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Abstract
Introduction: Oppositional defiant disorder is one of the behavioral problems in children that 
has many consequences for the child and family and can play a role in the quality of parent-child 
interaction. The aim of this study was to investigate the effectiveness of motivational psychotherapy-
based parenting education on aggression in children with confrontational disobedience. 
Methods: The research method was quasi-experimental pre-test-post-test with a control group. The 
statistical population included all mothers with primary sons with confrontational disobedience in 
District 3 of Mashhad in the academic year 1300-1400. By purposeful sampling method, 40 mothers 
with sons with confrontational disobedience were selected and randomly selected in Experimental (n 
= 20) and control (n = 20) groups were replaced. The research tool was Ahvaz Aggression Inventory 
Zahedifar et al. (2000). The experimental group participated in 15 one-hour training sessions. Data 
were analyzed using multivariate analysis of covariance and Spss 26 software.
Results: The mean of anger and nervousness decreased from 36.65 to 22.05, the mean of aggression 
and insult decreased from 17.50 to 11.70 and the mean of stubbornness and resentment decreased 
from 17.65 to 11.35 after the intervention. The results of multivariate analysis of covariance                                       
(P<0.001) showed that parenting education based on motivational psychotherapy improved anger 
and nervousness, aggression and resentment, and stubbornness and resentment
Conclusions: It can be said that parenting education based on motivational psychotherapy reduces 
aggression in children with confrontational disobedience disorder and this education can be used to 
reduce child aggression.
Keywords: Oppositional defiant disorder, Aggression, Parenting Education, Motivational 
Psychotherapy.
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چکیده
مقدمــه: اختــالل نافرمانــی مقابلــه ای یکــی از مشــکالت رفتــاری در کــودکان اســت کــه پیامدهــای زیــادی بــرای کــودک و خانــواده 
دارد و مــی توانــد بــر کیفیــت تعامــل والــد و کــودک نقــش داشــته باشــد. هــدف ایــن پژوهــش بررســی اثربخشــی آمــوزش فرزندپــروری 

مبتنــی بــر روان درمانــی انگیزشــی بــر پرخاشــگری کــودکان مبتــال بــه نافرمانــی مقابلــه ای بــود. 
ــود. جامعــه آمــاری شــامل تمامــی  ــا گــروه گــواه ب روش کار: روش پژوهــش نیمــه آزمایشــی از نــوع پیــش آزمــون- پــس آزمــون ب
مــادران دارای پســران ابتدایــی مبتــال بــه نافرمانــی مقابلــه ای در منطقــه 3 شــهر مشــهد در ســال تحصیلــی 1399-1400 بــود کــه بــه 
روش نمونــه گیــری هدفمنــد 40 نفــر از مادرانــی کــه پســران مبتــال بــه نافرمانــی مقابلــه ای داشــتند، انتخــاب و به صــورت تصادفــی در دو 
گــروه آزمایــش )20 نفــر( و گــواه )20 نفــره( جایگزیــن شــدند. ابــزار پژوهــش ســیاهه پرخاشــگری اهــواز زاهــدی فــر و همــکاران )1379( 
ــد.                                                              ــی انگیزشــی شــرکت کردن ــر روان درمان ــروری مبتنــی ب ــود. گــروه آزمایــش 15 جلســه یــک ســاعته در جلســات آموزشــی فرزندپ ب

داده هــا بــا اســتفاده از تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــری و بــا نــرم افــزار Spss 26 تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: میانگیــن خشــم و عصبیــت از 36/65 بــه 22/05، میانگیــن تهاجــم و توهیــن از 17/50 بــه 11/70 و میانگیــن لجاجــت و 
کینــه تــوزی از 17/65 بــه 11/35 بعــد از مداخلــه کاهــش یافــت. نتایــج آزمــون تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــری )P>0/001( نشــان داد 
کــه آمــوزش فرزندپــروری مبتنــی بــر روان درمانــی انگیزشــی منجــر بــه بهبــود خشــم و عصبیــت، تهاجــم و کینــه، و لجاجــت و کینــه 

تــوزی شــد. 
نتیجــه گیــری: مــی تــوان گفــت آمــوزش فرزندپــروری مبتنــی بــر روان درمانــی انگیزشــی موجــب کاهــش پرخاشــگری کــودکان 
مبتــال بــه اختــالل نافرمانــی مقابلــه ای مــی گــردد و مــی تــوان از ایــن آمــوزش در جهــت کاهــش پرخاشــگری کــودکان اســتفاده نمــود.

کلیدواژه ها: اختالل نافرمانی مقابله ای، پرخاشگری، فرزندپروری، روان درمانی انگیزشی.
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مقدمه
 )Oppositional defiant disorder( اختــالل نافرمانــی مقابلــه ای
یکــی از مشــکالت رفتــاری برونــی ســازی شــده در دوران 
ــز و  ــت آمی ــای خصوم ــالل رفتاره ــن اخت ــت، در ای ــی اس کودک
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــدرت وج ــع ق ــل مرج ــه در مقاب ــت جویان مخالف
ــی و  ســطح رشــد کــودک مناســب نیســت و در عملکــرد تحصیل
اجتماعــی کــودک مشــکل ایجــاد مــی کنــد ]1[. کــودکان مبتــال 
ــای  ــتند و رفتاره ــازگار هس ــا ناس ــه ای عموم ــی مقابل ــه نافرمان ب
منفــی از خــود بــروز مــی دهنــد. ایــن مشــکالت ماهیــت تدریجــی 
ــه  ــی مقابل ــالل نافرمان ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــد. ک ــن دارن و مزم
ــه و سرکشــانه  ــر از همســاالن خــود رفتارهــای لجبازان ــش ت ایبی
ــرپیچی،  ــد از: س ــودکان عبارتن ــن ک ــاص ای ــای خ ــد. رفتاره دارن
قهــر کــردن و قشــقرق راه انداختــن، بحــث و جــدل راه انداختــن، 
ناســزاگویی و آزار دیگــران ]2[. میــزان شــیوع ایــن اختــالل بســته 
بــه نــوع ارزیابــی و مــالک هــای تشــخیصی بــه کار گرفتــه مــی 
ــش  ــنین پی ــا 16 درصــد در س ــن  2 ت ــیعی بی ــازه وس ــود، در ب ش
دبســتانی یــا اوایــل ســن مدرســه گــزارش شــده اســت ]3[. شــیوع 
ایــن اختــالل قبــل از بلــوغ در پســران بیشــتر اســت و بعــد از بلــوغ 

