
 ینافرمان اختالل یدارا کودکان در را ینیوالد یهامهارت آموزش
در پژوهش خود  ،(1390) یفراهان یماستر. دانست دیمف ایمقابله

 یدرمانتیبر واقع یمبتن یریپذمسؤولیتکه آموزش  افتیدر
 نیا ،نی. همچنگرددمیآموزان دانش یمنجر به کاهش پرخاشگر

در  مسؤولیت شیمانند کنترل خشم، افزا یهایروش در حوزه
 یریشگیپ ،یسوءمصرف مواد، بزهکار ،ییکودکان مدارس ابتدا

 تیریمد و یافسردگ ،یاز تکرار جرم، خشونت خانوادگ
 است شده دییتأ MS و یقلب حمالت مانند مزمن یهایماریب

 جینتا(. 2009، ماسن و دوبا، 2002، می؛ ک2000، نگی)وبولد
 هینشان داد که نظر ،(2017) نگیووبولد و نگیووبولد پژوهش

 ،یونسینژاد، . سهرابگرددمیانتخاب منجر به کاهش تعارض 
 یاثربخش یبه بررس یادر مطالعه ،(1394) انیگلریب و دادخواه

فرزند و  -بر تعارضات والد یدرمانتیواقع میآموزش مفاه
از  یحاک جیدر نوجوانان پسر پرداختند که نتا یخودکارآمد

فرزند و  -بر کاهش تعارضات والد یدرمان تیواقع یاثربخش
 پژوهش در. بود نیلداآموزان ودانش یخودکارآمد شیافزا
از آن بود که آموزش  یحاک جینتا زین ،(1396) یبهبود و یشیقر

 شیانتخاب منجر به افزا هایکیو تکن یدرمانتیواقع وهیبه ش
 جانیه میو بهبود مهارت تنظ یلیتحص یخودکارآمد

 نهیپژوهش در زم یبا توجه به کاستود. شمیآموزان دانش
 یسودمند و انتخاب یتئور یمبنا بر نیوالد آموزش یاثربخش

 پشتوانه بتواند حاضر پژوهش مجانا که سدرمی نظربه روش، نیا
 کاهش و کودک -والد روابط بهبود جهت در یمناسب یعلم

 ایمقابله ینافرمان اختالل با آموزاندانش زیانگچالش یرفتارها
 یاثربخش نییهدف پژوهش حاضر تع ،اساسنیا. برآورد فراهم

 -انتخاب بر رابطه والد یتئور براساس یآموزش فرزندپرور
 اشد. بمی ایمقابله یکودک و نشانگان اختالل نافرمان
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 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

 آزمون،شیبا مراحل پ یشیآزماشبهاز نوع پژوهش حاضر 
 با هایآزمودن طرح نی. در ابود یریگیآزمون و آزمون پپس

 میتقس کنترل گروه و یشیآزما یهاگروه انیم یتصادف انتساب
 7آموزان دانش یهکل نیوالد ،پژوهش حاضر یآمار ه. جامعشدند

شهر  1396-97 یلیدر سال تحص لیسال شاغل به تحص 12تا 
به مرکز  یامقابله ینافرمان اختالل دلیلبهتهران بودند که 

 د.مراجعه کرده بودن بهشتیارد و مشاوره شناسیروانخدمات 
منظور شرکت در پژوهش به یشمول افراد برا یهامالک

زش آمو یهایژگیمطالعه و متناسب با وافراد مورد یهمتاساز
به  یاهمقابل یاختالل نافرمان یهابودن نشانهدارا عبارتند از:

 7شاوره، کودکان پزشک کودک و نوجوان مرکز مروان صیتشخ
 حداقل کنند،یم یپدر و مادر که باهم زندگبودن سال، دارا 12تا 

کنندگان شرکت مندیهعالق پدر، و مادر یبرا پلمید التیتحص
و داشتن  یکتب هنامتیرضا براساسمشارکت در پژوهش  یبرا

 نیمچنبه باال(. ه 90کودکان ) یمتوسط به باال برا یهوشهبهر
 تافیدرکنندگان از پژوهش عبارتند از: خروج شرکت یهامالک
وهش، پژ یکودکان در زمان اجرا یبرا گرید شناختیروان همداخل

 یکودکان ط شناختیروانمشکالت  یبرا یشروع دارودرمان
 ،یریادگی یهابا اختالل یماه قبل از شروع مداخله، همبودکی

مان مادر و پدر در ز یبرا گرید شناختیروان همداخل افتیدر
 مادر پدر، مزمن ای حاد یجسم یماریابتال به بپژوهش و  یاجرا

 نیدوال از نفر 26 تعداد پژوهش نیا در ،تیدر نها. فرزند و
کننده به مراجعه یامقابله یاختالل نافرمان یآموزان دارادانش

