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 تشکر وقدردانی

 

جادارد ذکر ياد و نامی داشته باشم از بزرگواران گرانقدری که بدون ياری وهمکاری       

 :صميمانه ی آنان،انجام اين پژوهش غيرممکن می نمود

که با رهنمودها  …………………قبل از هر چيز درابتدا بايد از مديريت محترم آموزشگاه 

  .ر راداشته  باشموپيشنهادات مفيدشان ياريگرم بودند کمال سپاسگزاری وتشک

ودانش آموزان  ..…………………سپس،از همکاری همکاران معظم به خصوص از معلم محترم

 .عزيزی  که در جريان پژوهش مشارکت داشتند، سپاسگزاری نمايم

که خالصانه همراهی ش . محدثهسرانجام اينکه در اين پژوهش ازخانواده ی محترم دانش آموز

 .ودند،سپاسگزاری می کنمنموده واز هيچ کمکی مضايقه ننم
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 چکیده

اختالل بی اعتنايی مقابله ای ،يکی از اختالالت دوران کودکی و نوجوانی می باشد،که در آن     

کودک مبتال به آن رفتارهای متمردانه،ناسازگارانه يا خصمانه دربرابر منابع اقتدار نشان می 

 .دهد

مقابله ای در محدثه،دانش آموز کالس ی بی اعتنايدراين پژوهش سعی کردم تا اختالل        

 .می باشد دارای اختالل بی اعتنايی مقابله ای DSM-IVمحدثه براساس .دوم رادرمان کنم 

يکی از روش .کمک گرفته شد،درمانیدر اين پژوهش ،برای درمان اين اختالل از روش های     

مهارت والدين درتوجه يش های درمانی استفاده از آموزش والدينی بارکلی است و باعث افزا

و به کار گيری تمرينات انضباطی  انتخابی به رفتارهای کودک،بيان دستورات صحيح و واضح

روش های درمان برای محدثه آموزش مهارت های اجتماعی از طريق ازديگر .موثر،شده است

 .های گروهی ،پرورش استقالل،تقويت اعتماد به نفس و رفتاردرمانی فردی می باشد بازی

 CAT ،آزمون اندريافت کودکان CSI-4پرسشنامه ی عالئم مرضی کودکانبااستفاده از       

 ذکر شده روش های درمانی .مشاهدات طبيعی سعی در جمع آوری اطالعات نمودم و

 اطالعات از طريق ترسيم جدول،نمودار نيمرخ وفرم های مربوط به تجزيه وتحليل .رااجرانمودم

 بعد از اجرا،مشخص شد استفاده از روش های.،صورت گرفته است تست های نام برده شده

  درمانی ،تاحدچشمگيری باعث بهبود و درمان اختالل بی اعتنايی مقابله ای در محدثه شده 

 .است

 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

6 
 

 

 

 

 

 مقدمه

دوران کودکی از مهم ترين مراحل زندگی است که در آن شخصيت فرد پايه ريزی شده و      

گاری ها و اختالالت رفتاری در نوجوانی و بزرگسالی،از بی توجهی  اغلب ناساز.شکل می گيرد

رفتاری دوران کودکی و عدم هدايت صحيح در روند رشد و  –به مسائل و مشکالت عاطفی 

ی بر پذيرش اين واقعيت،اخيرا توجه فزاينده ای به پيشگيری و نمبت.تکامل ناشی می شود

 .(5002هاتون،  -کارت رايت ) ف شده استدرمان مشکالت و اختالالت دوران کودکی معطو

که تقريبا (131 بلوم کويست،)،اختاللی تدريجی و مزمن است  مقابله ایبی اعتنايی اختالل 

 .کودک تداخل می کنددر روابط بين فردی و عملکرد تحصيلی هميشه 

فعاالنه از  اين اختالل با عواملی چون،از کوره در رفتن ،مشاجره با بزرگساالن  ، سرپيچی       

مقررات و درخواست های بزرگساالن ويا عدم همکاری با آنها،تعمد در ناراحت کردن ديگران 

،سرزنش ديگران به خاطر اشتباهات و سوء رفتار خود،زود رنجی و زود ناراحت شدن از دست 

انجمن )ديگران ،دلخوری و عصبانيت ونيز کينه توزی و انتقام جويی خود را نشان می دهد

 (.135 ،کاپالن وسادوک، 13 پزشکی آمريکا، روان

 ماش و)درصد برآورد شده است 1 تا 6ميزان شيوع اختالالت دوران کودکی بين         

 اين بررسی ها عمدتا بر کودکان مبتال به اختالالت رفتار نافرمانی مقابله ايی ،(.5005بارکلی،

