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فصلنامه آموزش ،مشاوره و روان درمانی
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بررسی اثربخشی مداخلهی پيشگيری خانواده-محور مبتنی بر دلبستگی بر بهبود رابطهی
والد-فرزند ،انگيزهی پيشرفت تحصيلی و هوش هيجانی نوجوانان دچار اختالل سلوک
ناهید محمودی 1،نیلوفر رفاهی 2،فروغ ماهی گیر 3،آیتاهلل کریمی

باغملک*4

چکيده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی مداخلهی پشگیری خانواده-محور مبتنی بر دلبستگی بر بهبود رابطهی والد-
فرزند ،انگیزهی پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی نوجوانان دچار اختالل سلوک ( )CDدر شهر اهواز بود.
روش :طرح پژوهش حاضر ،نیمهآزمایشی با گروه کنترل و به روش تحلیل کواریانس چندمتغیره بود .جامعهی پژوهش حاضر
شامل کلیهی دانشآموزان دچار اختالل سلوک شهر اهواز بود که با روش نمونهگیری هدفمند 30 ،دانشآموز دچار  CDانتخاب
شدند و به طور تصادفی به دو گروه مساوی درمان یا کنترل تخصیص یافتند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس
رفتار متعارض ،آزمون انگیزهی پیشرفت هرمنز و مقیاس هوش هیجانی ونگ-الو هستند .برای گروه آزمایش 11 ،جلسهی 50
دقیقهای هفتگی برنامهی مداخلهی پیشگیری خانواده-محور مبتنی بر دلبستگی اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ گونه مداخلهای
دریافت نکرد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار استنباطی تحلیل کواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAو تک
متغیری ( )ANCOVAاستفاده شد .تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS-25انجام شد.
یافته ها :نتایج  MANCOVAو  ANCOVAنشان داد که مداخلهی به کار رفته باعث کاهش میزان تعارض والد-فرزندی
و افزایش انگیزهی پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی دانشآموزان دچار  CDمیشود.
نتيجه گيری :به طور کلی ،میتوان گفت که مداخلهی پشگیری خانواده-محور مبتنی بر دلبستگی برای کمک به دانشآموزان
دچار  ،CDاثربخش است و توصیه میشود.
کليدواژهها :مداخلهی پیشگیری خانواده محور ،دلبستگی ،رابطهی والد-فرزندی ،انگیزهی پیشرفت تحصیلی ،عملکرد هیجانی،
اختالل سلوک.
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مقدمه
اختالل سلوک ،)CD(1یک اختالل رایج و ناتوان کننده در کودکان و نوجوانان است که دارای پیچیدگیها و مشکالت بسیاری
برای معلمان ،خانوادهها ،نوجوانان و حتی جامعه است .انجمن روانپزشکی آمریکا CD ،)2013(2را به صورت یک الگوی
تکراری و مداوم از رفتار تعریف میکند که براساس آن ،حقوق اساسی دیگران پایمال میشود و بر عملکرد تحصیلی ،اجتماعی
و حرفهای فرد تأثیر منفی میگذارد .در این اختالل ،دست کم سه مورد از  15نشانهی زیر که دست کم یکی از آنها بیشتر از
 6ماه ادامه دارد ،وجود دارد؛ نشانهها عبارتند از :پرخاشگری نسبت به افراد و حیوانات ( -1قلدری ،تهدید یا ترساندن دیگران،
 -2شروع دعواهای فیزیکی -3 ،داشتن سالحی که میتواند آسیب جدی بزند -4 ،ظلم فیزیکی نسبت به دیگران -5 ،ظلم
فیزیکی نسبت به حیوانات -6 ،دزدی در حین حضور قربانی -7 ،تجاوز جنسی) ،تخریب اموال ( -8آتشافروزی عمدی با
قصد آسیبرسانی -9 ،تخریب عمدی اموال دیگران) ،تقلب یا دزدی ( -10ورود غیرقانونی به خانه ،ساختمان یا ماشین فردی،
 -11دروغگرویی برای به دست آوردن یا اجتناب از چیزی -12 ،دزدیدن چیزهای بیارزش در هنگام نبود قربانی) و تخلف
جدی از قوانین ( -13دیر بیرون ماندن در آخر شب -14 ،دست کم دو بار فرار از خانه -15 ،فرار از مدرسه) (انجمن
روانپزشکی آمریکا .)2013 ،این اختالل ،احتمال رنج کشیدن از مشکالت هیجانی ،مصرف مواد ،حملههای اضطرابی و خلق و
خو و آسیبشناسی روانی بزرگساالن در زندگی آنها را افزایش میدهد (جنینگز ،پرز و رینگل گونزالز.)2018 ،
پژوهشها نشان دادهاند که اختالالت رفتاری مثل  CDدر میان سایر اختالالت هیجانی در طول سالهای مدرسه در سطح باالیی
قرار دارند (آزادیکتا .)2011 ،این اختالل به طور قابل مالحظهای عملکردهای هیجانی و اجتماعی کودک و نوجوان را در خانه،
مدرسه و جامعه مختل میکند .این مشکل رفتاری میتواند باعث ایجاد پریشانی هیجانی شدید و رفتار ضداجتماعی (پارکر،
 ،)2017ضعف در عملکرد تحصیلی (لئو ،هوانگ ،کائو و گائو ،)2017 ،خوداحترامی کم و بیکفایتی در مهارتهای کالمی و
غیرکالمی (تاپا )2017 ،و ناتوانی در مواجهه با مشکالت (کایل و پرایس ،2006 ،به نقل از آزادیکتا )2011 ،شود.
 CDبا طیفی از مشکالت والد و فرزندی شامل فرزندپروری سخت و کنترلگر ،فقدان تبعیت فرزند ،افزایش پرخاشگری نسبت
به والدین و الگوهای تعاملی والد-فرزندی اجباری ،و به طور کلی ،تعارض والد-فرزندی مرتبط است (کالر ،مکگو ،لکونو و
برت.)2011 ،
تعارض والد-فرزند را میتوان به عنوان بعدی از رابطهی والد-فرزندی تعریف کرد که با تعاملهای ناسازگار یا زنندهای تعریف
میشود که در طول آن هم والد و هم فرزند ،رفتارها و عواطف منفی از خود بروز میدهند (ویور ،شاو ،کراسن ،دیشین و
ویلسن .)2014 ،بوکر ،آلن-دیک ،دانسمور و گرین( )2016اشاره میکنند که تعارض والد-فرزندی ،سازوکاری است که به
موجب آن ،مشکالت ضداجتماعی جوان حفظ میشوند و تداوم مییابند .به طور مهمی ،مطالعات نشان دادهاند که تعارضهای
مادر-فرزندی بیشتر به طور معناداری قادر به پیشبینی اختاللهای بیشفعالی/کمتوجهی 3،سلوک و نافرمانی4هستند که نشان
میدهد که فرآیندهای ناکارآمد خانوادگی باعث ایجاد رفتارهای مشکلساز خاللگر متعدد و همپوشان میشوند (ویور و
همکاران.)2014 ،
از سوی دیگر ،پیشرفت تحصیلی در سن مدرسه رفتن فرزندان ،یک عامل مهم تاثیرگذار بر عملکرد شغلی و حرفهای و پایگاه
اقتصادی-اجتماعی افراد در بزرگسالی است .در همین راستا ،پژوهشها نشان دادهاند که کودکان و نوجوانان دچار  ،SDعالوه
بر خانه ،دارای مشکالت جدی در مدرسه مانند عملکرد تحصیلی ضعیف ،ناتوانی در ایجاد دوستی و بینظمی و اخاللگری
هستند (برای مثال ،اکپان ،اوجیناکا و اکانم .)2010 ،به عالوه ،این نوجوانان در یادداشت برداری برای یادگیری نیز دچار مشکل
)3- attention deficit hyperactivity (ADHD
4- oppositional defiant disorder

