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رابطه مشکالت دلبستگی با عالئم اختالل نافرمانی مقابلهای کودکان
2

خلیل اسماعیلپور ،*1افروز میر ،2احمد زارعی

تاریخ پذیرش31/00/51 :

تاریخ دریافت31/03/01 :

چکیده
زمینه و هدف :با توجه به شیوع باالی اختالل نافرمانی مقابلهای در کودکان و پیامدهای بعدی این اختالل ،هدف مطالعه حاضر بررسی
رابطه مشکالت دلبستگی با شدت عالئم اختالل نافرمانی مقابلهای در کودکان دبستانی بود.
روش :طرح پژوهش حااضااار توصااای ی از نوع مطاالعاات همبساااتگی اسااات .جاامعاه ماری دانش موزان مدارس ابتدایی منطقه 4
موزشوپرورش شا ر تبریز در سااال تیصاایلی  5334-31را شااامم میشااد .شاارکتکنندگان تعداد  113ن ر ( 553دختر 550 ،پساار) از
کودکان در دامنه ساانی  0-55ساااله بودند که با روش نمونهگیری خوشااهای چندمرحلهای انتخاب و از والدینشااان خواسااته شااد مقیاس
درجهبندی اختالل نافرمانی مقابلهای (هومرسان و همکاران )1000 ،و پرساشنامه دلبستگی میانخویشاوندی (کاپنبرگ و هالپرن)1000 ،
را در رابطه با کودک خود تکمیم کنند .دادهها با است اده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تیلیم شد.
یاافتاهها :نتایج نشاااان داد که رابطه معناداری بین مؤل ههای مربوط به مشاااکالت دلبساااتگی و اختالل نافرمانی مقابلهای وجود دارد
( )p<0/05و مشاکالت دلبستگی پیشبین قوی برای شدت عالئم اختالل نافرمانی مقابلهای در کودکان دبستانی است؛ بهطوری که این
مؤل هها توانستند  40درصد واریانس رفتارهای مقابلهای کودکان را تبیین کنند.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش حاضاار ،همسااو با نیریه دلبسااتگی بالبی ،نقش دلبسااتگی در اختالل نافرمانی مقابلهای تأیید
میشاود .تلوییات تشاخیصای و درمانی مشاکالت دلبساتگی برای درمان کودکان مبتالبه اختالل نافرمانی مقابلهای در مقاله بیث شده
است.
کلیدواژهها :اختالل نافرمانی مقابلهای ،دلبستگی ،رابطه مادر  -کودک

* .5نویسنده مسئول :دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران )(Khalil_sma@yahoo.com
 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
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رابطه مشکالت دلبستگی با عالئم اختالل نافرمانی و....