کازدين و )د بالينی را شامل شده استمتمرکز بوده اند،چرا که اين اختالل بخش وسيعی از موار

 (.5002،به نقل از کوستين و همکاران،110 همکاران ،

                                                             
1 -Oppositional   defaint  disorder  )odd)  
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در ارتباط با بزرگساالن بروز می کند، اين معموال oddاگر چه نافرمانی کودکان مبتال به     

غالبا ديگران را مقصر نتايج رفتارشان .کودکان نسبت به همساالن خود نيز منفی گرا هستند

اين کودکان اغلب دوست .ند،مخصوصا وقتی که کودکان ديگر،آنها را طرد می کنندمی دان

 .ورفيقی ندارند و روابط انسانی برای آنها رضايت بخش نيست

     بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود

. اولين مرحله ی پژوهش ،احساس وجود يک مشکل ويا برخورد با يک مسئله است      

ص از تمايالت طبيعی هر انسان است و همين کنجکاوی باعث ايجاد کنجکاوی و تحقيق و تفح

و به وسيله ی تجربه ،جمع آوری اطالعات از اساتيد وکارشناسان .مسئله در ذهن می شود

عه ی کتب ومجالت علمی مربوطه و نيز تجزيه وتحليل داده ها می توان به لمتخصص و مطا

 .پاسخ مسئله رسيد

سال است که در آموزشگاه 7مدت .........................دارای مدرک  ......................اينجانب         

مرکز آموزشی .،افتخارخدمت به پاک ترين فرشته های زمينی رادارم .................استثنايی 

مدرس،يکی از مدارس ابتدايی آموزش وپرورش استثنايی است ،که زير نظر آموزش وپرورش 

دانش آموزدختر عقب مانده ی ذهنی 72اين مرکز پذيرای .می باشد .........................استان 

آموزش پذير است،که اين دانش آموزان از تمام نقاط شهر به اين مرکز ،مراجعه می کنندوعالوه 

استفاده می ( کاردرمانی،گفتاردرمانی ومشاوره)بر آموزش،از خدمات مختلف توانبخشی نيز 

که در اين پژوهش مورد بررسی قرار می گيرد مربوط به يکی از دانش  مسئله ايی .نمايند

محدثه در سال گذشته وامسال باشناخت قبلی از .باشدمی ،به نام محدثه ،آموزان پايه دوم دبستان 

در همین راستا،پس از جمع  .می باشدجدی در روابط بین فردی  مشکل مشخص گردید که وی دارای

،مشاهدات طبیعی رفتار ،مطالعه ی کتب علمی و پرونده ی محدثهووالدین آوری وبررسی نظرات معلم 
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مشاوره ای وی،متوجه شدم که تمام ارزیابی ها ومشاهدات در مورد محدثه حاکی ازوجود اختالل نافرمانی 

 .استoddیامقابله ایی 

 - بی توانم اختالل چگونه می که اين پژوهش اين استمسئله ی اصلی در»

 «رادردانش آموز کم توان ذهنی درمان کنم؟(odd)ای  مقابله اعتنايی

 پیامد و ضرورت مسئله

ن از نيمه ی دوم آ رفتاری از رشته هايی است که اهميتناهنجاری های شناخت مشکالت و  

ولی در کنار اين موضوع هميشه در طول تاريخ روان پزشکی .قرن بيستم شروع شده است

امادر سالهای اخير اين موضوع .ادامه داشته است بررسی وبوده وبه طور مستمرنيز،مورد 

بيشتر روی تحقيقات،طبقه بندی،شناخت و علل ،مالک های تشخيصی بنا نهاده  اهميت خودرا

 .و کاربرد آن در خانواده  و آموزش،خصوصا راه های درمان بوده است

يتی ، محيطی مقابله ای را می توان از ابعاد گوناگون عاطفی،ترببی اعتنايی اختالل      

در اين تحقيق بيشترين توجه روی ابعاد .،اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد

تربيتی بيشترين تاکيد روی  عاطفی و در بعد .عاطفی،تربيتی و محيطی متمرکز شده است

، آموزش رفتار قاطعانه و بازی می باشد و در بعد  اجتماعی–آموزش مهارت های ارتباطی 

تاکيد بر خانواده و مدرسه است که در زندگی کودک و نوجوان تاثير به بيشترين محيطی 

 (.1 فرقانی ريسی،صفحه ی )سزايی دارد 

به طور کلی خانواده به عنوان نخستين پايگاه آموزش وپرورش از اساسی ترين عوامل        

بدون ترديد هرگونه نارسايی و نقص در ساخت . شکل گيری در شخصيت کودکان است 

به .از همان طفوليت بر رشد وپرورش کودک تاثير نامطلوبی داشته باشدواده می تواند خان

باشد ، بهداشت روانی فرد نيز بنا به هر يک از دوره  فضای خانواده نامناسب وناسالمميزانی که 

اگر انضباط خشک و مستبدانه ای در مدرسه وخانه .های بعدی رشد ، به گونه ای ظاهر می شود
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باشد ،کودکان بيشتر نسبت به بزرگساالن مقاومت نشان می دهند که اين خود حکم فرما 

 .منجر به بدرفتاری ها و مشکالت رفتاری بيشتری خواهد شد

 بنابراين با توجه به مسائل مطروحه ی باال ،اهميت موضوع پيش بينی مشکالت و معضالت       

اختالل . دک ، دور از دسترس نمی باشد در آينده ی کومقابله ای ،بی اعتنايی ناشی از اختالل 

اين . مقابله ای تاثير گسترده ای بر کودک ، خانواده ، معلمان و جامعه دارند بی اعتنايی 

به دليل عدم مشارکت و مقاومت در برابر توقعات خارجی واصرار بر حل مشکل به کودکان 

کاهش اعتماد تی چون مشکالاغلب موارد ياد شده .کمک ديگران،در مدرسه پيشرفتی ندارند

همچنين تاثير و داردبه دنبال  تحمل کم برای ناکامی ، خلق افسرده ،حمالت کج خلقی به نفس،

از موارد مذکور می  اين رفتار ها بر ساير دانش آموزان کالس و بی نظمی در کل کالس ،ناشی

بررسی و ه باشد که بايد از طريق کانال های صحيح و مورد قبول جامعه به ويژه در مدرس

از طرف ديگر بی نظمی و آشفتگی خانواده ، باعث سقوط کودک از نردبان اجتماع .مرتفع گردد

بسياری از .می شود و عاقبت آن شکست و اختالالت  روانی کودک را به دنبال می آورد

نگرش های ناسازگارانه نه تنها تعديل نمی يابد،بلکه در تمام دوران تحقيقات نشان می دهد که 

 (.73نوابی نژاد،ص )می شودتشديد  ، صيلتح

به حل  ،بنابر اين بايد از طريق کانال های صحيح و مورد قبول اجتماع به ويژه در مدارس      

 .کمک نمودoddيامشکالت افراد درای اختالل نافرمانی مقابله ای 

 (1شواهد )جمع آوری اطالعات 

ابخانه ای ،مشاهده ی رفتار ، مصاحبه جمع آوری اطالعات از روش مطالعه ی کت جهت       

در ابتدا مشخصات .ونظرسنجی از کارشناس متخصص و نظرسنجی از معلمان استفاده کردم

 .را بيان می کنمoddمقابله ای يا بی اعتنايی اختالل علل  سپس تعريف و، وشته نآزمودنی را 
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 مشخصات آزمودنی

از طريق مطالعه ی پرونده ی .ق دقيق تر کردمدرمورد دانش آموز مورد نظر شروع به تحقي        

 .بيوگرافی شخصی را بررسی نمودم ،مشاوره ای وی

شغول تحصيل می ساله است ، در کالس دوم دبستان دخترانه ی مدرس يک م  0دخترمحدثه 

تحصيالت سيکل دارد و ،مادر .کشاورزی استپدرش تحصيالت ابتدايی داردوشغلش .باشد

ساله می باشد که در حال حاضر دانش آموز کالس اول 7یهر دارای خوا.استخانه دار

،اکثر مواقع پدر سخت کار می کند . ازنظر اقتصادی در وضعيت متوسطی قرار دارند .است

خسته است ، بنا به داليل نامعلوم ناگهانی ، عصبانی می شود و شديدا خانواده را تحت آزار و 