ــران و پســران مســاوی اســت ]1[. ــن دخت بی
والدیــن کــودکان مبتــال بــه نارمانــی مقابلــه ای ســطوح باالیــی از 
رفتارهــای بــرون نمــود همچــون پرخاشــگری را در کــودکان خــود 
در مقایســه بــا کــودکان عــادی گــزارش مــی دهنــد. پرخاشــگری 
)aggression(یکــی از شــایع تریــن مشــکالت کــودکان و از شــایع 
تریــن واکنــش هــای هیجانــی و طبیعــی هــر فــرد در برابــر ناکامی 
و موقعیــت هــای ناخوشــایند اســت، کــودکان خیلــی زود در مییابند 
کــه از طریــق ابــراز خشــم مــی تواننــد بــه خواســته هــای خــود 
برســند ]4[. پرخاشــگري عملــي اســت کــه قصــد آزار رســاني بــه 
دیگــري را دارد. ایــن موضــوع بــه طــور گســترده اي مطالعــه شــده 
ــه  ــناختي آن ب ــي و روانش ــي، اجتماع ــرات تحصیل ــرا اث ــت زی اس
ــده  ــده رفتارهــاي ضــد اجتماعــي در آین ــي کنن ــش بین ــي پی خوب
ــش  ــه دو بخ ــگری را ب ــف، پرخاش ــای مختل ــت ]5[. نظریه ه اس
ــگری  ــر مستقیم.پرخاش ــتقیم و غی ــد: مس ــیم کرده ان ــلط تقس مس
مســتقیم )Overt aggression(: رفتــاری اســت بــا قصــد آســیب 
ــک  ــه شــخص در ی ــه زدن ب ــیله صدم ــه وس ــه دیگــری ب زدن ب
 )Physical( ــه دو شــکل فیزیکــی ــواًل ب ــه معم ــار آشــکار، ک رفت
ــی شــود. پرخاشــگري فیزیکــي در  ــی )Verbal( ظاهــر م و کالم
ــه  ــال هاي اولی ــد، در س ــاق می افت ــد اتف ــف رش ــاي مختل دوره ه
زندگــي پدیــدار می شــود و در بیــن بیشــتر کــودکان رواج دارد، امــا 
ــج  ــه تدری ــه ب ــال هاي اول مدرس ــتاني و س ــش دبس ــول پی در ط

 Indirect( کاهــش مي یابــد ]6[. پرخاشــگری غیــر مســتقیم
غیــر  اســتراتژی های  از  مجموعــه ای  شــامل   :)aggression

ــرای  ــایلی ب ــوان وس ــه عن ــاالن ب ــر همس ــه ب ــت ک ــتقیم اس مس
تخریــب کــردن روابــط دوســتانه، موقعیــت اجتماعــی و یــا تخریب 
عــزت نفــس حریــف داللــت دارد. بــرای مثــال از طریــق اســتفاده 
از شــایعه های نادرســت یــا دوســت شــدن بــا دیگــری بــه قصــد 
ــه  ــرای صدم ــالش ب ــتقیم ت ــر مس ــگری غی ــی. پرخاش انتقام جوی
زدن بــه دیگــری بــدون برخــورد رودرو اســت ]7[. تعامــالت 
ــی  ــات و مبتن ــی ثب ــروری ب ــامل فرزندپ ــف ش ــی ضعی خانوادگ
ــر تنبیــه، نگــرش والــد طردکننــده یــا ســرد، قوانیــن انضباطــی  ب
ــا کنتــرل ناکافــی والدیــن و فقــدان  ســخت و ناپایــدار، نظــارت ی
ــگری و  ــروز پرخاش ــر ب ــل خط ــوان عوام ــه عن ــت ب ــاط مثب ارتب
ــه ای در  ــی مقابل ــالل نافرمان ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــراب ک اضط

ــد ]8[.  نظــر گرفتــه شــده ان
ســبک تربیتــی والدیــن یکــی از عوامــل مهــم پیــش بینــی کننــده 
ســالمت فرزنــدان اســت. رفتــار مخــرب و نامناســب والدیــن باعث 
شــدت گرفتــن رفتارهــای مخــرب کــودک مــی شــود و ایــن حالت 
دور باطلــی را ایجــاد مــی کنــد کــه در آن رفتارهــای کــودک نیــز 
باعــث شــدت گرفتــن رفتارهــای نامناســب والدیــن مــی شــود ]9[. 
برخــی عوامــل مربــوط بــه والدیــن کــه بــر تحــول کــودکان تاثیــر 
مــی گــذارد، شــامل گرمــی و پذیــرش و کنتــرل رفتــاری کــودکان 
ــد کــه در بیــن عوامــل مختلــف  است.پژوهشــگران نشــان داده ان
شــکل گیــری شــخصیت، شــیوه هــای فرزندپــروری از مهــم ترین 
ــر  ــوی دیگ ــود.از س ــی ش ــوب م ــل محس ــن عوام ــادی تری و بنی
اهمیــت ســنین پیــش از دبســتان مــورد تاکیــد و توجــه بســیاری 
ــردازان و روان شناســان رشــد کــودک اســت. آن هــا  ــه پ از نظری
ــی  ــد نهای ــد رش ــه 80 درص ــال ب ــر 5 س ــودکان، زی ــد ک معتقدن
ــو  ــق و خ ــارت و خل ــتعداد، مه ــوش و اس ــند و ه ــی رس ــود م خ
ــان در ایــن دوران شــکل مــی گیــرد ]10[. شــیوه  و شــخصیت آن
هــای فرزندپــروری بــه مثابــه مجموعــه یــا منظومــه ای از رفتارهــا 
ــترده  ــه ای گس ــول دامن ــودک را در ط ــد- ک ــالت وال ــه تعام ک
ــه  ــت ک ــده اس ــرض ش ــد و ف ــی کن ــف م ــا توصی ــت ه از موقعی
یــک جــو تعاملــی تاثیرگــذار را بــه وجــود مــی آورد. شــیوه هــای 
فرزندپــروری )Parenting practices( یــک عامــل تعییــن کننــده 
و اثرگــذار اســت کــه نقــش مهمــی در آســیب شناســی روانــی و 
ــد ]Negreiros .]11 و Miller در  ــی کن ــازی م ــودکان ب ــد ک رش
تحقیــق خــود تحــت عنــوان نقــش والدیــن در اضطــراب کودکــی، 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــان آن ب ــای درم ــه ای و روش ه ــل زمین عوام
رســیدند کــه اضطــراب کــودکان بایــد در همــان ســال هــای اولیــه 
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درمــان گــردد ]12[. یکــی از روش هایــی کــه آنــان ارائــه دادنــد، 
روش شــیوه فرزندپــروری والدیــن بــوده اســت کــه تاثیــر زیــادی 
ــکاران ]13[  ــودکان دارد. Mihalopoulos و هم ــراب ک ــر اضط ب
بــه اثربخشــی آمــوزش شــیوه هــای فرزندپــروری بــرای جلوگیری 
ــج حاکــی از  ــد. نتای ــه ان ــی کــودکان پرداخت ــالالت اضطراب از اخت
ــر اضطــراب  ــروری ب ــوزش شــیوه هــای فرزندپ آن اســت کــه آم
فرزنــدان اثــر گــذار بــوده اســت و باعــث کاهــش آن شــده اســت. 
Morgan و همــکاران ]14[ بــه بررســی اثربخشــی آمــوزش شــیوه 

هــای فرزنــد پــروری بــر کاهــش اضطــراب دختــران پرداختــه انــد. 
نتایــج نشــان داد کــه ایــن آمــوزش بــر اضطــراب دختــران اثرگــذار 
بــوده اســت و میانگیــن اضطــراب کــودکان در پــس آزمــون گــروه 