 واقع در غرب بهشتیو مشاوره ارد شناسیروانمرکز خدمات 
 یریگنمونه به همراه پدران و مادرانشان با استفاده از روشتهران 

پس پژوهش انتخاب شدند و س یاصل هعنوان نموندر دسترس، به
 طوربه ریشرح زبه نشان،یوالد ینفر 13 یدر دو گروه مساو

 .گرفتند قرار یتصادف

 سنجش ابزار
 یوارس هپرسشنام :یشناخت تیجمع یهایژگیو یوارس هپرسشنام

کنندگان شامل شرکت یشناختتیجمع مشخصات و هایژگیو
 ،یشغل ،یلیتحص تیو وضع کودکان یلیتحص هیسن، پا ت،یجنس

 د.شمیو تعداد فرزندان در خانواده  نیوالد یبرا یاقتصاد

                                                           
1. Parent Child Relationship Scale (PCRS) 

 پرسشنامه نیا :)PCRS) 1انتایفرزند پ -پرسشنامه ارتباط والد
 33شد و شامل  ابداع ،1994در سال  انتایتوسط پبار برای اولین
 یکیماده(، نزد 17تعارض ) هایشامل حوزه این ابزارماده است. 

 ی)مجموع تمام یماده( و رابطه مثبت کل 6) یماده( و وابستگ 10)
 ،یپرسشنامه توسط ابارش نیا ییایاشد. پابمیها( حوزه

تعارض،  یهادر حوزه ،(1389) یو پناغ یمظاهر ان،یطهماس
و  61/0، 70/0، 84/0 بیترتو رابطه مثبت به یستگواب ،یکینزد
 ینباخ در پژوهش حاضر براوکر یآلفا بیآمد. ضرا دستبه86/0
 یهااست. سؤال46/0و  69/0، 84/0 بیترتبه هااز حوزه کیهر
، 9 یهاسؤال ،یکیعامل نزد 30و  29، 16، 13، 10، 8، 6، 5، 1

، 7، 4، 3، 2 یهاو سؤال یعامل وابستگ 22و  20، 18، 15، 11
عامل  33و  32، 31، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 21، 19، 17، 12

=کامالً موافقم 5از  یادرجه پنج کرتیل فیتعارض را براساس ط
 برحسب یارذگنمره وهیش. سنجدی=کامالً مخالفم م1تا 

 نمره همان که یکل مثبت رابطه. ودشمی مجانا 1 تا 5 هایپاسخ
 معکوس و یکینزد حوزه یهانمره مجموعه از است؛ کل

 . دیآیم دستبه یوابستگ و تعارض حوزه یهانمره

 پرسشنامه نیا :)CSI-4( 2پرسشنامه عالئم مرضی کودکان
کودکان مورد استفاده  یپزشک روان اختالالت صیتشخ منظوربه

 یروان اختالالت صیتشخ یاساس راهنمابر که ردیگیقرار م
(DSM-5طراح )پرسشنامه عالئم مرضی شده است.  نیو تدو ی

آن مربوط  ییسؤال ابتدا 26که باشد میسؤال  110شامل  کودکان،
سؤاالت شامل  نی. ااست ODDکودکان  ینیبال هاینشانهبه 

 دقت و یجنبششیب اختالل دقت، اختالل ،یجنبششیب هاینشانه
 یگذارنمره وهی. دو شباشدمی ایمقابلهرفتار  و تیضد و)مرکب( 

نمره  وهیش :شده است که عبارتند از یپرسشنامه طراح نیا یبرا
 ،یمرض یهاحسب شدت نشانهنمره بر وهیکننده و شبرش غربال

روش نمره  شتر،یب نانیو اطم یعلت کارآمدبه هاپژوهش شتریدر ب
. در پژوهش حاضر ردیگیکننده مورد استفاده قرار مبرش غربال

 وهیروش ش نیکننده استفاده شد. در ااز روش نمره غربال ،زین
اغلب و  یهانهیکه با گز ییهازدن تعداد عبارتبا جمع یگذارنمره

پرسشنامه توسط  نیا. دیآمی دستبه ،اندداده پاسخ اوقات شتریب
 رانیدر ا 1390در سال پور و وکیل قاهانی فرزاد، امامی

 یاعتبار به روش هماهنگ بیمقدار ضرشده است.  یابیهنجار
که  یآمده است. در پژوهش دستبه 94/0 فرم والد یبرا یدرون

2. Children Symptom Inventory-4 (CSI-4) 
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نسخه سوم  یبر رو ،(1991و کارلسون ) سونیتوسط گرا
و  تیم گرفت، حساسجاناکودکان  یمرض هاینشانهنامه پرسش

 82/0و  93/0 بیترتبه ایمقابله یاختالل نافرمان یآن برا ییایپا
 هایمؤلفه یآلفا برا بیپژوهش مقدار ضر نیدر ا گزارش شد.

