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Abstract:
Suffering from chronic diseases including epilepsy during adolescence is a crisis for the
whole family. Among the affected areas in these families is mother-child relationship quality
which necessitates special attention. The purpose of this study was to evaluate the
effectiveness of child relationship training based on ACT on the parent-adolescent conflict of
mothers with epileptic child. This study was quasi-experimental with a pretest-posttest design
and a control group. The population included mothers with epileptic teenagers of Isfahan city.
Participants recruited through convenient sampling from Esfahan Epilepsy Center. 24 mothers
were selected and randomly assigned to two groups of training and control with the equal
sample sizes. They completed the Conflict Tactics Scales as the pretest and posttests. The
results of multivariate analysis of covariance showed a significant decrease in parentadolescent conflict in the mean posttest in the training group as compared to the control group
(p<.05). In addition, the findings showed a significant increase in reasoning scores (p<.05)
and a significant decrease in the scores of verbal and physical aggression (p<.05). According
to the findings of this study, it can be concluded that parent-child relationship training based
on ACT, decreases parent-adolescent conflicts.
Keywords: parent-child relationship, acceptance and commitment therapy [ACT], conflict,
epilepsy
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چکیده
ابتال به بیماری های مزمن از جمله صرع ،در دوران نوجوانی ،یک بحران برای کل خانواده محسوب میشوود از بوین
جنبه های متأثر از این بحران در خانواده میتوان به کیفیت ارتباط والد -فرزنودی اشواره نموود کوه توجوه ویو های را
می طلبد هدف مطالعه حاضر ،بررسی اثربخشی آموزش روابط والد – فرزند مبتنوی بور یوشیرش و تعهود  )ACTبور

تعارض والد– نوجوانِ مادران دارای فرزند مصروع در شهر اصفهان بود طرح ی وهش مطالعه حاضر ،نیمه تجربوی و
از نوع ییش آزمون -یس آزمون با ﮔروه کنترل بود جامعه ی وهش شامل مادران دارای فرزندِ نوجووانِ مصوروع شوهر

اصفهان بود نمونه ﮔیری به صورت در دسترس با مراجعه به انجمن صرع اصفهان انجام یوشیرفت  24نفور از موادران
به صورت تصوادفی در دو ﮔوروه مداخلوه و کنتورل جوایگزین شودند و یرسوشناموهی تاکتیوکهوای تعوارض را در
ییش آزمون و یس آزمون تکمیل نمودند داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوورایوانس ننود متریوره تحلیول
شد نتایج به دست آمده نشان دادند که میزان تعارض ﮔروه مداخله در مقایسه با ﮔروه ﮔواه در مرحلوهی یوسآزموون

به طور معناداری کاهش یافته است )p< 0/05 ،همچنین یافتهها نشان دهنودهی افوزایش معنوادار نمورات اسوتد ل
 ) p< 0/05و کاهش معنادار نمرات یرخاشگری کالمی و فیزیکی  )p< 0/05بودند بنابر نتایج بوه دسوت آموده از

مطالعه حاضر می توان نتیجه ﮔرفت آموزش روابط والد – فرزند مبتنوی بور  ACTمویتوانود میوزان تعوارض والود –
نوجوان را کاهش دهد
کلید واژهها :روابط والد -فرزند ،درمان مبتنی بر یشیرش و تعهد ،تعارض ،صرع
*نويسنده مسئول
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مقدمه

