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رابطه علّی خشونت فیزیکی و عاطفی والدین با مدیریت خشم و رفتارهای
پرخاشگرانه کودکان مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهای با میانجیگری رابطه
والد  -فرزند و همدلی
ناصر بهروزی ،1فاطمه فرزادی ،*2حمید فرامرزی
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تاریخ پذیرش59/01/61 :

تاریخ دریافت59/04/61 :

چکیده
زمینه و هدف :اختالل نافرمانی مقابلهای یکی از شایعترین اختاللهای رفتار مخرب است .هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه علی
خشووتنت فیکیکی و عای ی والدین با مدیریت خشوور و رفتارهای پرخاشووکرانه تد ا مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهای با میانجیگری
رابطه والد -فرزند و همدلی دانشآمتزا بتد.
روش :پژوهش حاضور همبتوتکی از نتت تیلیم متویر اسوت 600 .ن ر از دانشآمتزا دختر پایه سوت تا شوشور دبتتا دارای اختالل
نافرمانی مقابلهای شورر اهتاز به روش نمتنهگیری تصوادفی نددمرحله ای انتخاب شودند .ابکارهای مترد اسوت اد در این پژوهش شامم
مقیاس درجهبددی اختالل نافرمانی مقابلهای تد ا هتمرست و همکارا ( ،)6001پرسشدامه تدکآزاری و ضربه برنتتاین (،)6559
مقیاس تا تیک تعارض اشوتراس ( ،)6595پرسشدامه رابطه والد -فرزند فاین و همکارا ( ،)6514مقیاس مدیریت هیجانی تدک زما
و همکارا ( ،)6006پرسشدامه همدلی بارو  -تهن ( ،)6004مقیاس رفتار تدک الد و پروفلیت ( )6551و مصاحبه بالیدی ساختاریافته
بتد.
یافتهها :نتایج مدل نشووا داد ه خشووتنت عای ی دارای اسر متووتقیر معدیدار بر رفتار پرخاشووکرانه و مدیریت خشوور بتد اما خشووتنت
فیکیکی تدرا دارای اسر متووتقیر بر رفتار پرخاشووکرانه بتد .هم دین همدلی و رابطه والد -فرزند بهعدتا واسووطه بین خشووتنت فیکیکی و
خشتنت عای ی با مدیریت خشر و رفتار پرخاشکرانه قرار گرفتدد.
نتیجهگیری :این نتایج اهمیت نتت رفتارهای والدین و شووداخت هر نه بیشووتر عال ر و نکتنکی رویارویی درسووت با تدک مبتال به
نافرمانی مقابلهای را در بربتد نشانههای اختالل برجتته رد است.
کلیدواژهها :اختالل نافرمانی مقابله ای ،خشتنت فیکیکی و عای ی ،همدلی ،مدیریت خشر ،رفتار پرخاشکرانه

 .6دانشیار ،گرو روانشداسی تربیتی ،دانشکا شرید نمرا اهتاز .اهتاز ،ایرا
* .6نویسنده مسئول :ارشداس ارشد روانشداسی تربیتی ،دانشکا شرید نمرا اهتاز ،اهتاز ،ایرا )Fatemehfarzadi@ymail.com( .
 .4ارشداس ارشد روانشداسی تربیتی ،دانشکا شرید نمرا اهتاز ،اهتاز ،ایرا .
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رابطه علّی خشتنت فیکیکی و عای ی والدین و ...

مقدمه
مطالعات فراگیر نشوووا داد اسوووت ه اختالالت روانی بهویژ

نشوانههای اختالل نافرمانی مقابلهای داشته و بهیتر قابمتتجری

تد ی رایج هتوووتدوود.

خطر ابتال بوه رفتوارهای سوووازشنایافته را افکایش میدهد (.)1

مشوووکالت رفتوواری عمتمواو در دورا

نووافرمووانی مقووابلووه ای ،6یکی از رایج ترین اختالالت بووالیدی در

هما گتنه ه گ ته شوود ،برای تشووخید تد ا و نتجتانا

تد ا و نتجتانا اسووت ه بهصووترت یک الکتیی از مکاج

مبتال بوه اختالل نوافرموانی مقابلهای از معیارهای تشوووخیصوووی،

یدهتتزی3

هم ت  ،عصوووبوانیوت ،خلقوختی تیریوکپذیر ،یده تتزی،

با حداقم نرار نشانه اختصاصی ه به مدت حداقم  1ما یتل

رفتار جتوترانه و یدهتتزی و انتقا است اد میشتد .بااینحال

بکشود ااهر میشوتد ،ضمن این ه این رفتارها فراوا تر از آ

برک ،لتبر ،الهی و راتتز و الویدر ،بریانت ،هاپکیدک و گاوز

تیریکپذیر /عصوووبانی ،6رفتار نافرمانی /جدلی 4و

نیکی اسوت ه با سوون ،جد

یبق مودل دوعواملی ختد بیوا

و فرهدر فرد متداسوش باشوود و

ردند از میا تما نشوووانههای

پریشوانی قابم مالحههای در زمیدۀ اجتماعی ،تیصیلی و شغلی

اختالل نوافرمانی مقابلهای ،دو عالمت مدیریت خشووور و رفتار

ایجاد می دد ( .)6اختالل نافرمانی مقابلهای شامم هر دو شکم

پرخاشوکرانه بهعدتا دو نشوانه قابمتتجه و غالش در تشووخید

مشوکالت درونی و بیرونی بتد و پیشبیدی ددد دامده وسیعی

هتتدد ( 9و .)1

از مشووکالت سووازشیافتکی اسووت ( .)6سووازشیافتکی عبارت

ا ثریوت تد ا نافرما دارای هتش یبیعی بتد ولی به

اسووت از نشووا داد وا دش مداسووش به میرکهای مییط و

علوت مشوووکالت رفتواری دنوار ضوووع

در برقراری رابطه با

متقعیوتهوا ،بوهنیتی وه برای ختد فرد یا دیکرا و یا هر دو

دیکرا  ،ختدپدداشوووت ضوووعی  ،درماندگی آمتختهشووود و

م ید باشد و بتتاند انتهارات ختد و دیکرا را برآورد سازد و

پرخواشوووکری هتوووتدد .بدین مدهتر ه تد ا دارای عال ر

دارای سه بعد اجتماعی ،عای ی و آمتزشی است ( .)4تد ا

نافرمانی بتتاندد از هتش ختد نرایت اسوت اد را داشته و بتتاندد

مبتال بوه اختالل نوافرمانی مقابلهای سوووازشیافتکی اجتماعی و

از بروداشوووت روانی مدواسوووبی برختردار باشووودد الز اسوووت

روا شوووداختی پایینتری دارند و روابط اجتماعی ضوووعی تر و

پژوهشهای بیشووتری برای شووداخت عتامم تیسیرگذار در بروز

مشوکمهای روا شوداختی بیشتری را نشا میدهدد ( ،)3عای ه

عال ر نافرمانی مقابلهای صوووترت بکیرد .در این پژوهش نیک بر

مد ی بیشتری را تجربه می ددد و سازشیافتکی عای ی متری

دو بعود از نشوووانوههای اختالل نافرمانی مقابلهای یعدی مدیریت

نتوبت به تد ا بردجار دارند ،در زمیده اجتماعی و آمتزشی

خشور و رفتار پرخاشکرانه متمر ک شد ایر؛ بدابراین هدف این

نیک رفتارهای سووازشنایافته را ابراز می ددد و بهراحتی با مییط

پژوهش ،بررسوی رابطه علی بین خشوتنت جتمانی و خشتنت

ختد سوووازش نمییوابدود ( .)9یبق تیقیقوات ،ازجملوه عتامم

عای ی با مدیریت خشر و رفتار پرخاشکرانه تد ا نافرمانی

درو زاد میتتا به گرایشهای ژنتیکی ،زیتوووتشوووداختی یا

مقابلهای با میانجیگری رابطه مادر -تدک و همدلی اسوووت.

