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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری براساس تئوری انتخاب بر رابطه والد -کودک و نشانههای بالینی کودکان با اختالل نافرمانی
مقابلهای بود .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای شبه آزمایشی با مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و آزمون پیگیری بود .تعداد  26نفر از والدین دانشآموزان
دارای اختالل نافرمانی مقابلهای مراجعهکننده به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره اردیبهشت با استفاده از روش نمونهگیری گزینش در دسترس ،بهعنوان
نمونه اصلی پژوهش انتخاب شدند و سپس بهطور تصادفی در دو گروه مساوی  13قرار گرفتند .گروه آزمایشی در برنامه آموزش مهارتهای فرزندپروری
شرکت کردند و گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامههای ارتباط والد -فرزند پیانتا ( ،(PCRSعالئم
مرضی کودکان ( )CSI-4و وارسی ویژگیهای جمعیتشناختی بود .بهمنظور تحلیل دادهها ،از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده گردید .یافتهها
نشان داد ،آموزش فرزندپروری براساس تئوری انتخاب منجر به بهبود رابطه والد -کودک و کاهش نشانههای بالینی اختالل نافرمانی مقابلهای (در مؤلفههای
ضدیت و بیشجنبشی) شد و بر مؤلفههای دقت و اختالل ترکیبی تأثیر معنادار نداشته است ( .)P≤0/01آموزش مهارتهای والدینی مبتنی بر تئوری انتخاب
میتواند منجر به تقویت رابطه والد -کودک و کاهش مشکالت رفتاری کودکان گردد.
واژههای کلیدی :اختالل نافرمانی مقابلهای ،تئوری انتخاب ،رابطه والد-کودک ،فرزندپروری
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مقدمه
از شایعترین مسائل روانشناختی
اختالل نافرمانی
دوران کودکی و نوجوانی است .این اختالل یکی از علل رایج
ارجاع کودکان و نوجوانان به مراکز روانشناسی میباشد (پتی و
مایک .)2011 ،نافرمانی مقابلهای ،میتواند باعث بروز
ناسازگاریهای کودکان در خانواده ،مدرسه و اجتماع گردد
(افضلی ،قاسمزاده و هاشمی بخشی .)1395 ،زمانی که سالمت
روان کودک بهخطر میافتد ،بر رشد ،عملکرد و سازگاری وی
تأثیر منفی زیادی میگذارد .طبق آخرین طبقهبندی در راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ویرایش پنجم ،2اختالل
نافرمانی مقابلهای الگویی از عصبانیت و تحریکپذیری خلق،
رفتار چالشی -مقابلهای یا کینهجویانه است که باید دستکم هر
هفته یکبار به مدت ششماه دوام داشته باشد؛ ضمن اینکه
کودکان و نوجوانان مبتال به این اختالل ،یک الگوی پایدار خلق
خشمگین ،تحریکپذیر ،3رفتار جروبحث مقابلهای یا تالفی
جویانه 4،بحث با مراجع قدرت ،5سرباززدن از قواعد و ناراحتی
عمدی 6دیگران دارند (انجمن روانپزشکی آمریکا.)2014 ،
اختالل نافرمانی مقابلهجویانه ،در خانوادههایی شایع میباشد که
در آنها مراقبت از کودک بهدلیل جایگزینی پیاپی مراقبهای
مختلف ازهمگسیخته است یا در خانوادههایی که امور مراقبت از
کودک به شیوهای خشن و ناپایدار صورت میگیرد .اولین عالئم
اختالل نافرمانی مقابلهجویانه غالباً در طول سالهای
پیشازدبستان و بهندرت دیرتر از اوایل نوجوانی پدیدار میشود و
تظاهرات این اختالل در طول رشد ثابت بهنظر میرسد (انجمن
روانپزشکی آمریکا .)2014 ،اختالل نافرمانی مقابلهجویانه
بهسبب مجموعهای از عوامل ژنتیکی یا زیستشناختی کودکان
و شیوههای محیط و فرزندپروری خشونتآمیز ،ناپایدار و توأم با
غفلت خانواده میباشد (ساتون همیلتون و آرماندو.)2014 ،
نقش خانواده بهعنوان اولین محیط آموزشی در ایجاد و یا
نبود ایجاد اختالل نافرمانی مقابلهجویانه انکارناپذیر است؛ چرا که
محیط خانواده نخستین محیطی میباشد که الگوهای جسمی،
عاطفی ،شخصیتی فرد در آن پیریزی و بهتدریج شکل میگیرد