به شدت کتک می زند ، بين فرزندانش تبعيض اذيت قرار می دهد ، طوری که فرزند خود را 

 .قائل است و متاسفانه گاهی هم از مواد مخدر استفاده می کند

مادر وی ظاهرا شخصيتی آرام ودلسوز است و توجه افراطی به فرزند دارد ، سعی می کند با      

سه، برای او و همچنين همراهی کردن افراطی او در مسائل مدر...خريد وسايل و لباس و 

از طرفی .رفتارهای پدر را خنثی کند اما متاسفانه باعث رفتارهای گستاخانه ی دختر می شود

ديگر در مواقعی که بين والدين درگيری رخ می دهد يا زمانی که عصبانيت پدر شدت پيدا می 

  .کند ، مادر به منزل والدينش می رود وبه اين ترتيب جدايی پدر ومادر بر مشکالت می افزايد

سال  سال اول در مدارس استثنايی به صورت )از دوسال قبل از آن جايی که محدثه           

در همين مدرسه مشغول تحصيل می باشد و بعضی از (سال تکميلی می باشد نيمه تمام و 

در اولين جلسه ی شورای آموزگاران با خصوصيات وی آشنا می باشند ، به همين دليل 

اکثر معلمان از رفتار او . مطرح کردم واطالعاتی را جمع آوری کردم آموزگاران مسئله ی وی را

جروبحث می کند ، با کوچک ترين تلنگری از :رفتارهای او شامل اين موارد بود. ناراضی بودند

کوره در می رود ، از اصول و قوانين کالس نافرمانی می کند ، فحش وناسزا می گويد ، عمدا از 

نظم  نوبت را در کالس رعايت نمی کند،در کالس سرباز می زند ، ی خواسته شدهاانجام کاره
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شاگردان ديگر را مقصر می داند و آنها را سرزنش می کند ، با معلمان با ،کالس را بر هم می زند 

اين رفتارها باعث بی نظمی در کالس می شد و به نحوی باعث می .گستاخی صحبت می کند

لذا غالبا .خط و نشان می کشيد اير شوند و او نيز برای آنهشد که ساير دانش آموزان با او در گ

 .تنها و بدون دوست بوده و روابط انسانی برای وی رضايت بخش نيست

ای موجود در مقابله بی اعتنايی ای تشخيص اختالل برای تشخيص دقيق ،به مالک ه          

DSM-IVپرسشنامه ی عالئم مرضی کودکان  .مراجعه کردمCSI-4مقابله بی اعتنايی ص درشاخ

جهت تکميل در اختيار والدين ومعلم قرار دادم تا دقيق تر بتوانم رفتار محدثه را بررسی را،ای 

 کنم

 بی اعتنایی مقابله ای اختالل 

الگوی باثبات رفتار منفی کارانه ،نافرمانی و خصمانه نسبت اختالل بی اعتنايی مقابله ای با       

کودکان مبتال . مشخص است  وانی برای قبول مسئوليت اشتباهات خودبه اولياء قدرت ونيز نات

به اختالل بی اعتنايی مقابله ای غالبا با بزرگساالن جرو بحث می کنندو زودرنج هستند و اين 

            اختالل بی اعتنايی مقابله ای کودکان مبتال به .ويژگی به بروز خشم ونفرت در آنها می انجامد 

است در کالس در روابط با همتاها مشکل داشته باشند اما معموال به خشونت ممکن       

 .جسمی يا رفتار تخريبی قابل مالحظه دست نمی زنند

برعکس ، کودکان مبتال به اختالل سلوک مرتکب رفتارهای پرخاشگرانه ی مکرر شده       

ق ديگران را زير وممکن است موجب آسيب جسمی برای خودشان وديران گردند و معموال حقو

 .پا می گذارند

در اختالل بی اعتنايی مقابله ای حمالت کج خلقی کودک ، رد فعاالنه برای همکاری با       

اصول و رفتارهای رفتارهای مزاحمت آميز در مقايسه با افراد هم سن از ميزان مورد انتظار 

ر بی اعتنا است که در غياب اين اختالل الگوی پايدار منفی کاری ، خصومت و رفتا.باالتر است
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خالصه روان پزشکی  ) .نقض جدی هنجارهای اجتماعی يا حقوق ديگران روی می دهد

 (.135 ،کاپالن وسادوک، 13 آمريکا،

شايع تر از دختر هاست ، پس از بلوغ  ، قبل از بلوغ به نظر می رسد اختالل در پسرها        

رخی از محققين ، دخترها بيشتر در معرض به نظر ب.نسبت جنسی احتماال برابر می گردد

تشخيص اختالل مقابله ای هستند ، چون پسرها بيشتر تشخيص اختالل سلوک در يافت می 

معهذا والدين بسياری از کودکان مبتال به اين . خانوادگی وجود ندارد الگوی مشخص .کنند