شوووخصووویتی تدک و از عتاموم بیرونی مبسر بر بروز اختالل

بیشوووتر شوووتاهود تجربی ،تویسیر مد ی بودرفتواری والودین را با

نوافرموانی مقوابلوهای بوه تویسیرات مییطی ازجملوه بودرفتاری با

مشووکالت عای ی و رفتاری تد ا اختالل نافرمانی مقابلهای

تدک ،فرزنودپروری نوا ارآمد و رفتار مخرب ختد تدک

نشوا دادند .باید تتجه داشوت ه خشتنت والدین به تد ا

اشووار رد .در میا این عتامم ،نتت رفتار والدین بهخصووت

از نتوولی به نتووم دیکر انتقال مییابد .رفتارهای خشووتنتآمیک

خشوتنت جتومی و عای ی تیسیر بتیار مرمی در بروز و تشدید

والودین نتوووبوت به تدک میتتاند به صوووترتهای مختل
3. Argumentative/defiant behavior
4. Vindictiveness

)1. Oppositional defiant disorder (ODD
2. Angry/irritable mood
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فصلدامه سالمت روانی تدک

ازجملوه خشوووتنوت هوای روانی ،مثوم میرومیوت های عای ی،

والدین ازجمله مجازاتهای خشن و رفتارهای پرخاشکرانه این

تردید ،شوورمدد رد  ،تمتووخر ،بیتتجری عای ی به نیازهای

رد ه

تد وا را نشوووا میدهود ( .)63پترسوووت  ،نیک بیا

روانی ،ناسکاگتیی و خشتنتهای جتمانی و بدنی ،مثم تک

والدین این تد ا در یک نرخه اجباری در نیت برخترد با

زد  ،سوتزاند  ،ضوربه زد با اشیا  .تد ا و نتجتانانی ه

فرزندا ختد قرار میگیرند به این صترت ه برای مرار رد

مترد بیمرری و میرومیوت عوای ی قرار میگیرنود ،رفتارهای

او و وواسوووتن از لجبووازی هووا و یدووه تتزی فرزنوودا بووه انتات
مجازاتها بهخصت

تضادورزانه ،خشتنتآمیک و پرخاشکرانه از ختد بروز میدهدد

احتاسی متتسم میشتند (.)69

()5؛ ه این عال ر در تد ا دارای اختالل نافرمانی مقابلهای

عالو بر تیسیر بتووویار مخرب رفتارهای تراجمی والدین بر

نمتد بیشوتری مییابد .در این راستا ،لی و همکارا نشا دادند

مشکالت رفتاری این تد ا  ،رابطه والد -فرزند نیک با مشکم

ه سوت است اد های بدنی و بخصت

متاجه میشوووتد .بدرفتاری ختد تدک نیک مدجر به تضوووعی

عای ی والدین نتبت به

تد وا پیشبیدی ددود مرمی در رفتوارهوای سوووازشنوایافته

رابطه والد -فرزند میشووتد ( .)61بررسوویهای مترتت و براو

تد ا اختالل نافرمانی مقابله ای دارد و هم دین رابطه والد-

بوه نقوم از ( )1نشوووا دادنود وه ا ثر تد وا دارای اختالل

فرزند را مخدوش می دد ( .)1دانتمتر ،بت ر و الددیک ،نشا
دادند ه احتاسات مد ی والدین بهخصت

نوافرموانی مقوابلهای ( )%91دارای سوووبک دلبتوووتکی ناایمن با
والدین بهخصووت

مادر نتبت به این

با مادر ختد هتووتدد .در تتضوویو نکتنکی

تد ا  ،پیشبیدی ددد رفتار پرخاشووکرانه ،عد سبات هیجا

تیسیر روابط پدر -مادر بر رفتارهای پرخاشکرانه تدک دارای

و مشکالت اجتماعی بیشتری است ( .)60اسپیدازوال و همکارا

اختالل ،گرشوتف پیشودراد داد ه احتاس مد ی تدک ماندد

نیک نشوووا دادند ه سوووابقه بدرفتاری والدین (سوووت اسوووت اد

خشوور و ترس در یتل زما  ،مدجر به بدرفتاری شوود ه رفتار

احتواسوی و یا بی تتجری عای ی) والدین نتبت به ست است اد

اجتدابی نتووبت به والدین را ایجاد می دد ،همین رفتار اجتدابی

جتمی و جدتی با مشکالت رفتاری بیشتری در دور نتجتانی

رابطوه والودین و فرزندا را مختم می دد ( .)69عالو بر این

تد ا نافرمانی مقابلهای همرا است ( .)66گرشتف ()6006

تدک مترد آزار قرارگرفتووه ،رفتووارهووای تروواجمی تری در

در یک بررسووی فراتیلیلی نشووا داد ه تجارب تدبیه بدنی در

تعوامالت با والدین ختد نشوووا میدهد ه همین امر نیک رابطه

تد ا نافرمانی مقابلهای پیشبین ددد رفتار پرخاشکرانه در

والود -تدک را تخریوش می دد ( .)61مطالعات دربار تیسیر

دور بکرگسالی و نتجتانی بتد و هم دین مانع رابطه مطلتب

نتت رابطوه والود -فرزند بر مشوووکالت تد ا دارای اختالل

فرزند -والد میشوووتد .نتیجه دیکر ،تدبیه بدنی بهعدتا پیشبین

نافرمانی مقابلهای بتووویار میدود اسوووت .لی و همکارا نشوووا

قابمتتجری برای بروز عال ر اختالل نافرمانی مقابلهای شووداخته

دادند ه آزار و اذیت تد ا بهخصووت

خشووتنت عای ی،

شووود (بوه نقم از  .)66عالو بر این باید تتجه داشوووت به دلیم

رابطووه والوود -فرزنوود را تخریووش رد

ووه همین امر رفتووار

لجبازی با بکرگتووواال و خلقوختی بد این تد ا  ،والدین

پرخاشووکرانه بیشووتری را در نتجتانی و بکرگسووالی پیشبیدی

آ ها بیشوتر به مجازات احتاسی (ازجمله ،تیقیر ،سرزنش ،در

می دوود ( .)1هم دین هرنکتل ،هووانوور ،توواجیمووا و ویدتی و

انکوا نکهداشتن تدک) و مجازات فیکیکی و بدنی (لکدزد ،

سوالکیدکر ،روسواریت و فلدمن نیک نشا دادند ه بدرفتاریهای

ضورب و شووتر ،شووید مت و نرخاند گتش) میپردازند ه

تدک دارای اختالل نافرمانی مقابلهای بهیتر غیرمتوووتقیر از
یریق رابطه والد -تدک افکایش مییابد ( 65و .)60

همین امر مدجر به مشوووکالت عای ی بیشوووتری در این تد ا
میشووتد ( .)64تیقیقات ارتباط دویرفهای بین رفتارهای مد ی
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همودلی وجتد دارد؛ و نتت برخترد والوودین در شوووکوومگیری

استتمانک ،بیرمن ،مک ماهت و لدکا ت در پژوهش ختد

همدلی و همدردی تد ا نقش بکرگی ای ا می دد (.)69

به این نتیجه رسیدند ،تد انی ه رابطه والدین -فرزند گر و
صوومیمیتر و دارای دلبتووتکی ایمدی باشوودد نتووبت به سووبک