(واینر)2014 ،؛ و اولین منبع حمایت از کودکان برای بهداشت
روان است .اینکه کودک در جریان رشد ،تعامل مناسبی با والدین
داشته باشد و هیجانات مثبتی را تجربه کرده باشد در سالمت
روان و در نتیجه ،در تعامالت فردی وی شرایط مطلوبتری
خواهد داشت (جانسر )2011 ،و بسیاری از اختالالت رفتاری
کودکی در تعامالت منفی والد -کودک ریشه دارد .کودکان مبتال
به اختالل نافرمانی مقابلهجویانه ،در مقایسه با کودکان عادی
رفتارهای نامناسب بیشتری نشان میدهند؛ کمتر تبعیت میکنند
و والدین آنها بیشتر منفیگرا هستند و کمتر در فعالیتهای
اجتماعی شرکت مینمایند (بارنت و پفینر )2008 ،و این روابط
نامناسب و تنیدگیزا بین والد و کودک دارای اختالل ،در یک
چرخه معیوب قرار میگیرد (لیفور ،هارولد و تاپار )2008 ،و چالش
در تعامل والد -فرزند؛ رشد کودک را در معرض خطر قرار میدهد
(الینگ و همکاران .)2010 ،تعامالت والد -کودک 7در جریان
ارتباطات متقابل بین آنها بروز میکند (فیلز و یاپارک )2011 ،و
از الگوی ثابتی نیز پیروی مینماید ،بهاینمعنا که رفتارهای والد
به گونهای بر رشد کودک تأثیر میگذارد و ویژگیهای وی،
پیامدهای مستقیم بر چگونگی سبک فرزندپروری و خصوصیات
الگوهای ارتباطی والدین برجای میگذارد (براماریا و کرنس،
 .)2008تعامل والد -کودک شامل مؤلفههایی چون پذیرش
فرزند ،بیشحمایتگری ،سهلگیری و طرد فرزند است .پذیرش
فرزند ،نشانه کفایت روابط والد -کودک نسبت به ابراز عواطف،
عالقه به فعالیتها و پیشرفت کودک میباشد .ازسویدیگر،
بیشحمایتگری والد از ترس نسبت به سالمتی کودک ،ترس از
غفلت و نگرانی افراطی درباره آنچه کودک قصد انجام آن را
دارد ،میباشد و بهجای انتقال احساس ایمنی به کودک ،باور
آسیبپذیربودن را در کودک ایجاد میکند .سبک طردکنندگی
والد بهصورت خصومت ،خشونت ،تحریکپذیری همراه با
احساسات منفی شناخته میشود و منابع موفقیت کمتری را در
کودک خود برای برقراری روابط میانفردی در آینده فراهم
مینماید (مایوقان ،سیچتی ،توث و روگوس .)2012 ،بنابراین،
مشکالت ارتباطی کودک میتواند ناشی از شرایط موجود در

(1. Oppositional Defiant Disorder (ODD
2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders
)(DSM-5
3. irritable

4. retaliation
5. power references
6. intentional inconvenience
7. parent child interaction

مقابلهای،1
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ارتباط بین والد -کودک باشد که در این میان نقش والد بهمنزله
نخستین فردی که اولین رابطههای اجتماعی را با کودک برقرار
میکند ،اهمیت بسزایی دارد .با توجه به اهمیت رابطه بین والدین
و کودک در پدیدارشدن مشکالت رفتاری ،آموزش والدین ،یکی
از رایجترین شیوههای درمانگری برای اختالل نافرمانی مقابلهای
محسوب میگردد (ساندرز و ترنر ،)2012 ،همچنین بهدلیل
مشکالت روبهرشدی که اختالل نافرمانی مقابلهای در زندگی
کودک و اطرافیان ایجاد مینماید ،توجه بسیاری از پژوهشگران
به روشهای درمانی این اختالل جلب شده است.
یکی از نظریههایی که بر روابط بین والدین و فرزندان تأکید
ویژهای دارد و به تازگی در ایران با استقبال زیادی روبهرو شده
است «نظریه انتخاب» ویلیام گالسر میباشد .نظریه انتخاب یک
تئوری مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی میباشد که معتقد
است که گذشته بر زندگی کنونی فرد اثر شگرفی داشته است؛
ولی تعیینکننده رفتار کنونی آنها نیست .میزان مسؤولیتپذیری
و به رسمیتشناختن و احترام به واقعیت موجود و شیوهای که
برای ارضای نیازهای افراد انتخاب میشود ،رفتار کنونی آنها را
تعیین میکند (حسین پناهی و گودرزی .)1397 ،گالسر (،)2008
معتقد است که افراد برای برخورداری از احساسات بهتر نسبت به
خود و زندگی باید مسؤولیتپذیر باشند .براساس نظریه انتخاب،
هر انسانی از پنج نیاز اساسی برخوردار است که عبارتند از :عشق
و احساس تعلق ،قدرت ،آزادی ،تفریح و نیاز به بقاء و هر فرد
زمانی میتواند احساس مسؤولیتپذیری ،توانمندی ،اعتماد و
احترام به خویشتن کند که بتواند نیازهای اساسی خود را بهطور
مؤثر برآورده سازد و باور نماید که سر رشته امور زندگیاش در
دست خودش میباشد و میتواند شرایط بهتری برای خود فراهم
سازد .در آموزش به شیوه تئوری انتخاب ،والدین میآموزند که
تنها راه ارضاء نیاز به عشق و قدرت در فرزندانشان ،جلب اعتماد،
احترام و محبت است و در صورت کنترلکردن فرزندان ممکن
است بتوان محبت آنها را جلب کرد ،ولی هیچگاه احترام و اعتماد
آنها را کسب نمیکنند (گالسر .)1394 ،مطابق این نظریه،
والدین میآموزند که «ما فقط میتوانیم رفتار خود را کنترل
نماییم و تنها چیزی که میتوانیم به فرزندمان بدهیم ،اطالعات
میباشد» .این اطالعات میتواند تهدید ،تنبیه ،رشوه و حبس
باشد؛ ولی باز هم اطالعات بهحساب میآید .روانشناسی کنترل