1- conduct disorder
2- American Psychiatric Association
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هستند .همچنین ،تحقیقات نشان دادهاند که کودکان و نوجوانان دچار  ،CDدچار مشکالتی در مدرسه شامل پیشرفت تحصیلی
کم ،نمرههای پایین ،نتایج ضعیف در آزمونهای استاندارد ،تعداد بیشتر موارد انضباطی ،تعداد بیشتر موارد تعلیق و همچنین
ترک تحصیل بیشتر مرتبط است (کویک.)2007 ،
تنظیم هیجان برای بهزیستی روانشناختی و عملکرد اجتماعی افراد ضروری است (استونسون ،میلینگز و امرسون.)2018 ،
اگرچه راهبردهای تنظیم هیجان را میتوان به صورت اختیاری به کار برد ،ولی این فرآیندها معموالً به صورت ناهشیار عمل
میکنند .تحقیقات نشان دادهاند که حدود  50درصد از نوجوانان دچار مشکالت هیجانی دچار  CDهستند (مرکز کنترل و
پیگیری از بیماریها )2013 1،و حدود  30تا  75درصد از نوجوانان دچار  ،CDاز اختالل  ADHDو حدود  50درصد از
آنها از حداقل یکی از اختالالت هیجانی شامل خلقی ،اضطرابی یا اختالل استرس پس از سانحه )PTSD( 2رنج میبرند
(اوگاندل .)2018 3،اخیراً  ،اشاره شده است که مشکالت در تنظیم هیجان میتوانند یک سازوکار مهم تاثیرگذار بر مشکالت
رفتاری در  CDباشند (اسکورل ،ونراین ،دو وید ،ونگوزن و سواب .)2016 ،مهارتهای معیوب تنظیم هیجانی با رفتارهای
جامعهپسند ،موفقیت تحصیلی ،شایستگی اجتماعی کمتر و کیفیت پایینتر روابط اجتماعی مرتبط هستند (کامراس و