آزمایــش کاهــش چشــمگیری داشــت.
ــروز اختــالل  ــواده در ب ــه نقــش عوامــل محیطــی و خان باتوجــه ب
نافرمانــی مقابلــه ای، آمــوزش والدیــن بــر ســایر روش هــا برتــری 
ــن  ــگیری از ای ــت پیش ــر جه ــای موث ــه روش ه ــذا از جمل دارد، ل
ــرار            ــدف ق ــورد ه ــن را م ــه والدی ــت ک ــی اس ــالل، مداخالت اخت
مــی دهنــد. برنامــه هــای فرزندپــروری بــا روش هــای مختلفــی 
ماننــد، آمــوزش فرزندپــروری مثبــت ]15[، آمــوزش والدینــی 
بارکلــی ]16[، تــا کنــون جهــت بهبــود روابــط والدیــن و کــودکان 
ــد. امــا  ــه ای بررســی شــده ان ــی مقابل ــه اختــالل نافرمان مبتــال ب
از آنجــا کــه امــروزه بحــث مشــاوره چنــد فرهنگــی بســیار مــورد 
توجــه اســت]17[ نمــی تــوان بــه ســادگی بــه رویکردهــای حاصل 
از مطالعــات مربــوط بــه فرهنــگ هــای غیــر ایرانــی اتــکا کــرد. در 
ایــن راســتا، الزم اســت تــا بســته فرزندپــروری مبتنــی بــر فرهنگ 
ایرانــی اعتبــار یابــی شــود و اثربخشــی آنبــر بهبــود روابــط والــد و 
ــاب  ــا اســتفاده از  کت ــن پژوهــش ب کــودک بررســی گــردد. در ای
ــی  ــروری طراح ــی فرزندپ ــته آموزش ــی، بس ــی انگیزش روان درمان
ــورد  ــی م ــر متفاوت ــی از منظ ــاری روان ــرد، بیم ــن رویک ــد.در ای ش
بررســی قــرار گرفتــه و درمانگــر نقــش مهمــی در انگیــزه بخشــی 
ــفه  ــر فلس ــی ب ــی، مبتن ــی انگیزش ــان دارد. روان درمان ــه مراجع ب
پســت مــدرن بــوده و در زمینــه شــکل گیــری شــخصیت، معتقــد 
اســت کــه شــخصیت در طــول مراحــل رشــد شــکل گرفتــه و در 
هرلحظــه از زندگــی قابــل تغییــر اســت.در روان درمانــی انگیزشــی، 
ــاد  ــد برخــی دیگــر از رویکردهــای روانشناســی رشــد، اعتق همانن
ــد  ــه رش ــر، ب ــول عم ــان، در ط ــه شخصیتانس ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــی،  ــی از زندگ ــت در مراحل ــن اس ــی ممک ــه داده و حت ــود ادام خ
بــا تحــوالت عمــده ای مواجــه شــود ]18[. قیصــری و همــکاران 
]19[ در پژوهشــی اثربخشــی روان درمانــی انگیزشــی بــر رفتارهای 
پرخطــر دانــش آمــوزان را بررســی کردنــد و نتایــج نشــان داد کــه 

اثربخشــی روان درمانــی انگیزشــی بــر کاهــش رفتارهــای پرخطــر 
دانــش آمــوزان معنــادار بــود.

در رویکــرد روان درمانــی انگیزشــی، والدیــن مهــم تریــن بخــش 
ــی  ــش مهم ــا، نق ــای آنه ــتند و بازخورده ــودک هس ــط ک محی
ــن  ــد. اولی ــی کن ــا م ــودک ایف ــخصیت ک ــری ش ــکل گی در ش
بازخوردهایــی کــه کــودک از محیــط خــود دریافتمــی کنــد، مــی 
توانــد، اولیــن بخــش از شــخصیت او را شــکل دهــد. مثــال وقتــی 
والدیــن، کــودک خــود را بــا صفــت خاصــی خطــاب مــی کننــد. او 
ــرای خــود  ــد دارد، آن را ب ــه وال ــه ادراکــی کــه از گفت ــا توجــه ب ب
ــی اســت کهممکــن  ــر، صفت ــن تعبی ــد. نتیجــه ای ــی کن ــر م تعبی
اســت کمــی بــا صفــت مــورد نظــر والدیــن، متفــاوت باشــد، امــا 
ــم  ــد ]18[. مفاهی ــی کن ــرار م ــود تک ــن خ ــودک آن را در ذه ک
ــی  ــاب روان درمان ــی کــه در کت ــر فرهنــگ ایران ــی ب ــاب و مبتن ن
ــت،  ــده اس ــر درآم ــته تحری ــه رش ــنده ب ــطه نویس ــی توس انگیزش
پژوهشــگر را ترغیــب کــرد تــا ایــن ســوال را از خــود بپرســد آیــا 
بســته فرزندپــروری مبتنــی بــر روان درمانــی انگیزشــی بــر کاهش 
پرخاشــگری کــودکان مبتــال بــه نافرمانــی مقابلــه ای موثر اســت؟
ــی  ــای تربیت ــبک ه ــه س ــد ک ــان داده ان ــی نش ــات فراوان تحقیق
ــر رشــد ذهنــی و فکــری کــودکان  ــرات مهــم و اثربخشــی ب تاثی
و نوجوانــان دارد ]20[. امیــری و همــکاران ]21[ در پژوهشــی 
تاثیــر آمــوزش رفتــاری مــادران بــر کاهــش عالئــم و رفتارهــای 
پرخاشــگرانه کــودکان مبتــال بــه اختــالل نافرمانــی مقابلــه 
ــوزش  ــی آم ــر بخش ــر اث ــج بیانگ ــه نتای ــد، ک ــی کردن ای را بررس
مدیریــت رفتــار بــر کاهــش عالیــم اختــالل نافرمانــی مقابلــه ای 
کــودکان بــود. همچنیــن آمــوزش رفتــاری بــه مــادران رفتارهــای 
پرخاشــگرانه ایــن کــودکان را نیــز کاهــش داد و از بــروز رفتارهــای 
ــن عیســی  ــرد. همچنی ــودکان پیشــگیری ک ــن ک ــوب در ای نامطل
ــروری  ــوزش فرزندپ ــه آم ــد ک ــکاران ]22[ نشــان دادن ــژاد و هم ن
بــه والدیــن منجــر بــه کاهــش مشــکالت رفتــاری دانــش آمــوزان 

پرخاشــگر شــد.
بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده، تعامــل کــودک بــا دیگــران و 
جامعــه در دوران بعــدی زندگــی او تحــت تاثیــر تجاربــی اســت کــه 
از محیــط خانــواده کســب کــرده اســت. مهــم تریــن افــرادی کــه 
درشــکل گیــری شــخصیت مــا نقــش دارنــد، والدیــن مــی باشــند 
و در بیــن عوامــل مختلــف شــکل گیــری شــخصیت شــیوه هــای 
ــادی تریــن عوامــل محســوب  ــروری، از مهــم تریــن و بنی فرزندپ
ــه  ــدارد. بلک ــادوام ن ــت و ب ــاختار ثاب ــخصیت، س ــود. ش ــی ش م
حاصــل ادراکات فــرد از تجــارب محیطــی اســت. از طرفــی رویکرد 
روان درمانــی انگیزشــی رویکــرد جدیــدی مــی باشــد. اهــداف ایــن 
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ــر تغییــر الگوهــای ارتباطــی والدیــن  ــا تاکیــد ب بســته درمانــی ب
اســت کــه فــرض مــی شــود ایــن الگوهــای ارتباطــی در حفــظ 
اضطــراب و پرخاشــگری کــودک موثرنــد. هــر چنــد روانشناســان 
و نظریــه پــردازان بــر نقــش والدیــن و شــیوه هــای فرزندپــروری 
تاکیــد مــی کننــد، تحقیقــات بســیار اندکــی مــورد شــیوه هــای 
ــده  ــه عمــل آم ــی کــودک ب ــروی و آســیب شناســی روان فرزندپ
ــه  ــخ ب ــال پاس ــه دنب ــش ب ــن پژوه ــن در ای ــت ]10[. بنابرای اس
ــر  ــی ب ــروری مبتن ــته فرزندپ ــا بس ــه آی ــتیم ک ــوال هس ــن س ای
روان درمانــی انگیزشــی مــی توانــد میــزان پرخاشــگری کــودکان 