و هسیه )2008 ،7زمانی که یکی از اعضوای خوانواده

خانواده به عنوان یک واحد اجتمواعی در برﮔیرنودهی

مبتال به صرع میشود ،حضور وی منجر بوه ترییور در

بیشترین و عمیو تورین مناسوبات انسوانی اسوت کوه

یویایی سیستماتیک خانواده میشود با توجه به اینکوه

وظایفی مانند تمامیّت بخشی بوه جنبوههوای زیسوتی،

صرع یک بیماری مزمن است و فورد مصوروع جهوت

روانی ،اجتماعی ،فرهنگوی و رشود و تکامول اعضوای

بورآوردن نیازهووای خووود ،وابسووتگیهووای زیووادی بووه

خود را در بور مویﮔیورد افوروز و ویسومه)1380 ،

اطرافیان خود دارد بینبرگ و همکاران )2005 ،8ایون

عوامل تنشزای متعددی میتوانند عملکرد خانواده را

وضعیت میتواند سالمت روان خانواده را تحت تأثیر

تحت تأثیر قرار دهند که از آن جمله میتوان به وجود

قرارد دهد شرم و خجالت موداوم خوانواده بوه دلیول

بیماری مزمن در یکی از اعضای آن به وی ه فرزنودان

ابتالی یکی از اعضای آن به اختالل صرع بر الگوهای

اشاره نموود وجوود یوک بیمواری موزمن همیشوه بوا

ارتباطی بین اعضای خانواده تأثیرﮔشار است صوفوی

استرس هایی بورای فورد بیموار و نزدیکوان او هموراه

و همکاران )1389 ،تعارض هوای موجوود در فراینود

اسووت اﮔوور بیمووار ،فرزنوود خووانواده باشوود اسووترس،

یووشیرش نوجوووان مصووروع بوووی ه از سوووی والوودین،

نگرانی ها و مشکالت افزایش ییدا میکند و والدین و

کارکردهای درونی خانواده را به نالش میکشند و به

نزدیکووان او ایوون فشووار را احسوواس خواهنوود کوورد

مویرسوانند

تعامل های نوجووان بوا اطرافیوان آسوی

سیکورووا و یلونوا ،)2014 ،1در نتیجه عملکرد آنها

تعارض های شودید تور و ناکوامی هوای مورتبط بوا آن،

و نهایتاً عملکرد کل خانواده تحت تأثیر قرار میﮔیورد

موج

بروز یرخاشوگری ،سوتیزهجوویی و سورانجام

شارون 2و همکاران )2003 ،بیمواریهوای موزمن بوا

بحران در ساختار خانواده مویشووند دهقوان1380 ،

عود منظم و داشتن تأثیرات بلند مدت روی فرد مبتال

مرادی و ثنائی)1384 ،

مشخص میشوند وانگ 3و همکاران)2012 ،

سبک اعمال قدرت ،کنترل همه جانبه ،خوودداری

یکی از انواع بیمواریهوای موزمن ،صورع 4اسوت

از بووه حسوواب آوردن نقطووه نظوورات نوجوانووان ،در

صوورع یووک بیموواری مووزمن و ییچیووده عصوو -

دسووترس نبووودن والوودین ،وضوود قووانون در لحظووه،

روانشناختی با ییامدهای اجتماعی قابل توجه است که

انتظارات غیرواقعی ،نپشیرفتن انتقاد و ییش داوری در

به طور جدی میتواند مختول کننوده کیفیوت زنودﮔی

مورد نوجوانان ،موضوعاتی هستند که از نظر نوجووان

افراد نه در زمان کودکی درول و کایالن )2007 ،5و

باعث تعارض وی و والدینش میشوند رودنبرگ 9و

چ 6و همکوواران)2010 ،

همکوواران )2005 ،درحووالی کووه در دوره نوجوووانی

اثری که بیماری صرع بر عملکورد خوانواده بور جوای

تعارض والد -فرزند افوزایش موییابود اسوتینبرگ و

میﮔشارد ،از سایر بیماریهای مزمن بیشتر است نیو

موریس ،)2001 ،10وجود یک اختالل مزمن میتوانود

نووه در بزرﮔسووالی باشوود
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دوره بحرانی دنار نالشهای مضاعف کند هملوی

1

و همکاران)2000 ،

مشکالت روانشناختی انسوان را عمودتاً نتیجوه نووعی
انعطافنایشیری روانشناختی میداند این عدم انعطاف