 بیترتبه ،ینافرمان -یو لجباز یتوجهیب ،یتکانش -یفعالشیب
 آمده است.  دستبه 89/0و  083، /72/0برابر 

کودکان مبتال به اختالل  نینفر از والد 26 نیدر ابتدا والد
 و شیدر دو گروه آزما یروش انتساب تصادف یامقابله ینافرمان
 اجرا گروه دو هر یبرا آزمونشیپ یابزارها و گرفتند قرار کنترل

 مشخصات فرم و آزمونشیپ یهاکنندگان پرسشنامهشرکت. شد

 یصورت گروهبه شیآزما گروه. نمودند لیتکم را یشناختتیجمع
شرکت کردند و  یآموزش هدر برنام یاقهیدق 90جلسه  10 یو ط

اما  ،گردیدشناس کودک با سابقه اجرا توسط روان یبرنامه آموزش
 . نکردند افتیدر یآموزش چیگروه کنترل ه

پژوهش  یبرا یاروش مداخله نیا یجلسات و برنامه درمان
و  نیوالد یانتخاب برا هی، نظر«انتخاب یتئور»حاضر، از کتاب 

( اخذ شده است که پس از 2003گالسر ) امیلینوجوانان نوشته و
 یاقهیدق 90جلسه  10 یو متخصصان در ط استادان دییتأ
در  یخالصه برنامه آموزششده است.  هیمنظور آموزش تهبه

 گزارش شده است.  ،1جدول 

 انتخاب یتئور براساس یخالصه آموزش فرزندپرور -1جدول 
 هدف جلسات  یمحتوا جلسه

هدف برنامه  حیاعضاء و درمانگر ، توض نیارتباط ب جادیاعضاء و ا یمعرف اول
  یآموزش

 یسازنهیزم گروه، نیقوان حیتشر گر،یکدیاعضاء گروه با  ییآشنا
 برنامه یاثربخش در نیوالد نقش بر دیتأک ،یگروه انسجام و مشارکت

  دوم

 سازنده  یهارفتار یمعرف و رفتار ییچرا و یچگونگ با رابطه در حیتوض
 

  یبر کنترل درون دیانتخاب، تأک یتئور میبا مفاه ییآشنا

  سوم

با تالش  ،یاساس یازهاین یبندانسان و فهرست یاساس یازهایشناخت ن
  ازهاین نیبرآوردن ا تیاهم یو کمک درمانگر، بررس یاعضا

 

 نمودنمطرح اعضاء، نظرات یبررس گالسر، یاساس یازهاین یمعرف
 نشدنارضاء براساس کودکان با یتعامل مشکالت از نیوالد اتیتجرب

 یاساس هایازین
  چهارم

 هایکیبا آموزش تکن نیکودک با والد یبر کاهش فاصله عاطف دیتأک
  یفیزمان ک ریمؤثر نظ

 

 کودک -والد رابطه تیفیبهبود ک

  پنجم

 و کسب احساس متفاوت  تیادراکات متفاوت از واقع هیتوج
 

 یواقع و یفیک یایدن با نیوالد ییآشنا
  ششم

 رشیپذ یبرا اعضاء به دادنیآگاه انتخاب، هینظر گانهده اصول انیب
 شدهمجانا یرفتارها قبال در مسؤولیت

 

 یجابه یبا انتخاب کنترل درون شتریب یشخص اریو اخت یتجربه آزاد
  یرونیکنترل ب

  هفتم

 زابیآس و سازنده یرفتارها یسازملموس و یعمل نیتمر
 

 آن یاجرا و گانهده اصول براساس نیشدن تجارب والدمطرح
  درمانگر نظارت با همراه نقش یفایا صورتبه

  هشتم

 احساسات، چگونه کهاینبه زبان ساده و  ینافرمان یهانشانه یمعرف
 باشد مخرب واندتمی یرفتار یهایناسازگار و جاناتیه

 

 به یابیدست و بهتر هایتیسازنده بر انتخاب موقع یرفتارها یمعرف
 گربیتخر عادات یجابه یدرون کنترل

  نهم

 احساسات، چگونه کهاینبه زبان ساده و  ینافرمان یهانشانه یمعرف
 باشد مخرب واندتمی یرفتار یهایناسازگار و جاناتیه

 

 روابط بیتخر به منجر که یرونیب کنترل در مضر عادت هفت بر دیتأک
 یارتباط دیمف عادت هفت ینیگزیجا و ودشمی