 .دهند اختالل ، خود اهميت زيادی به مسائل قدرت ، کنترل و خود مختاری می

 سبب شناسی 

. اميال خود و مقابله با خواست های ديگران برای رشد طبيعی اهميت اساسی دارددفاع از        

. اين کار با برقراری خود مختاری ، ايجاد هويت و تنظيم معيارها و کنترل درونی مر بوط است

وقتی که کودک نوپا به ماهگی ظاهر می گردد ،  52تا 3 بارزترين نمونه ی رفتار مقابله ای بين 

پاتولوژی زمانی . عنوان تظاهری از خود مختاری روبه رشد ، رفتار منفی کارانه پيشه می کند

شروع می شود که اين مرحله مربوط به رشد دوام غير عادی پيدا می کند ، صاحبان قدرت 

با سن  واکنش مشدد نشان می دهند يا رفتار مقابله ای بسيار بيشتر از آن چه در کودکان

 .عقلی مشابه ديده می شود ، ظاهر می گردد

استعداد ذاتی يا مزاجی برای تمايالت قوی ، سليقه ها و تقدم های کودکان ممکن است      

اگر کنترل و قدرت مساله ای برای والدين بوده باشد .قوی و اظهار وجود قاطعانه داشته باشند

که زمينه را برای  د ، کشمکشی پديد می آيديا از قدرت به خاطر نيازهای خود استفاده کنن،

آن را به عنوان برقراری چيزی که نوزاد .پيدايش اختالل بی اعتنايی مقابله ای فراهم می سازد

، به صورت دفاعی در مقابل وابستگی مفرط به مادر يا وسيله ی  شروع کرده است  خودرايی

                                                             
1 -self-determination 
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در سال های بعدی کودکی ، ضربه .در می آيد حفاظتی در مقابل مداخله در خودمختاری ايگو

ممکن است موجب بروز رفتار مقابله ای به عنوان دفاعی  ی محيطی ،بيماری يا ناتوانی مزمن،ها

يک مرحله ی مقابله ای ديگر .اضطراب و فقدان احترام به نفس گردددر برابر درماندگی ، 

قراری هويتی مستقل ظاهر سنين نوجوانی وبه عنوان تظاهری از نياز به گسستن از والدين و بر

 .می گردد

فرضيه کالسيک روانکاوی ،علت اين اختالل را در تعارض های حل نشده ای که در دوره ی      

که مقابله جوئی يک رفتار تقويت شده رفتارگرايان معتقدند.مقعدی پيدا شده اند ،می داند

مثال با -ترل می نمايداست که از طريق آن کودک بر اولياء قدرت ، اعمال کنوآموخته شده 

والدين را به پس گرفتن  -يک در خواست نامطلوبتوسل به يک حمله ی کج خلقی در مقابل 

بحث های طوالنی در مورد مثل  -به عالوه ، توجه زياد والدين . درخواست خود وادار می سازد

 .نيز ممکن است رفتار را تقويت کند -رفتار

 درمان

عبارت است از روان درمانی فردی کودک و مشاوره وآموزش  اللدرمان اوليه ی اين اخت      

رفتار .مستقيم والدين در مهارت های اداره کردن اطفال و ارزيابی دقيق تعامل های خانوادگی 

مقابله ای کودک را تضعيف و رفتار متناسب او را برآموزش والدين ، که چگونه رفتار درمان گر 

وناديده  روی تقويت و تعريف از رفتار متناسب رفتار درمانی .تقويت نمايند ، تاکيد می کنند

خالصه روان پزشکی ).گرفتن يا عدم تقويت رفتار نامطلوب تاکيد می نمايد

 (.135 ،کاپالن وسادوک، 13 آمريکا،

کودکان مبتال به رفتار بی اعتنايی مقابله ای می توانند از روان درمانی فردی ، در حدی که        

نمايد ، «تمرين»قعيتی روياروشود که در آن پاسخ های انطباقی را با فردی بالغ کودک با مو

                                                             
1
 -ego autonomy 
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، کودک می تواند راهبردهای تازه برای به دست آوردن  در رابطه درمانی. استفاده کنند