مقدمه

والااد  -کودک و رفتااارهااای بروننمود وجود دارد و ثبااات

یکی از اختاللهای دوران کودکی و نوجوانی ،اختالل نافرمانی

تعاارض والاد  -کودک و رفتارهای بروننمود در طول زمان،

مقابلهای 5است که از علم رایج ارجاع کودکان به کلینیکهای

زیاد اسااات ( .)55مطالعات بسااایاری ارتباط قوی بین تعامالت

روانشاناسی و مشاوره است ( 5و  .)1این اختالل بهعنوان یکی

متعاارض /من ی والااد -فرزناد و اختاللهااای بروننمود بعاادی

از مجموعااه اختاللهااای رفتاااری مخرب و از شااااای ترین

کودکاان را نشاااان دادهاناد ( .)51-51کودکان مبتالبه اختالل

اختاللهاای بروننمود 1اسااات .افراد مبتالباه اختالل نافرمانی

نافرمانی مقابلهای در ابتدا با عاممهای خطر خانوادگی مشخص

مقابلهای الگوی مداوم رفتار من یگرایانه ،نافرمانی و خصااامانه

میشوند ( .)50بهعنوان ملال ،انضباط بیثبات 0والدین (بهعنوان

در مقابم چ رههای قدرت نشان میدهند ،بهطوری که این نوع

یکی از شیوههای

والدگری7

ضعیف) عاملی مؤثر در رابطه بین

رفتارها در طول یک دوره حداقم  0ماهه قابم تشخیص باشد و

پرخاشاااگری فعال 8کودکان

و عالئم اختالل نافرمانی مقابلهای

به کنشوری فردی ،اجتماعی یا تیصیلی فرد سیب بزند (.)3

اسااات .بهعبارتدیگر ،کودکان پرخاشاااگر فعال در صاااورت

بیشترین تشخیص این اختالل معموالً قبم از سن  8سالگی است

بیثباتی انضباط والدینی ،از رفتارهای من ی برای نیم به اهداف

و نوعاً دیرتر از اوایم نوجوانی بروز نمیکند ( 4و  .)1مطالعات

خویش اسااات ااده میکنناد ( .)57در مطالعه کانینگ ام و بویم

همهگیرشناسی در جمعیتهای غیربالینی حاکی از ن است که

( )58مااادران کودکااانِ درخطر اختالل نااافرمااانی مقااابلااهای،

این رفتارها در  50تا  11درصااد کودکان ساانین مدرسااه دیده

نارسااکنشوری خانوادگی بیشاتری گزارش کردند و احساس

میشاود ( .)4اختالل نافرمانی مقابلهای در ساان پیشدبستانی تا

شاایساتگی کمتری بهعنوان والد داشتند .شیوههای والدگری و

دبستان و اوایم نوجوانی ثبات زیادی دارد ( 0و .)7

عاااماامهااای خاااناوادگای ،ظا اور اولیااه ( 53و  ،)10ثبااات
طاوالنایماادت عاالئم اختاللهااای بروننمود ( 15و  ،)11و

کودکاان باا عالئم اختالل ناافرماانی مقابلهای در مدرساااه

تشخیص اختالل نافرمانی مقابلهای را پیشبینی میکنند (.)13

پیشرفت خوبی ندارند ( ،)8در روابط بینفردی ضعیف هستند،
دارای مشکالت توجه و نارسایی در کنشهای اجرایی هستند،

یکی از نیریههایی که به ارتباطهای والد -کودک و نقش

و عمدتاً فاقد م ارتهای شاااناختی ،اجتماعی ،و عاط ی مورد

ن در اخاتاللهااای بعاادی کودکااان در طول دوران تیول
دلبستگی 3است.

نیریه دلبستگی به دانش

نیاز برای انجام تقاضااهای بزرگساالن هستند ( 4و  .)3بهعالوه

پرداخته است ،نیریه

اختالل نااافرمااانی مقااابلااهای در کودکااان ،هم بااا اختاللهااای

ما درباره پیوندهای بین تجربههای اولیه کودکان با مراقبانشان و

دروننمود 3و هم بااا اختاللهااای بروننمود مرتبط هساااتنااد و

عملکرد و ساااازشیاافتگی اجتمااعی و عااط ی بعادی کمک

پیشبین مشاکالت درازمدت ملم افساردگی ،اختالل نارسااایی

میکند ( .)14فرمولبندی بالبی 50از نیریه دلبستگی بیانگر این

توجه ا فزونکنشی 4و اختالل رفتار هنجاری 1هستند (.)7

اساات که تجربههای اولیه مخرب در ارتباطهای والد-کودک

یکی از اولین و بااادوامترین عواماام در تیول و تکاااماام

میتواند در فر یندهای عملکردی و ارتباطهای کودکان تنییم

شااخصاایت افراد ،خانواده اساات .از عوامم تأثیرگذار بر بروز

شاااود ،طوری کااه عملکرد روانی بعاادی را تیاات تااأثیر قرار

اختالل نافرمانی مقابلهای نیز میتوان به تعامالت والد -کودک

خواهااد داد ( .)11در مطااالعااهای کااه اساااپلتز ،گرینبرگ و

اشاره کرد ( .)50به نیر می ید یک رابطه دوطرفه بین تعارض

دیکالین ( )10بر روی کودکان سان مدرسه دارای مشکالت

1. Oppositional defiant disorder
2. Externalizing disorders
3. Internalizing disorders
4. Attention deficit/ hyperactivity
5. Conduct disorder

6. Inconsistent discipline
7. Parenting
8. Proactive aggression
9. Attachment
10. Bowlby
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بروننمود انجام دادند 84 ،درصد این کودکان از نیر دلبستگی