 یبندجمع یبندجمع /شرفتیپ زانیم یابیمرور جلسات و ارز دهم

به یآورپس از جمع عات  از روش  هاداده لیمنظور تحلاطال
 د.مکرر استفاده ش یریگو اندازه یعامل انسیوار لیتحل ختهیآم
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 هاافتهی
 یوالد دارا 13کننده در پژوهش، شرکتوالد  26 نیاز ب

نفر در  7و  شینفر در گروه آزما 6) یو کاردان پلمید التیتحص
نفر در گروه  4) یکارشناس التیتحص یوالد دارا 8گروه گواه(، 

 یکارشناس التیوالد تحص 5نفر در گروه گواه( و  4و  شیآزما

نفر در گروه گواه(  2و  شینفر در گروه آزما 3ارشد و باالتر )
 یمادر دارا 12فرزند پسر و  یمادر دارا 14که بودند. ضمن این

ای بودند که به نسبت مقابله یفرزند دختر مبتال به اختالل نافرمان
 .اندکرده شرکت پژوهش در اند،شده عیدر دو گروه توز یمساو

 

 آزمون و گروه کیتفکبه پژوهش یرهایی متغهامیانگین -2جدول 

 هاآزمون رهایمتغ
 کنترل شیآزما

 اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم

نشانه
ی

ها
 

نافرمان
 ی

 82/0 90/1 70/0 75/1 آزمونپیش یجنبششیب
 65/0 15/1 13/0 20/0 آزمونپس

 60/0 25/1 15/0 35/0 یریگیپ
 55/0 40/1 40/0 25/1 آزمونپیش اختالل دقت

 60/0 25/1 35/0 96/0 آزمونپس
 75/0 50/1 40/0 01/1 یریگیپ

 36/0 30/1 60/0 35/1 آزمونپیش اختالل مرکب
 45/0 45/1 37/0 79/0 آزمونپس

 30/0 25/1 41/0 98/0 یریگیپ
 51/2 50/6 14/2 25/7 آزمونپیش تیضد

 90/1 75/5 55/0 20/1 آزمونپس 

 05/2 15/6 51/0 60/1 یریگیپ 

ارتباط والد 
- 

فرزند
 

 13/12 51/58 14/15 20/61 آزمونپیش تعارض
 89/12 43/54 13/7 17/35 آزمونپس

 00/11 11/54 38/6 02/37 یریگیپ
 52/4 45/21 43/3 5/18 آزمونپیش یکینزد

 98/3 16/19 59/5 20/42 آزمونپس
 67/4 12/22 06/5 96/38 یریگیپ

 72/4 79/12 76/3 63/11 آزمونپیش یوابستگ
 12/4 00/12 62/5 70/26 آزمونپس

 87/3 24/11 40/4 14/23 یریگیپ

اجرا شده  ،یریگیدر پژوهش حاضر آزمون پ کهاینبا توجه به 
مکرر  یریگو اندازه یعامل انسیوار لیتحل ختهیطرح آماست، از 

استفاده  وابسته یرهایمتغ بر یشیاثر عمل آزما یمنظور بررسبه
آزمون،  نیاستفاده از ا یهافرضشیپ یمنظور بررسبه شده است.

 تیباکس و کروو M رنف،یاسم -کولموگروف هایآزموناز 
  استفاده شده است. یماچل

دهد که نشان می رنفیاسم -آزمون کولموگروف یاجرا جینتا
 و توزیع ستیدار نامعن ≥05/0Pدر سطح  یشاخص آمار ریمقاد
 ست.ا نرمال وابسته یرهایمتغ

در  رهایمتغ یدر تمام Mمربوط به شاخص باکس  ریمقاد
 انسیکووار سیماتر ن،یاشد. بنابرابمیدار نامعن ≥05/0P سطح

. است وابسته همگن یرهایو کنترل، در متغ شیدو گروه آزما
 یریگو اندازه یعامل انسیوار لیوان از آزمون تحلتمی، بنابراین

 مکرر استفاده کرد. 

انتخاب بر  هیبر نظر یمبتن یآموزش فرزندپرور :اول هیفرض
ثر ؤم ایمقابله یاختالل نافرمان یکودکان دارا ینیبال هاینشانه

 باشد.می
هد که در دمینشان  یماچل تیآزمون کروو جینتا یبررس

آمده در  دستبه دوخیمقدار  تیاختالل دقت و ضد هایمقیاس
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 نیب تفاوت انسیوار ن،ی. بنابرااستدار ا( معن>001/0Pسطح )
دو  نیمربوط به ا انسیکووار -انسیوار سیماتر هایبیترک
، از بنابراین. ستین کسانی یمورد بررس یهادر گروه اسیمق

 یجنبش شیب هایاسیمق در اما. است شده استفاده سریگ حیتصح

 سیماتر یهمگن و نبوده معنادار دوخی ریمقاد مرکب، اختالل و
 1یتیاسفر بیضرا از و باشدمی برقرار انسیکووار -انسیوار

 استفاده شده است.
 

