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اختالالت رفتاری در کودکان منجر به بروز آسیب در حوزه های تحصیلی، اجتماایی، ارتااا،ی، خاانوادگی و    : چکیده

فرایند می تواند آینده کودک را به مخا،ره اندازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با روان شناختی می شود، چنانکه این 

( صاورت  Review Articleباه رو  ماروری     هدف مروری بر اختالالت رفتاری در کودکان صورت پذیرفت. پژوهش

اده اسات   ,proquest, sciencedirect, wiley, magiran  sid ساایت هاای  جهت جستجوی مقاالت از پذیرفت. 

 Disruptive Disorder , Oppositional defiantدر سایت های خارجی یمل جستجو باا کلماات کلیادی   شد. 

disorder, Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder, Conduct disorder   و در سایت های داخلی

انجام شاد.  با کلمات کلیدی اختالل رفتاری، اختالل نقص توجه/بیش فعالی، اختالل نافرمانی مقابله ای و اختالل سلوک 

مقاله در این زمینه یافت شد و از نظر متدولوژی، هدف، شاخص ها، ابزار اندازه گیری، متغیرها، تعاریف و ... تعاداد   121

بررسای  ردید. مقاالت انتخاب شده مقاالتی بودند که باا پاژوهش حاضار برابات موضاویی داشاتند.       مقاله انتخاب گ 45

مختل ای در پدیادآیی اخاتالل هاای نقاص توجاه/بیش        یواملپژوهش های مختلف در این باب نشان از آن داشت که 

گی و تربیتی از مهمترین یوامال  فعالی، نافرمانی مقابله ای و اختالل سلوک نقش دارند که در این یوامل ژنتیکی، خانودا

به شمار می آید. بر این اساس الزم است که که مداخالت مناسب به صورت مداخله به موبع در حیطه این کودکاان باه   

 کار بسته شود تا از پایداری این اختالل ها در دوره نوجوانی و بزرگسالی پیشگیری شود.

 و بیش فعالی، نافرمانی مقابله ای، اختالل سلوک اختالل رفتاری، اختالل نقص توجه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
نگرانی در مورد سالمت روان کودکان و تاثیر آن بر رشد و یملکرد کودک، همزمان با افزایش میازان شایوا اخاتالالت روانای بابال      

ارزیابی و درمان به موبع های اخیر به ،ور چشمگیری افزایش یافته است و بر همین اساس متخصصان بر اهمیت تشخیص، در سال

کنناد، تشاخیص   مای کنند. به یلت اینکه الگوهای هیجانی و رفتاری در بزرگسالی دشوارتر تغییر میهای روانشناختی تاکید اختالل

هر چه زودتر مشکالت سالمت روان در کودکی یکی از مسایل پیشگیرانه بهداشت همگانی است. بررسی تاریخچاه بزرگسااالنی کاه    

مشکالت روانی هستند نشان داده است که این افاراد دوران کاودکی نابساامانی داشاته یاا در دوره ای از رشاد خاود، برخای          دچار

(. از آنجائیکاه گارایش باه تاداوم اخاتالالت      2112، 1آش تگی های هیجانی و رفتاری را تجربه کرده اند  کریگر، پالنزسک، گاودمن 

هااتن،   -د، توجه فزاینده ای به پیشگیری و درمان آنها معطوف شاده اسات کارت رایات   دوران کودکی تا سنین بزرگسالی وجود دار

 (.2114؛ 2مک نال، ویت و وردین

، در دسته اختالالت اخاللگار،  5پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی( در 2112  2انجمن روانپزشکی امریکا

اخاتالل ان جااری    ،6، اختالل سلوک4ف کرده است که شامل: اختالل نافرمانی مقابله اینوا اختالل را تعری 7کنترل تکانه و سلوک 

، و اختالالت اخاللگر، کنترل تکاناه و سالوک   11، دزدی بیمارگون1، آتش افروزی بیمارگون8، اختالل شخصیت ضداجتمایی7متناوب

ش برانگیزناد. ایان کودکاان دارای رفتارهاایی     است. کودکان ماتال به اختاللهای رفتاری بارای والادین چاال    11مشخص و نامشخص