 در پناه .احساس تسلط و موفقيت در موقعيت های اجتماعی با همتاها و خانواده پيدا کند

تحريک ممکن است کشف کنند که می توانند رفتاری بدون  کودکان«خنثی تر»رابطه ای 

 .کردن ديگران داشته باشند

قبل از اين که کودکان بتوانند پاسخ های مثبت تر به کنترل برونی ضروری نشان دهند        

پيش بينی کننده قوی مسائل کودک يک  -تعارض والد.بايد احترام به نفس آن ها ترميم شود

جسمی وزبانی مخصوصا در کودکان به بروز پرخاشگری و تنبيه شده  الگوهای:سلوکی است

رفع کيفيت خشن و تنبيهی رفتار والدين و  به اين ترتيب احتمال دارد ،.انحراف منجر می شود

کودک بر سير رفتارهای بی اعتنايی و مقابله تاثير مثبت -والدينباال بردن تعامل هيئت 

ن در زندگی کودک با کمبودهای مهارت های اجتماعی به عالوه سطح در گيری والدي.بگذارد

  (همان منبع) .رابطه دارد

 :روش هایی که برای جمع آوری اطالعات استفاده کردم عبارتنداز       

 پژوهش ها و کتب روان شناسی. 

تا 1بی اعتنايی مقابله ای سومين اختالل شايع روانپزشکی است که در کودکان اختالل    

 (.5007، ويتنی ،برامبرو استيو.)عات گزارش شده استساله به دف7 

تحقيقات درموردسبب شناسی .با اين اختالل مرتبط اندمختلفی از جمله سن وجنس،عوامل    

، ترکيبی از خصوصيات وگرايشات ژنتيکی يا زيست شناختی اختالل نافرمانی مقابله ای 

استيز و )را عنوان کرده اند کودکان ، شيوه ای فرزند پروری ناکارآمد و شرايط محيطی

 (.  5،5007رمسينگ 

                                                             
1 .whitney,bramber&steve 
2 .steiner&remsing 
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در روابط .عالئم اختالل نافرمانی مقابله ای معموال در مدرسه پيشرفت خوبی ندارندکودکان با    

  بين فردی ضعيف هستند،دارای مشکالت بی توجهی و نقص در کارکردهای اجرايی می باشندو 

فی مورد نياز برای انجام تقاضاهای بزرگتر ها فاقد مهارت های شناختی ،اجتماعی وعاطعمدتا  

 (.5006، هومرسون،ماری ،هان و جانسون )می باشند

، اختالالت شايع وناتوان (اختالل نافرمانی مقابله ای)آنجا که اختالل رفتاری کودکان از       

د و کننده ای هستند که برای معلمان،خانواده و خود کودکان مشکالت بسياری را ايجاد می کن

هم چنين به طور قابل مالحظه ای بر عملکرد تحصيلی و حرفه ای کودکان و نوجوانان تاثير 

مصرف  مواد ، فعايت های بزهکارانه  ءمنفی می گذارندواحتماالبه بيماری های روانی ، سو

،اختالالت اضطرابی و خلقی ،ناتوانی يادگيری ،اختالالت عصب روان شناختی و اختالل 

 .در دوره بزرگسالی افزايش می دهد شخصيت مرزی را

 CSI-4 عالئم مرضی کودکان پرسشنامه ی.2

مالک های از ابزارهای غربال گری رايج برای اختالل های روان پزشکی است که بر اساس         

.راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های روانی ساخته شده است  

.دو فرم والد و معلم است  CSI-4  دارای   رايش پرسشنامه عالئم مرضی کودکانآخرين وي           

از سواالت گروه ب که شامل پژوهش سوال است که در اين  5  دارای ومعلم فرم والدين 

است و مرتبط با اختالل بی اعتنايی مقابله ای است ،اجرا شدو هر يک  (56تا1 ازسوال )سوال3

اغلب اوقات و بيشتر اوقات پاسخ  از عبارات مذکور ، در مقياس چهار درجه ای هرگز ، گاهی ،

.داده می شود  

                                                             
1 .Hommersen ,murray,ohan&johnston 
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شيوه ی .نمره گذاری برای پرسشنامه ی عالئم مرضی کودکان طراحی شده استدو شيوه ی     

ها   پژوهش اکثردر.غربال کننده و شيوه ی نمره بر حسب شدت نشانه های مرضینمره ی برش 

در اين .استفاده قرار می گيردبه علت کارآمدی و اطمينان بيشتر ، روش غربال گری مورد 

در اين روش ، نمره گذاری با جمع زدن .وش نمره ی غربال کننده استفاده شدنيز از رپژوهش 