آمده در  دستبه F: مقدار تیضد و یجنبششیب هایاسیدر مق
مختلف در سطح  یهادر آزمون هانیانگیخصوص تفاوت م

01/0P≤ مقدار  ن،یدار است. همچنامعنF آمده در  دستبه
الذکر در دو گروه فوق اسیدر دو مق هانیانگیخصوص تفاوت م

 . باشدمیدار امعن ≥01/0Pدر سطح 
 F ریاختالل دقت و اختالل مرکب، مقاد اسیاما در دو مق

و آزمون، اثر  یشیو عمل آزما ستیآمده معنادار ن دستبه
 بر اختالل دقت و اختالل مرکب ندارند.  یمعنادار

 در و 75/1 برابر آزمونپیشنمره  یجنبششیب مؤلفهدر 
 مؤلفهاشد، در بمی 35/0برابر  یریگیو در پ 20/0 برابر آزمونپس
 20/1 برابر آزمونپس در و 25/7 برابر آزمونپیش نمره تیضد

 خصوص در دوبهدو هایسهیمقا. است 60/1 برابر یریگیپ در و
هد دمینشان  ی، با استفاده از آزمون بنفرونیگروهدرون تفاوت

و  آزمونپسبا هر دو آزمون  آزمونپیشکه تفاوت نمرات 
تفاوت  ن،ی. همچنباشدمیمعنادار  ≥01/0Pدر سطح  یریگیپ

                                                           
1. spherity assumed 

. ستی( معنادار ن≥05/0P)در سطح  یریگیو آزمون پ آزمونپس
 آزمون نمره اختالف و آزمونپس در نمره بهبود به توجه با
 آزمون در یشیآزما عمل اثر گفت وانتمی ،آزمونپیش با یریگیپ
 .است شده حفظ گروه دو هر در یریگیپ

بر  انتخاب هیبر نظر یمبتن یآموزش فرزندپرور دوم: هیفرض
 .باشدمیثر ؤم ODDفرزند در کودکان -ارتباط والد

هد که در دمینشان  یماچل تیآزمون کروو جینتا یبررس
آمده در سطح  دستبه دوخیمقدار  یکیتعارض و نزد هایمقیاس

(001/0P<معن )نیب تفاوت انسیوار ن،ی. بنابرااستدار ا 
 دو نیا به مربوط انسیکووار -انسیوار سیماتر یهابیترک
، از بنابراین. ستین کسانی یمورد بررس هایگروه در اسیمق

، مثبت ارتباط اسیاستفاده شده است. اما در مق سریگ حیتصح
 -انسیوار سیماتر یهمگن و نبوده معنادار دوخی ریمقاد

 .است شده استفاده یتیاسفر بیضرا از و باشدمی برقرار انسیکووار

 مکرر یریگبا اندازه یعامل انسیوار لیتحل -3جدول 
 (ینافرمان هاینشانهانتخاب بر  هیبر نظر یمبتن یندپرورزآموزش فر تأثیر)

 اتا بیضر Pمقدار  Fمقدار  مجذورات نیانگیم یآزاد درجه مجموع مجذورات مشخصه آماری هاآزمون
 شیب

 یجنبش
 77/0 0001/0 45/103 16/3002 2 32/6004 آزمون

 89/0 0001/0 44/132 07/5432 1 07/5432 آموزش
 83/0 0001/0 88/94 00/2451 2 00/4902 آموزشآزمون*

اختالل 
 دقت

 23/0 007/0 24/8 59/97 06/1 82/103 آزمون
 - 61/0 37/0 04/16 1 04/16 آموزش
 27/0 003/0 19/10 65/120 06/1 35/128 آموزشآزمون*

اختالل 
 مرکب

 11/0 10/0 78/2 69/143 04/1 50/150 آزمون
 34/0 12/0 05/3 19/376 1 19/376 آموزش
 10/0 14/0 27/2 05/117 04/1 59/122 آموزشآزمون*

 64/0 0001/0 72/15 84/1322 2 69/2645 آزمون تیضد
 56/0 0001/0 41/18 47/1328 1 48/1628 آموزش
 64/0 0001/0 21/25 62/1296 2 24/2593 آموزشآزمون*
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 مکرر یریگبا اندازه یعامل انسیوار لیتحل -4 جدول

 (فرزند -والد ارتباط بر انتخاب هینظر بر یمبتن یندپرورزفر آموزش)تأثیر 

 
آمده در  دستبه Fمقدار  یتعارض و وابستگ هایمؤلفهدر 

مختلف در سطح  یهادر آزمون هانیانگیخصوص تفاوت م
01/0P≤ دار است. مقدار امعنF آمده در خصوص تفاوت  دستبه