روش

بهعنوان ناایمن طبقهبندی شااادند ،درحالیکه تن ا  18درصاااد

الف) طرح پژوهش و شاارکات کننادگاان :این پژوهش

گروه مقایسه دارای سبک ناایمن بودند .پژوهشگران رفتارهای

توصای ی از نوع مطالعات همبساتگی است .جامعه موردمطالعه

کودکان دارای دلبستگی ش ته -نابسامان را بهصورت نافرمان

دانش موزان دبساتانی شا ر تبریز در ساال تیصیلی 5334-31

و مقابلهای توصیف کردهاند ( .)17عالوه بر این مطالعات نشان

بود .بعد از اخذ مجوزهای الزم از کمیته فنی و اخالقی سازمان

دادهاند که کودکان دارای سااابک دلبساااتگی اجتنابی ،اطاعت

موزش و پرورش افراد نمونه از بین دانش موزان دختر و پسر

کمتری از دساتورالعمم های معلمان و قوانین داشته و هیجانات

مدارس ابتدایی منطقه  4موزشوپرورش شاا ر تبریز به شاایوه

من ی بیشاااتری ابراز میکننااد .همینین این کودکااان توساااط

خوشااهای چندمرحلهای انتخاب شاادند .بدینترتیب که از بین

معلمانشان تکانشگرتر و متخاصمتر ارزیابی شدند (.)18

مدارس ابتدایی ن منطقه تعداد  3مدرسااه دخترانه و  3مدرسااه

شااواهد نشااان میدهد مداخلههایی که دلبسااتگی را هدف

پساارانه و در هر مدرسااه از هر پایه تیصاایلی اول تا پنجم ،یک

قرار میدهند ،ملم مداخلههایی که در ن ا مادران تیت درمان

کالس انتخاااب شااااد .بااه طوری کااه درمجموع  113ن ر از

مبتنی بر دلبساااتگی قرار میگیرناد ،شاااکاارا عالئم ناافرمانی

دانش موزان ( 553دختر و  550پساار) در این مطالعه شاارکت

مقااابلااهای را در کودکااان ن ااا کاااهش میدهناد ( .)5امنیاات

داشااتند .دامنه ساانی کودکان  0تا  55با میانگین ساانی ±5/03

دلبساااتگی میتواناد بهعنوان عامم خطر یا ح اظتکننده برای

 8/14ساال ،و دامنه سانی مادران ن ا  14تا  10سااال با میانگین

اختاللهااای بروننمود عماام کنااد ( .)13همینین این عاااماام

سااانی  31/50بود .پرساااشااانامهها با همکاری معاونین و مدیر

میتواند ب ترین شاخص وضعیت بالینی را برای کودکان دارای

مدارس به همراه نامهای در اختیار خانواده قرار میگرفت که با

اختالل نافرمانی مقابلهای فراهم ورد (.)30

بیاان هادف پژوهش و جلاب رضاااایات کامم ن ا ،از مادران

بهطور کلی ،بررسی پیشینه پژوهشی حاکی از این است که

خواساااتاه شاااده بود باه مقیااس درجاهبنادی اختالل نافرمانی

درباره رابطه اختالل نافرمانی مقابلهای با اختاللهای دلبستگی،

مقابلهای 5و پرساشانامه دلبستگی میانخویشاوندی 1در رابطه با

پژوهشی یافت نمیشود و مطالعات با تکیه بر شواهد مربوط به

کودک خود پاسخ دهند.

طاباقااه کالای اخاتااللهااای بروننمود بااه تبیین این اختالل

ب) ابزار

پرداختهاند؛ درحالیکه از نیر نوع ،فراگیر بودن و شدت عالئم

 .5مقیااس درجاهبنادی اختالل ناافرماانی مقابلهای :این مقیاس

این اختالل با اختالل رفتار هنجاری ت اوتهای زیادی دارد (3

توساط هومرسن ،مورای ،اوهان و جانستون ( )7برای تشخیص

و )4؛ بناابراین ،باا توجه به نیه گ ته شاااد و از نجاییکه در

کودکان با اختالل نافرمانی مقابلهای ساااخته شااده اساات .این

پژوهشهای قبلی تن ا به دلبستگی ناایمن ،بهصورت کلی و در

مقیااس شاااامام  8نشاااانه اختالل نافرمانی مقابلهای و منطبق با

کودکااان مبتالبااه اختاللهااای بروننمود پرداختااهشاااده و باه

ویرایش چ ارم راهنمای تشخصی و ماری انجمن روانپزشکی

جزئیات مشکالت دلبستگی پرداخته نشده است ،مطالعه حاضر

مریکا اسات .والدین هر نشاانهای که کودکشان را در طول 0

در نیر دارد رابطه مشاااکالت دلبساااتگی را در شااادت عالئم

مااه گاذشاااتاه توصااایف میکناد در یاک مقیاس  4درجهای

اختالل نافرمانی مقابلهای مورد بررسی قرار دهد.