تعداد عباراتی که با گزينه های گاهی اوقات و بيشتر اوقات پاسخ داده اند، به دست می 

 (.130 محمد اسماعيل ، )آيد

دی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار،پايايی ، پرسشنامه ی عالئم مرضی در پژوهش های متعد 

   .،محاسبه شده استآن گی حساسيت و يژ

پرسشنامه بااستفاده از روش تنصيف برای اعتبار اين (130 )در تحقيق کالنتری وهمکاران    

   .به دست آمد32/0برای فرم والدين .  0/ 1فرم معلمان 

 فرم ویژه ی معلم

بخوانيد و درجه تطبيق آنها رابا رفتار اين کودک در مدرسه با گذاشتن عالمت ضربدر در يکی از عبارت زير را :دستور العمل 

 .هر سوال يا عبارت را طبق بهترين اطالع خود جواب دهيد.چهار خانه ی جلوی عبارت مشخص کنيد

هرگز اين  (ب) B:گروه 

حالت 

 راندارد

گاهی اين 

حالت 

 رادارد

اغلب 

اين 

حالت را 

 دارد

بيشتر 

وقات ا

اين حالت 

 را دارد

 ×    (.عصبانی می شود)زود از جا در می رود-1 
  ×   .باافرادبزرگسال بگومگو می کند-50
وقتی ازش می خواهندکاری را انجام دهدسرپيچی می کند يا از انجام - 5

 .آن خودداری می نمايد
  ×  

 ×    .عمدا کاری می کند که ديگران را ناراحت کند-55
  ×   .اطر کارهای بد يا اشتباهات خود ديگران را سرزنش می کندبه خ-51
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 ×    .بسيار حساس و زود رنج است يا از کارهای ديگران رنجيده می شود-52
   ×  .خشمگين ورنجيده خاطر است-52
خشم وعصبانيت خودرا روی افراد ديگر خالی می کند و سعی می کند -56

 .از آن ها انتقام بگيرد
  ×  

 م ویژه ی والدینفر

 

مشخص کنيد که در مجموع رفتار در پاسخنامه (×) با گذاشتن عالمت ضربدر( سوال)پس از خواندن هر عبارت:مادر گرامی 

 .بيشتر هماهنگ است( هرگز،گاهی،اغلب ، بيشتر اوقات)کودک شما با کدام يک از چهار ستون 

 
 

هرگز اين  (ب) B:گروه 

حالت 

 راندارد

گاهی اين 

حالت 

 داردرا

اغلب 

اين 

حالت را 

 دارد

بيشتر 

اوقات 

اين حالت 

 را دارد

 ×    (.عصبانی می شود)زود از جا در می رود-1 
 ×    .باافرادبزرگسال بگومگو می کند-50
وقتی ازش می خواهندکاری را انجام دهدسرپيچی می کند يا از انجام - 5

 .آن خودداری می نمايد
   × 

 ×    .يگران را ناراحت کندعمدا کاری می کند که د-55
 ×    .به خاطر کارهای بد يا اشتباهات خود ديگران را سرزنش می کند-51
  ×   .بسيار حساس و زود رنج است يا از کارهای ديگران رنجيده می شود-52
 ×    .خشمگين ورنجيده خاطر است-52
ند خشم وعصبانيت خودرا روی افراد ديگر خالی می کند و سعی می ک-56

 .از آن ها انتقام بگيرد
   × 
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 (CAT  )آزمون اندریافت کودکان.3

ها  کارت دارد ودر آن 0 اين آزمون فقط . ساله طراحی شده است0 تا 1آزمون  برای کودکان     

کارت اين بودکه  0 ازدليل استفاده .،تصاوير حيوان ترسيم شده استبه جای تصاوير انسان

. اه تری دارند ، لذا بايد کارت های کمتری برای آن ها اجرا شودکودکان فراخنای حافظه ی کوت

تر از تصاوير انسان همانند با تصاوير حيوانات آسان هم چنين عقيده بر اين است که کودکان 

     .سازی می کنند

اين آزمون از نظر فراوانی کاربرد در رتبه ی هفتم واز نظر تعدادمطالعات تحقيقی انجام شده     

 .جای دارد(،وکسلر ورورشاخMMPIبعداز )تبه ی چهارمدر مر

از ديدگاه نظری ، اين .ابزار باارزشی به شمار می رود CAT ، بسياری از فنون فرافکنیمانند    