هالبرستاد4،

.)2017
مداخالت آموزش فرزندپروری و خانواده-محور ،گستردهترین پژوهشها را داشتهاند و راهبردهای مداخلهای پیشگیرانه و
موثری برای درمان و پیشگیری از  CDدر نوجوانی هستند (آبسوت ،مورتی ،هالند ،بربر و کراس .)2006 ،در طول دههی
گذشته ،شواهد جدیدی شکل گرفته است که نشان دهندهی فواید قابل مالحظهی مداخلههای متمرکز بر والدین و خانواده برای
نوجوانان دچار مشکالت شدید رفتاری است (آبسوت و همکاران .)2006 ،این احتمال وجود دارد که افزایش کیفیت رابطهی
والد-فرزند ،یک عامل کلیدی برای تعیین اثر درمانی باشد .به عالوه ،با توجه به شواهد روزافزون مبنی بر اهمیت

دلبستگی5

والد-فرزندی در سالمت روان و بهزیستی اجتماعی در طول نوجوانی ،باید توجه ویژهای به نقش دلبستگی به عنوان یک عامل
کلیدی در رفع مشکالت خانوادهها شود (الکتونگ ،سلیسبری و چمراتریتیرونگ .)2018 ،با توجه به آنچه گفته شد ،هدف
پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی مداخلهی پیشگیری خانواده-محور مبتنی بر دلبستگی بر بهبود رابطهی والد-فرزند ،عملکرد
تحصیلی و هوش هیجانی نوجوانان دچار اختالل سلوک در شهرستان اهواز بود.
روش
طرح پژوهش حاضر ،آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون است که در آن از دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد .جامعهی
آماری پژوهش حاضر شامل کلیهی دانشآموزان دچار اختالل سلوک شهر اهواز است که از این میان 30 ،نفر با روش نمونهگیری
هدفمند انتخاب و براساس مالکهای ورود (تشخیص بالینی اختالل سلوک ،نمرهی باال در مقیاس رفتار متعارض و نمرهی
پایینتر در آزمون انگیزهی پیشرفت هرمنز و مقیاس هوش هیجانی) انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش ( 15نفر) و
کنترل ( 15نفر) تقسیم شدند .میانگین و انحراف معیار سن آزمودنیها در گروه آزمایش به ترتیب  16/27و  2/03سال و در
گروه کنترل 16/53 ،و  2/29بود .همچنین ،جنسیت تمام آزمودنیها پسر بود.
مقياس رفتار متعارض 6:این مقیاس توسط پرینز ،فوستر ،کن و الیری( ،1979به نقل از شریعتی و امامیپور )1394 ،ساخته شد
و شامل  20ماده است .آزمودنی با پاسخهای «درست» یا «نادرست» به سؤاالت پاسخ میدهد .نمرههایی که از فرمهای پدر و
مادر به دست میآید جداگانه با هم جمع زده میشود و به عنوان نمره تعارض پدر-فرزند و مادر-فرزند محاسبه میشود؛ به
4- Camras & Halberstadt
5- attachment
6- Conflict Behavior Scale

1- Centers for Disease Control and Prevention
2- posttraumatic stress disorder
3- Ogundele

 / 79بررسی اثربخشی مداخلهی پيشگيری...