( =0هرگز =5 ،فقط کمی =1 ،تااحادی زیاد و  =3خیلی زیاد)
رتباهبنادی میکنناد .ضاااریب ل ای کرونباا برای همساااانی
درونی توسط سازندگان  0/31به دست مد .این مقیاس توسط
2. Kinship center attachment questionnaire

1. Oppositional defiant disorder rating scale
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فرامرزی ،عاابادی و قنبری ( )1بر روی دانش موزان پاایههای

دانشاگاه علوم پزشکی تبریز از نیر میتوایی مورد بررسی قرار

اول تا پنجم دبستان ش ر اص ان رواییسنجی و اعتباریابی شده

گرفت .سلیمانی ،بشاش و لطی یان ( )33در بررسی ویژگیهای

اسااات و ضاااریب همساااانی درونی این مقیاس به روش ل ای

این پرسااشاانامه در مورد کودکان دبسااتانی ش ا ر ت ران ،وجود

کرونباا  0/33و ضاااریب اعتبار 5ن به روش باز زمایی 0/34

چ اار عاامام را تاأیید کردند .مطالعه ن ا با به دسااات وردن

گزارش شاده اسات .در مطالعه حاضار ضریب ل ای کرونباا

ل اای بین  0/75تاا  0/81و اعتبار باز زمایی بین  0/73تا 0/35

برای همسانی درونی این مقیاس  0/85به دست مد.

برای خردهمقیااسهاای ن و روایی همگرا با ابزارهای مرتبط،

 .1پرساشانامه دلبستگی میانخویشاوندی :این پرسشنامه توسط

مناساب بودن این پرساشانامه را برای این گروه سنی نشان داده

کاپنبرگ و هالپرن ( )35ساااخته شااده اساات .سااازندگان این

است.

پرسشنامه ن را از این نیر که میتواند تغییرات دلبستگی را در

یافتهها

طول زماان انادازه بگیرد ابزاری مناساااب میدانند ،درحالیکه

ابتدا مقایسه رفتارهای نافرمانی مقابلهای در دو جنس انجام شد.

سااایر پرسااشاانامهها دلبسااتگی را بهعنوان طبقات ثابت فرض

نتیجه زمون  tنشاااان داد که ت اوتهای موجود در دختران و

میکنند .این پرسشنامه دارای  10سؤال  4گزینهای است که به

پساااران بر اسااااس متغیر رفتاارهاای مقابلهای معنیدار اسااات

شیوه لیکرت (هرگز= 5تا همواره= )4نمرهگذاری میشود .این

(p<0/05؛  )F=1/854و پساااران (SD=3/80؛  )M=7/07در

ابزار دارای  4خردهمقیااس تکاامام تطابقی ملبت ( 0ساااوال)،

مقایسااه با دختران (SD=3/83؛  )M=1/03نشااانههای اختالل

رفتارهای من ی ( 0سااوال) ،واکنشهای هیجانی ( 4سااوال) ،و

نافرمانی مقابلهای بیشتری داشتند.

دوری گزیدن از حمایت مراقب ( 4ساااوال) اسااات .اعتبار این

برای دستیابی به هدف مطالعه ،دادهها از طریق همبستگی

پرسشنامه توسط سازندگان بر اساس همسانی درونی  0/81و بر

پیرساون و رگرسیون چندگانه مورد تیلیم قرار گرفت .جدول

اساس دونیمه کردن  0/83به دست مد .این پرسشنامه بهوسیله

 5مارههای توصی ی گروه نمونه و همینین ضرایب همبستگی

ارشاادی ،ولیزاده ،باباپور خیرالدین و شاااملی ( )31به فارساای

متغیرهای موردمطالعه در پژوهش حاضر را ارائه میکند.

ترجمه شااد و توسااط  50ن ر از اساتادان و اعضااای هیئتعلمی

جدول  : 1آمارههای توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در گروه نمونه (تعداد)223 :

تکامل
M

SD

تطابقی
مثبت

تکامم تطابقی ملبت

53/71

1/10

رفتارهای من ی

0/01

5/75

**

واکنش هیجانی

7/04

1/03

**

دوری گزیدن از حمایت مراقب

0/71

5/70

**

نافرمانی مقابلهای

0/33

3/35

**

رفتارهای

واکنش

منفی

هیجانی

دوری گزیدن
از حمایت
مراقب

رفتارهای
مقابلهای

5
5

-0/114
**

0/584

-0/577

**

0/533

-0/107

**

0/358

-0/318
P<0/05

1. Reliability
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5
**

0/350

**

0/477

5
**

0/443
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همانگونه که در جدول  5مشااااهده میشاااود بین تکامم

مراقاب باا ناافرماانی مقابلهای رابطه من ی معنیدار وجود دارد.

تطاابقی ملبات و ناافرماانی مقابلهای رابطه ملبت معنیدار و بین

البته همبستگی درونی بین خردهمقیاسهای دلبستگی پایینتر از

رفتاارهاای من ی ،واکنش هیجاانی ،و دوریگزیدن از حمایت

متوسط است.