. گرددمیگذارد و معموالً نتیجه انجام این رفتارهای من ی نیز به خود آنها باز میهستند که تاثیر من ی بر افراد و محیط پیرامونشان 

اهمیات باالینی بیشاتری اسات     در بین این اختالل ها دو اختالل اخاتالل نافرماانی مقابلاه ای و اخاتالل سالوک دارای فراوانای و       

را نیز  به ینوان یک اختالل یصاب   12در این میان باید اختالل نقص توجه و بیش فعالی (.2112 غالمزاده، باباپور و صاوری مقدم، 

 .(2112، و همکاران 12لیندو شناختی پدیدآورنده اختالل رفتاری مورد توجه برار داد

اخاتالل بای    و بایش فعاالی، اخاتالل سالوک     -آش ته مانند، اختالل نقص توجاه   تعداد کودکانی که تشخیص یک اختالل رفتاری

ایتنایی مقابله ای را دریافت می کنند، به ،ور چشمگیری در سال های اخیر افزایش یافته است. حدابل نیمی از کودکان مااتال باه   

درصد آنها تشخیص اختالل سلوک را  21و حدود بیش فعالی، بال از بلوغ جنسی، اختالل نافرمانی مقابله ای  -اختالل نقص توجه 

نیز دریافت می کنند. بعالوه حدود نیمی از این کودکان با این منظومه مشکالت مختلط در بزرگساالی باه اخاتالل شخصایت ضاد      

                                                           
2- Krieger, Polanczyk, Goodman  

1- Cartwright-Hatton , McNally , White , Verduyn  

3- American psychiatric association (APA) 

4 - Diagnostic and statistical manual of mental disorders fifth  revised edition (DSM- V) 

5- Oppositional defiant disorder (ODD) 

6- Conduct disorder (CD) 

7. Intermittent explosive disorder  

8. Anty social personality disorder  

9. Pyromania  

20. Kleptomania  

22. Specified and un specified disruptive, impulsive- control, and cundact disorder  

 12. Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder 
Lindo. 13 
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و من ای   (. این اختالالت با پیامادهای ،اوالنی مادت   2111، 1، اسووسکی، لنداستورم و آنکاراسترهافوندراجتمایی ماتال می شوند 

؛ 2115و همکااران،   2 بیادرمن زیادی از جمله افت تحصیلی، سوء مصرف مواد، فعالیت های جنایتکارانه و زندانی شدن ارتااط دارند

. کودکانی که مشکالت رفتاری آنها در سنین پایین تری شروا شده اسات، بیشاتر احتماال دارد کاه     (2111و همکاران،  2فیرچایلد

این سه دسته اختالل در ادامه مورد بررسی  (.2111فیرچایلد و همکاران، تری در ،ول زندگی نشان دهند پیش آگهی پایدارتر و بد

 برار می گیرد.

 روش

( صورت پذیرفت. در این پژوهش تال  شد که از تمام مقاالت منتشار شاده در حاوزه    Review Articleپژوهش به رو  مروری  

اسات اده شاد.    ,proquest, sciencedirect, wiley, magiran  sid سایت هایپژوهش است اده شود. جهت جستجوی مقاالت از 

 -Disruptive Disorder , Oppositional defiant disorder, Attentionدر سایت های خارجی یمل جستجو با کلمات کلیدی

Deficit/Hyperactivity Disorder, Conduct disorder       و در سایت های داخلی با کلمات کلیادی اخاتالل رفتااری، اخاتالل

مقالاه در ایان زمیناه یافات شاد و از نظار        121انجاام شاد.   نقص توجه/بیش فعالی، اختالل نافرمانی مقابله ای و اخاتالل سالوک   

مقاله انتخاب گردید. مقاالت انتخااب شاده مقااالتی     45متدولوژی، هدف، شاخص ها، ابزار اندازه گیری، متغیرها، تعاریف و ... تعداد 

 بودند که با پژوهش حاضر برابت موضویی داشتند.

 یافته ها

اختالل نقص توجه/بیش فعالی، اختالل نافرمانی مقابلاه  وهش های صورت گرفته در سه حوزه یافته های حاصل از ماانی نظری و پژ

 ای و اختالل سلوک دسته بندی و ارائه گردید که در زیر به آنها اشاره می شود.