با تتجه به نتایج پژوهشهایی ه برشمردیر ،میتتا ندین

دلبتتکی ناایمن ،نشانههای متری از اختالل نافرمانی مقابلهای

گ وت وه نتت برخترد والدین تدک ،همدلی و نیت تعامم

را نشا میدهد ( .)66هم دین میرزایی تتدایی ،شا ری نیا و

والد -فرزند ازجمله عتامم مبسر در بروز عال ر اصوولی اختالل

اصوووغری نیک در پژوهش ختد تیوت عدتا رابطه تعامم والد-

نافرمانی مقابله ای هم ت رفتار پرخاشوکرانه نتبت به نکدیکا

فرزند با سووطو پرخاشووکری دانش آمتزا نشووا داد ه تعامم

و بخصوت

والود -فرزند با  55درصووود ایمیدا پرخاشوووکری تد ا را

بوه دلیوم پرا دود بتد مطوالعوات خوارجی و نبتد پژوهش در

پیشبیدی می دد (به نقم از .)66

همتاال و مدیریت خشر این تد ا است ،اما

داخم شوتر بهخصوت

بررسوی رابطه علی بین عتامم اصلی

با تتجه به نشوووانهها و عال می هم ت پرخاشوووکری ،عد

ایجاد ددد اختالل ،از یکتت نتایج این پژوهش از بعد افکایشی

تبعیوت از قتانین و زود از تر در رفتن تد وا و نتجتانا

میتتاند باعث تقتیت دانش روانشداسی در این حتز شتد و از

مبتال به اختالل نافرمانی باید انتهار داشوووت ه این افراد یی

سوووتی دیکر میتتاند راهکشوووایی برای شوووداسوووایی عتامم و

گتترد ای از مشکالت بین شخصی را دار باشدد .افراد مبتال به

مبل ووه هووای خووانتادگی و بینفردی دخیووم در ایجوواد و تووداو

اختالل نوافرمانی مقابله ای نتوووبت به تد ا عادی در روابط

اختالل نوافرمانی مقابله ای در سووودین نتجتانی باشووود؛ بدابراین

بین فردی و تدهیر عتای

هدف پژوهش حاضور بررسوی رابطه علی بین خشتنت فیکیکی

بووه عبووارتی در هموودلی ضوووعی

می باشودد .همدلی ،تتانایی مرمی است ه از آسیش به دیکرا

و خشوتنت عای ی با عال ر مدیریت خشر و رفتار پرخاشکرانه

جلتگیری می دود و نیروی برانکیکاندود رفتوارهووای اجتموواعی

تد وا مبتال بوه نوافرموانی مقابلهای با میانجیگری همدلی و
رابطه والد -فرزند است.

است ه انتجا گروهی را در پی دارد ( .)64جکتت  ،ا تگن
و ترمبووم ،نشوووا دادنود ووه آمتزش همودلی بووا ارتقووا نکرانی

روش

همدالنه و شو قت بهعدتا یک مبل ه متجش افکایش احتاس

الف) طرح پژوهش و شرررکتکنندگان :پژوهش حاضووور،

متووتلیتپذیری و پاسخکت بتد میشتد ( .)63و برختت و

همبتوووتکی از نتت تیلیم متووویر اسوووت .داد های این پژوهش

موالتف ،در فراتیلیلی به بررسوووی اسربخشوووی آمتزش همدلی

بهوسووویله پرسوووشووودامههای ختدگکارشدهی به دسوووت آمدند.

پرداختدود و بوه این نتیجوه رسووویودنود ه درمجمتت برنامههای

بهمدهتر بررسی الکتی پیشدرادی پژوهش از روش تیلیم متیر

آمتزش همودلی بر افکایش رفتوارهوای سوووازشیافته و اجتمات

و برای آزمت اسرات غیرمتوووتقیر از روش بتت اسوووترا در

پتودد و اهش خشوتنت و پرخاشکری مبسر است و انداز اسر

دسوووتوتر ووامپیتتری مووا رو پری ر و هیک بووا نر افکارهووای

در حود متتسوووط ( )0/96بتد ( .)69اش و ریدبرگ ،نیک در

 SPSS16و  AMOS16انجا شدند .اخالق پژوهش در این

بررسووی ختد به این نتیجه رسوویدند ه نتت شوویت فرزندپروری
والدین بهخصوت

مطالعه امالو رعایت گردید بهگتنهای ه به مشار ت دددگا

مادر تیسیر بتکایی در شکمگیری مرربانی،

در زمیدۀ میرمانه ماند ایالعات ،ایمیدا خایر داد شووود و

همودلی ،عود آزار دیکرا و مالحهوه وار بتد ای وا می دد

آ ها با رضوایت امم ،پرسشدامهها را در مییطی آرا و بدو

( .)61هوالتوی و نوواگی  ،نیک در پژوهش ختد دریووافتدود ووه

ذ ر نا تکمیم ردند .جامعۀ پژوهش را تمامی دانشآمتزا

رابطوه غیرمتوووتقیمی بین سوووبوک های فرزندپروری والدین و

دختر مقایع ابتدایی پایه سووت تا شووشوور دارای اختالل نافرمانی

رفتوارهوای مدواسوووش اجتمواعی فرزندا از یریق میانجی گری
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مقابلهای و والدین آنا در سال  6451-6459شرر اهتاز تشکیم

 .6مصواحبه بالیدی سواختاریافته :مصواحبه بالیدی ساختاریافته ه

دادنوود .نمتنوۀ پژوهش شوووامووم  600دانشآمتز دارای اختالل

تتسوط فرسوت و همکارا یراحی شوود اسوت نتعی مصوواحبه

نووافرمووانی مقووابلووه ای بتد ووه بووه روش نمتنووهگیری تصوووادفی

تشخیصی است ه در آ درمانکر سباالتی را یراحی می دد

نددمرحلهای انتخاب شوودند .تما اعضووای نمتنه با اسووت اد از

توا او را بوه هودف درمانی نکدیک دد .در این نتت مصووواحبه

مقیواس درجوهبدودی اختالل نوافرموانی مقابلهای تد ا مترد

برخالف مصوواحبه سوواختار نیافته ،متضووتعات مترد بیث یبق

شوداسوایی و غربالکری قرار گرفتدد .جرت ایمیدا از تشخید

برنامه از پیش تدهیرشوود ای ارا ه میشووتد و مصوواحبه ددد به

نروایی ،مصووواحبوه بالیدی نیک صوووترت گرفت .مالک ورود به

نکتنکی بیث جرت میدهد (به نقم از  .)40در این پژوهش

پژوهش ابتال بوه اختالل نافرمانی مقابلهای و مالکهای خروج

بهمدهتر تشوووخید سووواختاریافته ه بر اسووواس ویرایش پدجر

ابتال بووه سووووایر اختالالت روانی در میترهووای  6و  6متن

راهدمای تشووخیصووی و آماری اختاللهای روانی تدهیرشوود و

تجدیدنهرشود راهدمای آماری و تشخیصی اختاللهای روانی

تتسوووط پژوهشوووکر از دانشآمتزا برای تموایک امم اختالل

بتد.

نوافرمانی مقابلهای از اختالل رفتار هدجاری 6و فکو دشوووی به

ب) ابزار

عمم آمد.