بیرونی ،جزو روشهای افراطی مثل محدودیت فیزیکی
ایجادکردن برای کودک غیرقابل کنترل ،راهحل دیگری برای
حل مشکل ندارد .اصل بدیهی تئوری انتخاب در زمینه
فرزندپروری این است« :اگر میخواهید فرزندان شما در طول
دوره رشد ،شاد ،موفق و با شما نزدیک و صمیمی باشند ،کاری
نکنید که فاصله بین شما و آنها زیاد شود و از هم دور گردید»
(گالسر .)1394 ،بنابراین ،براساس آنچه مطرح شد میتوان
آموزش مهارتهای والدینی را در کودکان دارای اختالل نافرمانی
مقابلهای مفید دانست .ماستری فراهانی ( ،)1390در پژوهش خود
دریافت که آموزش مسؤولیتپذیری مبتنی بر واقعیتدرمانی
منجر به کاهش پرخاشگری دانشآموزان میگردد .همچنین ،این
روش در حوزههایی مانند کنترل خشم ،افزایش مسؤولیت در
کودکان مدارس ابتدایی ،سوءمصرف مواد ،بزهکاری ،پیشگیری
از تکرار جرم ،خشونت خانوادگی ،افسردگی و مدیریت
بیماریهای مزمن مانند حمالت قلبی و  MSتأیید شده است
(وبولدینگ2000 ،؛ کیم ،2002 ،ماسن و دوبا .)2009 ،نتایج
پژوهش ووبولدینگ و ووبولدینگ ( ،)2017نشان داد که نظریه
انتخاب منجر به کاهش تعارض میگردد .سهرابنژاد ،یونسی،
دادخواه و بیگلریان ( ،)1394در مطالعهای به بررسی اثربخشی
آموزش مفاهیم واقعیتدرمانی بر تعارضات والد -فرزند و
خودکارآمدی در نوجوانان پسر پرداختند که نتایج حاکی از
اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش تعارضات والد -فرزند و
افزایش خودکارآمدی دانشآموزان والدین بود .در پژوهش
قریشی و بهبودی ( ،)1396نیز نتایج حاکی از آن بود که آموزش
به شیوه واقعیتدرمانی و تکنیکهای انتخاب منجر به افزایش
خودکارآمدی تحصیلی و بهبود مهارت تنظیم هیجان
دانشآموزان میشود .با توجه به کاستی پژوهش در زمینه
اثربخشی آموزش والدین بر مبنای تئوری انتخاب و سودمندی
این روش ،بهنظر میرسد که انجام پژوهش حاضر بتواند پشتوانه
علمی مناسبی در جهت بهبود روابط والد -کودک و کاهش
رفتارهای چالشانگیز دانشآموزان با اختالل نافرمانی مقابلهای
فراهم آورد .برایناساس ،هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی
آموزش فرزندپروری براساس تئوری انتخاب بر رابطه والد-
کودک و نشانگان اختالل نافرمانی مقابلهای میباشد.
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روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشی با مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و آزمون پیگیری بود .در این طرح آزمودنیها با
انتساب تصادفی میان گروههای آزمایشی و گروه کنترل تقسیم
شدند .جامعه آماری پژوهش حاضر ،والدین کلیه دانشآموزان 7
تا  12سال شاغل به تحصیل در سال تحصیلی  1396-97شهر
تهران بودند که بهدلیل اختالل نافرمانی مقابلهای به مرکز
خدمات روانشناسی و مشاوره اردیبهشت مراجعه کرده بودند.
مالکهای شمول افراد برای شرکت در پژوهش بهمنظور
همتاسازی افراد موردمطالعه و متناسب با ویژگیهای آموزش
عبارتند از :دارابودن نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای به
تشخیص روانپزشک کودک و نوجوان مرکز مشاوره ،کودکان 7
تا  12سال ،دارابودن پدر و مادر که باهم زندگی میکنند ،حداقل
تحصیالت دیپلم برای مادر و پدر ،عالقهمندی شرکتکنندگان
برای مشارکت در پژوهش براساس رضایتنامه کتبی و داشتن
بهرههوشی متوسط به باال برای کودکان ( 90به باال) .همچنین
مالکهای خروج شرکتکنندگان از پژوهش عبارتند از :دریافت
مداخله روانشناختی دیگر برای کودکان در زمان اجرای پژوهش،
شروع دارودرمانی برای مشکالت روانشناختی کودکان طی
یکماه قبل از شروع مداخله ،همبودی با اختاللهای یادگیری،
دریافت مداخله روانشناختی دیگر برای مادر و پدر در زمان
اجرای پژوهش و ابتال به بیماری جسمی حاد یا مزمن پدر ،مادر
و فرزند .در نهایت ،در این پژوهش تعداد  26نفر از والدین
دانشآموزان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای مراجعهکننده به
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره اردیبهشت واقع در غرب
تهران به همراه پدران و مادرانشان با استفاده از روش نمونهگیری
در دسترس ،بهعنوان نمونه اصلی پژوهش انتخاب شدند و سپس
در دو گروه مساوی  13نفری والدینشان ،بهشرح زیر بهطور
تصادفی قرار گرفتند.