 . باشدمیدار امعن ≥01/0Pدر سطح  ز،یدر دو گروه ن هانیانگیم
و در  20/61برابر  آزمونپیشتعارض نمره  مؤلفهدر 

، است 02/37برابر  یریگیو در آزمون پ 17/35برابر  آزمونپس
 آزمونپسو در  5/18برابر  آزمونپیشرابطه مثبت نمره  مؤلفهدر 

 مؤلفهاشد. در بمی 96/38برابر  یریگیو در آزمون پ 20/42برابر 
 برابر آزمونپس در و 63/11 برابر آزمونپیشرابطه مثبت نمره 

 هایسهی. مقااست 14/23 برابر یریگیو در آزمون پ 70/26
آزمون نشان  نیدر ا ،یگروهدو در خصوص تفاوت دروندوبه
 آزمونپسبا هر دو آزمون  آزمونپیشهد که تفاوت نمرات دمی
و آزمون  آزمونپستفاوت  ن،ی. همچنباشدمیمعنادار  یریگیو پ

 . ستی( معنادار ن≥05/0P )در سطح یریگیپ

 یریگجهیبحث و نت
 یتئور براساس نیآموزش والد یاثربخشاز پژوهش حاضر، هدف 

 با کودکان ینیبال یهاکودک و نشانه -بر رابطه والد انتخاب
نشان داد آموزش  جی. نتابود یامقابله یالل نافرماناخت

منجر به بهبود  ،انتخاب یتئور براساس یفرزندپرور یهامهارت
 هاآنو فرزندان  نیوالد انیکودک و کاهش تعارض م -رابطه والد

 یفتح ،یوسفیآقا مطالعه هایافتهیبا  افتهی نیود که اشمی
 یبر اثربخش ی( مبن1395)فر یمانیو ا یاکبری، علیانیآشت
 تعارض کاهش بر انتخاب هینظر بر یمبتن یدرمان تیواقع کردیرو

 مورد تعارض ،شانیا مطالعه در که تفاوت نیا با است، همخوان
مطالعه دوبا،  هایافتهی ،اینبرعالوه. بود ییزناشو نوع از یبررس

تعارض خانواده از  حل یبرا ی( که طراح2009) گراهام و لیج
 نگیمطالعه ووبولد هایافتهیانتخاب ارائه دادند و  هینظر قیطر

 تیواقع و انتخاب هینظر ی( که به برررس2017) نگیو ووبولد
 به منجر ،انتخاب هینظر که نمودند گزارش و پرداختند یدرمان

 در که تفاوت نیا با ،است همخوان ودشمی تعارض کاهش
 نوع از حاضر مطالعه در و خانواده نوع از تعارض بردهنام مطالعات

 یو گودرز یپناه نیپژوهش حس جیبود. نتا یفرزند -والد
 بر انتخاب هینظر هایمؤلفه یاثربخش از یحاک زین ،(1397)

 نیبا ا ،آموزان دختر بوددانش یفرزند -والد تعارض کاهش
آموزان تحت آموزش قرار تفاوت که در پژوهش فوق دانش

انتخاب بر رابطه  هینظر ،وان گفتتمی افتهی نیا نییدر تب گرفتند.
 و گذشته به پرداختن از زیرابطه پره نیند. در اکمی دیتأک یکنون

 که ییهاکار به کردنتوجه و هاتیشکا طرح در نکردنافراط
م دهد، نه تنها مدت تعارض را کاهش جانا واندتمی کودک

خود را  وانند روابطتمیهد که دینشان م هاآنبلکه به  ؛هددمی
بر  دیعمدتاً تأک ،انتخاب یبا حداقل تعارض اداره کنند. در تئور

دارد که با  تیاهم یتنها زمان ،زمان حال و انتخاب است. گذشته
رفته  ما در گذشته بر چهآناعمال زمان حال ارتباط داشته باشد. 

انکار دارد، اما قابلریشگرف و غ یما اثر یکنون طیبر شرا ،است
 یمناسب طوربهخود و فرزندانمان را  نیادیبن یازهاین میوانتمیما 

داشته  یزیرطرح و برنامه ندهیدر آ هاآنارضاء  یو برا میارضاء کن
 نیدر ا نیوالد نی(. همچن1397 ،یو گودرز یپناه نی)حس میباش

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  مشخصه آماری 

 تعارض
 36/0 0001/0 32/9 24/712 47/1 88/1046 آزمون

 41/0 0001/0 66/8 38/1013 1 38/1013 آموزش
 48/0 0001/0 39/15 69/1157 47/1 08/1727 آموزشآزمون*

