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چکیده
رویکردهای مختلفی در درمان اختاللهای رفتاری وجود دارد که بهطور عمده متمرکز بر کودکان است .بر این
اساس ،هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر درمان شناختیرفتاری مبتنی بر آموزش والدین بر نشانههای اختالل
نافرمانی مقابلهای کودکان بود .روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه گواه بود.
در این پژوهش والدین و کودکان  8تا  71ساله مراجعهکننده به کلینیک خدمات روانشناسی که با استفاده از
مصاحبه بالینی ،پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک و مالکهای مبتنی بر راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای
روانی (ویراست پنجم) تشخیص اختالل نافرمانی مقابلهای داده شده بودند ،به عنوان جامعه آماری در پژوهش
شرکت کردند و از میان آنان  01نفر با استفاده از نمونهگیری هدفمند به عنوان گروه نمونه انتخاب و بهصورت
تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند .برنامه درمانی طراحیشده طی  4جلسه به والدین آموزش
داده شد تا در منزل اجرا کنند .نتایج تحلیل کوواریانس بیانگر تاثیر درمان شناختیرفتاری مبتنی بر آموزش
والدین بر کاهش نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای بر اساس دیدگاه والدین بود .نتایج به دست آمده بیانگر این
است که درمانگریهایی که در آن خانواده نقش محوری و حضوری فعال در برنامههای مداخلهای دارد،
اثربخشی باالیی نشان میدهد.
واژگان کلیدی :اختالل نافرمانی مقابلهای ،درمان شناختیرفتاری ،آموزش والدین

 .7استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور( ،نویسنده مسئول) Email: mahdi.ghodrati@pnu.ac.i r
 .0استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .3استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور
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مقدمه
یکی از مهمترین اختاللهای رفتاری در کودکان اختالل نافرمانی مقابلهای 7است .اختاللی
کمتر شناخته شده که جزء اختاللهای بروننمود 0محسوب میشود .اختالل نافرمانی مقابلهای
هنگامی تشخیص داده میشود که مالکهای مربوط به اختالل سلوک 3در مورد آن مصداق
نداشته باشد .شدت و مدت اختالل سلوک بیشتر از اختالل نافرمانی مقابلهای است (هینشاو و
لی .)0113 ،9در راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی 5اختالل نافرمانی مقابلهای جزء
اختاللهای طبقه اختالل سلوک ،کنترل تکانه و اغتشاشگر 6طبقهبندی شده است .بر اساس
مالکهای پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی مهمترین
مشخصههای اختالل نافرمانی مقابلهای وجود دو دسته نشانههای هیجانی و رفتاری از قبیل:
الگوهایی از رفتارهای خصمانه ،نافرمانی ،منفیگرایی و عدم اطاعتپذیری ،خلق و خوی
عصبی ،مشاجره با بزرگساالن ،رفتارهای انحرافی و رد درخواستها و قواعد بزرگساالن و
والدین ،انجام کارهایی بدون تفکر که موجب رنجش دیگران میشود ،سرزنش دیگران به دلیل
اشتباهها یا رفتارهای نابجای خود ،زودرنج و حساس بودن ،پرخاشگر و کینهتوز و مغرضانه
رفتار کردن است که دستکم چهار مورد از نشانهها به مدت شش ماه تداوم داشته باشد
(انجمن روانپزشکی آمریکا .)0173 ،1شایعترین اختاللهای همبود با نافرمانی مقابلهای به ترتیب
شامل اختالل نارسایی توجه-بیشفعالی ،اختالل یادگیری و اختاللهای ارتباطی است .اگرچه
شیوع اختالل سلوک در پسران سه تا چهار برابر بیشتر از دختران است اما اختالل نافرمانی
مقابلهای در پسران خیلی بیشتر از دختران نیست و گاهی پژوهشها تفاوت جنسیتی چندانی
نشان ندادهاند (کرینگ ،جانسون ،دیویسون و نیل .)0179 ،8بر اساس برآوردهایی که دربارهی
1. oppositional defiant disorder
2. externalizing
3. conduct disorder
4. Hinshaw, & Lee
)5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5
6. disruptive, impulse control and conduct disorder
7. American Psychiatrist Association
8. Kring, Johnson, Davison, & Neale
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شیوع اختالل نافرمانی مقابلهای صورت گرفته ،این اختالل در دامنهی شیوع  7 تا  77درصد با
میانگین  3/3درصد تخمین زده میشود (انجمن روانپزشکی آمریکا.)0173 ،نجفی،
فوالدچنگ ،علیزاده و محمدیفر ( )7388میزان شیوع اختالل نافرمانی مقابلهای در
دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز را  3/6درصد گزارش کردهاند.
عمده پژوهشهایی که درباره اختالل نافرمانی مقابلهای انجام شده بر نقش خانواده تاکید
دارند .برای مثال ،سه ویژگی والدین احتمال پیدایش اختالل نافرمانی مقابلهای را در کودکان
باال میبرد و ضروری است در صورتبندی طرحهای درمانی مورد توجه قرار گیرند)7 :
مشکالت روانشناخی والدین )0 ،شیوههای نامناسب فرزندپروری و  )3ازهمگسیختگی
زناشویی .بنابراین ،میتوان گفت که رفتارهای لجبازی و مقابلهای در کودکان با تعاملهای
خانوادگی انتقادگرایانه ،تعارضآمیز ،ناهماهنگ ،تنبیهی یا قهرآمیز رابطه نزدیکی دارد
(راینیکه ،داتیلییو و فریمن.)0116،7
والدین کودکان و نوجوانان مبتال به اختاللهای نافرمانی مقابلهای و اختالل سلوک
مشخصههایی از قبیل ناهماهنگی و ستیزه و دعوا ،فقدان عواطف محبتآمیز ،سیستم نامتجانس،
ناکارآمد و دارای ضوابط انضباطی خیلی شدید یا خیلی سست و ضعیف از خود نشان میدهند.
در این خانوادهها والدین نظارت و کنترل کمتری بر رفتارهای انحرافی کودکان و نوجوانان
دارند .این نظارت و کنترل ضعیف به نوبه خود با نابسامانی و آشفتگیهای خانوادگی مرتبط
است .بسیاری از اختاللهای رفتاری از آن رو ریشهدار میشوند که والدین نمیتوانند در
برهههای مهمی از رشد فرزند خود ،با رفتارهای تهدیدکننده آنان بهدرستی مقابله کنند
(هربرت ،7481 ،0به نقل از زارب 3ترجمه خدایاری فرد و عابدینی .)7386 ،تعاملهای
خانوادگی ضعیف شامل فرزندپروری بیثبات و مبتنی بر تنبیه ،نگرش والدی طردکننده یا سرد،
قوانین انضباطی سخت و ناپایدار ،دلبستگی ناایمن ،نظارت یا کنترل ناکافی والدین ،اختصاص
زمان اندک به کودک و فقدان مهارت ارتباط مثبت با کودک به عنوان عوامل خطر و