مبتــال بــه اختــالل نافرمانــی مقابلــه ای را کاهــش دهــد؟

روش کار
ــردی  و یــک طــرح  روش مطالعــه حاضــر از لحــاظ هــدف کارب
نیمــه آزمایشــی از نــوع پیــش آزمــون و پس آزمــون و گــروه گواه 
  IR.MUMS.REC.1400.225 ــا کــد اخــالق مــی باشــد کــه ب
در کمیتــه اخــالق دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد تصویــب شــده 
ــران  ــادران دارای پس ــی م ــامل تمام ــاری ش ــه آم ــت. جامع اس
ابتدایــی مبتــال بــه نافرمانــی مقابلــه ای در منطقه 3 شــهر مشــهد 
ــداد پســران دبســتانی  ــود. تع ــی 1399-1400 ب در ســال تحصیل
در ناحیــه 3 شــهر مشــهد حــدودا 1500 نفــر بــود کــه بــه روش 
نمونه گیــری هدفمنــد 40 نفــر )در هــر گــروه 20 نفــر( از مــادران 
ــا  ــدا ب ــه در ابت ــه ای ک ــی مقابل ــه نافرمان ــال ب ــران مبت دارای پس
معرفــی معلمــان و پرسشــنامه تشــخیص اختــالل نافرمانــی 
ــره  ــه نم ــد ک ــل ش ــادران تکمی ــط م ــه ای )CSI-4( توس مقابل
ــاال( انتخــاب شــدند ]23[.  ــه ب ــر از نمــره بــرش )نمــره 4 ب باالت
و بــرای تشــخیص نهایــی و دقیــق اختــالل نافرمانــی مقابلــه ای، 
مصاحبــه ای بــا مــادران براســاس پنجمیــن راهنمــای تشــخیصی 
و آمــاری اختالل هــای روانــی شــامل نافرمانــی، تبعیــت نکــردن 
از قوانیــن و مقــررات و خواســته های بزرگ ترهــا و منابــع قــدرت 
ــا بــزرگ ترهــا و بــه   همچــون والدیــن، مشــاجره بیش ازانــدازه ب
ــه  ــژه والدیــن، ســرزنش کــردن و مقصــر دانســتن دیگــران ب وی
ــوب خــود داشــتند، انتخــاب  ــای نامطل ــاری و کاره خاطــر بدرفت
ــی در  ــورت تصادف ــه  ص ــه ب ــروه نمون ــادران در گ ــدند ]1[. م ش
دو گــروه آزمایــش و گــواه قــرار گرفتنــد. مالک هــای ورود 
ــد،  ــتانی دارن ــران دبس ــه پس ــی ک ــامل: مادران ــش ش ــه پژوه ب
ــودک  ــه ای در ک ــی مقابل ــالل نافرمان ــه اخت ــال ب ــخیص ابت تش
ــودکان  ــی ک ــم مرض ــنامه عالئ ــاال در پرسش ــه ب ــره 4 ب ــا نم ب
]24[ و مصاحبــه بــا مــادر، تمایــل والدیــن بــه شــرکت در طــرح 
ــودکان  ــذف ک ــودن، ح ــد نب ــک وال ــای ت ــش، خانواده ه پژوه

ــش:  ــروج از پژوه ــای خ ــر. مالک ه ــالالت دیگ ــه اخت ــال ب مبت
ــش،  ــام پژوه ــول انج ــوازی در ط ــی م ــرکت در دوره درمان ش
غیبــت بیــش از دو جلســه، عــدم رعایــت قوانیــن جلســات 
ــات  ــت مالحظ ــت رعای ــود. جه ــات ب ــه جلس ــراف از ادام و انص
ــی پژوهــش از نظــر  ــان هــدف کل اخالقــی پژوهــش، ضمــن بی
محرمانــه مانــدن اطالعــات بــه آزمودنی هــا اطمینــان داده شــد و 
اختیــار کامــل بــرای انصــراف از ادامــه مشــارکت در پژوهــش داده 
شــد همچنیــن مداخلــه آموزشــی توســط خانــم فکــور )دانشــجوی 
ــوزش هــای الزم  ــدل آم ــر صاحب ــه تحــت نظــر دکت ــرا(، ک دکت
ــهد  ــار مش ــه و رفت ــک اندیش ــود، در کلینی ــرده ب ــت ک را دریاف
انجــام شــد. مــادران در برنامــه آموزشــی فرزندپــروی مبتنــی بــر 
روان درمانــی انگیزشــی بــه مــدت 15 جلســه یــک ســاعته )دو روز 
در هفتــه( شــرکت کردنــد و پیش آزمــون و پس آزمــون در مــورد 
آن هــا اجــرا شــد. در زیــر ابزارهــای پژوهــش آورده شــده اســت.

ــاس درجه بنــدی  ــم مرضــی کــودکان یــک مقی پرسشــنامه عالئ
ــور  ــپرفکین ]24[ به منظ ــط گادو و اس ــه توس ــت ک ــاری اس رفت
ــا  ــودکان 5 ت ــی در ک ــاری و هیجان ــای رفت ــری اختالل ه غربالگ
ــد فرم هــای  ــاس همانن ــن مقی 12 ســاله ســاخته  شــده اســت. ای
قبلــی دارای دو فــرم والــد و معلــم اســت، کــه در ایــن پژوهــش 
از فــرم والدیــن اســتفاده شــد.  فــرم والدیــن دارای 112 ســؤال 
ــی  ــاری و هیجان ــالل رفت ــال 18 اخت ــور غرب ــه به منظ ــت ک اس
تنظیم شــده اســت و جهــت غربــال 13 اختــالل رفتــاری و 
هیجانــی طراحــی  شــده اســت. هــر یــک از عبــارات در مقیــاس 
ــات  ــتر اوق ــات و بیش ــب اوق ــی، اغل ــز، گاه ــه ای هرگ چهاردرج
ــه  ــی ک ــداد عبارات ــع زدن تع ــا جم ــذاری ب ــیوه نمره گ ــت. ش اس
ــد،  ــات پاســخ داده ان ــات و بیشــتر اوق ــی اوق ــای گاه ــا گزینه ه ب
ــار  ــد. در پژوهــش گادو و اســپرافکین ]24[ اعتب ــه دســت می آی ب
ــالل از 0/70  ــرای 4 اخت ــه ب ــی 6 هفت ــه زمان ــی بافاصل بازآزمای
تــا 0/89 گــزارش شــد، همچنیــن روایــی همگــرای آن بــا 
ــی و  ــانه های مرض ــدت نش ــره ش ــگری و نم ــای پرخاش نمره ه
ــا 0/58  ــه ای همبســتگی 0/39 ت ــی مقابل ــالل نافرمان ــه اخت طبق
ــل ]23[  ــور و وکی ــی پ ــرزاد، امام ــش ف ــد. در پژوه ــزارش ش گ
روایــی و اعتبــار ایــن پرسشــنامه ســنجیده شــد. مقــدار ضریــب 
ــد 0/94 و  ــرم وال ــراي ف ــي ب ــي درون ــه روش هماهنگ ــار ب اعتب
بــراي فــرم معلــم 0/96 بــود.  حساســیت ایــن ابــزار بــر اســاس 
بهتریــن نمــره بــرش 4، 5 و 7 بــرای اختالل هــای کاســتی 
توجــه و بیــش فعالــی، لجبــازی نافرمانــی و اختــالل ســلوک بــه 
ترتیــب 0/75، 0/89 و 0/89 بــوده اســت. در ایــن پژوهــش نیــز 