صرع یک اختالل مزمن بوده و از جمله اختال ت

روان شووناختی بووه واسووطهی آمیختگووی شووناختی و

شاید در دوران نوجووانی اسوت وانوگ و همکواران،

اجتناب تجربه ای ایجاد میشود در این راستا ،درموان

 )2012بوه طوووری کووه صوورع فعووال در  32درصوود از

مبتنی بر یوشیرش و تعهود ،وابسوتگیهوای مسوتقیم و

کودکان و نوجوانان ﮔزارش شده اسوت جانسوون 2و

فرآیندهای کالمی غیرمستقیم را در بافت یک ارتبواط

همکاران )2014 ،بنابراین برای حل تعارض و بهبوود

درمانی به کار میﮔیرد توا بوه طوور تجربوی بتوانود از

روابط بین والدین و نوجوانان مصروع نیاز بوه برناموه

طری یرورش یوشیرش ،ﮔسولش ،ایجواد یوک حوس

مداخلهای است که بتواند به طور مؤثر به خانوادههوا و

فراتجربی از خود ،افزایش ارتباط بوا لحظوهی اکنوون،

به والدین و نوجوانوان بورای بهبوود رابطوه و کواهش

ارزشهوووا و ارائوووه الگوهوووای خووووب از اقووودامات

مشکالت سازﮔاری کمک کند از آنجایی که اکتسواب

متعهدانهی مرتبط بوا ایون ارزشهوا ،انعطواف یوشیری

از رفتار فرزنودان ،مویتوانود

روانشناختی بیشتری در فورد ایجواد کنود ایون روش

ییش بینی کنندهی همدلی والودین بوا فرزنود ،افوزایش

درمانی بورای ایجواد انعطوافیوشیری روانشوناختی از

ادراک درست از مشکالت فرزندان و در نتیجه کاهش

یشیرش و فرآیندهای توجه آﮔاهی ،تعهد و فرآیندهای

تعارض والود-نوجووان شوود ،بهوروزی ،فورزادی و

ترییر رفتار استفاده میکند کمالی و کیان راد)1394 ،

درک و یشیرشی مناس

فرامرزی ،)1395 ،میتوان از درمان مبتنی بور یوشیرش

مطالعات قبلی نشان داده اند که این درمان بر بهبود

و تعهد به عنوان یک مداخله درمانی برای ایون ﮔوروه

ارتباط والد–نوجووان و تنظویم احساسوات موورل و

از مادران استفاده کرد

همکوواران )2009 ،6کوواهش یریشووانی روانشووناختی

درمان مبتنوی بور یوشیرش و تعهود در دهوه 1980

والدین براون 7و همکواران 2015 ،اُبورین 8و موورل،

توسوط هیووز 3در دانشوگاه نوووادا مطورح و بووا عنوووان

 ،)2011افووزایش نهوون آﮔوواهی وکوواهش تعارضووات

اختصواری  ACTشوناخته شود  ACTشوش فراینود

والودین و نوجوانووان ﮔریکوو 9و ایفوورت )2004 ،10و

مرکزی دارد که منجر به انعطافیشیری روان شوناختی

درمان انوواع صورع مقواوم بوه درموان دهارسوت 11و

مویشووند ایون شوش فراینود عبارتنود از یوشیرش،

همکاران2015 ،

ندﮔرن 12و همکاران )2008 ،موؤثر

ﮔسلش ،4خود به عنوان زمینه ،ارتبواط بوا زموان حوال،

اسووت همچنووین درمووان مبتنووی بوور یووشیرش و تعهوود

ارزشها و عمل متعهدانه 5هیز )2004 ،درمان مبتنوی

موجوو

کوواهش یرخاشووگری دانووشآموووزان یسوور

بر یشیرش و تعهد یک رویکرد درمانی بافتاری کارآمد

دبیرستانی شده امیدیان ،ربیعی و حسون زاده)1394 ،

و مبتنوی بور نظریوهی نوارنوب ارتبواطی اسوت کووه
6
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8
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و نوجوانان بعد از ﮔشراندن درمان مبتنی بر یوشیرش و