ابزار سنجش
پرسشنامه وارسی ویژگیهای جمعیت شناختی :پرسشنامه وارسی
ویژگیها و مشخصات جمعیتشناختی شرکتکنندگان شامل
جنسیت ،سن ،پایه تحصیلی کودکان و وضعیت تحصیلی ،شغلی،
اقتصادی برای والدین و تعداد فرزندان در خانواده میشد.
)1. Parent Child Relationship Scale (PCRS

پرسشنامه ارتباط والد -فرزند پیانتا :(PCRS( 1این پرسشنامه
برای اولینبار توسط پیانتا در سال  ،1994ابداع شد و شامل 33
ماده است .این ابزار شامل حوزههای تعارض ( 17ماده) ،نزدیکی
( 10ماده) و وابستگی ( 6ماده) و رابطه مثبت کلی (مجموع تمامی
حوزهها) میباشد .پایایی این پرسشنامه توسط ابارشی،
طهماسیان ،مظاهری و پناغی ( ،)1389در حوزههای تعارض،
نزدیکی ،وابستگی و رابطه مثبت بهترتیب  0/61 ،0/70 ،0/84و
0/86بهدست آمد .ضرایب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای
هریک از حوزهها بهترتیب  0/69 ،0/84و 0/46است .سؤالهای
 29 ،16 ،13 ،10 ،8 ،6 ،5 ،1و  30عامل نزدیکی ،سؤالهای ،9
 20 ،18 ،15 ،11و  22عامل وابستگی و سؤالهای ،7 ،4 ،3 ،2
 32 ،31 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،21 ،19 ،17 ،12و  33عامل
تعارض را براساس طیف لیکرت پنج درجهای از =5کامالً موافقم
تا =1کامالً مخالفم میسنجد .شیوه نمرهگذاری برحسب
پاسخهای  5تا  1انجام میشود .رابطه مثبت کلی که همان نمره
کل است؛ از مجموعه نمرههای حوزه نزدیکی و معکوس
نمرههای حوزه تعارض و وابستگی بهدست میآید.
پرسشنامه عالئم مرضی کودکان :(CSI-4) 2این پرسشنامه
بهمنظور تشخیص اختالالت روان پزشکی کودکان مورد استفاده
قرار میگیرد که براساس راهنمای تشخیص اختالالت روانی
( )DSM-5طراحی و تدوین شده است .پرسشنامه عالئم مرضی
کودکان ،شامل  110سؤال میباشد که  26سؤال ابتدایی آن مربوط
به نشانههای بالینی کودکان  ODDاست .این سؤاالت شامل
نشانههای بیشجنبشی ،اختالل دقت ،اختالل بیشجنبشی و دقت
(مرکب) و ضدیت و رفتار مقابلهای میباشد .دو شیوه نمرهگذاری
برای این پرسشنامه طراحی شده است که عبارتند از :شیوه نمره
برش غربالکننده و شیوه نمره برحسب شدت نشانههای مرضی،
در بیشتر پژوهشها بهعلت کارآمدی و اطمینان بیشتر ،روش نمره
برش غربالکننده مورد استفاده قرار میگیرد .در پژوهش حاضر
نیز ،از روش نمره غربالکننده استفاده شد .در این روش شیوه
نمرهگذاری با جمعزدن تعداد عبارتهایی که با گزینههای اغلب و
بیشتر اوقات پاسخ دادهاند ،بهدست میآید .این پرسشنامه توسط
فرزاد ،امامیپور و وکیل قاهانی در سال  1390در ایران
هنجاریابی شده است .مقدار ضریب اعتبار به روش هماهنگی
درونی برای فرم والد  0/94بهدست آمده است .در پژوهشی که
)2. Children Symptom Inventory-4 (CSI-4
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توسط گرایسون و کارلسون ( ،)1991بر روی نسخه سوم
پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان انجام گرفت ،حساسیت و
پایایی آن برای اختالل نافرمانی مقابلهای بهترتیب  0/93و 0/82
گزارش شد .در این پژوهش مقدار ضریب آلفا برای مؤلفههای
بیشفعالی -تکانشی ،بیتوجهی و لجبازی -نافرمانی ،بهترتیب
برابر  083/ ،0/72و  0/89بهدست آمده است.
در ابتدا والدین  26نفر از والدین کودکان مبتال به اختالل
نافرمانی مقابلهای روش انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و
کنترل قرار گرفتند و ابزارهای پیشآزمون برای هر دو گروه اجرا
شد .شرکتکنندگان پرسشنامههای پیشآزمون و فرم مشخصات

جمعیتشناختی را تکمیل نمودند .گروه آزمایش بهصورت گروهی
و طی  10جلسه  90دقیقهای در برنامه آموزشی شرکت کردند و
برنامه آموزشی توسط روانشناس کودک با سابقه اجرا گردید ،اما
گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند.
جلسات و برنامه درمانی این روش مداخلهای برای پژوهش
حاضر ،از کتاب «تئوری انتخاب» ،نظریه انتخاب برای والدین و
نوجوانان نوشته ویلیام گالسر ( )2003اخذ شده است که پس از
تأیید استادان و متخصصان در طی  10جلسه  90دقیقهای
بهمنظور آموزش تهیه شده است .خالصه برنامه آموزشی در
جدول  ،1گزارش شده است.