1. Reinecke, Dattilio & Freeman
2. Herbert
3. Zarb
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پیشبینیکننده اختاللهای رفتاری در نظر گرفته میشود (لنگوا ،هنورادو و بوش0111 ،7؛
ساندرز ،مارکی-دادز و ترنر.)0113 ،0
درمان شناختیرفتاری 3به عنوان مجموعه منسجمی از فنون و راهبردهای موثر در
مداخلههای روانشناختی در حیطه کودکان و نوجوانان کاربردهای گستردهای یافته است
(راینکه و همکاران .)0116 ،این درمان بر کاهش اضطراب اجتماعی کودکان (وندسلویس،
وندر بروگن ،بریچمن-توسائینت ،تیسن و بوگلز )0170 ،9تأثیر معناداری داشته است و هنگامی
که متمرکز بر خانواده 5بوده در مقایسه با شناخت رفتار درمانی کالسیک ،تاثیر بیشتری داشته
است (وود ،پیاسنتینی ،ثوثام-گرو ،چو و سیگمن .)0116 ،6در واقع هر دو شیوه درمانگری مفید
بوده اما درمان شناختیرفتاری متمرکز بر خانواده فراتر از درمانهای مبتنی بر کودک تاثیر
داشته است و بر کارکردهای خانواده نیز اثرات مثبتی نشان داده است .اثربخشی درمان
شناختیرفتاری مبتنی بر خانواده در کاهش نشانههای وسواس فکری عملی نوجوانان (پیاسنتینی
و همکاران ،)0177،1کاهش افکار و اقدام به خودکشی در نوجوانان (ولز و هایلبرون )0170 ،8و
افزایش عزتنفس و کاهش شاخص توده بدن 4و افسردگی کودکان چاق (دانیلسن و
همکاران )0173،71نیز مورد تایید قرار گرفته است .
در زمینه اختالل نافرمانی مقابلهای ،برخی از پژوهشهای انجام شده نشان میدهند که
آموزش فرزندپروری مثبت بر کاهش نشانههای کودکان مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهای اثر
بخش بوده است .نتایج این پژوهشها نشان داده والدینی که در این برنامهها شرکت داشتهاند
نسبت به گروه گواه ،نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای در فرزندانشان بهطور معناداری