روش پژوهش

تعهد ،یرخاشوگری کمتوری نشوان مویدهنود نسوا،،

طوورح یوو وهش نیمه تجربووی از نوووع ییشآزمون -

 1393محمدی)1393 ،

یسآزمون با ﮔروه کنترل بود جامعه یو وهش شوامل

با رسیدن کودکان مصروع به مرحلوهی نوجووانی،

کلیه ی مادرانی بود که فرزندِ نوجوانِ مصروع داشوتند

والوودین و فرزنوودان بووا نالشووی مضوواعف رو بووه رو

و در شهر اصفهان زندﮔی میکردند نمونوه ﮔیوری بوه

می شوند از یوک سوو نوجووانی بوه هموراه ترییورات

صورت در دسترس با مراجعه به انجمن صرع اصفهان

طبیعی این مرحله آنها را غافلگیر میکند و از سوویی

انجام یشیرفت از بین مادرانی که عضو انجمن صورع

دیگر ،با ترییرات غیرطبیعی و اختالل صرع دست بوه

اصفهان بودند 24 ،نفر انتخواب شودند و بوه صوورت

ﮔریبان میشوند این دو عامول نوه تنهوا باعوث بوروز

تصووادفی در دو ﮔووروه آزمووایش و کنتوورل جووایگزین

تعارض والد -فرزند میشوند بلکوه تونش موجوود در

شدند مالکهای ورود بوه ایون یو وهش شوامل ایون

خانواده را نیز افزایش میدهند بنابراین بوا توجوه بوه

موارد بود مادرانی که فرزند مبتال بوه صورع دارنود و

کیفیت زندﮔی خانواده هوای دارای فرزنود مصوروع و

سن فرزند آنها بین  12-16سال باشد،کس

نمورهی

نقش ویو ه موادران بورای برقوراری ارتبواط موؤثر بوا

یووک انحووراف معیووار بووا تر از میووانگین در مقیوواس

فرزندانشووان ،مطالعووه حاضوور برآن بووود تا اثربخشی

تاکتی وکهووای تع وارض ،1نداشووتن تشووخیص اخووتالل

مداخله به روش درمان مبتنی بر یشیرش و تعهد را بور

روانشوناختی شودید در فرزنودان ،تمایول و همکواری

میوزان تعوارض والود  -فرزنود بررسی نماید در ایون

والدین جهت شرکت در جلسات مالکهوای خورو،

ی وهش فرضیههای نیل مطالعه شد

از مطالعه شاملِ وجود اختالل روانشوناختی شودید در

فرضیه اول :آموزش روابط والد -فرزند مبتنوی بور

فرزندان ،داشتن بیماری جسمی شدید عالوه بر صرع،

یووشیرش و تعهوود  ) ACTبوور میووزان تعووارض والوود–

داشتن بیش از دو جلسه غیبت در جلسات درموانی و

نوجوان مؤثر است

ناقص یر کردن یرسشنامهها ،بودنود ﮔوروه آزموایش،

فرضیه دوم :آموزش روابط والد -فرزند مبتنی بور

مداخل وه درمووان مبتنووی بوور یووشیرش و تعهوود را در 6

یوشیرش و تعهود  ) ACTبوور میوزان اسوتد ل والوود–

جلسه ای  90دقیقهای دریافت نمود ﮔوروه کنتورل ،در

نوجوان مؤثر است

انتظار درمان مانده و یس از یایان مطالعوه ،مداخلوه را

فرضیه سوم :آموزش روابط والد -فرزند مبتنی بور
یشیرش و تعهد  ) ACTبر میزان یرخاشگری کالموی
والد– نوجوان مؤثر است

دریافت نمود جدول  )1یس از یایان جلسات از هر
دو ﮔروه یسآزمون ﮔرفته شد

فرضیه نهارم :آموزش روابط والد  -فرزنود مبتنوی
بور یوشیرش و تعهوود  ) ACTبور میوزان یرخاشووگری
فیزیکی والد -نوجوان مؤثر است
Conflict Tactics Scales

1
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جدول  .1خالصهی جلسات آموزش روابط والد فرزند مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد
جلسه
مقدماتی

شرح مختصر جلسات
معرفی اعضا ،بیان انتظارات اعضا ،بیان اهداف اعضا و رهبر ﮔروه ،معرفی کار ،معرفی هنجارهای ﮔروه ،اجرای
ییش آزمون

جلسهی اول

استفاده از استعاره کامپیوتر و اشاره به ساختار خانواده و رفتارها و مشکالت فرزندان

جلسهی دوم

بیان قوانین خانواده خواب ،ترشیه ،تفریح ،ارتباط ،وظایف ،جایگاه اعضای خانواده)

جلسهی سوم

توضیح درباره انواع والدین والدین احساساتی ،منطقی و خردمند) ،استعاره جزیره و مشخص کردن رفتارهای
جزیرهای وا لدین داد زدن ،تسلیم شدن و منصرف شدن)

جلسهی نهارم

بیان وی ﮔی های والدین خردمند و عاش که شامل آشنایی ،آﮔاهی ،آزادی و آمادﮔی است

جلسهی ینجم

استفاده از مثال سیسمونی ،ارائه  10ﮔام برای رسیدن به وی ﮔیهای والدین خردمند

جلسهی ششم

استفاده از مثال خانه  50متری ،شناخت مواند رسیدن به وی ﮔیهای والدین خردمند

ابزار پژوهش
مقیوواس تاکتیووکهووای تعووارض اشووتراس)1990،1

حداقل و حداکثر برای زیور مجموعوههوا 5 ،توا  25و

دارای  15سوال است که برای سونجش سوه تاکتیوک

نموره کوول بووین  15تووا  75اسوت کووه نموورات بووا تر

حل تعارض یعنی اسوتد ل ،2یرخاشوگری کالموی 3و

نشواندهنودهی اسووتفادهی بیشوتر از یووک تاکتیوک بووه

خشونت 4بین اعضوای خوانواده تودوین شوده اسوت

خصوص است

یرسش ها ،ﮔویای رفتاری اسوت کوه فورد در شورایط

یایووایی بوورای کوول مقیوواس  0/78و بوورای خوورده

تعارض با اعضای خانواده بوه آن هوا دسوت مویزنود

مقیاس های استد ل ،0/70 ،یرخاشگری کالموی 0/74

نمرات آن تعداد دفعاتی است که رفتار موورد نظور در

و برای یرخاشگری فیزیکی  0/81به دست آمده است

سال ﮔششته رخ داده است ینج سوال اول ،اسوتد ل

مرادی و ثنائی )1384 ،روایی محتوایی ایون مقیواس

ینج سوال دوم ،یرخاشگری کالمی و ینج سوال سوم،

در ی وهش زابلی  )1383و مورادی و ثنوائی )1384

یرخاشگری فیزیکی را میسنجند ینج سوال مربوط به

تأیید شده است

زیر مقیاس استد ل ،به طریقهی معکوس خیلی کم=5
و خیلی زیاد= ) 1نمره ﮔشاری میشوند نمرهی با در
این زیرمقیاس نشوان دهنودهی تعوارض و اسوتفادهی
کمتووور از راهبردهوووای اسوووتد ل اسوووت سووووا ت
زیرمقیوواسهووای یرخاشووگری کالمووی و فیزیکووی بووه
صورت مستقیم نمره ﮔشاری میشود دامنوه ی نمورات

1

Straus
Reasoning
3
Verbal aggression
4
Violence
2

نتایج
شاخصهای توصیفی مربوط به نمرات ییش آزموون و
یس آزمون متریرهای ی وهش در دو ﮔروه آزموایش و
کنترل در جدول  2ارائه شدهاند
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات کل و خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
یسآزمون