 .6مقیواس درجوهبددی اختالل نافرمانی مقابلهای تد ا  :این

 .4پرسوووشووودامه ترومای دور تد ی :4در این پژوهش برای

مقیاس تتسط هتمرست  ،متری ،اوها و جانتتت  )6001( 6و

سودجش سوت اسوت اد احتواسوی و عای ی والدین از پرسشدامه

بر اسواس مالکهای راهدمای تشوخیصی و آماری اختاللهای

ضوربه تد ی برنتوتاین اسوت اد شود اسوت ( .)46پرسشدامه

روانی ساختهشد است و دارای  1ماد است ه در یک یی

تدکآزاری و ضووربه یک ابکار ختدگکارشووی اسووت و برای

لیکرت  3درجه ای ( =0اصوال تا  =4خیلی زیاد) به ارزیابی نهر

سووودجش آزاردیدگی دورا

پاسوخکتیا میپردازد .این مقیاس برای تد ا  9تا  69ساله

ابکار آزاردیدگی را در پدج خرد مقیاس انداز گیری می دد و

اسووت اد میشووتد .سووازندگا مقیاس ضووریش پایایی آ را به

یک نمر لی نیک به دسوت میدهد ه نشانکر بدرفتاری لی

روش آل وای رونبوا  0/56و ضوووریوش پوایوایی آ به روش

اسوووت .پدج خرد مقیاس شوووامم ،خرد مقیاس آزار عای ی،3

بازآزمایی را  0/59گکارش رد اند ( .)61این مقیاس تتسوووط

آزار جتومی ،9آزار جدتوی ،1غ لت عای ی 9و غ لت

جتمی1

عابدی بر روی دانش آمتزا ایرانی روا سووودجی و اعتبار یابی

اسوووت .در این پژوهش از خرد مقیوواس آزار عووای ی والوودین

شد است و ضریش پایایی این مقیاس به روش آل ای رونبا

نتووبت به تد ا اسووت اد شوود ه شووامم  9ماد در یی

 0/54و با روش بازآزمایی  0/53گکارش شود است (به نقم از

لیکرت ( = 6هرگک = 9 ،اغلش) اسوووت .نمرات باالتر مقیاس

 .)65در پژوهش حوواضووور نیک پووایووایی خرد مقیوواس نووافرمووانی

نشوا دهدد آزار عای ی بیشتر است .در این پژوهش پرسشدامه

مقوابلوهای با اسوووت اد از آل ای رونبا  0/11به دسوووت آمد.

تدکآزاری به اقتباس از پرسوشودامه شردی ییالق ،میکا یلی،

روایی میتتایی آ نیک تتسط متخصصا بالیدی مترد تییید قرار

شکر ن و حقیقی است اد شد است ( )46ه گتیههای متعلق

گرفت.

به خرد مقیاس خشتنت جدتی به دلیم متا م فرهدکی و قتمی

تد ی بکار برد میشوووتد .این

حذفشد است و در مجمتت  30گتیه برای سدجش خشتنت
)5. Physical Abuse (Pa
)6. Sexual Abuse (SA
)7. Emotional Neglect (EN
)8. Physical Neglect (PN

1. Hommersen, Murray, Ohan, & Johnston
2. Conduct disorder
)3. Childhood Trauma Questionnair (CTQ
)4. Emotional Abuse (EA
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رابطه علّی خشتنت فیکیکی و عای ی والدین و ...

والدین بر فرزندا بکار برد شوود اسووت .ضووریش پایایی این

 .9پرسوشدامه رابطه والد -فرزند :6جرت سدجش ارتباط والدین

پرسشدامه به روش آل ای رونبا در پژوهش عدایت و یعقتبی

با فرزندا از پرسشدامه رابطه والد -فرزند ساخته فاین ،ارمترلدد

دوسوووت بوه ترتیش برای م تدکآزاری  ،0/56خشوووتنت

و اندروشوتبم اسوت اد شود .این پرسوشودامه شامم  31ماد (63

جتمی  ،0/19غ لت عای ی  0/90و غ لت جتمی  ،0/99آزار

ماد برای رابطه با پدر و  63ماد برای رابطه با مادر ) اسووت ه

عای ی  0/19به دست آمد ( .)44هم دین لی و همکارا پایایی

دو صوووترت دارد ،یکی برای سووودجید رابطه فرزند با مادر و

ابکار بوه روش آل ای رونبا برای م ابکار و خرد مقیاسها

یکی هر برای سووودجید رابطه فرزند با پدر .هر دو فر مقیاس

به ترتیش  0/15 ،0/50 ،0/11 ،0/19و  0/13به دسووت آمد (.)1

یکتوا است ،به جک این ه لمه پدر و مادر عتض میشتند.

در پژوهش حواضووور پایایی ابکار به روش آل ای رونبا برای

خرد مقیواس هوای فر پودر عبارت هتوووتدد از :عای ه مثبت،4

نمر م پرسشدامه  0/15به دست آمد.

آمیکش پدرانه ،ارتباط یا گ توشدتد و خشر و برای پرسشدامه

 .3مقیاس تا تیک تعارض :6در این پژوهش برای انداز گیری

موادر عبارت هتوووتدد از :عای ه مثبت ،آزردگی /سوووردرگمی

تعوارض و خشوووتنوت فیکیکی والودین نتوووبوت به فرزندا از

نقش ،همانددسووازی ،ارتباط یا گ توشوودتد .نمر م عبارت

پرسوشودامه تا تیک تعارض متری اشتراس است اد شد است.

است از جمع میانکینهای خرد مقیاسها .مقیاس تعامم والد–

این پرسوشدامه دارای  69ماد است ه سه راهبرد حم تعارض:

فرزنود با ضوووریش آل ای  0/15تا  0/53برای خرد مقیاسهای

اسوووتودالل ،پرخواشوووکری المی و پرخاشوووکری فیکیکی را

مربتط بووه پوودر و ضووورایووش آل وای  0/16تووا  0/53برای خرد

میسووودجد .این مقیاس دارای  4فر اسوووت :تعارض با برادر و

مقیاسهای مربتط به مادر و نیک آل ای لی  ،0/51از همتوووانی

ختاهر ،تعوارض بوا والودین و تعوارض بوا پودر و موادر .در فر

درونی باالی سوووباالت برختردار اسوووت .روایی مقیاس تعامم

تعوارض با والدین ه در این پژوهش به ار رفته اسوووت ،پدج

ولی -فرزنودی از گرو هوای شوووداخته و روایی پیشبین ختب

ماد اول پرسشدامه ،استدالل ،پدج ماد دو  ،پرخاشکری و پدج

برر مدداست و فرزندا خانتاد های یالق و یکپارنه را بهیتر

ماد سووت  ،پرخاشووکری فیکیکی را میسوودجد .نمر م نیک به

معدوواداری از هر متمووایک می دوود ( .)41در پژوهش میرزایی و

سوووطو تعارضوووات اشوووار دارد ( .)43پژوهش های متعددی،

همکووارا نیک پووایووای از روش آل ووای رونبووا برای خرد

همتانی درونی خرد مقیاسهای استدالل ،پرخاشکری المی

مقیاسهای مربتط به پدر  0/95تا  0/56و ضووریش آل ا  0/16تا

و فیکیکی را تویییود مینموایدود .دامده ضوووریش آل ای رونبا

 0/56برای خرد مقیواسهای مربتط به مادر و ضوووریش آل ای

مقیاس اسوتدالل بین  0/36تا  ،0/91مقیاس پرخاشکری المی

رونبا  0/56برای رابطه لی به دست آمد ( .)66در پژوهش

بین  0/16تا  0/11و برای خرد مقیاس پرخاشکری فیکیکی بین

حواضووور پایایی ابکار به روش آل ای رونبا برای رابطه لی

 0/36تا  0/51بهدستآمد است ( .)43هم دین آل ای رونبا

والدین  0/50به دست آمد.

در پژوهش جباری ،اسمعیلی و النتر هرمکی ،به ترتیش ،0/59

 .1مقیاس برر همدلی :مقیاس همدلی تتسوووط بارو  -تهن

 0/50و  0/51به دسوووت آمد ( .)49در پژوهش حاضووور پایایی

سوواخته شوود ( .)49این مقیاس از  30مترد تشووکیم شوود ه در

ابکار به روش آل ای رونبا برای نمر م پرسشدامه  0/59به

وم برر همودلی را مترد سووودجش قرار میدهد .مقیاس برر
همدلی سوووه عامم :همدلی شوووداختی ،مرارتهای اجتماعی و

دست آمد.