1. Lengua, Honorado, &Bush
2. Sanders, Markie-Dadds, &Turner
3. cognitive behavior therapy
4. Van der Sluis, van der Bruggen, Brechman-Toussaint, Thissen, Bögels
5. Family Cognitive behavior therapy
6. Wood, Piacentini, Southam-Gerow, Chu & Sigman
7. Piacentini, & et al
8. Wells & Heilbron
9. body mass index
10. Danielsen, & et al
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کاهش داشته است (کرونیز و همکاران0119 ،7؛ گیمپل و هالند0110 ،0؛ خیریه و همکاران،
7388؛ پور احمدی و همکاران 7388 ،و طهماسیان و همکاران .)7316 ،همچنین آموزش
الگوی ارتباطی مؤثر به مادران تاثیر معناداری بر کاهش نشانگان اختالل نافرمانی مقابلهای
کودکان داشته است (فرامرزی ،عابدی و قنبری .)7347 ،الگوی ارتباطی مادران شامل آموزش
فنون رفتاری مانند تقویت مثبت ،روشهای کاهش رفتارهای نامطلوب ،بیتوجهی به رفتارهای
نامطلوب و مشارکت با کودک در بازیها بوده است .در یک فراتحلیل در زمینه آموزش
رفتاری والدین و درمان شناختیرفتاری در کودکان و نوجوانان با رفتار ضداجتماعی ،میانگین
اندازهی اثر آموزش رفتاری والدین  1/91بود .درحالیکه در مورد درمان شناختیرفتاری این
رقم  1/35بود (مککارت ،پریستر ،دیویس و آزن .)0116 ،3وندی وییل 9و همکاران ()0111
اثربخشی برنامه قدرت مقابله 5که برنامهای شناختیرفتاری بوده و آموزشهایی در زمینه
فرزندپروری ،مهارتهای ارتباطی ،فنون رفتاری و مدیریت استرس برای والدین دارد را بر
رفتار پرخاشگری کودکان با اختالل نافرمانی مقابلهای و اختالل سلوک نشان دادند .همچنین
دیده شده دارو درمانی در کنار آموزش والدین بر کاهش نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای
تاثیرگذار بوده است (گادو 6و همکاران .)0179 ،
حال با توجه به اثربخشی درمانهای شناختیرفتاری و درمانهایی که مبتنی بر آموزش
والدین بوده است هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر درمان شناختیرفتاری مبتنی بر آموزش

والدین بر نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای در کودکان بود .با توجه به هدف پژوهش ،این
فرضیه که آموزش والدین مبتنی بر درمان شناختیرفتاری بر کاهش نشانههای اختالل نافرمانی
مقابلهای موثر است ،آزمون شد.