عالوه ،جمع نمرهی هر دو والد با یکدیگر ،نمرهی کل تعرض والد-فرزندی را نشان میدهد .دامنهی نمرهی کل این مقیاس از
 0تا  40است .نمرهی باالتر در این مقیاس ،ارتباطات منفی بیشتر را نشان میدهد .ضریب آلفای خردهمقیاسهای تعارض با
مادر و تعارض با پدر به ترتیب  0/918و  0/899گزارش شده است (شریعتی و اماکیپور .)1394 ،پاسخهای تقابلی خانوادههای
مراجعه کننده به کلینیک و خانوادههای سالم نیز ،روایی مالکی این مقیاس را نشان میدهد (وارنر .)2006 ،در این پژوهش
ضریب آلفای کرونباخ برای تعارض مادر-فرزند  0/913و برای تعارض پدر-فرزند  0/932به دست آمد.
آزمون انگيزهی پيشرفت هرمنز 1:این پرسشنامه توسط هرمنز ( ،1970به نقل از سهرابی ،قوتی ،میرحسینی و حسینی)1395 ،
ساخته شد و شامل  37ماده است که به صورت لیکرت و  4گزینهای پاسخ داده میشوند .دامنهی نمرههای این آزمون بین 37
تا  148است که نمرهی باال نشانگر انگیزهی پیشرفت باال و نمرهی پایین ،بیانگر انگیزهی پیشرفت پائین در فرد است .هرمنز
( ،1970به نقل از سهرابی و همکاران )1395 ،پایایی این آزمون را با روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب  0/82و 0/85
و ضریب اعتبار این پرسشنامه را با محاسبهی همبستگی با رفتارهای پیشرفتگرا  r = 0/88محاسبه کرد .سهرابی و همکاران
( )1395ضریب آافای کرونباخ این آزمون را  0/83گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ  0/913برای کل
آزمون به دست آمد.
مقياس هوش هيجانی وونگ-الو .)WLEIS(2این مقیاس توسط وونگ ،الو و وونگ ( )2004ساخته شد و مشتمل بر 16
ماده است .مادههای این مقیاس در یک طیف لیکرت  5گزینهای ( = 1کامالً مخالف = 2 ،مخالف = 3 ،نظری ندارم = 4 ،موافق
و  = 5کامالً موافق) نمرهگذاری میشوند .حداقل و حداکثر نمرههای این مقیاس  16و  90است .نمرهی باالتر نشان دهنده هوش
هیجانی باالتر است .وونگ و همکاران ( )2004پایایی این مقیاس را از طریق روش آلفای کرونباخ  0/94و روایی همگرای آن
را با مقیاس صفت فراخلق  0/63گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ  0/819برای کل مقیاس به دست
آمد.برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای تحلیل کواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAو تک متغیری ()ANCOVA
استفاده شد .تحلیلها با استفاده از ویرایش  25نرمافزار بستهی آماری برای علوم اجتماعی )SPSS-25(3انجام شد .نمونهی
پژوهش به واسطهی همکاری ادارهی آموزش و پرورش شهرستان اهواز و مدارس برای مصاحبه با دانشآموزانی که به علت
مشکالت بیانضباطی به هستهی مشاورهی آموزش و پرورش ارجاع داده شده بودند ،انتخاب شدند .آزمودنیها پس از انجام
مصاحبهی غربالگری و مشخص شدن مالکهای ورود ،ثبت نام شده و پیشآزمون روی آنها اجرا شد و  30نفری که واجد
شرایط شرکت در پژوهش بودند ،به صورت تصادفی انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل
( 15نفر) تقسیم شدند .مداخلهی آزمایشی روی گروه آزمایش اجرا شد در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخلهای دریافت
نکرد .مداخله طی  11جلسهی هفتگی  50دقیقهای برگزار شد (جدول  1را ببینید) .پس از اتمام  11جلسه ،پسآزمون روی هر
دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید.
جدول  .1محتوای جلسههای آموزشی مداخلهی خانواده-م حور مبتنی بر دلبستگی (اقتباس از آبسوت و همکاران)2006 ،

جلسه

عنوان جلسه

اصل

1

جلسه اطالعاتی

دلبستگی و فرزندتان

محتوای جلسه


3- statistical package for social sciences

ارائهی اطالعات دربارهی نقش
دلبستگی در رشد و نوجوانی.