وا دش پووذیری هیجووانی و یووک نمر
)1. Conflict Tactics Scale(CTS
)2. Child–Parent Relationship Scale (CPRS

ووم را می سووودجوود.
3. Positre affect
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آزمتدنیها به این ماد ها با یک مقیاس نراردرجه ای از امالو

میشوتد و شامم  1خرد مقیاس رفتار خشتنتآمیک با همتاال ،

تا امالو متافق پاسووخ دادند .نتووخه فارسووی این مقیاس

رفتوار اجتماعی با همتووواال  ،رفتار غیراجتماعی با همتووواال ،

تتسوط ابتالقاسومی با ترجمه نتخه اصلی تریه و ضریش آل ای

یردشد تتسط همتاال  ،ترس -اضطراب و فکو دشی است.

رونبوا این مقیاس را در ایرا در دامدهای از  0/14الی 0/50

لیکرت  9درجه ای

مخال

معلما رفتارهای دانش آمتزا را در یی

و ضریش پایایی بازآزمایی (بعد از نرار ه ته) را در دامدهای از

( -6هرگک تا  =9همیشوه) پاسوخ میدهدد .در این پژوهش برای

 0/96الی  0/91گکارش رد اسووت ( .)41در پژوهش حاضوور

ارزیوابی خشوووتنوت و رفتوار پرخاشوووکرانه تدک نتوووبت به

پایایی پرسشدامه با روش آل ای رونبا  0/56به دست آمد.

همکالسویها از خرد مقیاس خشوتنت نتبت به همکالسی (9

 .9مقیاس مدیریت هیجانی تدک :6برای سووودجش مدیریت

ماد ) اسوووت اد شووود .نمر باالتر در مقیاس نشوووا دهدد رفتار

خشووور تدک از مقیواس ختدگکارشدهی مودیریتی هیجانی

پرخاشوکرانه بیشوتر در مدرسه است .این مقیاس برای اولین بار

تدک سوواخته زما  ،شوویپمن و پدکا لیت اسووت اد شوود اسووت

تتسوووط میققین پژوهش ترجمه شووود ه روایی ابکار از یریق

( .)45این مقیوواس بووه بررسوووی تدهیر غر و خشووور در تدک

تیلیم عامم تیییدی نشووانکر روایی مداسووش سووباالت بتد .در

تدک میکا انتات راهبردهووای تدهیر

پژوهش الد و پروفیلت مقیاس رفتار تدک دارای سوواختاری

هیجانی به ار برد شد اش را در مقیاس لیکرت ( =6بهندرت،

معتبر و عملکرد متتسوووط بووه بوواال و سبووات داخلی ختبی در

 =6گاهی اوقات و  =4اغلش متاقع) نشوووا میدهد .سوووه خرد

نمتنوههوای پیشدبتوووتانی تشوووخید داد شووود .میکا آل ای

مقیاس برای هر هیجا مشوووخد شووود اسوووت :ال ) بازداری

رونبا در پژوهش لی و همکارا  0/51به دسوووت آمد (.)1

موی پوردازد و در آ

(3موواد ) ووه بووه ارزیووابی پدرووا

ملت و ورل نیک در پژوهش ختد پوایوایی ابکار را به روش آل ای

رد یووا سووور تبی هیجووا

میپردازد ،ب) ابراز تدهیر هیجا نایافته ( 4ماد ) ه به بررسی

رونبوا برای خرد مقیواسهوا مقدار  0/19تا  0/56به دسوووت

ابراز هیجانات مد ی بهصترت نامتداسش با فرهدر میپردازد و

آورد ( .)34در پژوهش حواضووور پایایی مقیاس با روش آل ای

ج) مقابله تدهیر هیجا ( 9ماد ) ه به بررسوووی تدهیر هیجانات

رونبوا برای خرد مقیاس رفتار خشوووتنتآمیک با همتووواال

مد ی از یریق مروار سوووازنود بر رفتوارهای هیجانی میپردازد.

مقدار  0/15به دست آمد.

( )30در اولین بررسوی روایی سواز این مقیاسها (خشر و غر)

ج) روش اجرا

ضووورایوش آل وای مدوواسوووش  0/16توا  0/99و پوایوایی آزمت -

پژوهش حاضر ،از نتت همبتتکی و بهیتر دقیقتر از نتت تیلیم

بازآزمت ختبی  0/16تا  0/10گکارش شوود .افشوواری ،امیری،

متوویر4

نشاط دوست و رضایی نیک پایایی ابکار به روش آل ای رونبا

روش تیلیم متویر اسوت اد شد .خشتنت فیکیکی و عای ی در

برای دو مقیاس غر و خشووور به ترتیش  0/59و  0/50به دسوووت

این پژوهش بهعدتا متغیرهای درو زاد ،رفتار پرخاشوووکرانه و

آمود ( .)36در پژوهش حواضووور پایایی مقیاس با روش آل ای

مدیریت خشور تد ا نافرمانی مقابلهای متغیرهای برو زاد و

اسووت .بهمدهتر بررسووی الکتی پیشوودرادی پژوهش از

همودلی و رابطوه والود -فرزنود بهعدتا میانجی قرار داشوووتدد.

رونبا برای خرد مقیاس خشر  0/54به دست آمد.
 .1مقیاس رفتار تدک :6برای انداز گیری رفتار خشوتنتآمیک

اخالق پژوهش در این مطالعه امالو رعایت گردید بهگتنهای

نتوووبوت بوه همتووواال از مقیاس رفتار تدک سووواخته الد و

ه به مشوووار ت دددگا در زمیدۀ میرمانه ماند ایالعات،

پروفلیت اسوووت اد شووود ( .)36این مقیاس تتسوووط معلر تکمیم
3. Path analysis

)1. Children’s Emotion Management Scales (CEMS
)2. The Child Behavior Scale (CBS
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رابطه علّی خشتنت فیکیکی و عای ی والدین و ...

ایمیدا خایر داد شد و آ ها با رضایت امم ،پرسشدامهها را
در مییطی آرا و بدو ذ ر نا تکمیم ردند.

یافتهها

جدول  : 1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی میان متغیرهای موردمطالعه در کودکان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای

2

متغیر

میانگین

انحراف معیار

1

خشتنت عای ی

1/65

4/31

-

خشتنت فیکیکی

60/16

1/91

**0/16

-

رابطه والدین -فرزند

66/39

66/91

**-0/10

**-0/96

-

همدلی

61/99

1/45

**-0/96

**-0/69

**0/90

مدیریت خشر

66/63

3/46

**

-0/44

رفتار پرخاشکرانه

69/56

9/94

*0/66

0/64
**0/60

3

**

4

6

1

**

0/46

0/46

-0/09

**0/96

-

-0/01

جدول شوومار  6میانکین و انیراف معیار و همبتووتکی بین

 3/46 ،66/63و رفتار پرخاشکرانه  69/56و  9/94بتد .بیشترین

متغیرهوای متردمطالعه در پژوهش شوووامم خشوووتنت عای ی،

میوانکین و انیراف معیوار مربتط بوه متغیر رابطوه والود -فرزند

خشتنت فیکیکی ،رابطه والد -فرزند ،همدلی ،مدیریت خشر و

( 66/39و  )66/91اسووت .هم دین بیشووتر ضوورایش همبتووتکی

رفتار پرخاشوکرانه را نشا میدهد .هما گتنه ه در جدول 6

مربتط به متغیرهای پژوهش در سوووطو  0/06معدیدار هتوووتدد.