 یکینزد
 34/0 001/0 36/7 59/1072 34/1 28/1437 آزمون

 41/0 0001/0 50/11 88/1375 1 88/1375 آموزش
 36/0 0001/0 57/9 45/1203 34/1 63/1612 آموزشآزمون*

 یوابستگ
 73/0 0001/0 65/38 23/960 2 46/1920 آزمون

 86/0 0001/0 13/93 25/3407 1 25/3407 آموزش
 74/0 0001/0 39/40 35/1003 2 70/2006 آموزشآزمون*
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از  یموزند که مشکالت کودکان عمدتاً ناشآمی ،یآموزش وهیش
ه ک میمادا است. یاساس ازیدر تحقق پنج ن شانیا نداشتنییتوانا

اند. ما برطرف نشده یاساس ازیچند ن ای کی م،ینکمیاحساس بد 
و  نینخست ازیکردن و تعلق، نبه محبت ازین ،گالسر دهیعقبه

وانند به تمی نیشوارتر است و والدکردن آن از همه دارضاء
 هایمهم پل یازهاین نیا یدادن برنامه خود به ارضاتیاولو

 هاآنکرده و روابط  میرا ترم شیخود و فرزندان خو انیم یارتباط
 را بهبود بخشند. 

 یهانشان داد که آموزش مهارت پژوهش گرید هایافتهی
 یجنبششیب هایانتخاب در مؤلفه یبر تئور یمبتن یفرزندپرور

 ؛ه استی داشتمعنادار تأثیر ایمقابله یاختالل نافرمان تیو ضد
نداشته است.  یمعنادار تأثیر یبیبر مؤلفه دقت و اختالل ترک یول
( و کورنت 2009) ماسن و دوبا یهافوق با پژوهش یهاافتهی
 ییبه قدرت را توانا ازین ،(2007راپورت ). همسو است ،(2012)

 ازیاند. ندمیخودش  یفیک یایبودن فرد در دناحساس مهم یبرا
 ایمقابله یبا اختالل نافرمانآموزان به قدرت در دانش یاساس

 . کامروندیآمیحساب با مراجع قدرت به یله اساسئعنوان مسبه

 نیا یاز فقدان ارضا یناش یمعتقد است که درماندگ ،(2009)
ود و شمیدادن احساس کنترل فرد منجر به از دست یاساس ازین

 ییجاآن و کند جادیدر تعامالت ا یواند مشکالتتمی ،جهیدر نت
واند تمیدر کودک  رییتغ عامل نیمهمتر عنوانبه خانواده که

واند تمی نیآموزش والد نیبنابرا ؛شود یباعث حداکثر عملکرد و
را  ایمقابله یآموزان با اختالل نافرمانمشکالت دانش یتا حد

 با انتخاب، یتئور براساس نی. در آموزش والددیمرتفع نما
شامل انتقاد، سرزنش،  یرونیب کنترل مضر عادت هفت یریادگی

به قصد کنترل و  عیو تطم هیتنب د،یزدن، تهدغرگله، 
 اعتماد، ،یدلسوز شامل یارتباط دیمف عادت هفت کردننیگزیجا

 میتحک را روابط قیتشو و یدوست مذاکره، ت،یحما کردن،گوش
 گرید یاساس یازهاین قدرت، به ازین ارضاء بر عالوه و دهیبخش

 و تیضد یرفتارها آن متعاقب و شده ارضاء یحد تا زین کودک
 یاثربخش یمعنادار نبود نییتب در. ابدییم کاهش یجنبش شیب

 بر انتخاب یتئور براساس یفرزندپرور یهامهارت آموزش
 کودکان گفت وانتمی ،زین یبیترک اختالل و دقت هایمؤلفه
 حوزه در یهاینقص ایمقابله ینافرمان اختالل به مبتال

ارند که منجر به مشکالت د میپردازش کال ،ییاجرا یارکردهاک

از مشکالت  یناش ود وشمی هاآندقت  نهیمتعدد در زم
 هانقص نیدرمان ا یسد برارمینظر است و به یشناختعصب

 ریکودک نظ یبرا یفرد یهانادرم دیبا ن،یعالوه بر آموزش والد
در نظر گرفته شود. از  زین درمانیبازیو  یکاردرمان
اختالل  تیوان به محدودتمیپژوهش حاضر  هایتیمحدود
مشاهده  یگریاشاره کرد که اختالل همبود د ایمقابله ینافرمان

 اجرا گرید هاینمونه در پژوهش نیا که گرددمی شنهادینشد و پ
 نهیدر زم .گردد سهیمقا حاضر پژوهش با هاآن جینتا و شود

 یانتخاب از ابزارها یتئور براساس یفرزندپرور یاثربخش
 در نی، همچنشود پژوهش حاضر استفاده یاز ابزارها ریغ یگرید

و  شود مجانا زین کودک یبرا یبیترک درمان گرید هایپژوهش
  .گردد سهیمقا حاضر پژوهش با آن جینتا

 منابع
(. 1388و پناغی، ل. ) .،ع. مظاهری، م .،طهماسیان، ک .،ابارشی، ز

اجتماعی کودک از طریق  -تأثیر آموزش برنامه ارتقای رشد روانی
کودک بر خوداثرمندی والدگری و رابطه مادر  -بهبود تعامل مادر

 (،3)3 .شناختی. پژوهش در سالمت روانو کودک زیر سه سال
57-49. 