 اختالل نقص توجه و بیش فعالی

است که در کودکان ماتال به ایان اخاتالل   یک الگوی ثابت بی توجهی و یا بیش فعالی تکانش وری  اختالل بیش فعالی/ نقص توجه

پنجماین  ( در 2112انجمان روانپزشاکی امریکاا      نسات به همساالن یادی آن ها از شدت و فراوانی بیشاتری برخاوردار اسات. در   

ن نماود و نشاا  را دارای سه زیرنوا مای داناد:   اختالل بیش فعالی/ نقص توجه  ،ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی

اختالل بیش فعاالی/ نقاص توجاه    نرخ هایی برای  .هی غالب و نمود و نشان بیش فعالی/ تکانشی غالبترکیای، نمود و نشان بی توج

ست. بررسای هاای هماه گیار شناسای      س ابتدایی در سنین پیش از بلوغ ادرصد در کودکان مدار 7-8گزار  شده است که شامل 

، 5سادوک، ساادوک و رویاز  درصد از کودکان و نوجوانان رخ می دهد  4در حدود توجه اختالل بیش فعالی/ نقص نشان می دهد که 

                                                           
1. Hofvander, Ossowski, Lundstrom, Anckarsater  

Biederman. 2  

Fairchild. 3  

Sadock, Sadock, Ruiz. 1  
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برابار شاایع    2-1(. در پسرها، 2111و همکاران،  1فابیانودرصد، در کودکان نیز گزار  شده است   2-7(. در حالی که شیوا 2115

 (.2111، 2گاپتا و کارتر از دختران است  

اجتماایی ،   -، اما می توان به نقش یوامل روانی ملی با اتیولوژی ناشناخته استاختالل چند یایک اختالل بیش فعالی/ نقص توجه 

، وزن کم زمان تولد، یوامل خانوادگی، مصرف تنااکو در ،ی حاملگی مادر، سابقه فاامیلی،  ک، ژنتیک، یوامل محیطی، تغذیهبیولوژی

. کودکاان و نوجواناان مااتال باه     (2114، 5ساساالکسونون و کپورنساون ؛ 2116، 2 دالیر دوران حاملگی اشاره نموداسترس روانی د

اختالل ، اغلب اختالل بابل توجهی در کارکرد تحصیلی، وضعیت های اجتمایی و درون فردی دارند. اختالل بیش فعالی/ نقص توجه

ت اضاطراب، اخاتالالت خلقای و    به ،ور مکرر مرتاط با اختالالت تاومم شاامل اخاتالل یاادگیری، اخاتالال     بیش فعالی/ نقص توجه 

 (.2112جمن روان شناسی آمریکا، اناختالالت رفتار مخرب است 

درصاد در میاان    4تاا   2اختالل نقص توجه/ بیش فعالی شایع ترین اختالل رفتاری دوران کودکی است. شایوه ایان اخاتالل باین     

مارادی  درصد تعین شد   4/12الل در کودکان دبستانی کودکان است. گرچه در مطالعه انجام شده در نیشابور میزان شیوا این اخت

(. یالیم این بیماری شامل ناتوانی در توجه، تمرکز، فعالیت، حواسپرتی و تکانشگری است. این کودکاان باادر باه    1286و همکاران، 

در حال حرکات باوده و    کنترل فعالیت های خود نیستند و بیش از حد جنب و جو  دارند. به ،وری که آرام و برار نداشته و دایم

نمی توانند آرام بازی کنند و اغلب در دست ها و پاها حالت بی براری دارند. یالوه بر این اختالل نقص توجه/ بیش فعالی می تواناد  

 (.7211، 4پاندیر، نگارکار و پاندابر کارکردهای کودک در زمینه های تحصیلی، ارتااط با همساالن در مدرسه و رشد اثر گذار باشد  

دانشمندان توافق دارند اختالل نقص توجه/ بیش فعالی یک اختالل در کارکرد مغز مخصوصاً لب پیشانی و نواحی از مغاز اسات کاه    

(. یوامل خطارزای  1117، 6بارکلیدرگیر فعالیت های اجرایی است. وراثت از شایع ترین یلت اختالل نقص توجه/ بیش فعالی است  