جدول  : 2خالصه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رفتارهای مقابلهای با توجه به مشکالت دلبستگی

R

R2

 R2تعدیلشده

0/031

0/400

0/383

خطای استاندارد
برآورد
0/017

F

سطح معناداری

37/180

<0/005

شاخص
دوربین -واتسون
1/080

برای بررسی نقش مؤل ههای مربوط به مشکالت دلبستگی

احتماال همخطی چنادگااناه وجود نادارد؛ بناابراین با توجه به

در رفتارهای مقابلهای از رگرسیون چندگانه است ادهشده است.

برقراری م روضاههای رگرسایون چندگانه از تیلیم رگرسیون

ابتدا م روضااههای زمون رگرساایون چندگانه بررساای شااد.

چندگانه برای تیلیم دادهها اسات ادهشده است .نتایج جدول 1

شاااخص دوربین واتسااون (جدول  )1برابر  1/080بود و فرض

نشاااان میدهاد کاه مادل رگرسااایون چنادگاانه معنیدار بود

اساااتقالل باقیماندهها پذیرفته میشاااود .همینین از نجاکه از

( )F=37/180 ،p<0/005و مؤل اههای مربوط به سااایبهای

شااخصهای همخطی چندگانه ،شاخص تیمم در همه موارد

دلبسااتگی درمجموع توانسااتند  40درصااد واریانس رفتارهای

به  5نزدیکتر بوده و شااخص تورم واریانس از  1کمتر است،

مقابلهای کودکان را تبیین کنند (.)R2=0/40

جدول  : 3ضرایب رگرسیون پیشبینی رفتارهای مقابلهای با توجه به مؤلفههای مربوط به مشکالت دلبستگی

ضرایب غیراستاندارد
متغیرهای پیشبین
ثابت

B
5/581

Std. Error
1/305

ضرایب
استاندارد
Beta

همخطی چندگانه
t

Sig.

0/153

0/008

Tolerance

VIF

تکامم تطابقی ملبت

-0/351

0/083

-0/101

-3/700

<0/005

0/301

5/503

رفتارهای من ی

0/340

0/514

0/511

1/785

0/000

0/301

5/508

واکنشهای هیجانی

0/010

0/500

0/310

1/838

<0/005

0/877

5/540

دوری گزیدن از حمایت مراقب

0/017

0/518

0/173

4/708

<0/005

0/804

5/517

ضااارایاب رگرسااایون مربوط باه هماه متغیرهای پیشبین

بحث و نتیجهگیری

(جدول  )3نشاااان میدهد که تکامم تطابقی ملبت با ضاااریب

هدف مطالعه حاضار بررسی رابطه مشکالت دلبستگی با عالئم

بتای  -0/101و رفتارهای من ی ،واکنشهای هیجانی ،و دوری

اختالل نافرمانی مقابلهای بود .نتایج نشاااان داد که مشاااکالت

گزیادن از حماایات مراقب با ضاااریب بتای  0/310 ،0/511و

دلبساااتگی بااا عالئم اختالل نااافرمااانی مقااابلااهای رابطااه دارد.

 0/173باه ترتیاب ،نقش من ی و ملبات در رفتاارهاای مقابلهای

باهاینترتیاب کاه تکاامام تطاابقی ملبت با کاهش نشاااانههای

کودکان دارند.

ناافرماانی مقاابلاهای و رفتارهای من ی ،واکنشهای هیجانی ،و
دوریگزیادن از حماایت مراقب با افزایش نشاااانههای اختالل
ناافرماانی مقاابلاهای مرتبط اسااات .بر اسااااس نتایج پژوهش،
مشااکالت دلبسااتگی عامم پیشبین خوبی برای شاادت عالئم
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رابطه مشکالت دلبستگی و....