اثربخشی (. 1395بخشی، م. ) هاشمی و .،زاده، سقاسم .،افضلی، ل
های بالینی کودکان با اختالل محور بر نشانهمداخالت خانواده

ی ئنامه توانمندسازی کودکان استثنافصل .اینافرمانی مقابله
7(20،) 108-87. 

ر. . فر، حایمانی .،اکبری، معلی .،یانی، عفتحی آشت .،ر. آقایوسفی، ع
(. اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب 1395)

 .شناسی زنانجامعههای زناشویی و بهزیستی اجتماعی. بر تعارض
7(2،) 19-1. 

های ، راهنمای تشخیصی و آماری اختاللپزشکی آمریکاانجمن روان
فرزین رضاعی، علی فخرایی، ترجمه  ،DSM (2014)-5 ،روانی

. فرهاد شاملو و آذرهاشمی علی نیلوفری، ژانتآتوسا فرمند، 
 تهران: کتاب ارجمند.

های (. اثربخشی آموزش مؤلفه1397و گودرزی، م. ) .،حسین پناهی، ن
آموزان دختر. فرزندی دانش -نظریه انتخاب بر کاهش تعارض والد

 .43-52 (،2)5 .پزشکی شناختشناسی و روانمجله روان

(. 1394بیگلریان، ا. ) .، ودادخواه، ا .،ج .یونسی، س .،نژاد، سسهراب
 -درمانی بر تعارضات والداثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت
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دانشگاه  مجله علمیفرزندی و خودکارآمدی در نوجوانان پسر. 
 . 110-120 (،6)23 .علوم پزشکی ایالم

(. بررسی اعتبار، 1390فرزاد، و.، امامی پور، س.، و وکیل قاهانی، ف. )
روایی و هنجاریابی پرسشنامه عالئم مرضی کودکان بر روی 

 47-56(، 11) 3 شناختی.نشریه تحقیقات روانکودکان کار. 
درمانی (. اثربخشی آموزش واقعیت1396بهبودی، م. )و  .،قریشی، م

افزایش خودکارآمدی تحصیلی و گروهی بر تنظیم هیجان 
 .233-243 (،3)4 .. مجله سالمت اجتماعیآموزان دختردانش

(. 1394ترجمه علی صاحبی ) ،تئوری انتخاب(. 1999) .گالسر، و
 سایه سخن. تهران:

ترجمه  ،تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان(. 2003) .گالسر، و
 رهنگی رسا. مؤسسه خدمات فتهران: (. 1393مهرداد فیروزبخت )

پذیری بر (. اثربخشی آموزش مسؤولیت1390ماستری فراهانی، ی. )
آموزان پسر پایه واقعیت درمانی بر کاهش پرخاشگری دانش

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه پایانراهنمایی شهر ساوه. 
 .طباطبائی
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Effectiveness of parenting education based on Choice Theory on parent-child relationship 

and clinical symptoms of Oppositional Defiant Disorder 

Zohreh Esmailzadeh11 

Abstract  
The aim of present study was to determine the effectiveness of parenting education based on choice theory on 

parent-child relationship and clinical symptoms of children with oppositional defiant disorder. Present research was 

a quasi-experimental study with pre-test, post-test and follow-up design. 26 parents of students with oppositional 

defiant disorder referred to Psychological and Counseling Services were selected as the sample of the study using 

available sampling method and then were assigned randomly into two equal groups of 13. The experiment group 

participated in the parenting training program and the control group received no intervention. The instruments used 

in this study were Parent-Child Communication Questionnaire (PCRS), Child Symptom Inventory-4 (CSI-4) and 

demographic characteristics survey. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. Findings 

showed that parenting training based on choice theory improved parent-child relationship and reduced clinical 

symptoms of children with oppositional defiant disorder (in oppositional and hyperactivity components) and had 

no significant effect on the components of accuracy and combined disorder (P≤0/01). Teaching parenting skills 

based on choice theory can lead to a stronger parent-child relationship and can reduce children's behavioral 

problems. 

Keywords: Oppositional defiant disorder, Choice Theory, parent-child relationship, parenting 
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