ــبه شــد. ــاخ 0/87 محاس ــای کرونب ــب آلف ضری
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ــان  ــر، نجاری ــاس پرخاشــگري اهــواز کــه توســط زاهــدي ف مقی
و شــکرکن در ســال 1379 ســاخته شــده اســت داراي 30 مــاده 
اســت و ســه خــرده مقیــاس بــا اســامي خشــم و غضــب، تهاجــم 
ــا  ــنامه ب ــن پرسش ــوزي اســت. ای ــه ت ــت و کین ــن، لجاج و توهی
ــراد مــورد اســتفاده  ــي پرخاشــگري در اف هــدف بررســي و ارزیاب
ــا و  ــد. مولفه ه ــل ش ــودکان تکمی ــط ک ــه توس ــرد ک ــرار می گی ق
ــت )ســواالت  ــه، خشــم و عصبی ــر مولف ــه ه ــوط ب ســواالت مرب
1تــا14(، تهاجــم و توهیــن )ســواالت 15تــا22(، لجاجــت و 
ــه  ــا بایســتي ب ــي ه ــا 30(. آزمودن ــوزي )ســواالت 23 ت ــه ت کین
یکــي از چهــار گزینــه هرگــز )0(، بــه نــدرت )1(، گاهــي اوقــات 
ــا 90  ــن 0 ت ــرات بی ــه نم ــد. دامن ــخ دهن ــه )3( پاس )2( و همیش
ــد  ــگري در ح ــر پرخاش ــا 30 بیانگ ــن 0 ت ــره بی ــد ونم ــی باش م

پایین،نمــره بیــن 30 تــا 45 بیانگــر پرخاشــگري در حــد متوســط 
ــاال می باشــد.  ــر از 45 بیانگــر پرخاشــگري در حــد ب ونمــره باالت
پایایــي ایــن مقیــاس بــا روش آلفــاي کرونبــاخ بــراي کل مقیــاس 
و خــرده مقیــاس اول، دوم و ســوم بــه ترتیــب برابــر 85%، 75% و 
87% گــزارش شــده اســت. پایایــي بازآزمایــي آن نیــز بــه ترتیــب 

ــده اســت ]25[. ــه دســت آم 60%، 74%، 72% و 70% ب
ــر  ــی ب ــروری مبتن ــی فرزندپ ــته آموزش ــش از بس ــن پژوه در ای
ــته  ــن بس ــی ای ــد. اعتباریاب ــتفاده ش ــی اس ــی انگیزش روان درمان
آموزشــی در پژوهــش فکــور و همــکاران )1401( بررســی شــده 
اســت ]24[. ایــن بســته آموزشــی بررســی شــده اســت محتــوی 

جلســات در جــدول 1 خالصــه شــده اســت.

جدول1. محتوای جلسات آموزش شیوه فرزندپروری مبتنی بر روان درمانی انگیزشی

محتوای جلسهشماره جلسه

آشنایی و برقراری رابطه اولیه، توضیح مفاهیم جلسات آموزشی و تبیین اهداف جلسات، تالش برای ایجاد اعتماد متقابل و تبیین قوانین ورود 1
و خروج جلسات

معرفی کتاب روان درمانی انگیزشی، توضیح مفاهیم ذهن محیطی و نقش محیط و ساختار خانواده در شکل گیری رفتار فرزندان.2

آموزش مفهوم ذهن ثروتمند و چگونگی انتقال آن به فرزندان در محیط خانواده، آموزش روش های ایجاد دغدغه های بزرگ تر و مفید و 3
اهداف سالم به فرزندان.

آموزش نحوه ارتباط با کودک مبتنی بر اصل ذهن محیطی و اصل ذهن ثروتمند، کابرد صفات مناسب برای فرزندان، رهایی از مسائل بی 4
اهمیت و کوچک.

تبین مفهوم چهار دیواری و تفکر من نمی توانم، آموزش چگونگی رهایی از حقیقت های ذهنی ناسالم. با کودک طوری رفتارکنند که انگار 5
سالم است. باور به توانمندی در تغییر رفتار را در او تقویت کنند.

آموزش ارتباط مناسب با کودک بر اساس تکنیک دایره شخصی، پرهیز از درگیری ذهنی افراطی به کودک، ایجاد حس اعتماد و استقالل در 6
کودک.

توضیح و تبیین اصل خودخواهی و چگونگی کاربرد آن در ارتباط با کودک، دوست داشتن خود و کاهش درگیری ذهنی نسبت به دیگران، 7
تمرکز بر تغییر رفتارخود و کسب الگوهای رفتاری سالم، ایجاد تغییرات تدریجی در سبک زندگی و حذف رفتارهای آسیب زا.

تبیین مفاهیم خودخواهی، ذهن محیطی و تکنیک های وابسته به آن جهت کمک به کودک برای رهایی از چهاردیواری8
کشف و شناسایی نقش های زندگی، تبیین مفهوم فیلم نامه زندگی و اصل دروغ، تالش برای رهایی از نقش های ناسالم9
آموزش نحوه کمک کردن به کودک برای آگاهی از نقش خود در زندگی و رهایی از باورهای آسیب زا، تمرین باورهای توانمندی10
تمرین الگو سازی رفتاری، آموزش جزئیات ارتباط با کودک به شکل موثر و مبتنی بر اصل ذهن ثروتمند و مرور جلسات قبلی11
به مرور جلسات قبلی و تمرین مجدد تکنیک های ارتباط با کودک مبتنی بر اصل ذهن ثروتمند و اصل ذهن محیطی12
ارزیابی اثربخشی جلسات و تالش برای رفع مشکالت تجربه شده در اجرای تمرین ها13
ایفای نقش، تمرین والدگری موثر بدون کنترل گری، الگو سازی رفتاری و تمرین مجدد تکنیک های قبلی14
ارزیابی نهایی و تعهد به تغییر، پاسخ به ابهامات15

پــس از انتخــاب آزمودنــی هــا و جایگزینــی در دو گــروه آزمایــش 
ــه مــادران مــورد پیرامــون  و کنتــرل، در یــک جلســه مقدماتــی ب
طــرح و اهــداف پژوهــش، محــل برگــزاری، تعــداد جلســات، طــول 
ــی جلســات توضیحــات  مــدت جلســات و ســرفصل هــای احتمال
ــرکت  ــل ش ــراز تمای ــت و اب ــذ رضای ــس از اخ ــد. پ ــه گردی ارائ

کننــدگان، جلســات آموزشــی )15 جلســه( بــه صــورت گروهــی و 
ــد. در نهایــت  ــرای گــروه هــای آزمایــش برگــزار گردی هفتگــی ب
ــزار SPSS ver26 و در  ــرم اف ــا ن ــده ب ــت آم ــه دس ــای ب داده ه
ســطح معنــی داری p<0.05 مــورد تجزیــه تحلیــل قــرار گرفــت. 
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یافته ها
میانگیــن ســنی مــادران در گــروه آزمایــش 28/18 ســال و در گروه 

گــواه 26/45 بــود. در جــدول 2 ســطح تحصیــالت مــادران هــا در 
هــر گــروه مشــخص شــده اســت.