جدول  -1خالصه آموزش فرزندپروری براساس تئوری انتخاب
جلسه
اول
دوم
سوم

چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

محتوای جلسات

هدف

معرفی اعضاء و ایجاد ارتباط بین اعضاء و درمانگر  ،توضیح هدف برنامه
آموزشی

آشنایی اعضاء گروه با یکدیگر ،تشریح قوانین گروه ،زمینهسازی
مشارکت و انسجام گروهی ،تأکید بر نقش والدین در اثربخشی برنامه

توضیح در رابطه با چگونگی و چرایی رفتار و معرفی رفتارهای سازنده

آشنایی با مفاهیم تئوری انتخاب ،تأکید بر کنترل درونی

شناخت نیازهای اساسی انسان و فهرستبندی نیازهای اساسی ،با تالش
اعضای و کمک درمانگر ،بررسی اهمیت برآوردن این نیازها

معرفی نیازهای اساسی گالسر ،بررسی نظرات اعضاء ،مطرحنمودن
تجربیات والدین از مشکالت تعاملی با کودکان براساس ارضاءنشدن
نیازهای اساسی

تأکید بر کاهش فاصله عاطفی کودک با والدین با آموزش تکنیکهای
مؤثر نظیر زمان کیفی

بهبود کیفیت رابطه والد -کودک

توجیه ادراکات متفاوت از واقعیت و کسب احساس متفاوت

آشنایی والدین با دنیای کیفی و واقعی

بیان اصول دهگانه نظریه انتخاب ،آگاهیدادن به اعضاء برای پذیرش
مسؤولیت در قبال رفتارهای انجامشده

تجربه آزادی و اختیار شخصی بیشتر با انتخاب کنترل درونی بهجای
کنترل بیرونی

تمرین عملی و ملموسسازی رفتارهای سازنده و آسیبزا

مطرحشدن تجارب والدین براساس اصول دهگانه و اجرای آن
بهصورت ایفای نقش همراه با نظارت درمانگر

معرفی نشانههای نافرمانی به زبان ساده و اینکه چگونه احساسات،
هیجانات و ناسازگاریهای رفتاری میتواند مخرب باشد

معرفی رفتارهای سازنده بر انتخاب موقعیتهای بهتر و دستیابی به
کنترل درونی بهجای عادات تخریبگر

معرفی نشانههای نافرمانی به زبان ساده و اینکه چگونه احساسات،
هیجانات و ناسازگاریهای رفتاری میتواند مخرب باشد
مرور جلسات و ارزیابی میزان پیشرفت /جمعبندی

تأکید بر هفت عادت مضر در کنترل بیرونی که منجر به تخریب روابط
میشود و جایگزینی هفت عادت مفید ارتباطی
جمعبندی

پس از جمعآوری اطال عات بهمنظور تحل یل داده ها از روش
آمیخته تحلیل واریانس عاملی و اندازهگیری مکرر استفاده شد.
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اثربخشی آموزش فرزندپروری براساس تئوری انتخاب بر رابطه ...

یافتهها
از بین  26والد شرکتکننده در پژوهش 13 ،والد دارای
تحصیالت دیپلم و کاردانی ( 6نفر در گروه آزمایش و  7نفر در
گروه گواه) 8 ،والد دارای تحصیالت کارشناسی ( 4نفر در گروه
آزمایش و  4نفر در گروه گواه) و  5والد تحصیالت کارشناسی

ارشد و باالتر ( 3نفر در گروه آزمایش و  2نفر در گروه گواه)
بودند .ضمن اینکه  14مادر دارای فرزند پسر و  12مادر دارای
فرزند دختر مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهای بودند که به نسبت
مساوی در دو گروه توزیع شدهاند ،در پژوهش شرکت کردهاند.

جدول  -2میانگینهای متغیرهای پژوهش بهتفکیک گروه و آزمون
متغیرها

نشانههای نافرمانی

بیشجنبشی

اختالل دقت

اختالل مرکب

ضدیت

ارتباط والد  -فرزند

تعارض

نزدیکی

وابستگی

آزمونها
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

آزمایش
میانگین
1/75
0/20
0/35
1/25
0/96
1/01
1/35
0/79
0/98
7/25
1/20
1/60
61/20
35/17
37/02
18/5
42/20
38/96
11/63
26/70
23/14

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر آزمون پیگیری ،اجرا شده
است ،از طرح آمیخته تحلیل واریانس عاملی و اندازهگیری مکرر
بهمنظور بررسی اثر عمل آزمایشی بر متغیرهای وابسته استفاده
شده است .بهمنظور بررسی پیشفرضهای استفاده از این آزمون،
از آزمونهای کولموگروف -اسمیرنف M ،باکس و کروویت
ماچلی استفاده شده است.
نتایج اجرای آزمون کولموگروف -اسمیرنف نشان میدهد که
مقادیر شاخص آماری در سطح  P≤0/05معنادار نیست و توزیع
متغیرهای وابسته نرمال است.