بیش فعالی مواردی همچون در معرض مواد سمی برار گرفتن در دوران جنینی و ضربه و صادمه باه    دیگر برای اختالل نقص توجه/

 (.2114، 7تیترمغز است که بر تحول و کارکرد مغز اثر می گذارند  

از  ( بر این باورند که شروا اولیه نشانگان اختالل بیش فعالی همراه با کاساتی توجاه مرباوط باه پایش     2115و همکاران   8ارلتونک

ه ت سالگی است. با این حال، ممکن است نشانه های آن تا سال های بعد از آن ظهور پیدا نکنند. معموالً ایان مشاکل باه صاورت     

مشکالتی در بازی آرام و شرکت بی سرو صدا در فعالیت های اوبات فراغت، جنب و جو  م رط و پرحرفی باروز مای یاباد. میازان     

الی بر اساس جنسیت بسیار مت اوت است تا جایی که میازان شایوا آن در پساران نساات باه      شیوا اختالل کاستی توجه/ بیش فع

(. 2111، 1گزار  شده است  راسمیوس و لونادر  1به  1تا  1به  6و در موارد بالینی بین  1به  2دختران در جمعیت یمومی تقریااً 

                                                           
Fabiano. 2  

Gupta, Kar. 1  

Daley. 3  
KaewpornsawanSasaluxnanon, . 4  

Pundir, Nagarkar, Panda. 5  
Barkley. 6  

Teeter. 7  

Carlton. 8  
Rasmussen & Levander. 9  
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و  1است که در دو دسته یمده درمان هاای کاودک محاور   تا کنون رو  های درمانی مختل ی برای این کودکان به کار گرفته شده 

 فرزند( دسته بندی می شود. - رابطه والد2خانواده محور

اثربخشی بازی های کنترل خشم بر یالیم رفتاری و خشام کودکاان   ( 1214  نج ی و کاظمی، نیک باردر درمان های کودک محور 

می تواند بین آزمودنی ها بازی های کنترل خشم پژوهش آنان نشان داد که را مورد بررسی برار دادند. نتایج  بیش فعال/ نقص توجه

حکیم جاوادی، غالمعلای لواساانی،    هم چنین  را تحت تاثیر معنادار برار دهد. یالیم رفتاری و خشم کودکان بیش فعال/ نقص توجه

تومم رفتار و دارو درماانی بار کااهش یالیام      مقایسه اثر رفتار درمانی، دارو درمانی و رو  ( به1215 مومنی و شکوری، یادالهی فر

یالیم اختالل نقص توجه/ بیش فعالی به ،ور معنای داری در  پرداختند. نتایج نشان داد که  اختالل نقص توجه/ بیش فعالی کودکان

روه دارودرماانی و  درمانی کاهش یافت، اما این کااهش یالیام در گا    هر سه گروه رفتار درمانی، دارودرمانی و رو  تومم رفتار و دارو

 رو  تومم رفتار و دارودرمانی بیش از گروه رفتار درمانی بود.

مطالعات نشان می دهند که کاارکرد خاانواده یکای از یوامال ماوثر بار ایجااد و        از ،رفی دیگر در حوزه درمان های خانواده محور، 

ایان راساتا یکای از ماداخالت روانشاناختی       (. در1212گستر  مشکالت رفتاری کودکان است  پورسینا، ،هماسایان و صاادبی،   

مناسب و موثر برای کاهش یالیم کاستی توجه/ بیش فعالی در کودکان ماتال به این اختالل، می توان باه رو  درماانی ماتنای بار     

کاساتی  والد، فرصت مناسای را برای درک و شناخت  -( اشاره کرد. برنامه های آموزشی جامع کودکCPRT  2والد -رابطه کودک 

توجه/ بیش فعالی برای پدرها و مادرها فراهم آورده اند و به آنها آموز  می دهند چه مهارت های ارتاا،ی، رفتاری و یاا، ی را در  

والاد   -( نشان داد آماوز  ارتاااط کاودک    2111و همکاران   4پژوهش ادواردز(. 2112، 5مورد کودکان به کار گیرند  گرنی و رایان

در والدین ایان کودکاان    6ش نشانگان اختالل کاستی توجه/ بیش فعالی کودکان و افزایش خودکارآمدی والدینیمی تواند بایث کاه