اختالل نافرمانی اساات .این یافتهها بهنوعی با نتایج پژوهشهای

پیشاان اد کردند که کودکان در کالمیسااازی احساااس فقدان

قبلی که دلبستگی را در کودکان مبتالبه اختاللهای بروننمود

مشکم دارند و احتماالً بهصورت رفتاری و با اعمال مدیریت بر

( 10و  )13و کودکاان مبتالباه اختالل ناافرمانی مقابلهای ()30

مییط بالواساااطه خود واکنش نشاااان میدهند و از این طریق

مطالعه کردهاند ،همسو است .همینین این یافته با توصیف مین

قاادر باه بیان احسااااساااات و به دسااات وردن کمی م ار در

و ساااولاوماون از رفاتااارهااای کااودکااان دارای دلبساااتگی

تعامالت خود با بزرگساالن هستند (.)30

شا ته -نابسامان بهصورت نافرمان و مقابلهای ( )17و همینین

همساااو باا تاأثیر مادلهاای دلبساااتگی بر اختالل نافرمانی

با مطالعه اریکساااون ،ساااروف و ایگلند ( )18که نشاااان دادند

مقابلهای ،نتایج دادههای طولی شاو و همکاران ( )50در مطالعه

کودکان دارای سااابک دلبساااتگی اجتنابی ،اطاعت کمتری از

مسااایرهااای تیولی اختاللهااای بروننمود بر اهمیاات مییط

دساتورات و قوانین داشتند ،همسو است .البته در مطالعه حاضر

مراقبتی دوران نوزادی و کودکی تاأکیاد دارد .طبق یاافتههای

بهجای طبقات دلبستگی ،مشکالت مربوط به مؤل ههای تیولی

مطاالعاه ن ا کودکان گروه اختالل نافرمانی مقابلهای با عوامم

دلبساتگی مطالعه شاده است ،و برای گسترش شواهد پژوهشی

خطر خانوادگی (ملم افساااردگی مادر و والدگری طرد کننده)

انجام مطالعات بعدی مؤثر خواهد بود.

مشاااخص میشاااوند .در ساااایر مطالعات کی یت پایین تعامم

نتایج مطالعه حاضااار همینین ت اوت معناداری در شااادت

مادر -کودک و دلبساااتگی دوساااوگرای کودک ،مشاااکالت

رفتاار مقاابلاه ای دخترهاا و پسااارها نشاااان داد که با شاااواهد

باالینی بروننمود را پیشبینی میکنناد ( .)37همینین کودکان

بهدساات مده از پژوهشهای دیگر همسااو اساات .برای ملال،

دارای دلبساتگی شا ته ساطوح پایینتر توافق و سااطوح باالی

فیرون ،بیکرمنز-کراننبورگ و ونایجزنادورن ( )34اندازه اثر

مشااکالت بروننمود را نشااان میدهند .این کودکان نساابت به

بزرگتری برای نمونه بالینی پسران گزارش کردند.

کودکان دلبساته ایمن مشارکت کمتر و سطوح عاط ی پایینتر

مطالعات بر اثرات تیولی دلبسااتگی تأکید داشااتهاند .طبق

نسبت به مادران خود دارند و میانگین ارزیابیهای مادر و معلم

نتیجه مطالعه اساااکات ،بیرساااکمن ،وولگر ،هومایون و اوکانر

دربااره هماه انواع رفتاارهاای بروننمود ،نسااابات باه میاانگین

( )31تیاهرات دلبسااتگی بهطور پایایی با شاااخصهای کلیدی

کودکان دلبسته ایمن ،بیشتر است ( .)38پینتو ( )33در نوجوانان

سازشیافتگی روانشناختی در نوجوانان ،ازجمله عالئم اختالل

دارای اختاللهای رفتار مخرب به بررسی شاخصهای رورشاا

ناافرمانی مقابلهای مرتبط اسااات .اساااپلتز و همکاران ( )30در

که نیازهای دلبساااتگی را منعکس میکنند ،پرداخت .وی این

مطالعه خود امنیت دلبساااتگی را مبتنی بر مشااااهدات تعامالت

رفتارها را به دو گروه پرخاشگر و غیرپرخاشگر /بزهکار تقسیم

ماادر -کودک در طول جادایی و باازگشااات ارزیابی کردند.

کرد ،که رفتارهای پرخاشااگرانه گروه اول در اوایم کودکی و

نتاایج ن اا نشاااان داد که این ارزیابیها از امنیت دلبساااتگی،

با رفتارهای مقابلهای شاروع شاده بود و رفتارهای پرخاشگرانه

ب ترین شااااخص وضاااعیت بالینی و مدل کمککنندهای برای

گروه دوم در اوایم نوجوانی و با فرار از مدرساه ،سااورمصرف

پیشبینی ارجاااع بااالینی در کودکاان مبتالبااه اختالل ناافرمااانی

مواد ،قانونشاکنی و . . .مشخص میشد .نتایج نشان داد که هر

مقاابلاهای اسااات .در یاک مطالعه موردی مربوط به رفتارهای

دو گروه دارای سااایابهایی در دلبساااتگی بودند ،ولی هیچ

دختر  4ساااالاه دارای اختالل ناافرمانی مقابلهای که پدرش در

ت اوت بینگروهی در شااخصهای رورشاا یا در ارزیابیهای

ارتش ،باه خاارم مرزها اعزام شاااده بود ،دلیم بالقوه شاااروع

زمودنی ها از دلبستگی خود به والدین مشاهده نشد .نتایج این

زودرس اختالل ناافرماانی مقاابلهای ،نارساااایی در دلبساااتگی

مطالعه اشاااره دارد که مشااکالت دلبسااتگی نه فقط در اختالل

والاد -کودک گزارش شاااده بود .پژوهشاااگران این پژوهش

نااافرمااانی مقااابلااهای بلکااه در اختالل رفتااار هنجاااری کااه
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زیرمجموعه اختاللهای رفتاری مخرب اسااات ،نقش بسااازایی