1. Chronis& et al
2. Gimpel, &Hollnd
3. McCart, Priester, Davies & Azen
4. Vande Wiel
5. coping power
6. Gadow, & et al
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روش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمونـ پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه
آماری شامل تمامی والدین و کودکان  8تا  71ساله مراجعهکننده به کلینیک ذهن زیبای شهر
تهران با تشخیص اختالل نافرمانی مقابلهای ( 716نفر) بودند .تشخیص اولیه توسط روانپزشک
کودک و سپس روانشناس بالینی کودک بر اساس مالکهای تشخیصی مبتنی بر پنجمین
ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی (انجمن روانپزشکی آمریکا)0173 ،
انجام شد .سپس با استفاده از سیاهه رفتاری کودک 7از مجموعه نظام سنجش مبتنی بر تجربه
آخن باخ 2تشخیص اختالل نافرمانی مقابلهای داده شد و تعداد  01نفر با استفاده از نمونهگیری
هدفمند به عنوان گروه نمونه انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش با میانگین سنی
 36/08سال برای والدین و گروه گواه با میانگین سنی  35/33سال والدین ،جایگزین شدند.
تحصیالت والدین شرکتکننده باالتر از دیپلم و حضور هر دو والد در جلسات درمان معیار
اساسی ورود به پژوهش بود.برنامه درمانی به والدین شرکتکننده در گروه آزمایش در
کلینیک آموزش داده شد و گروه گواه در فهرست انتظار برای دریافت درمان قرار گرفت.
سیاهه رفتاری کودک :این پرسشنامه مناسب گروه سنی  6تا  78سال است و توسط
والدین و یا فردی که سرپرستی کودک را بر عهده دارد و یا هر کسی که با کودک در
محیطهای شبه خانوادگی برخورد دارد و او را بهطور کامل میشناسد ،تکمیل میشود .این
پرسشنامه از  773گویه تشکیل شده است که در کنار هر کدام سه گزینهی صفر (درست
نیست)( 7 ،تاحدی یا گاهی درست است) و ( 0کامالً یا غالباً درست است) قرار دارد که
پاسخدهنده میبایست با توجه به وضعیت رفتاری کودک ،دور یکی از آنها خط بکشد .این
پرسشنامه شامل هشت مقیاس است که عبارتند از :اضطراب -افسردگی ،گوشهگیری-
افسردگی ،شکایات جسمانی ،مشکالت اجتماعی ،مشکالت تفکر ،مشکالت توجه ،رفتار
قانونشکنی و رفتار پرخاشگرانه .دو نشانگان رفتار قانونشکنی و رفتار پرخاشگرانه مشکالتی را
در بر میگیرد که بروننمود نامیده میشود .این پرسشنامه همسانی زیادی با مقولههای
)1. Child Behavior Checklist (CBCL
2. Achenbach System of Empirically Based Assessment
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تشخیصی مبتنی بر راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی دارد و پنج مورد از سوالهای
آن بهطور ویژه اختالل نافرمانی مقابلهای را در کنار مقیاسهای رفتار قانونشکنی و رفتار
پرخاشگرانه میسنجد .ضرایب پایایی این سیاهه در سطح نسبتا باالیی قرار دارد و دامنه آن از
 1/65تا  1/85است .بهطور ویژه پایایی سیاهه رفتاری کودک برای رفتار قانونشکنی ،رفتار
پرخاشگری ،بروننمود و اختالل نافرمانی مقابلهای به ترتیب  1/81 ،1/86 ،1/11و  1/69است.
برای تعیین روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده شده است که نتایج حاصل از
تحلیلها (مینایی )7389 ،با اندکی تفاوت با نتایج به دست آمده توسط آخنباخ و رسکورال
( )0117همخوانی باالیی دارد و بار عاملی تمام سؤالها در سطح ( )P<1/17از لحاظ آماری
معنادار است (آخنباخ و رسکورال ،0117 ،انطباق و هنجاریابی ،مینایی.)7389 ،
درمانهای شناختیرفتاری در نظر گرفته شده بر اساس برنامههای تدوین شده در این حیطه
مانند برنامه آموزش مدیریت والدین( 7کازدین ،)0115 ،برنامهی فرزندپروری مثبت 0با پنج
سطح مداخله که کودکان و نوجوانان با میزان شدت نارساکنشوری متفاوت را هدف قرار
میدهند (ساندرز 3و همکاران ،)0113 ،برنامه قدرت مقابله که یک برنامه جامع و چند مولفهای
است ،طراحی شده است .این برنامه فنون شناختیرفتاری و برنامههای آموزش والدین را
بهخوبی با هم ترکیب میکند و مبتنی بر فنونی است که هدف آنها سازگار کردن کودکان با
مشکالت رفتار بروننمود است (الچمن ،ولز و لنهارت .)0118 ،9همچنین در طراحی و تدوین
برنامه حاضر از برنامه بازسازی شناختی (رابین و فاستر )7489 ،برای تغییر افکار ناکارآمد
والدین اشتفاده شد .روایی برنامه طراحی شده بر اساس نظر یک روانپزشک فوق تخصص
کودک و نوجوان و دو روانشناس بالینی فعال در حیطه درمان اختاللهای رفتاری احراز شد.
برنامه تهیه شده طی  4جلسه در محیط کلینیک به والدین آموزش داده شد تا آن را در منزل و
محیط زندگی به اجرا در آوردند و گزارش نتایج جلسات هر هفته را پیش از آموزش برنامههای
هفته بعد ارائه میکردند .بر این اساس طی فرایند درمانی فنون زیر به والدین آموزش داده
)1. Parent Management Training (PMT
)2. The Positive Parenting Program (Triple P
3. Sanders
4. Lochman, Wells & Lenhart