1- Hermans' Achievement Motivation Test
2- Wong-Law Emotional Intelligence Scale
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ارائهی مروری از برنامه و افزایش
انگیزه.



2

درک رفتار به واسطهی

تمام رفتارها دارای معنا

دلبستگی

هستند

شناخت رفتار به عنوان نوعی از
ارتباطات پیرامون دلبستگی.



پرورش مهارت در گام به عقب
برداشتن و در نظر گرفتن سایر
معناهای احتمالی رفتار.



افزایش شناخت که نیازهای دلبستگی
در سراسر عمر ادامه مییابد و با رشد

3

دلبستگی در طول عمر

کودک ،به شیوههای مختلفی ابراز

دلبستگی برای زندگی
است

میشوند.


پرورش مهارت درک رفتارهای کودک
برحسب سطح رشدی و نیازهای
دلبستگی خودش.



شناخت و پذیرش تعارض به عنوان
یک بخش هنجاری از روابط ،به ویژه

4

تعارض – فرصتی برای

تعارض ،بخشی از

درک و ارتباط

دلبستگی است

در طی نوجوانی که معموالً مخابره
کنندهی نیازهای دلبستگی است.


پرورش مهارت تنظیم عاطفه ،حفظ
ارتباط و مذاکره در هنگام مواجهه با
تعارض.



شناخت و پذیرش تالشهای نوجوان
برای استقالل و نیاز دائمی به دسترس-

5

استقالل شامل ارتباط

6

تغییر – درک و بهای آن

پذیری والدین برای حمایت.

دلبستگی ایمن :تعادلی



بین ارتباط و استقالل

پرورش مهارت ارائهی حمایت
هیجانی مداوم همراه با ساختار و
انتظارات روشن در پاسخ به رفتار
نوجوان.



شخصی درمورد تجارب در روابط

رشد شامل حرکت رو به

دلبستگی و ظرفیت باز بودن نسبت به

جلو در حین درک گذشته
است

افزایش آگاهی از تأثیر روایتهای

تجارب جدید.


پرورش مهارت شناسایی انتظارات و
موانعی که والدین در ارتباط با تغییر در
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روابط با فرزندانشان دارند و افزایش
انگیزهی غلبه بر این موانع.


افزایش درک نقش همدلی برای
تجارب فرزندان و والدین به عنوان

7

همدلی – ضربان قلب

درک ،رشد و تغییر با

یک مؤلفهی ضروری در دلبستگی

دلبستگی

همدلی آغاز میشود

ایمن.



پرورش مهارتهای گوش به دیگران
در حل تعارضها.


افزایش درک آن که نوجوانی یک
دورهی رشد منحصر به فرد شامل
گسترش حس خود ،شکلگیری روابط

8

متعادل ساختن ارتباط و
استقالل

جدید و تعادل اینها با دلبستگی های

روابط شامل مرتبط و
مستقل بودن است :حفظ

موجود است.


پرورش مهارتهای حفظ شراکت بین

تعادل ،کلید آن است

والدین و نوجوان که رابطهی آنها را
پرورش میدهد و از گسترش روابط
دلبستگی در زندگی نوجوان حمایت
میکند.


افزایش آگاهی از آن که دلبستگی به
واسطهی تجلیل از ارتباط با نوجوان،
لذت و به واسطهی مذاکرهی تعارض
و تغییر در رابطه ،درد به همراه دارد.

9

جشن گرفتن دلبستگی

تمرکز بر تعارض و تغییر میتواند مانع

دلبستگی ،لذت و درد به

از فرصت برای تجلیل مداوم از ارتباط

همراه دارد

شود.


پرورش مهارت در تداوم پذیرش
فرصتهای تجلیل از ارتباط ،علیرغم
وجود تعارض و اهمیت شفافیت و
پایداری در انتظارات از رفتار نوجوان.

دلبستگی سبب اعتماد به
10



افزایش آگاهی که تغییر ،یک فرآیند

یک قدم پس ،دو قدم

رابطه حتی در طول مواقع

آسان نیست؛ موانعی رخ میدهد و

پیش – ماندن در دوره

متالطم میشود .مصیبت،

میتوانند انگیزه را کم کنند (یعنی،

فرصتی برای یادگیری

شناخت بازگشت و پیشگیری).
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پرورش مهارتهای بازگویی مجدد
«موانع» به عنان فرصتهایی برای
یادگیری و رشد به جای شکست.