ییشآزمون

متریر

ﮔروه

تعارض

آزمایش

65/33

کنترل

64/17

16/02

آزمایش

26/67

8/38

19/83

کنترل

29/75

8/57

31/08

8/25

آزمایش

22/67

7/48

13/92

7/84

کنترل

20/75

6/53

23/75

5/19

آزمایش

15/08

10/80

4/58

5/16

کنترل

13/67

4/03

13/83

3/32

استد ل
یرخاشگری کالمی
یرخاشگری فیزیکی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

22/08

38/92

16/57

68/67

13/55
7/79

هموان ﮔونوه کوه در جودول  2مشواهده مویشووود

افزایش مهارت استد ل در ﮔروه مورد مطالعه اسوت

میانگین نمورات تعوارض ﮔوروه آزموایش در مرحلوه

میانگینهوای دیگور زیرمقیواسهوا در یویشآزموون و

ییش آزمون برابر بوا  65/33و ایون میوانگین در ﮔوروه

یووسآزمووون در جوودول  2آموودهانوود یوویش از تحلیوول

کنترل برابر با  64/17است در حالی که در یسآزمون

استنباطی یافتهها ،ییش فرضهای تحلیل کوواریوانس،

میانگین نمرات تعارض ﮔروه آزمایشی  38/92و ایون

بررسی شدند آزمون شواییرو -ویلوک ،بیوانگر نرموال

میانگین در ﮔروه کنتورل  68/67بووده اسوت زم بوه

بودن توزید نمرات و آماره لون نشان دهنوده تسواوی

نکر است به دلیل نمره ﮔشاری معکوسِ خرده مقیواس

واریانسهای دو ﮔروه بودند )p >0/05 ،جدول 3و

استد ل ،کاهش نمرات در این زیرمقیواس بوه معنوای

جدول)4

جدول  .3نتایجآزمون شاپیرو -ویلک در مورد نرمال بودن توزیع نمرات
آزمون شاییرو ویلک
ﮔروه

متریر
تعارض

آماره

 DFمعناداری

آزمایش 0/90

12

0/18

0/96

12

0/77

کنترل

جدول  .4نتایجآزمون لوین در مورد پیشفرض تساوی واریانسهای دو گروه
متریر
تعارض

ﮔروه

F

درجه آزادی  1درجه آزادی  2سطح معناداری

ییشآزمون 2/61

1

22

0/12

0/05

1

22

0/81

یسآزمون

با توجه به رعایت مفروضهها ،دادههای ییشآزمون

بر درمان یشیرش و تعهود بور میوزان تعوارض والود–

و یس آزمون ﮔروههای مداخله و کنترل با هدف تعیین

نوجوان مصروع با استفاده از روش تحلیل کوواریانس

اثربخشی برنامهی آموزش روابط والد  -فرزنود مبتنوی

نند متریره تحلیل شدند
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جدول  .5نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تأثیر عضویت گروهی بر متغیرهای وابسته
شاخص
مبدای ویلکز

مقدار

نسبت F

0/24

17/54

درجه آزادی
فرضیه
3

سطح معنیداری

میزان تأثیر

**0/001

0/75

توان
آماری
1
*

p < 0/05 , **p <0/01

همان طوری که در جودول  5مالحظوه مویشوود،

متریره نشان داد که میزان تأثیر یا تفواوت برابور بوا 75

سطوح معنیداری همهیآزمونها ،بیانگر آن هستند که

درصد است ،یعنی  75درصد تفواوتهوای فوردی در

درمان مبتنی بر یشیرش و تعهد ،حداقل از لحاظ یکوی

نمرات مؤلفههای تعارض مربووط بوه توأثیر عضوویت

از متریرهای وابسته ،میانگین ﮔروه آزمایشی را نسوبت

ﮔروهی است توان آماری نزدیوک بوه یوک نمایوانگر

به ﮔروه ﮔواه در مرحله یس آزمون کاهش داده اسوت،

کفایت حجم نمونه است

 )p< 0/01نتایج حاصل از تحلیل کوواریوانس ننود

جدول  .6نتایجآزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره در رابطه با تأثیر درمان  ACTبر نمرات تعارض والد -نوجوان و خرده
مقیاسهای آن
متریر