والد می تواناد   -ماتنی بر ارتااط کودک  ( در پژوهش خود نشان دادند که بازی درمانی2112شود. یالوه بر این، لیندو و همکاران  

( بسایاری از مشاکالت میاان    2115 7، کیربای، تلگاان و دای  به نظر ساندرزهد. مشکالت رفتاری کودکان پیش دبستانی را کاهش د

او ناشی می شود. به هماین یلات اسات کاه در ایان       1کودک و یدم خویشتن داری 8فردی مربوط به پیش فعالی، از تطایق نیافتن

به فرزند خود کمک کنند تا خویشاتن   برنامه، به والدین مهارت هایی را آموز  می دهند تا تطایق نیافتن کودک را کاهش دهند و

 دار و مسلط بر خود باشد.

 اختالل سلوک

اختالل سلوک یکی از متداولترین اختالالت دوره کودکی و نوجوانی است. مراجعات خاص به مراکز بالینی گستردگی این مشاکل را  

ای مشکالت سلوک از یک سوم تاا نیمای از کال    تأیید کرده است. برآوردها نشان می دهند که مراجعات به درمانگاه های سرپایی بر

                                                           
. Child Based2  

. Family Based1  

 3. Child- parent relation therapy (CPRT) 

Guerney & Ryan. 4  

Edwards. 5 
 6. Parent self- efficacy 

Tellegen & DaySanders, Kirby, . 7  

 8. Unconformity 
 9. Continence 
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(. مشکالت سالوک باه آن دساته از رفتارهاای ضاد      2111، 1ماری و فراینگتونموارد مراجعه کودکان و نوجوانان را شامل می شود 

یاا  اجتمایی اشاره دارد که نشان می دهد فرد در انطااق با انتظاارات اشاخاص صااحب بادرت در زنادگی  ملال والاد یاا معلام( و          

هنجارهای اجتمایی یا احترام به حقوق دیگران ناتوان است. یکی از نگران کننده ترین تظاهرات اختالل سلوک، پایداری بابل توجاه  

آن در دوره کودکی و نوجوانی و حتی بزرگسالی است. پرخاشگری به ینوان یکی از خصوصایات اصالی ایان کودکاان در مشاکالت      

دارای نقش اساسی است. روابط ضعیف میان فاردی باا اخاتالل سالوک هماساتگی       …ا دوستان ومربوط به خانه، مدرسه، ارتااط ب

دارد. کودکان ماتال به اختالل سلوک به سریت از گروه همتایشان ،رد می شوند و این رانده شادن، کاودک را از کساب تجربیاات     

ای تعامل مناساب در موبعیات هاای اجتماایی مای      اجتمایی حاصل از تعامل با همساالن محروم می سازد و مانع یادگیری شیوه ه

شود، از ،رف دیگر ،رد شدن از گروه همساالن بهنجار، وضعیتی مساید برای گرفتار شدن در گروه همتاهای غیر اجتماایی فاراهم   

 (.2112، 2، بودین، دان و بریفریچ، کورنلمی کند  

درصاد از پساران مااتال باه اخاتالل سالوک، رفتارهاای ضاد          14به این مسأله ادغان دارند که حادود   (2117 و همکاران 2هرپرت

بسیاری  .ایی هستنداجتمایی را در بزرگسالی نشان می دهند و به میزان باالیی در معرض خطر ابتال به اختالل شخصیت ضد اجتم

رفتاری میاان آنهاسات.    نقش دارند که یکی از مهمترین آنها مربوط به والدین و ساک تعامالت سلوک از یوامل در پیدایش اختالل

و خشن که وجه مشخصه آن پرخاشگری کالمی و جسمانی شدید باشد ساب باروز رفتاار پرخاشاگرانه و غیار      رو  تربیتی تنایهی

انطاابی در کودک می گردد. والدین به جای سرزنش و تهدید برای تغییر رفتارهای من ی، بایستی بر تقویت رفتارهای ملات تأکیاد  

 (.2111ینگتون، ماری و فرکنند 

 و هاشامی، ابااالی  در حوزه درمان اختالل سلوک نیز درمان ها به دو حوزه کودک محور و خانواده محور متمرکز شده اند. چنانکاه  

را ماورد بررسای بارار     تأثیر خودآموری کالمی بر بهاود سازگاری اجتمایی کودکان ماتال به اخاتالل سالوک  ( 1288 محمود یلیلو

نتایج نشان داد که کاربرد و آموز  خودآموزی کالمی در کودکان ماتال به اختالل سلوک موجب بهاود سازگاری اجتمایی و دادند. 