11

جلسهی بازخورد

گروه والدین ،ابزاری



جهت کار مداوم در روابط

پذیرش والدین به عنوان شریکهای
رشد ،تشویق بازخورد صادقانه.
جمعآوری بازخورد والدین به منظور
بهبود ارائهی خدمات.

یافتهها
جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای تعارض والد-فرزند ،عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی آزمودنیها برحسب گروهها در مراحل مختلف
سنجش ()n = 30

متغيرها

شاخصهای آماری

تعارض والد-فرزند

گروه آزمایش
میانگین

عملکرد تحصيلی
هوش هيجانی

گروه کنترل

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

29/8

4/443

30/73

3/081

پس آزمون

14/8

5/401

30/87

3/159

پیش آزمون

52

7/358

53/2

6/178

پس آزمون

83/27

5/298

54/4

7/049

پیش آزمون

32/27

5/574

31/27

5/106

پس آزمون

58/93

2/251

32/13

6/578

همانگونه که در جدول ( )2مشاهده میشود ،در ارتباط با تعارض والد-فرزند ،میانگین (و انحراف معیار) گروه آزمایش در
پیشآزمون به ترتیب  )4/443( 29/8و در پسآزمون  )5/401( 14/8و میانگین (و انحراف معیار) گروه کنترل در پیش آزمون
 )3/081( 30/73و در پس آزمون  )3/159( 30/87است .همچنین ،در ارتباط با عملکرد تحصیلی ،میانگین (و انحراف معیار)
گروه آزمایش در پیش آزمون به ترتیب  )7/358( 52و در پس آزمون  )5/298( 83/27و میانگین (و انحراف معیار) گروه کنترل
به ترتیب در پیش آزمون  )6/178( 53/2و در پس آزمون  )7/049( 54/4است .در ارتباط با هوش هیجانی ،میانگین (و انحراف
معیار) گروه آزمایش در پیش آزمون به ترتیب  )5/574( 32/27و در پس آزمون  )2/251( 58/93و میانگین (و انحراف معیار)
گروه کنترل به ترتیب در پیش آزمون  )5/106( 31/27و در پس آزمون  )6/578( 32/13است.
جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری روی میانگین نمرههای پسآزمون تعارض والد-فرزند ،عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی آزمودنیهای
گروههای آزمایش و کنترل

شاخص آماری
نام آزمون
آزمون اثر پیالی

مقدار

F

0/964

207/178

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

فرضیه

خطا

معناداری

3

23

0/001

اندازه اثر
0/964

توان
آماری
1/00
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آزمون المبدای ویلکز

0/036

207/178

3

23

0/001

0/964

1/00

آزمون اثر هتلینگ

27/023

207/178

3

23

0/001

0/964

1/00

آزمون اثر بزرگترین ریشه

27/023

207/178

3

23

0/001

0/964

1/00

همانگونه که در جدول  3ارائه شده است ،با کنترل پیش آزمون ،سطوح معناداری همهی آزمونها بیانگر آن هستند که بین
شرکت کنندگان گروههای آزمایش و کنترل در مرحلهی پس آزمون حداقل در یکی از متغیرهای وابسته (رابطهی والد-فرزندی،
عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی) تفاوت معناداری مشاهده میشود ( p > 0/01و  .)F = 207/178جهت پی بردن به این
تفاوت دو تحلیل کواریانس در متن مانکوا صورت گرفت .با توجه به اندازهی اثر محاسبه شده 0/96 ،درصد از کل واریانسهای
گروه آزمایش و کنترل ناشی از اثر متغیر مستقل است .همچنین توان آماری آزمون برابر با  1/00است ،بدین معنا که آزمون
توانسته با توان  100درصد فرض صفر را رد کند.
جدول  .4نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در متن مانکوا روی متغیرهای رابطهی والد-فرزند ،عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی در مرحلهی پس
آزمون با کنترل پیش آزمون