تعارض

استد ل

یرخاشگری کالمی

یرخاشگری فیزیکی

منبد ترییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجشورات

آزادی

مجشورات

F

سطح

اندازه اثر

توان آزمون

معناداری
**

ییشآزمون

6938/17

1

6938/17

69/30

0/001

0/76

0/99

ﮔروه

5594/99

1

5594/99

100/21

**0/001

0/82

1

خطا

1903/70

18

90/65

ییشآزمون

426/69

1

426/169

18/28

**

0/49

ﮔروه

528/44

1

528/44

22/65

**

خطا

443/27

19

23/33

0/001
0/001

ییشآزمون

210/59

1

210/59

13/21

**

ﮔروه

668/13

1

13/668

41/91

**

خطا

302/85

19

15/94

0/001
0/001

0/54
0/41

0/99
0/93

0/68

ییشآزمون

139/88

1

139/88

11/99

**0/001

0/38

ﮔروه

486/63

1

486/63

41/71

**

0/68

خطا

221/63

19

11/66

0/001

0/98

1
0/90
1

نتایج تحلیل کوواریانس نشان میدهد که با کنترل

تفاوت واریانس های نمرات تعارض را تبیین میکنود

اثر نمرات ییش آزمون ،بین میانگین تعدیل شده میزان

توان آماری  1بیانگر دقت آماری بوا ی ایونآزموون و

عضوویت ﮔروهووی در

کافی بودن حجم نمونه است لشا فرضیه اول در زمینه

مرحله یس آزمون تفاوت معناداری مشاهده مویشوود،

اثربخشی درمان مبتنی بر یوشیرش و تعهود بور میوزان

تعوارض دو ﮔوروه بور حسو

 )p < 0/05میووزان تووأثیر نیووز بیووانگر آن اسووت کووه

عضویت ﮔروهی در مرحلهی یس آزمون  82درصد از

تعارض والد -نوجوان تأیید میشود جدول )6
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همچنین نتایج تحلیل کوواریانس نندمتریره نشان

سازنده تر در جهت ارزشها و نیز کواهش تعارضوات

می دهد که با کنتورل اثور نمورات یویش آزموون ،بوین

والدین و نوجوانان میشود ﮔریکو و ایفرت)2004 ،

میووانگین تعوودیل شووده میووزان اسووتد ل ،یرخاشووگری

اجتناب تجربه ای در مادران فرزندان مبوتال بوه صورع،
احسوواس افسووردﮔی ،کنتورل کمتوور در نقووش

کالمووی ،یرخاشووگری فیزیکووی دو ﮔووروه بوور حس و

موجو

عضووویت ﮔروهووی در مرحلووه یووسآزمووون تفوواوت

مادری ،نظوم و انضوباط متنواق

و نظوارت ضوعیف

معناداری مشاهده میشوود )p< 0/05 ،میوزان توأثیر

2

میشود کوین و تامپسون  )2011،درمان مبتنوی بور

برای نمرات استد ل ،یرخاشگری کالمی ،یرخاشگری

یشیرش و تعهد منجور بوه کواهش اجتنواب تجربوهای

برابر است با  68 ،54و  68درصود

می شود بدین معنی که هر ﮔونه توالش بورای کنتورل

در زمینوه

تجارب درونی کاهش می یابد ییامود آن نیوز افوزایش

اثربخشی درمان مبتنی بر یوشیرش و تعهود بور میوزان

یشیرش محتوای نهن از طری تکنیکهای مورتبط بوا

استد ل ،یرخاشوگری کالموی ،یرخاشوگری فیزیکوی

ﮔسلش است که کاهش میزان تعارض بوین موادران و

والد -نوجوان تأیید میشوند

فرزندان نوجوان را در یی داشته است عالوه بور ایون

فیزیکی به ترتی

لشا فرضیههای دو ،سه و نهوار بوه ترتیو

یکی از علل تعارض والود– فرزنود ،نگرانوی والودین

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هودف بررسوی تأثیر آمووزش روابوط
والود -فرزنوود مبتنوی بوور یوشیرش و تعهوود بور میووزان
تعارض والد-نوجوان انجام شد و نتایج به دست آمده
نشان داد که این مداخلوه بور کواهش میوزان تعوارض
مادران با فرزندانِ نوجوان مبتال به صرع مؤثر است
نتایج این ی وهش همسو با مطالعات قبلوی اسوت
که از اثربخشی درمان مبتنی بور یوشیرش و تعهود بور
بهبوود ارتباطوات والوود– نوجووان ،تنظویم احساسووات
مورل و همکاران 2009 ،کوین و همکواران)2009 ،
و کوواهش یریشووانی روانشووناختی والوودین بووراون و
همکاران )2015 ،حمایت کردهاند همچنین یافتههوای
مطالعه حاضر در راستای یافتوههوای قبلوی اسوت کوه
نشان داده اند ادغام درمان مبتنی بر یشیرش و تعهود بوا
مداخالت آموزش مدیریت رفتوار 1بوا هودف کواهش
تعارضات والدین و نوجوانان ،موج

افوزایش نهون

آﮔاهی ،انعطاف یشیری روانشناختی ،انجوام رفتارهوای
)Behavior Management Training (BMT