هیجانی -رفتاری میسوب میشوند و همینین با توجه به اینکه

دارد .در فراتیلیلی کااه از  03مطااالعااه ( )N=1347صاااورت

اختالل ناافرماانی مقابلهای اغلب با حرمت خود پایین ،بیثباتی

گرفت ،ارتباط بین ناایمنی دلبساتگی و افزایش خطر مشکالت

خلق ،و تیمام پایین کامنایافتگی همراه اسااات ( ،)41میتوان

باروننامود معنااادار بود ( .)34ونایجزناادورن ،شاااونگاام و

عالئم اختالل ناافرماانی مقاابلهای را بهعنوان مشاااکالت تنییم

بیکرمنز-کراننبورگ ( )40در فراتیلیلی که از  51مطالعه شامم

هیجاانی و باهعباارتدیگر بااهعنوان مجموعاه عالئم مرتبط بااا

 734زوم والاد -فرزناد انجاام دادند ،اندازه اثر متوساااطی بین

مشکالت دلبستگی توصیف کرد.
یافتههای پژوهش حاضاار همینین با نتایج مطالعاتی که در

دلبستگی ش ته و مشکالت بروننمود پیدا کردند.
دلبستگی بهعنوان مجموعه رفتارهایی تعریفشده است که

درماان اختالل ناافرمانی مقابلهای از برنامههای موزش والدین

کودک برای نزدیکی فیزیکی و هیجااانی بااه مااادر یااا مراق اب

اسات اده کردهاند ،همساو است .در این نوع مداخالت از طریق

جاایگزین ،نشاااان میدهد ( .)45نیریه دلبساااتگی با تأکید بر

درمان مبتنی بر دلبسااتگی ( )5و موزش اصااول رفتاری بنیادی

کی یت روابط والد -کودک ،مشاااکالت رفتاری کودکان (از

مربوط باه م اارتهای مدیریت ملبت کودک به والدین ()40

ن جملااه اختالل نااافرمااانی مقااابلااهای) را اغلااب بااه عنوان

عالئم ناافرماانی مقابلهای کودکان کاهش مییابد .بهطورکلی،

راهبردهای سااازشنایافته کودکان برای جلب توجه یا نزدیکی

بسیاری از برنامههای موزش والدین بهطور مستقیم م ارتهای

به مراقب در نیر میگیرد ( .)41مطالعات طولی ( 43و  )44نیز

ارتاباااطای والااد -کاودک را هاادف قارار ماایدهنااد (.)40

باا پیگیری کودکاان در طی مدت نسااابتاً طوالنی ،مشاااکالت

بهعنوانملال ،باهم ،اسااپالدینو و مکنیم ( )47در کار با یک

رفتاااری بعاادی بیشاااتری را در کودکااان دلبساااتااه ناااایمن ،و

کودک پسار  0ساله با تشخیص اختالل نافرمانی مقابلهای نشان

سااازشیافتگی بیشااتر و مشااکالت رفتاری بعدی کمتری را در

دادند که درمان مبتنی بر تعامم والد -کودک نقش بهسااازایی

کودکان دلبسته ایمن گزارش کردهاند.

در کااهش رفتاارهای مخال تورزی و دیگر رفتارهای مخرب

بهطور کلی ،تجربههای دلبساااتگی برای تیول اجتماعی و

کودک نافرمان دارد .فرامرزی و همکاران ( )1نیز نشااان دادند

هیجانی سالم اساسی است .اثرات دلبستگی ایمن شامم اعتماد،

که موزش شیوههای ارتباطی والدین بر کاهش عالئم اختالل

شاااکاامگیری روابط متقاااباام توام بااا میباات و صااامیمیاات،

نافرمانی مقابلهای تأثیرگذار است.