انحراف معیار
0/70
0/13
0/15
0/40
0/35
0/40
0/60
0/37
0/41
2/14
0/55
0/51
15/14
7/13
6/38
3/43
5/59
5/06
3/76
5/62
4/40

کنترل
میانگین
1/90
1/15
1/25
1/40
1/25
1/50
1/30
1/45
1/25
6/50
5/75
6/15
58/51
54/43
54/11
21/45
19/16
22/12
12/79
12/00
11/24

انحراف معیار
0/82
0/65
0/60
0/55
0/60
0/75
0/36
0/45
0/30
2/51
1/90
2/05
12/13
12/89
11/00
4/52
3/98
4/67
4/72
4/12
3/87

مقادیر مربوط به شاخص باکس  Mدر تمامی متغیرها در
سطح  P≤0/05معنادار نمیباشد .بنابراین ،ماتریس کوواریانس
دو گروه آزمایش و کنترل ،در متغیرهای وابسته همگن است.
بنابراین ،میتوان از آزمون تحلیل واریانس عاملی و اندازهگیری
مکرر استفاده کرد.
فرضیه اول :آموزش فرزندپروری مبتنی بر نظریه انتخاب بر
نشانههای بالینی کودکان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای مؤثر
میباشد.
بررسی نتایج آزمون کروویت ماچلی نشان میدهد که در
مقیاسهای اختالل دقت و ضدیت مقدار خیدو بهدست آمده در
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سطح ( )P<0/001معنادار است .بنابراین ،واریانس تفاوت بین
ترکیبهای ماتریس واریانس -کوواریانس مربوط به این دو
مقیاس در گروههای مورد بررسی یکسان نیست .بنابراین ،از
تصحیح گیسر استفاده شده است .اما در مقیاسهای بیش جنبشی

و اختالل مرکب ،مقادیر خیدو معنادار نبوده و همگنی ماتریس
واریانس -کوواریانس برقرار میباشد و از ضرایب اسفریتی1
استفاده شده است.

جدول  -3تحلیل واریانس عاملی با اندازهگیری مکرر
(تأثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر نظریه انتخاب بر نشانههای نافرمانی)
آزمونها
بیش
جنبشی
اختالل
دقت
اختالل
مرکب
ضدیت

مشخصه آماری
آزمون
آموزش
آزمون*آموزش
آزمون
آموزش
آزمون*آموزش
آزمون
آموزش
آزمون*آموزش
آزمون
آموزش
آزمون*آموزش

مجموع مجذورات
6004/32
5432/07
4902/00
103/82
16/04
128/35
150/50
376/19
122/59
2645/69
1628/48
2593/24

درجه آزادی
2
1
2
1/06
1
1/06
1/04
1
1/04
2
1
2

در مقیاسهای بیشجنبشی و ضدیت :مقدار  Fبهدست آمده در
خصوص تفاوت میانگینها در آزمونهای مختلف در سطح
 P≤0/01معنادار است .همچنین ،مقدار  Fبهدست آمده در
خصوص تفاوت میانگینها در دو مقیاس فوقالذکر در دو گروه
در سطح  P≤0/01معنادار میباشد.
اما در دو مقیاس اختالل دقت و اختالل مرکب ،مقادیر F
بهدست آمده معنادار نیست و عمل آزمایشی و آزمون ،اثر
معناداری بر اختالل دقت و اختالل مرکب ندارند.
در مؤلفه بیشجنبشی نمره پیشآزمون برابر  1/75و در
پسآزمون برابر  0/20و در پیگیری برابر  0/35میباشد ،در مؤلفه
ضدیت نمره پیشآزمون برابر  7/25و در پسآزمون برابر 1/20
و در پیگیری برابر  1/60است .مقایسههای دوبهدو در خصوص
تفاوت درونگروهی ،با استفاده از آزمون بنفرونی نشان میدهد
که تفاوت نمرات پیشآزمون با هر دو آزمون پسآزمون و
پیگیری در سطح  P≤0/01معنادار میباشد .همچنین ،تفاوت

میانگین مجذورات
3002/16
5432/07
2451/00
97/59
16/04
120/65
143/69
376/19
117/05
1322/84
1328/47
1296/62

مقدار F
103/45
132/44
94/88
8/24
0/37
10/19
2/78
3/05
2/27
15/72
18/41
25/21

مقدار P
0/0001
0/0001
0/0001
0/007
0/61
0/003
0/10
0/12
0/14
0/0001
0/0001
0/0001