مشاهد میشتد میانکین و انیراف معیار نمرات تد ا داری

پیش از بررسوووی ضووورایووش متووویر ،برازنوودگی موودل اصووولی

اختالل نوافرمانی مقابله ای در متغیر خشوووتنت عای ی به ترتیش

متردبررسوووی قرار گرفوت .برای تعیین ایت برازندگی مدل

 1/65و  ،4/31خشوووتنوت فیکیکی  ،1/91 ،60/16رابطوه والد-

پیشووودرووادی بووا داد هووا ،تر یبی از شووواخدهووای برازنوودگی

فرزنود  ،66/91 ،66/39همدلی  ،1/45 ،61/99مدیریت خشووور

مترداست اد قرار گرفت.

جدول  : 2شاخصهای برازندگی مدل پیشنهادی

شاخصهای
برازندگی
مدل پیشدرادی

x2

p

Df

93/166

0/006

60

df/x

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

4/611

0/511

0/563

0/519

0/536

0/593

0/519

0/091

2

هموا یتر وه شووواخدهوای برازندگی در جدول  6نشوووا
میدهد ،مدل پیشوودرادی از برازش ختبی برختردار اسووت و نیازی
به انجا اصالحات ندارد.
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نمودار  : 1مدل پیشنهادی رابطه علی خشونت عاطفی و خشونت فیزیکی با مدیریت خشم و رفتار پرخاشگرانه با میانجیگری همدلی و رابطه والد -فرزند در کودکان
دارای اختالل نافرمانی مقابلهای (خطوط منقطع به معنای عدم معنیداری هستند).

نمتدار  6نشوووا میدهد ه از میا تما متووویرها در مدل

 -0/04غیرمعدیدار میباشووودد .نتایج ضووورایش غیرمتوووتقیر مدل

پیشودرادی ،به ترتیش متیرهای متتقیر میا خشتنت فیکیکی و

پیشوودرادی با اسووت اد از روش بتت اسووترا

ما رو پیشوودرادی

مدیریت خشر  -0/06و رابطه والد -فرزند با رفتار پرخاشکرانه

تتسط پری ر و هیک ( )6001در جدول  4نشا داد شد است.

جدول  : 3نتایج ضرایب غیرمستقیم بوت استراپ به روش پریچر و هیز

فرضیه

 -6رابطه بین خشتنت عای ی با مدیریت خشر با میانجیگری همدلی و رابطه
والد -فرزند
 -6-6رابطه بین خشتنت عای ی با مدیریت خشر با میانجیگری همدلی
 -6-6رابطه بین خشتنت عای ی با مدیریت خشر با میانجیگری رابطه والد-
فرزند
 -6رابطه بین خشتنت عای ی با رفتار پرخاشکرانه با میانجیگری همدلی و
رابطه والد -فرزند
 -6-6رابطه بین خشتنت عای ی با رفتار پرخاشکرانه با میانجیگری همدلی
 -6-6رابطه بین خشتنت عای ی با رفتار پرخاشکرانه با میانجیگری رابطه
والد -فرزند
 -4رابطه بین خشتنت فیکیکی با مدیریت خشر با میانجیگری همدلی و
رابطه والد -فرزند
 -4-6رابطه بین خشتنت فیکیکی با مدیریت خشر با میانجیگری همدلی

داده

بوت

سوگیری

خطای
استاندارد

سطح اطمینان 0/31
حد پایین

حد باال

0/0990

0/0991

0/0001

0/0610

0/0690

0/0115

0/0069

0/0040

0/0004

0/0090

-0/0666

0/0613

0/0936

0/0931

0/0004

0/0645

0/0616

0/0139

-0/0941

-0/0949

0/0004

0/0059

-0/0496

-0/0941

-0/0311

-0/0319

0/0004

0/0011

-0/0119

-0/0464

-0/0919

-0/0913

0/0004

0/0055

-0/0991

-0/0396

-0/0666

-0/0663

0/0004

0/0660

0/0649

0/0345

0/0660

0/0664

0/0006

0/0031

0/0405

-0/0011
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رابطه علّی خشتنت فیکیکی و عای ی والدین و ...
 -4-6رابطه بین خشتنت فیکیکی با مدیریت خشر با میانجیگری رابطه
والد -فرزند
 -3رابطه بین خشتنت فیکیکی با رفتار پرخاشکرانه با میانجیگری همدلی و
رابطه والد -فرزند
 3 -6رابطه بین خشتنت فیکیکی با رفتار پرخاشکرانه با میانجیگری همدلی
 3-6رابطه بین خشتنت فیکیکی با رفتار پرخاشکرانه با میانجیگری رابطه
والد -فرزند

0/0066

0/0606

0/0609

0/0004

0/0031

0/0603

-0/0444

-0/0465

0/0003

0/0093

-0/0655

-0/0359

-0/0639

-0/0636

0/0004

0/0096

-0/0664

-0/0361

-0/0011

-0/0019

0/0006

0/0046

-0/0049

-0/0691

یبق مددرجات جدول  ،4فاصووله ایمیدا جدول حا ی از قرار

نشا میدهدد .هم دین نهریهپردازا مدل شداختی معتقدند ه

نکرفتن صووو ر بین مقوادیر حود بواال و حود پایین فرضووویههای

تد ا مبتال به نافرمانی مقابلهای شووداختهای تیری شوود ،

غیرمتوووتقیر  4 ،6 ،6و  3اسوووت؛ بدابراین تمامی فرضووویههای

نادرسووت و سووازشنایافته در مترد ختد ،دیکرا و رویدادهای

غیرمتوووتقیر لی مترد تییید قرار گرفتدد .ولی در فرضووویههای

مییطی دارنوود ووه تنووک ترین رفتووار و اعمووال دیکرا را

غیرمتوتقیر با یک میانجی فرضویههای  ،4-6 ،6-6ص ر در بین

غرضورزانه تلقی می ددد به همین سوبش رفتارها و احتاسات

دو حود بواال و پوایین قرار گرفت ،بدابراین این فرضووویهها تییید

مشوووکمزایی از ختد بروز میدهدد؛ ه برای حم این مشوووکم

نشدند.

آمتزش نیت فرزندپروری صووییو و نکتنکی برخترد با این
تد ا میتتاند را گشووا باشوود .در این راسووتا میتتا گ ت

بحث و نتیجهگیری

آمتزش والدین متجش افکایش شداخت آنا از ماهیت اختالل

هدف پژوهش حاضوور بررسووی رابطه علی خشووتنت فیکیکی و

شوود و اعتمادبه ختد آنرا را در خصوووت

خشوتنت عای ی والدین با مدیریت خشور و رفتار پرخاشکرانه

باال ختاهد برد و نیک به آنرا مک می دد تا رفتارهای نامداسش

تد ووا دارای اختالل نووافرمووانی مقووابلووه ای بووا میووانجی گری

فرزنوود ختد را مرووار رد و وواهش دهدوود و در تربیووت آنرووا

همدلی و رابطه والد -فرزند اسوت .نتایج پژوهش حاضوور نشا

احتاس متفقیت بیشتری داشته باشدد (.)33

داد ه خشوتنت فیکیکی و عای ی والدین با رفتار پرخاشکرانه

هم دین پژوهش نشووا داد ه خشووتنت عای ی نتووبت به

این تد ووا رابطووه متوووتقیر معدی داری دارد .این یووافتووه بووا

خشوووتنوت فیکیکی رفتوار پرخواشوووکرانوه را پیش بیدی می دد

پژوهش هووای لی و همکووارا ( ،)1لین و همکووارا ( )64و

()β =0/90؛ به این معدی ه آزار و اذیت احتوواسووی و روانی

اسوووپیدازوال همکارا ( )60همتوووت اسوووت .در تبیین این یافته

ه تتسووط والدین اعمال میشووتد ازجمله تیقیر و یرد رد ،

میتتا گ وت ،یبق نهر برک و همکارا  ،والدین و تد ا

تویسیر به مراتش بدتری نتوووبت به خشوووتنت جتووومانی برجای

دارای اختالل نووافرمووانی مقووابلووه ای در یووک نرخووه دویرفووه

میگذارد ،نت به تدک میآمتزد ه هیچ ارزشووی ندارد و

تخریوش ددود گیر میافتدود بوه این صوووترت ه رفتار تت با
لجبازی و یدهتتزی تد ا  ،سبش افکایش ح