111

فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی ،سال پنجم ،شماره  ،21زمستان 1331

شد )7:آموزش انضباط اثربخش؛  )0آموزش کنترل القایی؛  )3آموزش ایجاد انتظارات؛ )9
قرارداد وابستگی؛  )5بازسازی شناختی در جلسههای خانوادگی و جلسه با والدین برای تغییر
باورها و نگرشهای ناکارآمد؛ و  )6آموزش مهارتهای ارتباطی.
جلسه نخست درمان به ارزیابی وضعیت اختالل نافرمانی مقابلهای در کودکان اختصاص
داشت و در طول هشت جلسه درمان شناختیرفتاری ترتیب داده شده در دو بخش مربوط به
کودک و با آموزش به والدین و بخش مربوط به تغییر باورهای ناکارآمد والدین بهتنهایی و در
کلینیک آموزش داده شد تا تمرینهای مربوط به خود و کودکان را انجام دهند و در هر جلسه
پیش از آغاز درمانگریهای جدید بازخوردی از نتایج کار ارائه کنند .جلسههای آموزش
درمان شناختیرفتاری به والدین کودکان در زمانهای  61دقیقهای و بهصورت هفتهای یکبار
انجام شد .خالصه جلسات درمان در جدول  7ارائه شده است .
جدول  .1خالصه جلسات درمان شناختیرفتاری مبتنی بر آموزش والدین
جلسه نخست
جلسه دوم :آموزش انضباط اثربخش
جلسه سوم :آموزش کنترل القایی
جلسه چهارم :آموزش ایجاد انتظارات

ارزیابی وضعیت اختالل و برقراری ارتباط با والدین و توضیح اهداف
جلسات
هدف :آموزش وضع مقررات و شیوههای انضباطی
فن :آموزش تقویت مثبت و منفی و فن بیتوجهی
هدف :جلب همکاری و پیشگیری از تعارض با کودک
فن :آموزش استداللی و منطقی رفتارهای مطلوب به والدین
هدف :ایجاد انتظارات متناسب با سن برای والدین
فن :شناخت و بازسازی باورهای والدین در ارتباط با انتظارات
هدف :کاهش اختاللهای رفتاری کودک

جلسه پنجم :قرارداد وابستگی

فن :استفاده از فن قرارداد وابستگی با کودک در طی چند مرحله با بستن
قراردادهای وابستگی در حضور کودک و والدین
هدف :شناخت و درمان باورهای غیرمنطقی و ناکارآمد والدین در ارتباط

جلسههای ششم و هفتم :بازسازی شناختی

با خود و فرزندان
فن :بازسازی شناختی مبتنی بر طرح پیشنهادی رابین و فاستر ()7489

جلسههای هشتم و نهم :آموزش مهارتهای

هدف :اصالح سبکهای ارتباطی والدین با کودکان و رفع اشکاالت

ارتباطی و ارزیابی کلی جلسات

فن :آموزش سبک پاسخدهی کالمی کارآمد و مهارت گوش دادن فعال
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نتایج
شرکتکنندگان در پژوهش حاضر  01نفر کودک با تشخیص اختالل نافرمانی مقابلهای بودند
که ده نفر در گروه آزمایش به همراه والدین آنان و ده نفر در گروه گواه به شکل تصادفی
جایدهی شدند .در گروه آزمایش  1نفر از شرکتکنندگان پسر و  3نفر دختر با میانگین سنی
 8/94سال و در گروه گواه نیز  8نفر پسر و  0نفر دختر با میانگین سنی  8/89سال بودند .با توجه
به تعداد اندک دختران ،مقایسه بر اساس تفاوت جنسی صورت نگرفت .پایایی به دست آمده
برای خرده مقیاس اختالل نافرمانی مقابلهای در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ  1/84بود .در پژوهش حاضر تحلیل دادهها از آزمون کوواریانس و با استفاده از
نرمافزار  SPSS-20انجام شد .دادههای توصیفی نتایج در جدول  0نمایش داده شده است.
جدول  .2آمارههای توصیفی نمرههای اختالل نافرمانی مقابلهای در مراحل پیشآزمون و پسآزمون به
تفکیک گروه
گروه
آزمایش
گواه