جدول 2. فراوانی و در صد سطح تحصیالت مادران در دو گروه آزمایش و گواه

تحصیالت
گروه گواهگروه آزمایش

درصدفراوانیدرصدفراوانی

525735زیر دیپلم
315420کاردانی

840735کارشناسی
420210ارشد و باالتر

در ادامــه، در جــدول 3 میانگیــن و انحــراف معیار متغیر پرخاشــگری 
کــودکان بــه تفکیــک گــروه هــا در مرحلــه پیــش آزمــون و پــس 

آزمــون ارائــه شــده اســت. 

جدول3. میانگین و انحراف معیار پرخاشگری و مولفه ها در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون

گروه گواهگروه آزمایشمتغیر

پرخاشگری
57/20 ± 57/209/95 ± 11/26پیش آزمون
55/30 ± 36/659/85 ± 6/76پس آزمون

خشم و عصبانیت
20/55 ± 22/058/04 ± 7/78پیش آزمون
19/80 ± 13/607/81 ± 4/66پس آزمون

تهاجم و توهین
18/35 ± 17/503/13 ± 3/87پیش آزمون
17/60 ± 11/703/47 ± 2/90پس آزمون

لجاجت و کینه توزی
18/30 ± 17/652/90 ± 3/84پیش آزمون
17/90 ± 11/352/82 ± 2/43پس آزمون

براســاس نتایــج جــدول 2 میانگیــن کلیــه مولفــه های پرخاشــگری 
بعــد از مداخلــه کاهــش یافتــه اســت. بــه منظور بررســی اثربخشــی 
آمــوزش فرزندپــروری مبتنــی بــر روان درمانــی انگیزشــی از روش 
تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــره )MANCOVA( اســتفاده 
ــک  ــوان ی ــه عن ــون ب ــش آزم ــرات پی ــق اث ــن طری ــا از ای ــد ت ش
ــرض  ــش ف ــدا پی ــود. ابت ــرل ش ــی کنت ــی کمک ــر تصادف متغی
ــع  ــودن توزی ــال ب ــامل نرم ــس ش ــل کواریان ــام تحلی ــای انج ه
ــای  ــس ه ــانی ماتری ــا و همس ــس ه ــانی واریان ــا، همس متغیره
ــروف  ــون کالموگ ــس بررســی شــدند.نتایج آزم ــس- کواریان واریان
ــع  ــود، بنابراینتوزی ــادار نب ــا معن ــام متغیره ــرای تم ــمیرنف ب اس
متغیرهــا نرمــال اســت. همچنیــن جهــت بررســی همگنــی 
ــج  ــه نتای ــد ک ــتفاده ش ــون لوناس ــا، از آزم ــای گروه ــس ه واریان
نشــان دهنــده همســانی واریانــس هــا در مــورد خشــم و عصبیــت 

و   )F=1/18،  P=0/28( کینــه  و  تهاجــم   ،)F=1/80،P=0/11(
ــود کــه از لحــاظ  ــوزی )F=0/04، P=0/86( ب ــه ت لجاجــت و کین
آمــاری معنــی دار نبــود. بنابرایــن فــرض همگونــی واریانــس هــا 
ــس  ــون ام باک ــج آزم ــت )P<0/05(. نتای ــرار گرف ــد ق ــورد تایی م
 P=0/47( نیــز نشــان دهنــده همســانی کواریانــس هــا بــود
،F=0/92(. نتایــج آزمــون تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــری                                                                                    
)آمــاره المبــدای ویلکــز = P= 0/001 ،0/84( نشــان دهنــده 
ــت،  ــم و عصبی ــته )خش ــر وابس ــک متغی ــن ی ــل بی ــاوت حداق تف
تهاجــم و توهیــن، لجاجــت و کینــه تــوزی( در گــروه هــای 
ــس  ــل کواریان ــج تحلی ــدول 4 نتای ــود. در ج ــرل ب ــش و کنت آزمای
تــک متغیــره بــرای مشــخص شــدن تاثیــر آمــوزش بــر هــر یــک 

ــت. ــده اس ــه ش ــگری ارائ ــای پرخاش ــه ه از مولف
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جدول 4. تحلیل کواریانس تک متغیره برای آموزش فرزندپروری مبتنی بر روان درمانی انگیزشی بر مولفه های پرخاشگری

میزان اثرSSdfMSFPمنبع تغییرات

اثر اصلی پیش 
آزمون

1007/1211007/1279/290/0010/69خشم
136/151136/1530/880/0010/46تهاجم
112/301112/3025/900/0010/42لجاجت

اثر اصلی 
درمان

522/151522/1541/110/0010/54خشم

310/091310/0970/340/0010/66تهاجم

365/031365/0384/210/0010/70لجاجت

خطا
444/513512/70خشم
154/27354/40تهاجم
151/70354/33لجاجت

کل
1958/4039خشم
737/1039تهاجم
693/3735لجاجت

ــی  ــروری مبتن ــوزش فرزندپ ــه آم ــد ک ــی ده ــان م ــدول 4 نش ج
بــر روان درمانــی انگیزشــی منجــر بــه بهبــود خشــم و عصبیــت، 
تهاجــم و کینــه، و لجاجــت و کینــه تــوزی شــده اســت. بــا توجــه 
ــرای  ــد از اج ــش بع ــروه آزمای ــن گ ــدول 3 میانگی ــج ج ــه نتای ب
آمــوزش فرزندپــروری در مــادران میــزان خشــم و عصبیــت کودک 
ــه  ــودک ) از 17/50 ب ــه ک ــم و کین ــه 13/60(، تهاج ) از 22/05 ب
11/70(، و لجاجــت و کینــه تــوزی کــودک )از 17/65 بــه 11/65( 
ــر روان  ــی ب ــروری مبتن ــوزش فرزندپ ــن آم ــت. بنابرای کاهــش یاف
درمانــی انگیزشــی بــرای مــادران موجــب کاهــش پرخاشــگری در 

پســران مبتــال بــه اختــالل نافرمانــی مقابلــه ای شــد.

بحث
بخشــی  اثــر  بررســی  هــدف  بــا  حاضــر  مطالعــه 
آموزشــفرزندپروریمبتنی بــر روان درمانــی انگیزشــیبر پرخاشــگری 
ــه و  ــه ای انجــام شــد. تجزی ــی مقابل ــه نافرمان درپســران مبتــال ب
تحلیــل داده هــا نشــان داد کــه گــروه آزمایــش پــس از دریافــت 
آمــوزش فرزندپــروری کاهــش معنــی داری در نمــره مولفــه هــای 
پرخاشــگری کــودک داشــت کــه بــا نتایــج پژوهــش هــای امیــری 
و همــکاران ]21[، همچنیــن عیســی نــژاد و همکاران ]22[ همســو 
بــود کــه اثربخشــی آمــوزش شــیوه هــای فرزندپــروری بــه مــادر 
بــر کاهــش رفتارهــای پرخاشــگرانه کــودکان رانشــان دادنــد کــه 
ــوب در کــودکان پیشــگیری  ــروز رفتارهــای نامطل ــد از ب مــی توان
کنــد. Miller و Tolan ]27[ در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه شــیوه 
ــگرانه  ــای پرخاش ــزان رفتاره ــا می ــن ب ــروری والدی ــای فرزندپ ه

 Allmann, Klein & .ــت ــط اس ــاله مرتب ــا 8 س ــودکان 6 ت در ک
Kopala-Sibley  ]28[ در پژوهشــی بــه بررســی رابطــه دوســویه 