نقش فرزندپروری

اعتمادبه ختد او را بهشدت پایین میآورد و تدک برای فرار

تدبیهگری و

از این احتوواس و نشووا داد قدرت ختد ،رفتار پرخاشووکرانه

مجازات در والدین شوود و خشووتنت بیشووتری را بهخصووت

بیشووتری را نشووا میدهد ( .)1نتیجه دیکر پژوهش رابطه مد ی

تیقیر و یرد رد نتووبت به این تد ا اعمال می ددد (.)9

بین خشوووتنت عای ی و مدیریت خشووور در تد ا نافرمانی

در مقوابم این خشوووتنت ،تد ا نیک برای مقابله و رها رد

مقابلهای اسوت؛ ه با یافتههای ( 1و  )39همتت است .مدیریت

ختد از این احتوواس تیقیر و تدبیه رفتار پرخاشووکرانه بیشووتری

خشور هر بر مدیریت وجه عیدی (رفتارهای پرخاشکرانه) و هر
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بر مرار وجه ذهدی (افکار و احتوواسهای پرخاشووکرانه) خشوور

غلبه ددد ،بدابراین احتماالو به سووورنخهای المی و غیر المی

تی ید می دد .میتتا گ ت ه مدیریت خشووور بهعدتا یک

همتووواال در جرت مرار رد آنرا بیشازحد تتجه می ددد

رفتار سووازش یافته امکا تغییر رفتارهای المی و غیر المی و

درحالی ه نشوووانههای صووومیمیت یا تالشهای دیکرا جرت

افکار و احتاسهای مد ی دربار دیکرا را فراهر می دد؛ ه

بیوث و موذا ر را نوادیود میگیرنود .به همین دلیم این افراد

این تد ا به دلیم تصوتیرسازی ذهدی ناقد ،اعمال افراد را

بوازد هوای مطلتب در ارتبواطهوای بینفردی نداشوووته و رفتار

اشتبا ت تیر رد و قضاوت مد ی می ددد .بدا بر مدل شداختی

برانکیختکی بیشووتری را نشووا میدهدد .درواقع همدلی با تیسیر

نتا ت ارزیوابی افراد از متقعیت و تعیین میکا تردیدآمیک بتد

گذاشووتن بر رمکگردانی و ت توویر سوورنخهای اجتماعی متجش

آ عامم اسواسوی در برانکیختکی خشر است ()31؛ و از ستی

افکایش شداخت اجتماعی ختاهد شد؛ ه دانشآمتزا مبتال به

دیکر افراد مبتال بوه اختالل نوافرموانی مقوابلهای در وا دشهای

اختالل نوافرموانی مقوابلهای به دلیم شوووداخت اجتماعی پایینتر

ختد بوه متقعیوتهوای تواز تعاملی معمتالو ارزیابی مد ی از آ

پاسوخها را بهیتر نامداسش ارزیابی می ددد و احتاس می ددد

متقعیوت دارنود؛ وه نتت شووویت فرزنودپروری والودین و یک

وه اجرای رفتوار پرخواشوووکرانوه مبسر اسوووت و پواسوووخهووای

دلبتتکی ایمن با فرزند میتتاند در مدیریت خشر این تد ا

پرخاشکرانه را بهیتر مطلتب ارزیابی رد و اخالقی میداندد

و آگاهی از هیجانات ختد مک وافری دد.

( .)35در این مطالعه فرضویه غیرمتتقیر رابطه خشتنت فیکیکی

یووافتووه دیکر تیقیق ،وجتد رابطووه متوووتقیر بین تعووامووم

با رفتار پرخاشکرانه از یریق واسطهگری رابطه والد -فرزند نیک

والد -فرزند و مدیریت خشر در تد ا نافرمانی مقابلهای بتد

تییید شد ه با پژوهش ( )1همتت است .در تبیین این یافته باید

ه با یافتههای اسووپیدازوال و همکارا ( )60و تی ر ،سووامتووت ،

گ ت ،مییطی گر و صوومیمی در خانتاد و رابطه میبتآمیک

پتلتواری و مک گریدری ( )39همتووت اسووت .باید گ ت رابطه

بین والدین و فرزندا را عاملی در جرت اهش پرخاشوووکری

والود -فرزنود بوهعدتا یک عامم ح ااتی برای بدرفتاریهای

تد ا می داندد .این رابطه ،نقش مرمی در عملکرد تد ا

تد ووا مبتال بووه اختالل نووافرمووانی مقووابلووهای عمووم می دود.

دارد و از را این ارتبواط دوجوانبوه اولیوه بوا والدین اسوووت ه

تد ووانی ووه در معرض آزار و اذیووت عووای ی و روانی قرار

تد ا نیکهایی دربار مییط ایراف ختد فرامیگیرند .اگر

میگیرند نتوبت به تد انی ه تدبیه بدنی میشتد در معرض

والدین نتووبت به عال ر تد انشووا حتوواس نباشوودد ،آ ها را

خطر بواالتری از تخریوش تعواموم والد -فرزند قرار میگیرند و

حموایوت نکددد ،باعث ایجاد ح

ناامدی در آ ها میگردند و

این بهنتبه ختد مشکالت عای ی بیشتری در این تد ا را به

درنتیجه تدک در ارتباط مبسر با دیکرا مشوووکالتی ختاهد

بووار می آورد .تیقیقووات نشووووا داد انوود ووه تعووامووم مد ی

داشووت .یرد تدک از سووتی والدین ،بر ادراک او از ختد و

والود -تدک ،نقش مرمی در بروز اختالل نوافرمانی مقابلهای

دیکرا تیسیر گذاشته و مانع برقراری یک رابطه مبسر با دیکرا

دارد .این اختالل گتیای شکتت والدین در به ارگیری سبک

موی گردد ( .)90هم دین وقتی والوودین از راهبردهووای مد ی

فرزندپروری مداسوش و ارآمد بهمدهتر مرار رفتار فرزندانشا

(مواندود پرخاشوووکری المی و فیکیکی) برای حم تعارض در

است (.)31

رابطه با تدک دارای اختالل میپردازند ممکن است این باور

یووافتووه دیکر پژوهش رابطووه مد ی بین هموودلی و رفتووار

را در فرزنودشوووا بپروراندد ه همتووواال هر باید هم دین به

پرخاشووکرانه اسووت ه با ( 1و  )69همتووت اسووت .در تبیین این

ختاستههای آ ها جامعه عمم بپتشاندد و در غیر این صترت با

یوافتووه میتتا گ وت ،دانشآمتزا مبتال بووه اختالل نووافرمووانی

تردید به یرد آ ها به ختاستههای ختد دست یابدد و یا این ه

مقابلهای این انتهار لی را دارند ه دیکرا سعی دارند بر آنرا

بوه دلیم تکرار اسوووت اد از راهبردهای نا ارآمد در برخترد با
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همتوواال برای برآورد سوواختن نیازهای ختد از سووتی آ ها