اثربخشی آموز  فرزندپروری والدین بر کاهش یالیم  (1215  زینالی و سهرابی، خانجانیاز ،رفی روابط بین فردی آنها  می گردد. 

را و در پژوهشی دیگر تاثیر این رو  را بر نشانه های پرخاشاگری و یالئام رفتااری     دپروریاختالل سلوک و بهاود ساک های فرزن

داشاته  کاهش معنی داری آموز  فرزندپروری والدین و پرخاشگری در اثر یالیم سلوک مورد بررسی برار دادند. نتایج نشان داد که 

 است.

 

 اختالل نافرمانی مقابله ای

جمله رایجترین اختالالت روانی است که در کودکان پیش دبستانی یاا اوایال سان مدرساه و پایش از       اختالل نافرمانی مقابله ای از

کند. این اختالل به ینوان الگویی از سطوح نامناسب و یودکننده ای از من ای کااری، مخال ات، سرکشای و رفتاار      مینوجوانی بروز 

به این اختالل، اساسااً در رواباط باا والادین، معلماان و همسااالن       خصمانه نسات به مراجع بدرت تعریف شده است. کودکان ماتال 

                                                           
Murray, Farrington. 1  

Frick, Cornell, Bodin, Dane, Barry. 2 
 3. Herperts 
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های اجتمایی و صالحیت تحصیلی در سطح پایینتری از همساالن خاود بارار دارند اساکلوس و    دارای نقص هستند و از نظر مهارت

 (. 2117، 1تریون

پژوهش های مختلف بیان داشته اند که کودکان با نشانه هاای اخاتالل نافرماانی مقابلاه ای، یمادتاً فاباد مهاارت هاای شاناختی،          

در  (. آنهاا معماوالً  2116، 2جانستونهومرسان، ماری، اوهان و تقاضاهای بزرگترها هستند  اجتمایی و یا، ی مورد نیاز برای انجام 

و ایان  دارناد   2و مشکالت تاوجهی و نقاص در کارکردهاای اجرایای    ر روابط بین فردی ضعیف بوده د، مدرسه پیشرفت خوبی ندارند

و همکااران،   5گرینق افسرده و حماالت یصااانیت شاود    مشکالت ممکن است بایث یزت ن س پایین، تحمل کم برای ناکامی، خل

، 7تیگاز آسایب بایناد     6ممکن است بضااوت اخالبای   . به یالوه، در کودکان ماتال به این اختالل،(2111و همکاران،  4لوبر؛ 2112

، 1، رفتاار ضاد اجتماایی   8(. پیش آگهی این اختالل نامطلوب بوده و کودکان ماتال، در معرض خطر باالی بزهکاری نوجاوانی 2111

تند هسا  و اضاطراب  11، اختالالت خلقی11سوء مصرف مواد و ترک تحصیل و اختالالتی همچون اختالل سلوک، رفتار ضد اجتمایی

 (.  2117، 12نوک، کازدین، هیریپی و کسلر؛ 2111، 12لوبر، برک و پاردینی 

 داردمهام   روانی، بطور واضحی یک جازء ژنتیکای   آسیب شناسی های هایشکل سایر ملل اختالل نافرمانی مقابله ای ساب شناسی

 شاکل گیاری  های والدین در  ویژگیهمچنین خلق و خوی کودک بروز می دهد.  به شکلآغاز می شود و خود  را  کودکیکه در 

بزرگساالنۀ این نوا از  های شکلگاهی اوبات  دارند، تهسهم گس ار ازمشکالت رفتی  که نقش بازی می کند. والدین کودکان نافرمانی

 ، بی توجهی و خصومت می باشاد. افساردگی ماادر و اخاتالل    تحریک پذیری، ناپختگینقص کارکردی را نشان می دهند که شامل 