و تعاملــی ســبک هــای فرزندپــروری و عالئــم کــودکان مبتــال بــه 
نافرمانــی مقابلــه ای، ADHD، و افســردگی و اضطــراب پرداختنــد. 
ــال اول  ــول 6 س ــدان در ط ــن و فرزن ــه والدی ــج نشــان داد ک نتای
ــودکان در  ــم ک ــد و عالئ ــی گذارن ــر م ــه تاثی ــه صــورت دو طرف ب
طــول زمــان تــا حــدی بــا ویژگــی هــای کــودک و والدیــن ترکیب 
ــواده  ــه خان ــد ک ــان دادن ــکاران ]29[ نش ــود. Ding و هم ــی ش م
هــای دارای کــودکان مبتــال بــه نافرمانــی مقابلــه ای بــا اختــالل 
در کیفیــت تعامــالت خانوادگــی و اســترس بــاالی والدینــی دســت 
ــن  ــه وضــوح رابطــه بی ــه هــای ب ــد، یافت ــی کنن ــرم م و پنجــه ن

ــودک را نشــان داد. ــی و رابطــه والد-ک اســترس والدین
ــروری یکــی  ــد اشــاره کــرد کــه فرزندپ ــه بای ــن یافت ــن ای در تبیی
از اصلــی تریــن عناصــر تاثیرگــذار بــر عملکــرد کــودک در ابعــاد 
مختلــف زندگــی است.شــیوه هــای گوناگــون فرزندپــروری موجــب 
بــروز رفتارهــای متفــاوت در میــان کــودکان مــی شــود. بــه بیــان 
ــه شــدت تحــت تاثیــر شــیوه هــای  دیگــر رفتارهــای کــودکان ب
فرزندپــروری حاکــم بــر خانــواده قــرار دارد. الزم اســت والدیــن، بــه 
ویــژه مــادران از شــیوه هــای فرزندپــروری، تاثیــر هریــک از الگوها 
بــر وضعیــت روانــی، رفتاری و رشــد شــخصیت فرزندانشــان آگاهی 
هــای الزم را داشــته باشــند. در بســته آموزشــی فرزندپــروری مبتنی 
بــر روان درمانــی انگیزشــی، بــرای بهبــود رابطــه مــادر و کــودک 
ــد  ــن ثروتمن ــی، دروغ و ذه ــن محیط ــی ذه ــوم اصل ــه مفه از س
ــت  ــتوار اس ــده اس ــن عقی ــر ای ــی ب ــن محیط ــد. ذه ــتفاده ش اس
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ــورد  ــران در م ــدگاه دیگ ــظ دی ــه حف ــادی ب ــل زی ــراد تمای ــه اف ک
خودشــان دارنــد. تــالش همــه انســان هــا در زندگــی ایــن اســت 
کــه طــوری رفتــار کننــد کــه تصویــر ذهنــی دیگــران را در مــورد 
ــر ذهنــی  ــه تصوی ــرد نســبت ب ــد. وقتــی ف خودشــان حفــظ نماین
دیگــران در مــورد خــودش اطالعــات کســب مــی کنــد، دو حالــت 
پیــش مــی آیــد، اگــر ایــن تصویــر مثبــت باشــد، تــالش مــی کنــد 
رفتــار خــود را در جهــت ذهنیــت دیگــران جهــت دهــد و توجــه آن 
هــا را بــه دســت آورد. حالــت دوم ایــن اســت کــه اگــر معنــای واژه 
هــا را منفــی ارزیابــی کنــد، بــه تدریــج رفتــار خــود را در جهــت آن 
صفــات شــکل مــی دهــد و تالشــی بــرای تغییــر رفتــار نمــی کند. 
کــودکان اطالعــات الزم را از محیــط دریافــت مــی کننــد و بــرای 
ــات محیطــی  ــد اطالع ــورد شــخصیت خــود نیازمن قضــاوت در م
هســتند. آن هــا صفــات بــه کار گرفتــه شــده را بــاور مــی کننــد 
و بــر اســاس آن رفتــار خــود را شــکل مــی دهنــد ]18[. در بســته 
فرزنــد پــروری مبتنــی بــر روان درمانــی انگیزشــی، بیــش از هرچیز 
بــر اصــل ذهــن محیطــی تاکیــد شــد. کــودک تمــام چیزهایــی که 
ــع  ــد و درواق ــت میکن ــط دریاف ــد را از محی ــورد خــود مــی دان درم
ــران  ــای دیگ ــدگاه ه ــل دی ــودش حاص ــورد خ ــات او در م اطالع
اســت. اصــل ذهــن محیطــی در روان درمانــی انگیزشــی ریشــه در 
مفاهیــم حقیقــت در فلســفه پســت مــدرن دارد. در فلســفه پســت 
مــدرن بــه دو نــوع حقیقــت اشــاره شــده اســت، شــامل حقیقــت 
ــی دارد  ــت خارج ــی واقعی ــت عین ــی. حقیق ــت ذهن ــی و حقیق عین
ولــی حقیقــت ذهنــی صرفــا زاییــده ذهــن انســان اســت و واقعیــت 
خارجــی نــدارد. بنابرایــن، بخــش بزرگــی از آنچــه کــودک در مــورد 
خــودش میدانــد، حاصــل اطالعــات ذهنــی دیگــران اســت و مــی 
توانــد یــک حقیقــت ذهنــی باشــد کــه در روان درمانــی انگیزشــی، 
اصطالحــا دروغ نامیــده میشــوند. چــرا کــه میتوانــد چیــزی غیــر از 
آن باشــد و مطلــق نیســت. برایــن اســاس، بــاور کــودک در مــورد 
خــودش و اینکــه چــه خصوصیاتــی دارد، مــی توانــد حقیقــت هــای 
ــواری  ــاور، او را در چهاردی ــن ب ــد و همی ــق باش ــر مطل ــی غی ذهن
مــن نمیتوانــم، گرفتــار میکنــد و بتدریــج، کــودک بــه ایــن نتیجــه 
ــت و  ــواری نیس ــار دی ــن چه ــی از ای ــه رهای ــادر ب ــه ق ــد ک میرس
مجبــور اســت بــه ایفــای نقــش دروغیــن خــود ادامــه دهــد ]19[. 
در ایــن پژوهــش بــه مــادران کمــک شــد تــا اصــول اساســی روان 
درمانــی انگیزشــی، از جملــه اصــل ذهــن محیطــی، دروغ ، ذهــن 
ــرکت  ــب، ش ــن ترتی ــد. بدی ــی را درک نماین ــد و خودخواه ثروتمن
کننــدگان در پژوهــش ترغیــب شــدند تــا نقــش خــود را در فیلــم 
نامــه زندگــی کشــف کــرده و حقیقــت هــای ذهنــی القــا شــده از 
ــا  ــاط ب ــد و در ارتب ــایی نماین ــا( را شناس ــران )دروغ ه ــب دیگ جان