ضریب اتا
0/77
0/89
0/83
0/23
0/27
0/11
0/34
0/10
0/64
0/56
0/64

پسآزمون و آزمون پیگیری (در سطح  )P≤0/05معنادار نیست.
با توجه به بهبود نمره در پسآزمون و اختالف نمره آزمون
پیگیری با پیشآزمون ،میتوان گفت اثر عمل آزمایشی در آزمون
پیگیری در هر دو گروه حفظ شده است.
فرضیه دوم :آموزش فرزندپروری مبتنی بر نظریه انتخاب بر
ارتباط والد -فرزند در کودکان ODDمؤثر میباشد.
بررسی نتایج آزمون کروویت ماچلی نشان میدهد که در
مقیاسهای تعارض و نزدیکی مقدار خیدو بهدست آمده در سطح
( )P<0/001معنادار است .بنابراین ،واریانس تفاوت بین
ترکیبهای ماتریس واریانس -کوواریانس مربوط به این دو
مقیاس در گروههای مورد بررسی یکسان نیست .بنابراین ،از
تصحیح گیسر استفاده شده است .اما در مقیاس ارتباط مثبت،
مقادیر خیدو معنادار نبوده و همگنی ماتریس واریانس-
کوواریانس برقرار میباشد و از ضرایب اسفریتی استفاده شده است.

1. spherity assumed
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اثربخشی آموزش فرزندپروری براساس تئوری انتخاب بر رابطه ...

جدول  -4تحلیل واریانس عاملی با اندازهگیری مکرر
(تأثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر نظریه انتخاب بر ارتباط والد -فرزند)

تعارض

نزدیکی

وابستگی

مشخصه آماری
آزمون
آموزش
آزمون*آموزش
آزمون
آموزش
آزمون*آموزش
آزمون
آموزش
آزمون*آموزش

مجموع مجذورات
1046/88
1013/38
1727/08
1437/28
1375/88
1612/63
1920/46
3407/25
2006/70

درجه آزادی
1/47
1
1/47
1/34
1
1/34
2
1
2

در مؤلفههای تعارض و وابستگی مقدار  Fبهدست آمده در
خصوص تفاوت میانگینها در آزمونهای مختلف در سطح
 P≤0/01معنادار است .مقدار  Fبهدست آمده در خصوص تفاوت
میانگینها در دو گروه نیز ،در سطح  P≤0/01معنادار میباشد.
در مؤلفه تعارض نمره پیشآزمون برابر  61/20و در
پسآزمون برابر  35/17و در آزمون پیگیری برابر  37/02است،
در مؤلفه رابطه مثبت نمره پیشآزمون برابر  18/5و در پسآزمون
برابر  42/20و در آزمون پیگیری برابر  38/96میباشد .در مؤلفه
رابطه مثبت نمره پیشآزمون برابر  11/63و در پسآزمون برابر
 26/70و در آزمون پیگیری برابر  23/14است .مقایسههای
دوبهدو در خصوص تفاوت درونگروهی ،در این آزمون نشان
میدهد که تفاوت نمرات پیشآزمون با هر دو آزمون پسآزمون
و پیگیری معنادار میباشد .همچنین ،تفاوت پسآزمون و آزمون
پیگیری (در سطح  )P≤0/05معنادار نیست.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،اثربخشی آموزش والدین براساس تئوری
انتخاب بر رابطه والد -کودک و نشانههای بالینی کودکان با
اختالل نافرمانی مقابلهای بود .نتایج نشان داد آموزش
مهارتهای فرزندپروری براساس تئوری انتخاب ،منجر به بهبود
رابطه والد -کودک و کاهش تعارض میان والدین و فرزندان آنها
میشود که این یافته با یافتههای مطالعه آقایوسفی ،فتحی
آشتیانی ،علیاکبری و ایمانیفر ( )1395مبنی بر اثربخشی
رویکرد واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر کاهش تعارض

میانگین مجذورات
712/24
1013/38
1157/69
1072/59
1375/88
1203/45
960/23
3407/25
1003/35

مقدار F
9/32
8/66
15/39
7/36
11/50
9/57
38/65
93/13
40/39

سطح معناداری
0/0001
0/0001
0/0001
0/001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