شاخصهای آماری
متغیرها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

روابط والد-فرزندی

1767/143

1

1767/143

111/252

0/001

عملکرد تحصیلی

6396/74

1

6396/74

243/375

0/001

هوش هیجانی

4932/847

1

4932/847

352/312

0/001

با توجه به مندرجات جدول  ،4مقادیر  Fبرای روابط والد-فرزندی ،عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی به ترتیب ،111/252
 243/375و  352/312به دست آمدند که در سطح  p > 0/01معنادار هستند .در نتیجه ،با توجه به میانگینهای جدول  2میتوان
گفت که تعارض والد-فرزندی در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش و عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی افزایش یافتهاند.
به عبارت دیگر ،میتوان گفت که مداخلهی پیشگیری خانواده-محور مبتنی بر دلبستگی موجب بهبود روابط والد-فرزندی،
عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی در دانشآموزان دچار  CDدر شهر اهواز شده است.
بحث و نتيجهگيری
همانگونه که گفته شد ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخلهی پیشگیری خانواده-محور مبتنی بر دلبستگی بر بهبود
رابطهی والد-فرزندی ،عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی دانشآموزان دچار اختالل سلوک در شهر اهواز بود .نتایج پژوهش
حاضر نشان دادند که به کارگیری مداخلهی پیشگیری خانواده-محور مبتنی بر دلبستگی باعث افزایش کیفیت روابط والد-
فرزندی ،انگیزهی تحصیلی و هوش هیجانی نوجوانان دچار  CDمیشود .در این رابطه ،تنها یک مطالعه یافت شد که اثربخشی
این برنامهی مداخلهای را سنجیده باشد .آبسوت و همکاران ( )2006در با هدف بررسی تأثیر برنامهی آموزش تقویت روابط
والد-فرزند براساس اصول دلبستگی ،همسو با نتایج پژوهش حاضر دریافتند که به کارگیری این برنامه به افزایش حس شایستگی
ادراک شدهی والدین از فرزندپروری خود ،کاهش رفتارهای پرخاشگرانهی نوجوان و مشکالت درونیسازی و برونیسازی
شدهی آنها و همچنین کاهش سطوح اجتناب در رابطهی مراقب-نوجوان ،به طور معناداری مؤثر بود .تیول ،جرمن ،چونگ،
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هرل و مارکل ( )2016در یک مقالهی پژوهشی با طرح فراتحلیل به بررسی رابطهی بین سبکهای دلبستگی با اختالل سلوک و
اختالل نافرمانی مقابلهجویانه )ODD(1پرداختند و گزارش کردند که ارتباط معناداری بین نشانههای  CD/ODDو دلبستگی
ناایمن وجود دارد .به عالوه ،این پژوهشگران دریافتند که رابطهی قدرتمندی بین نشانههای  CD/ODDبا نشانههای دلبستگی
آشفته 2وجود دارد .ویسانی ،شهنیییالق ،عالیپور و مهرابیزادههنرمند ( )1394با بررسی درمان ارتباط کودک-والد براساس
نظریهی دلبستگی بر بهبود نشانگان  ADHDروی کودکان  7تا  10نشان دادند که استفاده از این درمان باعث کاهش چشمگیر
رفتارهای پرخاشگرانهی کودکان و بهبود روابط والد-فرزندی آنها میشود.
به طور کلی ،در پرتوی شواهد روزافزون از نقش چشمگیر مداخلههای والدینی و خانوادگی در درمان اختالالت رفتاری ،از
مداخلهی پیشگیری خانواده-محور مبتنی بر دلبستگی برای ادغام پژوهشهای مربوط به اثربخشی فرزندپروری ،رشد نوجوانی
و دلبستگی استفاده شده است .برخالف سایر رویکردهای درمانی والدینی که از یک برنامهی مدیریت رفتاری اصلی استفاده
میکنند ،برنامهی مداخلهای مورد استفاده در پژوهش حاضر روی افزایش دلبستگی ایمن ،ظرفیت انعکاسی والدین ،حساسیت
و همچنین تنظیم مؤثر عاطفهی زوجی تمرکز میکند (آبسوت و همکاران .)2006 ،تحقیقات نشان دادهاند که این مؤلفههای
فرزندپروری به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار فرزندپروری و پیامدهای رفتاری و هیجانی فرزندان تأثیر دارند (برای مثال،
رایت و ادجینتون .)2016 ،افزایش شایستگی والدین در این حیطهها میتواند مهارتهای آنها را در «بازگویی» 3رفتارها و
نیازهای نوجوان ،تعدیل پاسخهای هیجانیشان به رفتار مشکل و به کارگیری ذهنآگاهانهی راهبردهای فرزندپروری برای
حمایت از رابطهشان با فرزندشان در حالی که محدودیتها و انتظارات خود را به روشنی مشخص میکنند ،تسهیل کند .این
برنامهی آموزشی  10هفتهای (منهای جلسهی اول که صرفاً ارائهی اطالعات به والدین است) ،یک قالب روانی-آموزشی4اتخاذ
میکند و روی اصول دلبستگی ،به ویژه اصول مربوط به دورهی رشد نوجوانی و تلویحات آن برای فرزندپروری تمرکز میکند.
این برنامه شامل فعالیتهای تجربهای در قالب تمرینها و بازی نقش به والدین کمک میکند تا مهارتهای الزم جهت شناخت،
درک و پاسخدهی بهتر به نیازهای فرزندانشان را پرورش دهند .در این برنامهی آموزشی ،هر جلسه با ارائهی یک اصل دلبستگی
آغاز میشود که به والدین کمک میکند مشکالت دلبستگی فرزندشان که به تعاملهای چالشانگیز آنها با فرزندشان مربوط
میشود ،بهتر بشناسند (این اهداف و محتوای آنها در جدول  1ارائه شدهاند) .در این برنامه ،به والدین آموزش داده میشود که
تعارض ،بخشی از دلبستگی است و در مواقع گذار در رابطه ،مانند گذار در دورهی نوجوانی ،به صورت حاد است .همچنین،
به والدین آموزش داده میشود که در مواقع پر هیجان ،بتوانند عقب بایستند و عواطف و هیجانهای خود را به خوبی بشناسند
و آنها را تعدیل کنند و معناهای احتمالی پشت رفتار نوجوان را درک کنند.
پژوهش حاضر ،با چند محدودیت همراه بود .از جمله این که در این پژوهش برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده
است .با توجه به اینکه پرسشنامه جنبهی خودگزارش دهی دارد و افراد با تمایل خود به آن پاسخ میدهند ممکن است در
پاسخهایشان حالت سوگیری وجود داشته باشد .همچنین ،با توجه به این که افراد شرکت کننده در این پژوهش از یک جنس
بودند تعمیم نتایج به هر دو جنس زن و مرد باید با احتیاط صورت گیرد .در نهایت ،به دلیل محدویت زمانی پژوهش ،امکان
پیگیری طوالنی مدت نتایج دورهی آموزشی وجود نداشت .به همین علت ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای دیگر که به صورت
آزمایشی انجام میگیرد یک دورهی پیگیری نسبتاً طوالنی برای پیگیری اثر دورهی آموزشی لحاظ شود.