کــودک خــود بتواننــد، چگونگــی شــکل گیــری رفتارهــای ناســالم 
ــد ]18[. آز آنجــا کــه طبــق اصــل ذهــن محیطــی،  را درک نماین
ــن  ــت، در ای ــن اس ــی والدی ــر ذهن ــاب تصوی ــودک، بازت ــار ک رفت
ــا ذهنیــت ســالم و مثبــت را  ــه مــادران کمــک شــد ت پژوهــش ب
جایگزیــن ذهنیــت بیمــار کننــد )ایــن ذهنیــت کــه کــودک بیمــار 
نیســت و میتوانــد بــر مشــکالت خــود غلبــه کنــد. کــودک میتوانــد 
بــر رفتــار خــود تســلط داشــته باشــد و قــادر اســت تغییــرات چشــم 
گیــری را در ســبک زندگــی خــود ایجــاد نمایــد(. در روان درمانــی 
ــر،  ــت ظاه ــدن و وضعی ــان ب ــر زب ــا تغیی ــج ب ــه تدری ــی ب انگیزش
مــادران مــی تواننــد تغییــرات بیشــتر را تجربــه کننــد و از آن هــا 
انتظــار قــوی بــودن و داشــتن ذهــن ثروتمنــد وجــود دارد. مــادران 
بــا تمریــن ذهــن ثروتمنــد بــه ایــن بــاور مــی رســند کــه تغییــر 
دادن شــرایط بســیار آســان تــر از آن اســت کــه تصــور مــی کردند. 
آن هــا بــه قــدرت درونــی دســت مــی یابنــد و میتواننــد تغییــرات 
ــه اهــداف خــود  ــا فرزندشــان داشــته باشــند و ب ــار خــود ب در رفت
دســت یابنــد. مــادران بــا تمریــن خودخواهــی، رفتارهــای آســیب 
زای خــود را شناســایی کــرده و بــا تــالش بــرای دوســت داشــتن 
خــود، درگیــری ذهنــی و کنتــرل گــری خــود را نســبت بــه کــودک 
کاهــش دادنــد. همچنیــن توانســتند بــه کــودک خــود کمــک کنند 
تــا اهــداف بــزرگ تــری در زندگــی دنبــال کــرده و از موضوعــات 
ــی اهمیــت رهــا شــوند، خــود را دوســت داشــته باشــند  ــوچ و ب پ
ــر تغییــر رفتارخــود تمرکــز کننــد.  و بــه جــای کنتــرل دیگــران ب
آنهــا بــر اســاس اصــل ذهــن محیطــی، محیــط خانــواده را بــرای 
کــودک بــه یــک محیــط امــن، عــاری از کنتــرل گــری و ترغیــب 
کننــده تبدیــل کردنــد و بــا کاربــرد صفــات مطلــوب در ارتبــاط بــا 
فرنــد خــود، احســاس توانمنــدی در برابــر تغییــر را در آنهــا ایجــاد 
کردنــد. روان درمانــی انگیزشــی، بــه تاکیــد بــر تغییــر نشــانگان، به 
تغییــر گســترده در ســبک زندگــی مراجعــان مــی پــردازد. شــرکت 
ــود،  ــی خ ــبک زندگ ــر س ــا تغیی ــر ب ــش حاض ــدگان در پژوه کنن
ــر  ــم گی ــرات چش ــا تغیی ــز ب ــود را نی ــدان خ ــی فرزن ــبک زندگ س
ــه موضوعــات  ــه جــای پرداختــن ب ــد. ســبکی کــه ب مواجــه کردن
کوچــک، اهــداف بــزرگ تــر و مفیــد را دنبــال مــی کنــد و توانایــی 
تســلط بــر رفتــار خویشــتن دارد. در ایــن ســبک زندگــی، فــرد بــه 
تغییــر رفتــار خویشــتن تمرکــز مــی کنــد و بــا اعتمــاد بــه نفــس 
کافــی، دوســت داشــتن خــود را تمریــن مــی کنــد. قــادر بــه ایجــاد 
تغییــر در رفتــار هــای آســیب زای خویشــتن مــی شــود و میتواند بر 
مشــکالت روانشــناختی خــود غلبــه کنــد. مــادران بــه جــای تمرکز 
بــر تغییــر رفتــار کــودک، دغدغــه بیشــتری در مــورد خودشــان و 
تغییــر رفتــار خودشــان تجربــه کردنــد. کــودکان نیــز بــرای مدتــی 
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از کنتــرل گــری و درگیــری ذهنــی مــادر رهــا شــدند و توانســتند 
بــر تغییــر رفتــار خــود تمرکــز کننــد. آنهــا، مــادر را الگوی مناســبی 
بــرای خــود یافتنــد. محــدود نمــودن نمونــه به گــروه مــادران دارای 
کــودک مبتــال بــه اختــالل نافرمانــی مقابلــه ای و نداشــتن مرحلــه 
پیگیــری آمــوزش از جملــه محدودیــت هــای ایــن پژوهــش بــود. 

نتیجه گیری
ــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه  ب
دســت یافــت کــه آمــوزش فرزندپــروری مبتنــی بــر روان درمانــی 
انگیزشــی بــر کاهــش پرخاشــگری کــودکان مبتــال بــه نافرمانــی 
ــش  ــروه آزمای ــه گ ــود. پژوهــش نشــان داد ک ــر ب ــه ای موث مقابل
ــا کاهــش پرخاشــگری  ــروری ب ــوزش فرزندپ ــت آم ــس از دریاف پ
ــن      ــود. بنابرای ــراه ب ــازی( هم ــم و لجب ــت، تهاج ــم و عصبانی )خش
ــر روان  ــی ب ــروری مبت ــوزش فرزندپ ــه آم ــت ک ــوان گف ــی ت م

ــادران داشــت. ــر م ــر مهمــی ب ــی انگیزشــی تاثی درمان
ــدون  ــارض ب ــل تع ــودن، ح ــوب ب ــد خ ــک وال ــرای ی ــوزش ب آم
اســتفاده از پرخاشــگری کالمــی و آگاهــی از شــیوه هــای درســت 
تربیتــی، برطرف شــدن مشــکالت رفتــاری والدیــن و در نهایت رفع 
ضعــف در مهــارت هــای فرزندپــروری موجــب بهبــود پرخاشــگری 
کــودکان شــد. آمــوزش و آگاهــی دادن بــه مــادر، بیشــترین تاثیــر 
ــروری مجموعــه  ــد- کــودک دارد و فرزندپ ــط وال را در بهبــود رواب
مهــارت هایــی اســت کــه تحــت تاثیــر نگــرش، آمــوزش و تمریــن 
اســت و مــادران بــا شــرکت در کالس هــای آمــوزش شــیوه هــای 
ــدان  ــای فرزن ــه رفتاره ــبت ب ــی نس ــرش مثبت ــروری نگ فرزندپ

ــارض  ــرای حــل تع ــی ب ــدا کــرده و از راهبردهــای منطق خــود پی
اســتفاده کردنــد و راهبردهــای اســتدالل منطقــی را بــه راهبردهای 

پرخاشــگری کالمــی و بدنــی ترجیــح مــی دهنــد. 
ــر روان  ــی ب ــروری مبتن ــوزش فرزندپ ــه اثربخشــی آم ــا توجــه ب ب
ــی انگیزشــی در ایــن پژوهــش، پیشــنهاد مــی شــود کارگاه  درمان
هــای آموزشــی فرزندپــروری مبتنــی بــر روان درمانــی انگیزشــی 
بــرای والدیــن اجرا شــود و از آمــوزش فرزندپــروری مبتنی بــر روان 
درمانــی انگیزشــی بــه عنــوان یــک راهبــرد آموزشــی درمانی جهت 
کاهــش تعــارض والــد- فرزنــدی و پرخاشــگری کــودکان اســتفاده 
ــه بررســی مقایســه  ــوان ب ــه پیشــنهاد دیگــر مــی ت شــود. از جمل
ــی  ــر روان درمان ــی ب ــروری مبتن ــوزش فرزندپ ــی آم ای اثربخش
انگیزشــی و اثربخشــی دیگــر برنامــه هــای آمــوزش فرزندپــروری 
بــر روی مشــکالت مرتبــط بــا ســالمت روان کــودکان اشــاره کرد.
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