1

درباره ی آینده فرزندان خوود اسوت ازآنجواییکوه در
رویکرد مبتنی بر یشیرش و تعهد ،یکی از علل آسوی
شناسی روانی ،عدم تمرکوز بور زموان حوال اسوت ،از
طری به کارﮔیری این رویکرد ،تمرکز بور زموان حوال
افزایش یافته که به تبد آن میزان تعوارض نیوز کواهش
یافته است
آنچه در ارتباط با ﮔروه موورد مطالعوه بایود موورد
توجه قرار ﮔیرد ایون اسوت کوه در دورهی نوجووانی،
والدین و فرزندان بیشترین میوزان تعوارض را تجربوه
میکنند تعارض بیشتر ،زمانی رخ میدهد کوه تمایول
نوجوان برای آزادی در تقابل با رفتارهوای کنتورل ﮔور
والدین قرار می ﮔیرد

رسن )1995 ،3افزون بر ایون،

وجود اختالل صرع سب

میشود که مادران بوه طوور

افراطی از نوجوان حمایت کنند کوه ایون موضووع در
احساس اسوتقالل و خودمختواریِ نوجووانِ مصوروع،
اختالل ایجاد کرده و موج

تعارض میشود لشا ،این

Thompson
Laursen

2
3
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نتیجه ﮔیوری منطقوی بوه نظور مویرسود کوه جلسوات