3- reframing
4- psycho-educational

1- oppositional defiant disorder
2- disorganized attachment symptoms
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Effectiveness of an attachment-based family-oriented preventive intervention on
improvement of behavioral, academic, and emotional performance of adolescents with
conduct disorder
Nahid Mahmoodi1, Niloofar Refahi2, Foroogh Mahigir3, Ayatollah Karimi Baghmalek4
Abstract
Purpose: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of family-centered
intervention based on attachment on improving parent-child relationship, educational
achievement motivation and emotional intelligence in adolescents with behavioral disorder
(CD) in Ahwaz.
Method: The present study was a semi-experimental design with control group and
multivariate analysis of covariance. The study population consisted of all students with
behavioral disorder in Ahvaz city. By purposeful sampling, 30 students with CD were selected
and randomly assigned to either equal treatment or control groups. The tools used in this
research are the contradictory behavioral scale, the Hermann's motivation test, and the WangLoo Emotional Intelligence Scale. For the experimental group, 11 weekly 50-minute sessions
of an intervention-based family-centered intervention program were implemented but the
control group did not receive any interventions. In order to analyze the data, inferential
statistics of multivariate covariance analysis (MANCOVA) and one-variable ANCOVA were
used. Statistical analyzes were performed using SPSS-25 software.
Results: The results of MANCOVA and ANCOVA showed that the intervention used to
reduce parent-child conflict and increase the motivation for academic achievement and
emotional intelligence of students with CD.
Conclusion: In general, intervention-based family-centered attachment interventions to help
students with CD are effective and recommended.
Keywords: Family-based prevention intervention, attachment, parent-child relationship,
academic achievement motivation, emotional functioning, conduct disorder.
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