دیگار همانناد    زمیناه ای . یوامال  دارای رابطه استدر کودکان  رفتارفروپاشی  اختالالت رشد با والدین نیزیتی ضد اجتمایی شخص

شاپیرو، فریادبر  و بااردن   ارتااط دارد در دوران کودکی  نافرمانی باحضور پدر، انزوای اجتمایی مادر و اختالفات زناشوئی نیز یدم 

 .  (2116، 15استین

(. نشاانه  2116، 14اگار و آنگولاد  درصد تخمین زده شده است   16تا  5اختالل نافرمانی مقابله ای در کودکان پیش دبستانی شیوا 

های اختالل نافرمانی مقابله ای در میان پسران پیش دبستانی نسات به دختران شایع تر است، در حالی که این رفتارها در دختران 

ساالگی اسات و معماوالً بعاد از نوجاوانی ظااهر نمای         8ظهور نافرمانی مقابله ای معموالً بال از  یمدتاً پس از بلوغ ظاهر می شوند.

 .(2111، 16هال، ویلیامز و هالشود 

                                                           
1-Skoulos & Tryon 

Hommersen, Murray, Ohan, Johnston. 2  

 3. Executive Functions 
Greene. 4  

Loeber. 5  

 6. Moral Judgment 
Tiggs. 7  

 8. Juvenile delinquency 

 9. Antisocial behavior 
 10. Antisocial behavior 

 11. Mood disorders 

Loeber, Burke, Pardini. 12  
Nock, Kazdin, Hiripi, Kessler. 13  

. Shapiro, Friendberg, Bardenstein21  

Egger, Angold. 21  

 Hall, Williams, Hall. 16 
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خیریاه، شاعیری، آزاد فاالح،    در حوزه درمان اختالل نافرمانی مقابله ای رو  های مختل ی به کار گرفته شده است. به ینوان ملال 

را ماورد   کودکان ماتال به اخاتالل نافرماانی مقابلاه ای    اثربخشی رو  آموز  فرزندپروری ملات بر( 1288رسول زاده ،اا،اایی  

تحلیل یافته ها نشان داد که آموز  فرزندپروری ملات، در نشانه های بی ایتنایی مقابله ای کاهش معنای داری  بررسی برار دادند. 

رفتاری بر کااهش نشاانه هاای اخاتالل      -تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی ( 1211ص ری، فرامرزی و یابدی  هم چنین  ارند.د

مای  رفتااری   -نشان داد که بازی درمانی با رویکارد شاناختی   را مورد بررسی برار دادند. نتایج  نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان

اثربخشای  نیاز  ( 1212 نشااط دوسات   و یااسای  شود. های اختالل نافرمانی مقابله ای در دانش آموزانکاهش نشانه  تواند منجر به

نتاایج نشاان داد کاه درماان     را مورد بررسی بارار دادناد.    درمان تعامل والد کودک بر کاهش نشانه های اختالل نافرمانی مقابله ای

از ،رفای   روه آزمایش از نظر آماری کاهش معناداری پدید آورده اسات. کودک، در شدت یالئم نافرمانی مقابله ای در گ -تعامل والد

اثربخشی آموز  کنترل تکانه بر تکانشاگری و بهااود نشاانه    ( به بررسی 1212  گراوند و پادروند شری ی درآمدی، بگیان کوله مرز،

نتایج نشان داد که آموز  کنتارل تکاناه بار تکانشاگری و     پرداختند.  های مرضی دانش آموزان ماتال به اختالل نافرمانی مقابله ای

مقایساه تاأثیر   ( به 1214 ویسیو کاهش نشانه های مرضی اختالل نافرمانی مقابله ای موثر بوده است. یزیزی، کریمی پور، رحمانی 

 اخاتالل نافرماانی مقابلاه ای    کودک و درمان متمرکز بر خانواده بر کارکرد خانواده هاای دارای فرزناد مااتال باه     -درمان رابطه والد

در جهات کااهش    کودک و درمان متمرکاز بار خاانواده    -رابطه والدپرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که می توان از دو رو  

بازی ( نشان داده اند که 1214 اسکندریو  آریاپوران باالخره بهره برد. ماتال به اختالل نافرمانی مقابله ایمشکالت رفتاری کودکان 

تااثیر   کاساتی توجاه   -ساله دارای یالئم بیش فعاالی   1تا  6 ندرمانی گروهی بر یالیم نافرمانی مقابله ای و اختالل رفتار در کودکا

 معنادار دارد.