حرماتخود ملبات ،اساااتقالل عمم و خوداتکایی تی فرد ،و

بناابراین باا توجه به یافتههای پژوهش حاضااار و مطالعات

تواناایی مدیریت تکانهها و هیجانها اسااات ( .)45طبق نیریه

قبلی ،و همینین با عنایت به مطالعات میدودی که اثربخشااای

باالبی ،دلبساااتگی ایمن منب مساااتیکمی از م اارتهای کنار

ماداخالت مبتنی بر دلبساااتگی را بر اختالل ناافرمانی مقابلهای

ماادن ،5از جملااه توانااایی تنییم رفتااارهااای هیجااانی را برای

نشااان دادهاند ،بهطور کلیتر نقش نوع ارتباط والد -فرزندی و

کودکاان ایجااد میکند ( )35و اختاللهای دلبساااتگی اثرات

بهطور خاص نقش مشااکالت دلبسااتگی ،در این اختالل تأیید

قابمتوج ی در گسایختگی پیوند اجتماعی و مشااکالت مربوط

میشاود .همینین نتایج این مطالعه با نشان دادن نقش معنیدار

باه تنییم هیجاانی دارد ( .)45از نجااکاه مالکهای اصااالی

مشااکالت دلبسااتگی در اختالل نافرمانی مقابلهای میتواند در

تشاااخیصگاذاری اختالل ناافرماانی مقااابلاهای و از ن جملااه

تاادوین مؤل ااههااای طرحهااای درمااانی مربوط بااه این اختالل

عالئمی ملم از دسااات دادن خلق ،حسااااسااایت و زودرنجی و

کاربرد داشته باشد .از نجاکه کاپنبرگ و هالپرن ( )35تغییرات

عصااابااانیاات و خشااام و کینااهتوزی ( )3بااهنوعی مشاااکالت

مؤل ااههااای مربوط بااه دلبساااتگی را در طول زمااان و تیولی

1. Coping skills
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رابطه مشکالت دلبستگی و....

میدانناد ،مطالعات تی میتوانند با انتخاب طرحهای مطالعات

تاأثیرگاذار باشاااد ،بنابراین باید در تعمیم نتایج به گروه بالینی

طولی یاا انتخااب گروههای سااانی مت اوت از کودکان ،نقش

مالحیااتی مادنیر قرار گیرد؛ بناابراین پیشااان اد میشاااود در

تیولی مشاکالت دلبستگی را در سببشناسی اختالل نافرمانی

پژوهشهاای بعادی از نموناههاای بالینی اسااات اده شاااود ،در

مقابلهای روشان سازند .همینین با توجه به نقش مزام کودک

انادازهگیریها از ابزارهایی ملم مصااااحبه بالینی با خانواده نیز

و عوامم خانوادگی در ساببشاناسی این اختالل ( )4مطالعات

کمک گرفته شاااود ،و اقدامات الزم ج ت تشاااخیص افتراقی

بعادی میتوانناد باا تمرکز بر ویژگیهاای کودک و تعامالت

اختاللهای همبود صورت گیرد.

والاد -فرزناادی و نقش میااانجیگر مشاااکالت دلبساااتگی در

تشااکر و قادردانی :مؤل اان مقاله از همه خانوادهها به خاطر

روشنتر شدن سببشناسی این اختالل کمک بیشتری نمایند.

مشاارکت و همکاریشان در این مطالعه و از مسئوالن منطقه 4

در این مطاالعاه عالئم اختالل ناافرماانی مقاابلاهای بر روی

موزشوپرورش شااا ر تبریز و مسااائوالن مادارس کاه زمینااه

گروه غیربالینی ،و با اساات اده از پرسااشاانامه اندازهگیری شااده

مشاااارکات خاانوادههاا و اجرای این مطاالعه را فراهم کردند،

اساات .همینین از نجاکه تکمیم پرسااشاانامهها توسااط مادران،

سپاسگزاری مینمایند.

بهویژه در موقعیت غیربالینی ،ممکن است در دقت اندازهگیری
اختالل نافرمانی مقابلهای و اندازهگیری مشاااکالت دلبساااتگی
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Abstract
Background and Purpose: Due the high prevalence of oppositional defiant disorder in children and

its later consequences, this study aimed to examine the relationship between attachment problems
and symptoms of oppositional defiant disorder among elementary school students.
Method: The present research was a descriptive-correlational study. The study population
consisted of all elementary school students who were studying in the schools of Tabriz in 2015-2016
academic year. Participants included 229 patients (119 female, 110 male) children aged 11-6 years
old who were selected using multistage cluster sampling method. Then, their parents compeleted
the Oppositional Defiant Disorder Rating Scale (ODDRS; Hommersen et al, 2006) and Kinship
Center Attachment Questionnaire (KCAQ; Kappenberg & Halpern, 2006). Data were analyzed
using Pearson’s correlation coefficient test and multiple regression analysis.
Results: The results indicated that there were significant relationships between attachment
problems and oppositional defiant disorder (p<0.01). Moreover, the components of attachment
problems were strong predictors of oppositional defiant disorder among elementary school
students, and could account 40% of the variability in oppositional behaviors of children.
Conclusion: Based on the findings and consistent with attachment theory, the role of attachment in
the oppositional defiant disorder was confirmed. Diagnostic and therapeutic implications of
attachment problems about threatment of oppositional defiant children have been discussed.
Keywords: Oppositional defiant disorder, attachment, parent-child relationship
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