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

71

78

30

06

5/04

پسآزمون

71

8

01

79/01

9/15

پیشآزمون

71

01

37

06

3/47

پسآزمون

71

07

31

05/91

3/53

میانگین و انحراف استاندارد نمرههای کل اختالل نافرمانی مقابلهای در مرحله پیشآزمون
برای مشارکتکنندگان گروه آزمایش به ترتیب برابر با  06و  5/04و برای گروه گواه برابر با
 06و  3/47است .همچنین میانگین و انحراف استاندارد نمرهها در مرحله پسآزمون برای گروه
آزمایش به ترتیب برابر با  79/01و  9/15و برای گروه گواه برابر با  05/91و  3/53است.
بهمنظور بررسی پیشفرض همسانی واریانسهای دو گروه از آزمون لوین استفاده شد .نتایج
آزمون لوین حاکی از همسانی واریانسها بود ( p 1/15و  )F=1/56و پیشفرض برابری
واریانسها تایید میشود .یکی دیگر از پیش شرطهای تحلیل کوواریانس برابری شیب خط-
هاست .نتایج تحلیل در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی برابری شیب خط رگرسیون
منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

معناداری

مدل اصالحشده

01/97

0

71/07

7/145

1/75

مقدار ثابت

1/10

7

1/10

1/110

1/46

گروه*پیشآزمون

01/97

0

71/07

7/145

1/75

خطا

700/18

71

1/00

-

-

مجموع

8189/11

01

-

-

-

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود شرط برابری شیب خط رگرسیون برقرار است.
جدول  9نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری مربوط به تاثیر درمان شناختیرفتاری مبتنی بر
آموزش والدین را بر اختالل نافرمانی مقابلهای نشان میدهد.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری مربوط به نمرههای اختالل نافرمانی مقابلهای
منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

معناداری

مجذورات

مدل اصالحشده

879/70

0

911/16

53/670

1/1115

1/86

مقدار ثابت

7/80

7

7/80

1/034

1/63

-

گروه

601/01

7

601/01

80/615

1/1115

1/804

خطا
مجموع

704/18
8189/11

71
01

1/54
-

-

-

-

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود بین کودکان با اختالل نافرمانی مقابلهای که
تحت کاربندی آزمایشی درمان شناختیرفتاری مبتنی بر آموزش والدین قرار گرفتهاند با
کودکان گروه گواه از نظر کاهش نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای تفاوت معناداری وجود
دارد .نتایج جدول یاد شده نشان میدهد که درمان شناختیرفتاری مبتنی بر آموزش والدین در
کاهش نافرمانی مقابلهای گروه آزمایش موثر بوده است.