اندازه اثر
0/36
0/41
0/48
0/34
0/41
0/36
0/73
0/86
0/74

همخوان است ،با این تفاوت که در مطالعه ایشان ،تعارض مورد
بررسی از نوع زناشویی بود .عالوهبراین ،یافتههای مطالعه دوبا،
جیل و گراهام ( )2009که طراحی برای حل تعارض خانواده از
طریق نظریه انتخاب ارائه دادند و یافتههای مطالعه ووبولدینگ
و ووبولدینگ ( )2017که به برررسی نظریه انتخاب و واقعیت
درمانی پرداختند و گزارش نمودند که نظریه انتخاب ،منجر به
کاهش تعارض میشود همخوان است ،با این تفاوت که در
مطالعات نامبرده تعارض از نوع خانواده و در مطالعه حاضر از نوع
والد -فرزندی بود .نتایج پژوهش حسین پناهی و گودرزی
( ،)1397نیز حاکی از اثربخشی مؤلفههای نظریه انتخاب بر
کاهش تعارض والد -فرزندی دانشآموزان دختر بود ،با این
تفاوت که در پژوهش فوق دانشآموزان تحت آموزش قرار
گرفتند .در تبیین این یافته میتوان گفت ،نظریه انتخاب بر رابطه
کنونی تأکید میکند .در این رابطه پرهیز از پرداختن به گذشته و
افراطنکردن در طرح شکایتها و توجهکردن به کارهایی که
کودک میتواند انجام دهد ،نه تنها مدت تعارض را کاهش
میدهد؛ بلکه به آنها نشان میدهد که میتوانند روابط خود را
با حداقل تعارض اداره کنند .در تئوری انتخاب ،عمدتاً تأکید بر
زمان حال و انتخاب است .گذشته ،تنها زمانی اهمیت دارد که با
اعمال زمان حال ارتباط داشته باشد .آنچه در گذشته بر ما رفته
است ،بر شرایط کنونی ما اثری شگرف و غیرقابلانکار دارد ،اما
ما میتوانیم نیازهای بنیادین خود و فرزندانمان را بهطور مناسبی
ارضاء کنیم و برای ارضاء آنها در آینده طرح و برنامهریزی داشته
باشیم (حسین پناهی و گودرزی .)1397 ،همچنین والدین در این
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شیوه آموزشی ،میآموزند که مشکالت کودکان عمدتاً ناشی از
توانایینداشتن ایشان در تحقق پنج نیاز اساسی است .مادامی که
احساس بد میکنیم ،یک یا چند نیاز اساسی ما برطرف نشدهاند.
بهعقیده گالسر ،نیاز به محبتکردن و تعلق ،نیاز نخستین و
ارضاءکردن آن از همه دشوارتر است و والدین میتوانند به
اولویتدادن برنامه خود به ارضای این نیازهای مهم پلهای
ارتباطی میان خود و فرزندان خویش را ترمیم کرده و روابط آنها
را بهبود بخشند.
یافتههای دیگر پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای
فرزندپروری مبتنی بر تئوری انتخاب در مؤلفههای بیشجنبشی
و ضدیت اختالل نافرمانی مقابلهای تأثیر معناداری داشته است؛
ولی بر مؤلفه دقت و اختالل ترکیبی تأثیر معناداری نداشته است.
یافتههای فوق با پژوهشهای ماسن و دوبا ( )2009و کورنت
( ،)2012همسو است .راپورت ( ،)2007نیاز به قدرت را توانایی
برای احساس مهمبودن فرد در دنیای کیفی خودش میداند .نیاز
اساسی به قدرت در دانشآموزان با اختالل نافرمانی مقابلهای
بهعنوان مسئله اساسی با مراجع قدرت بهحساب میآید .کامرون
( ،)2009معتقد است که درماندگی ناشی از فقدان ارضای این
نیاز اساسی منجر به از دستدادن احساس کنترل فرد میشود و
در نتیجه ،میتواند مشکالتی در تعامالت ایجاد کند و آنجایی
که خانواده بهعنوان مهمترین عامل تغییر در کودک میتواند
باعث حداکثر عملکرد وی شود؛ بنابراین آموزش والدین میتواند
تا حدی مشکالت دانشآموزان با اختالل نافرمانی مقابلهای را
مرتفع نماید .در آموزش والدین براساس تئوری انتخاب ،با
یادگیری هفت عادت مضر کنترل بیرونی شامل انتقاد ،سرزنش،
گله ،غرزدن ،تهدید ،تنبیه و تطمیع به قصد کنترل و
جایگزینکردن هفت عادت مفید ارتباطی شامل دلسوزی ،اعتماد،
گوشکردن ،حمایت ،مذاکره ،دوستی و تشویق روابط را تحکیم
بخشیده و عالوه بر ارضاء نیاز به قدرت ،نیازهای اساسی دیگر
کودک نیز تا حدی ارضاء شده و متعاقب آن رفتارهای ضدیت و
بیش جنبشی کاهش مییابد .در تبیین نبود معناداری اثربخشی
آموزش مهارتهای فرزندپروری براساس تئوری انتخاب بر
مؤلفههای دقت و اختالل ترکیبی نیز ،میتوان گفت کودکان
مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهای نقصهایی در حوزه
کارکردهای اجرایی ،پردازش کالمی دارند که منجر به مشکالت

متعدد در زمینه دقت آنها میشود و ناشی از مشکالت
عصبشناختی است و بهنظر میرسد برای درمان این نقصها
عالوه بر آموزش والدین ،باید درمانهای فردی برای کودک نظیر
کاردرمانی و بازیدرمانی نیز در نظر گرفته شود .از
محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به محدودیت اختالل
نافرمانی مقابلهای اشاره کرد که اختالل همبود دیگری مشاهده
نشد و پیشنهاد میگردد که این پژوهش در نمونههای دیگر اجرا
شود و نتایج آنها با پژوهش حاضر مقایسه گردد .در زمینه
اثربخشی فرزندپروری براساس تئوری انتخاب از ابزارهای
دیگری غیر از ابزارهای پژوهش حاضر استفاده شود ،همچنین در
پژوهشهای دیگر درمان ترکیبی برای کودک نیز انجام شود و
نتایج آن با پژوهش حاضر مقایسه گردد.
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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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