می یابد ،از درﮔیر شدن در افکار و احساسوات رهوایی

درمانی ،به مادران کمک نموده تا در ارتباط بوا صورع

مییابد در نتیجه راهحلهای مؤثرتری ارائه میدهد

فرزندشان ،به مرحلوه ی بوا تری از یوشیرش افکوار و

ی وهشهای قبلی نشان دادهاند که درمان مبتنی بور

احساسات برسند و حمایتهای افراطی و نگرانیهای

یووشیرش و تعهوود موجوو

کوواهش یرخاشووگری در

غیرواقد بینانه در آنان کاهش یابود هوم ننوین مطورح

دانش آموزان یسر دبیرستانی امیدیان ،ربیعی و حسون

کرد تا دربواره

زاده )1394 ،و دختوووران نوجووووان مووویشود نسوووا،

وی ﮔوویهووای مرحلووهی نوجوووانی و اخووتالل صوورع

 )1393به نظر می رسد یرخاشوگری کالموی موادران

اطالعات بیشتری به دست آورنود بوه نظور مویرسود

راهی برای اجتناب تجربهای است بوه ایون معنوی کوه

عوامل مشکور در کاهش تعوارض موادران و فرزنودان

فرد با بروز اولین نشانه ی تعارض در راستای کنترل و

مصروعِ آنان مؤثر بوده است

یا اجتناب از محتوای نهن خود ،یک رفتوار فووری و

کردن بحث ارزش ها ،مادران را ترغی

زم بووه توضوویح اسووت یووس از بررسووی ییشووینه

تکانشی ازجمله یرخاشگری کالموی نشوان موی دهود

ی وهش ،مطالعه ای که توأثیر ایون نووع مداخلوه را بور

بنابراین ،مداخله یاد شده بوا اسوتفاده از تکنیوکهوای

میزان استد ل والدین بررسی کرده باشد ،یافت نشود

یشیرش و ﮔسولش بوه افوراد بورای یوشیرش تجوارب

بااینحال مطالعه حاضر همسو با یافتههای قبلی نشوان

درونی کمک کرده است و این امور در کواهش میوزان

بهبوود

یرخاشگری کالمی درمانجویان موؤثر بووده اسوت در

داد که درمان مبتنی بر یشیرش و تعهد ،موج

ارتباطات والود– نوجووان شوده موورل و همکواران،

ایون یو وهش ،مووادران دارایِ فرزنودِ مصووروع ،دائمواً

 )2009و بهبووود عملکوورد خووانواده را یووس از درمووان

درﮔیر افکار مرتبط با بیماری فرزندشوان بودنود و بوه

مبتنی بر یشیرش و تعهد بوراون و همکواران)2015 ،

دلیول عودم وجوود راهووی بورای تخلیوهی تونشهووا و

به همراه دارد

نوواراحتیهووای خووود ،آن را بووه صووورت یرخاشووگری

یکی از ابعاد انعطافیشیری روانشناختی در درمان

کالمی ابوراز مویکردنود .در واقود موادران درﮔیور در

مبتنی بر یشیرش و تعهد ،عمل متعهدانه است کوه بوه

اجتناب تجربه ای مویشودند و بوا بوروز یرخاشوگری

معنای تعریف کردن اهداف در حوزه های خواص ،در

کالمی در حال یاسوخگویی بوه محتووای نهون خوود

طول مسیر ارزش هوای فورد و سوپس عمول بوه ایون

بودند لشا درمان مبتنی بور یوشیرش و تعهود بوه آنوان

اهداف و ییش بینی کردن و آمادﮔی داشتن برای مواند

کمک کرد توا در یوشیرش محتووای نهنشوان توانمنود

روان شناختی است اختالل صرع به دلیل وی ﮔیهایی

شوند

مانند مزمن و طو نی مدت بودن ،عملکرد خوانواده را

سرانجام یافتههای این یو وهش نشوان دادنود کوه

در زمینه ی حل مسئله مختل میکند به نظر مویرسود

میزان یرخاشوگری در روابوط والود -فرزنودی بودنبال

علت افزایش نمرات استد ل مادران ،تصریح ارزشها

مداخله انجام شده ،کاهش یافته اسوت ایون یافتوه در

ایشان به اقدام و یادﮔیری مهارتهوای حول

راستای مطالعات قبلی است که نشوان دادهانود درموان

تعارض و مهارت های ﮔفتگوی مؤثر باشد هومننوین

مبتنی بر یشیرش و تعهد در کاهش میزان یرخاشوگری

زمانی که فرد به انعطافیوشیری روانشوناختی دسوت

نوجوانان یسرِ بزهکار مؤثر است محمودی )1394 ،و

و ترغی
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انجام رفتارهای سازندهتر والدین در جهوت ارزشهوا

بودند ،قدری احتیاط در تعمیم نتایج زم است و بهتر

را در یی دارد ﮔریکو و ایفرت )2004 ،در تبیین این

است مطالعات مشابه با حجم نمونه بزرگ تری تکرار

یافته میتوان ﮔفت که یکوی دیگور از ابعواد رویکورد

شوند

یووشیرش و تعهوود ،تصووریح ارزشهاسووت ارزشهووا،
تقویت کننده های درونی هستند کوه مسویری منتخو

همچنین ،براساس یافته ها ،به ی وهشگران ییشنهاد
میشود جلسات درمانی مبتنی بر یوشیرش و تعهود را

1

با جلسات فرزندیروری ادغام نمایند این یو وهش را

و دافرنه )2009 ،2و فرد را بورای رو بوه رو شودن بوا

برای یدرانِ دارای فرزند مصروع ،نوجوانوان مصوروع

موقعیت های مختلف از جمله موقعیت های استرس زا

ارائه نمایند به عالوه بهتر است جلسات بوه صوورت

آماده می کنند در این ی وهش بوا تصوریح ارزشهوای

جداﮔانه برای دختران و یسران نوجوان اجرا شوند

برای رفتارها و اعمال فرد فراهم می آورند ویلسوون

مادران ،آن ها بر غیر مؤثر بودن یرخاشوگری فیزیکوی
به عنوان راهی برای رسیدن به ارزش ها یی بردند کوه

تشکر و قدردانی

منجر به کاهش این رفتار در آنان شد عالوه بور ایون

در یایان از جناب آقوای شیاسوی و سورکار خوانم

در ﮔروه مورد مطالعوه ،آمیختگوی شوناختی بوا افکوار

دکتور عظیمووی و کلیووهی کارکنووان انجموون و شوورکت

منفی در زمینهی والدﮔری ،سب ِ الگوی فرزند یروری

کنندﮔان در این ی وهش ،کموال قودردانی و تشوکر را

ناکارآمد در برابور نافرموانی فرزنود شوده بوود بودین

داریم

صورت که والدین برای مطید کردن نوجوانان ،شودت
عمل بیشوتری نشوان مویدادنود رهوایی از آمیختگوی

منابع

شناختی با استفاده از تکنیکهای ﮔسلش امکوانیوشیر

افروز ،غ و ویسمه ،ع  )1380بررسی رابطوه میوزان

شد که نهایتاً کواهش یرخاشوگری فیزیکوی را در یوی

افسردﮔی فرزندان یسر جانبازان و نحوه ارتباط بوا

داشت بنابراین طب آنچه نکور شود آمووزش روابوط

یدرانشووان مجلووه روانشناسووی و علوووم تربیتووی،

والد–فرزند مبتنی بر درمان یشیرش و تعهد مویتوانود
میزان تعارض والد -نوجوان را کاهش دهد

50-35 ،)31 2
امیدیان ،م  ،ربیعی ،م و حسن زاده ،ر  )1394توأثیر

ایووون یووو وهش ،ماننووود مطالعوووات مشوووابه بوووا

درمووان مبتنووی بوور یووشیرش و تعهوود در کوواهش

محدودیتهایی روبرو بوده است که از جمله میتوان

یرخاشگری دانش آموزان یسور دبیرسوتانی ،اولوین

به محدود شدن مشارکتکننندﮔان در مطالعوه موادران

کنگره علمی ی وهشی سراسری توسوعه و تورویج

اعضووای انجموون صوورع شووهر اصووفهان اشواره نمووود

علوم تربیتی و روانشناسی ،جامعه شناسی و علووم

بنابراین ،بهتر است در تعمیم نتایج به همه مصروعین

فرهنگی اجتمواعی ایوران تهوران ،انجمون علموی

شهر اصفهان احتیاط شود بوا توجوه بوه تعوداد نسوبتا

توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

یایین افراد ﮔروه مداخله و کنترل که هر کدام  12نفور
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