کودک بایث مای شاود والادین     -تأکید می کنند که درمان تعامل والد (2114 1و بنگر مک دیارمیددر حوزه پژوهش های خارجی 

ودک را به شیوه موثرتری مدیریت کنند و از این ،ریق رفتارهای مطلوب کاودک افازایش یافتاه و رفتارهاای ناامطلوب      رفتارهای ک

جااکوبز،   ،بوگز، آیار ، ادوارد، روی یلد کاهش می یابد. از ،ریق این درمان مشکالت رفتاری و استرس والدینی نیز کاهش می یابد.

کودک و آموز   -کودک به وسیله تشویق تعامالت ملات والد -والد -د درمان تعامل والدتأکید می کنننیز  (2115 و دیگران 2بگنر

والدین به اینکه چطور با ثاات باشند و تکنیک های انضاا،ی غیر خشونت آمیز را به کار گیرند، کمک می کند تاا رفتارهاای من ای    

کودک بایث  -والد  -بر این باورند که درمان تعامل والد (2114 2تمیر، آرکوزا و زبلهمچنین  کودک شکسته شود. -چرخه ای والد 

کاهش استرس فرزندپروری و ساک اسناد کنترل درونی تری در والدین مای شاود. چاافین، سیلوساکی، فونرباارک، وال، برساتان،       

ن تنایه بدنی کمتری کودک برای کنترل کودکا -نیز معتقدند والدین شرکت کننده در درمان تعامل والد (2115 و دیگران 5بالچووا

کاودک والادین یااد مای      -نیز خا،ر نشان می سازد از ،ریق درمان تعامال والاد    (2112 4است اده می کنند. برینک مایر و آیار 

گیرند تا شیوه های سازنده ای برای کنار آمدن با احساساتی همچون ناکامی را شاکل داده و تقویات کنناد. مطالعاات دیگاری نیاز       

                                                           
 1. Mc Diarmid, Bagner 
 2. Boggs, Eyberg, Edwards, Rayfield, Jacobs, Bagner & Hood 

 3. Timmer, Urquhza, Zebell 

 4. Chaffin, Silovsky, Funderburk, Valle, Brestan, Balachova 
Brinkmeyer, Eyberg. 5  
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ی آموز  مهارت های فرزندپروری را بر نشانه های کودکان ماتال به بی ایتنایی مقابله ای خا،ر نشان کارده اناد   اثربخشی رو  ها

 (.2112، 2؛ گیمپل و هولند2115، 1کرونیز، چاکو، فابیانو، ویماز و پلهام 

 

 نتیجه گیری

به ینوان جمع بندی نهایی می توان بیان داشت که شایوا مشاکالت روان شاناختی، ارتااا،ی، تحصایلی، اجتماایی و رفتااری در        

کودکان ماتال به اختالل ن ص توجه و بیش فعالی، اختالل نافرمانی مقابله ای و اختالل سلوک از جامعه کودکان بهنجار بیشتر بوده 

صل از پژوهش های گوناگون احتمال بروز اختالل های روان شناختی در دوران بزرگسالی در این و همچنین مطابق با یافته های حا

اخاتالالت   ،بزهکاری نوجوانی، رفتار ضد اجتمایی، سوء مصرف مواد و ترک تحصیلکودکان بیشتر است که از آن جمله می توان به 

این اختالل ها یوامل گوناگونی دخیل هستند که مهمترین آنهاا  اشاره کرد. همچنین باید اشاره کرده در پدیدآیی  خلقی و اضطراب

به یواملی نظیر ژنتیک، خانوادگی و رو  های فرزندپروری والدین برمی گردد. یمده رو  های درمانی ماورد اسات اده بارای ایان     

رزنادپروری خانواده محاور(   فرزناذی و آماوز  ف   -کودکان به دو دسته درمان های کودک محور و درمانی های ماتنی بر رابطه والد

 تقسیم می شود. 
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