دریووافووت ردنوود جبرا می ددوود ( .)94درواقع بووایوود گ ووت،

یرد میشتند ( .)96این عد پذیرش از ستی همتاال مدجر به

والدین تد ا نافرمانی مقابلهای احتاس می ددد ه پرورش

خشوور و سوورختردگی و اسووت اد از رفتار پرخاشووکرانه بیشووتر

و دترل این تد ا بر دوش آ ها سدکیدی می دد و والدین

میگردد (.)96

شواید بتویار زود ختته شد و دار گیری ددد و بختاهدد ه
فقط مادر /پدر باشدد و نه یک معلر یا مربی .درنتیجه شروت به

یافته دیکر این پژوهش رابطه غیرمتوتقیر خشتنت فیکیکی
و عای ی والدین با رفتار پرخاشووکرانه تد ا مبتال به اختالل

دووار گیری یووا بیت وواوتی و یووا ابراز قوودرت برای مرووار آنوا

نوافرموانی مقوابلهای از یریق میانجیگری همدلی اسوووت ه با

می ددد درنتیجه تدک در معرض تیریکات متداسوووش زبانی

یافتههای ( 61و  )69همتوووت اسوووت .در تبیین این یافته گ ت،

و گ تواری قرار نمیگیرد بتووویاری از مرارتهای اجتماعی را

ازجمله عتاملی ه باعث بروز رفتارهای پرخاشوووکرانه در این

عملکرد ذهن ه همپتشانی

فرانکرفته و بهخصت

تد ا میشووتد ختدنهر جتیی عای ی -هیجانی آ هاسووت.

در تکلی

باالیی با همدلی دارد ضعی

رشد ختدنهر جتیی عای ی و رفتاری تد ا وابتته به میکا

میشتند.

در آخر بوایود گ ت نتایج این پژوهش تلتییات مرمی در

همودلی و ایجاد ارتباط نکدیک والدین اسوووت ،بدین معدی ه

زمیده پیشکیری ،درما و خدمات مشاور ای به تد ا دارای

صمیمیت عای ی نقش مرمی در بربتد همدلی و ختدنهرجتیی

نافرمانی مقابلهای دارد ،بهخصوووت

در نتت برخترد والدین با

عای ی دارد ه این رشود از یریق شیت های والدگری والدین

این تد وا  ،تویسیر تعامم والد -فرزند ،همدلی و نشوووانه های

رابطه مادر با تدک

رفتار پرخاشووکرانه و تتانایی مدیریت خشوور این افراد در زمیده

ایجواد میشوووتد؛ اموا تد وانی ه دارای ویژگیهای رفتاری

یووادگیری و پیشووورفووت تیصووویلی و هم دین برقراری روابط

اجتماعی نامداسوووش ماندد رفتارهای تخریش گرانه و زورمددانه

اجتماعی باالتر و سوازشیافتکی اجتماعی بیشتر دارند .با تتجه

هتوووتدد ،از دریافت درسوووت و بهجای حاالت ذهدی شوووریک

بوه نتوایج پژوهش و تویسیر بتووویار زیاد نیت برخترد والدین با

میاور ای ختد عاجکند و یا دریافت آ ها با نتعی ستگیری و

رفتار این تد ا  ،پیشووودراد میشوووتد جلتووواتی با والدین این

ناتتانی همرا اسووت .این امر زمانی ات اق میافتد ه والدین به

ب وههوا در مدارس یا مرا ک مشووواور  ،برای آگاهی والدین از

علوت عود آگواهی و نیت برخترد با مقاومت این تد ا و

شووویت های والدگری و نتت درسوووت برخترد با این تد ا و

سوورپی ی رد آنا از قتانین و برای رسووید به اهداف ختد

آمتزش آنرا در زمیده حم تعارضووات ،ارتباط مبسر و مک به

روی تدبیه جتمانی و عای ی تی ید می ددد بهشدت تدک را

رشوود عای ی و شووداختی فرزندانشووا تشووکیم شووتد .هم دین

مروار می ددود ،سوووعی می ددود فرزنودا را وادار بوه رعوایت

پیشوودراد میشووتد سووایر ابعاد مرتبط با مشووکالت این تد ا ،

ارزشها سوودتی ماندد احترا به مراجع قدرت ،ار و ح ظ نهر

ازجوملووه ختدنهرجتیی هیجووانی ،نهریووه ذهن و دشهووای

و سدت ددد ،درنتیجه با فرزندا ختد متر همدلی می ددد و

اجرایی نیک بررسوی شوتد .این پژوهش هم ت سایر پژوهشها

و یک مییط گر و صمیمی بهخصت

تدک نیک همین رفتووار پرخوواشوووکرانووه را در قبووال

میدودیتهایی داشت از آ جمله میتتا به میدودیت انجا

بووهتبع آ

همکالسوویهای ختد در مدرسووه پیش میگیرد؛ و مشووکالت

در شورر اهتاز ،مقطع تیصویلی دبتوتا و جدتویت دختر اشار

رفتاری بیشوتری را در مدرسوه نشوا میدهد .نداشوتن احتاس

رد وه میتاط بتد در تعمیرپذیری یافته ها را به دنبال دارد.

همودلی و همواهدکی بوا شووورایط نواراحوت ددد دیکرا ختد

گاهی والدین بهجای وضوع متجتد ،پاسخهای ختد را با تتجه

عاملی قدرتمدد در جرت لذت برد از ایجاد آزار برای دیکرا

به وضع مطلتب ارا ه می ردند ه این امر بهنتعی بر نتایج اسر

است و از این یریق احتاس یردشدگی ه از ستی والدین را

میگذارد .از سوووتی دیکر میدودیت حجر نمتنه در پژوهش
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حواضووور عامم دیکری اسوووت ه تعمیر نتایج را با میدودیت

تشررکر و رردردانی :در پوایا از همکاری آمتزشوپرورش،

روبرو میسووازد؛ بدابراین پژوهشووکرا میتتاندد بر مبدای نتایج

دبیرا و دانشآمتزا شوووررسوووتوا اهتاز ه با متووواعدت و

اولیه این پژوهش اقدا به اجرای پژوهشوووی با حجر نمتنه باال

همکوواری بیدریغ ختد امکووا اجرای این پژوهش را فراهر
ردند ،تشکر و قدردانی میشتد.

نمایدد.
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Abstract
Background and Purpose: Oppositional defiant disorder is one of the most common disruptive
behavioral disorders. The aim of this study was to study the causal relationship of parents’ physical
and emotional violence with anger management and aggressive behavior of children with
oppositional defiant disorder mediated by parent-child relationship and empathy
Method: This study is the correlation and path analysis. Statistical population of this study included all
female students in third to eighth grade with defiant disorder. Of this population, a sample of 100 subjects
were selected by multistage random sampling. The tools used in this study included Children Oppositional
Defiant Disorder Rating Scale of Homerson et al (2006), Child Abuse and Trauma Questionnair (CTQ) of
Bernstein (1995), Conflict Tactics Scale (CTS) of Strauss (1979), Child-Parent Relationship Questionnaire
(CPRS) of Fine et al (1983), Children’s Emotional Management Scale (CEMS) of Zeman et al (2001),
Baron-Cohen’s Empathy Questionnaire (2003), Child Behavior Scale (CBS) of Ladd and Proflit (1996),
and the structured clinical interview.
Results: The results showed that emotional violence has a significant direct effect on aggressive behavior
and anger management, but physical violence has only a direct effect on aggressive behavior. Also, the
results demonstrated that empathy and parent-child relationship can act as a mediator between physical
violence and emotional violence with anger management and aggressive behavior.
Conclusion: The results has highlighted the importance of parents’ behaviors and recognizing symptoms
and how to deal properly with child has oppositional defiant disorder symptoms.

Keywords: Physical and emotional violence, aggressive behavior, anger management, empathy,
oppositional defiant.
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