بحث
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختیرفتاری مبتنی بر آموزش والدین بر
کاهش نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای بود .بدین منظور فنون اساسی که در درمان
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شناختیرفتاری به کار بسته می شود به والدین کودکان واجد اختالل نافرمانی مقابلهای آموزش
داده شد.
بر اساس یافتههای پژوهش میتوان بیان کرد که فرایندهای درمانی برای اختاللهای رفتاری
کودکان و نوجوان که مبتنی بر آموزش ،مدیریت و اجرای والدین در محیط خانه و در شرایط
واقعی است ،اثربخشی معناداری بر کاهش میزان اختاللهای رفتاری کودکان دارد .یافتههای
این پژوهش با یافتههای گیمپل و هالند ( ،)0110کرونیز و همکاران ( ،)0119خیریه و همکاران
( )7388و طهماسیان و همکاران ( )7316که به تعیین اثربخشی روش آموزش فرزندپروری
مثبت بر کاهش اختالل نافرمانی مقابلهای پرداختهاند ،همسو است .همانطور که گفته شد برخی
از پژوهشها اثربخشی درمان شناختیرفتاری مبتنی بر خانواده را بر برخی اختاللها مانند
وسواس فکری عملی (پیاسنتینی و همکاران ،)0177،اضطراب (وندر سلیوس و همکاران0170 ،
و وود و همکاران ،)0116 ،اقدام به خودکشی (ولز و هیلبرون ،)0170 ،درمان چاقی ،افسردگی
و افزایش عزتنفس (دانیلسن و همکاران )0173 ،نشان دادهاند .در یکی از پژوهشهای مهم
کازدین ،سیگل و باس )7440( 7آموزش رفتاری به والدین با آموزش مهارتهای حل مساله
شناختی را برای کاهش رفتارهای ضداجتماعی در دوره پیشنوجوانی ترکیب کردند .ترکیبی
از آموزش رفتاری والدین با آموزش مهارتهای حلمساله برای کارکردهای بهنجار کودکان
موثرتر از مداخلههای مجزا بود .این نتایج به مدت یک سال نیز در دوره پیگیری دیده شد.
بهطور کلی ،برنامههای چند مولفهای از برنامههایی که فقط برای مشکالت رفتار نافرمانی
کودک طراحی شدهاند ،موثرتر است .این پژوهشها نشان میدهند هنگامی که درمان
شناختیرفتاری در بستر خانواده انجام شود و مداخلهها با هدف ایجاد تغییرات در نظام خانواده
انجام گیرد ،اثرات مثبتی نشان میدهد.
نتایج پژوهش نشان داد که آموزش فنون شناختیرفتاری به والدین و اجرای آن در خانه و
بستر زندگی موجب کاهش نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای میشود .به نظر میرسد
رویکردهای درمانی امروزی باید از اجرای صرف در محیطهای بالینی و مراکز درمانی خارج
شده و بیشتر در محیط های واقعی و با مشارکت والدین که بیشترین نقش و زمان را دارند ،بهکار
1. Kazdin, Siegel & Bass
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برده شوند .شاید بتوان گفت اثربخشی درمانهای انجام شده در این باشد که خود والدین در
طول درمان درگیری مستقیم داشته و خود شاهد سیر موفقیت فرزندانشان باشند.
این پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگری با محدودیتهایی مواجه است .برخی از
محدودیتهای پیش آمده از لحاظ روششناختی بوده که خارج از دسترس پژوهشگران بوده
است .نخستین محدودیت پژوهش ،دشواری آموزش درمانها به والدین بود .محدودیت
دیگری که میتوان بیان داشت ،عدم توان تعمیمپذیری نتایج به شکل گسترده است؛ زیرا برنامه
طراحی شده نخستین بار به اجرا درآمده و برای تایید بیشتر نیاز به تکرار پژوهش به شیوههای
تکرار کامل (اجرای پژوهش توسط همین پژوهشگران) ،تکرار حقیقی (اجرای همین پژوهش
توسط دیگر پژوهشگران با همین مقیاسها) و تکرار نظاممند (اجرای این بسته پژوهشی بر
روی جمعیتهای بالینی دیگر و با مقیاسهای دیگر) است .برای پژوهشهای آینده ،پیشنهاد
میشود تاثیر اجرای درمانهای شناختیرفتاری با درمانهای رفتاری خالص مقایسه انجام شود.
همچنین ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی اثربخشی درمانهایی که با مدیریت والدین
انجام میشود از دو جنبه اثربخشی بر کاهش اختاللهای فرزندانشان و والدین و همچنین
افزایش مولفههای سالمتی مانند بهبود روابط خانوادگی و کاهش تنشهای خانوادگی مورد
پژوهش قرار گیرد.
این پژوهش بدون حمایت مالی هیچ سازمان دولتی یا غیردولتی انجام گرفته است .بدین وسیله
از کلیه والدین کودکان به پاس مشارکت در پژوهش ،صمیمانه قدردانی میشود.
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منابع
آخنباخ ،ت ،و رسکورال ،ل .)0117( .راهنمای فرمهای سن مدرسه نظام سنجش مبتنی بر تجربه
آخنباخ .انطباق و هنجاریابی :مینایی ،ا .)7389( .تهران :پژوهشکده کودکان استثنایی.
پوراحمدی ،ا؛ جاللی ،م؛ شعیری ،م .ر ،و طماسیان ،ک .)7388( .بررسی اثر کوتاهمدت
آموزش برنامه فرزندپروری مثبت ( )3Pبر تغییر شیوههای فرزند پروری مادران کودکان
مبتال به ا ختالل نافرمانی مقابلهای .فصلنامه خانوادهپژوهی .574-530 ،01 ،
طهماسیان ،ک؛ مهریار ،ه؛ بوالهری ،ج؛ و بیرشک ،ب .)7316( .بررسی اثر آموزش مادران در
کاهش اختاللهای رفتاری کودکان .مجله اندیشه و رفتار.59-61 ،3 ،
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