 . امکان پذير می سازدآزمون دستيابی به ساخت های پنهان و عميق تر شخصيت فرد را 

در و عاری از تهديد تلقی می شود، زيرا  بيشتر آزمون های فرافکنی به طور ذاتی جالب توجه

اين است که بر ماهيت  CATيکی ديگر از مزايای آزمون  .وجود ندارد« غلط»آن ها هيچ پاسخ 

کلی شخصيت ،متمرکز است و اين تمرکز شامل خصايص هيجانی ، انگيزشی و ميان فردی 

اين برگه .می گيرداز طريق برگه ی تجزيه و تحليل صورت  CATنمره گذاری کارت های .است

شامل يک راهنما  ويک چهارچوب داوری برای تجزيه و تحليل است و می توان از آن برای 

کارت  0 اين برگه برای اجرای . تنظيم و توليد فرضيه هايی در باره ی شخص از آن استفاده کرد

 .به کار می رود

تم اصلی-   

                                                             
1 Children’s Apperception  test 
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-------صفات------------عالئق-----------------توانايی ها:قهرمان اصلی-5

--------------وياخودانگاره------------بسندگی  

:نیازهای عمده وسائق های قهرمان-1  

-------------------(آن گونه که درداستان مطرح است)نيازهای رفتاری قهرمان-الف  

-----------------------:اشخاص،چهره ها،ويا اوضاع و احوالی که حذف شده اند-ب  

--------------------------------------به عنوان(جهان)محیط مفهوم از-2  

.چنين ديده می شوند(--------مادر------پدر) چهره های والدین-2  

---------------------------------واکنش آزمودنی به پدر و مادر اين گونه است  

------------------------------------------------:تعارض های عمده-6  

ازنوع فقدان ----ازنوع عدم تاييد----ازنوع آسيب بدنی ويا تنبيه:ماهیت اضطراب ها-7

-----تنهايی------ازنوع تحت فشار قرار گرفتن و درماندگی---محبت ياازدست دادن آن  

:به خاطرجرم جلوه گر می شود«تنبیه شخص»بسندگی من برترآن گونه که در-3  

---نامناسب—مناسب  

------------------------(ر اقدام سريع به تنبيه ديده می شودکه د)بسيار شديد  

:یکپارچگی من  ،که این گونه جلوه گر می شود-1  

----------------------نابسنده------------------------بسنده:قهرمان  

-------------------------غمگين---------------------خوشحال:نتيجه  
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 2. مشاهدات طبیعی

مورد استفاده قرار دادم،مشاهده ی محدثه ش سنجش که به طور مکرر در مورد يک رو 

به اين صورت که به موقعيت های طبيعی که مشکل درآن رخ می داده است،می .طبيعی بود

ديگر معلم و بامحدثه وتعامل (مانند حياط درزنگ های تفريح،زنگ ورزش وزنگ کالس)رفتم 

قرار می دادم ورويدادها را دربافتی که رخ می داد ،ثبت دانش آموزان رادر محيط موردمشاهده 

 .می نمودم تا برآوردی از فراوانی رفتارهای مورد نظرم را ، به دست بياورم

   

 

 

 

 

شماره 

 رفتار

هفته  تعداد رفتار نوع رفتار

 اول

هفته 

 دوم 

هفته  هفته سوم

 چهارم

جمع 

 رفتارها
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 (1شواهد )جدول سیاهه ی رفتار 

 

 تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها

اختالل بی بررسی تاریخچه،تحلیل وتفسیرآزمون ومشاهدات انجام شده،علل به وجود آمدن  با       

برای تفهیم بهتر،اطالعات جمع آوری شده درجدول صفحه ی بعدنشان .مشخص شداعتنایی مقابله ای 

 .داده شده است

 

                                                                                                                                                                                                                                

 57 11 11 15 16 مقاومت در برابر دستورالعمل ها  

 11 8 11 11 11 مشاجره با بزرگساالن 5

 19 11 9 9 11 نزاع با همساالن 1

 11 5 6 5 1 نافرمانی بيش از حد 2

 11 6 1 1 1 کينه توزی وانتقام جويی 2

  یکد ندگی و لجبازی شدید          6

6 

 

1 

 

 

5 

 

 
1 

 

19 
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 شناسایی و انتخاب را ه حل های موقتی         
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مکاران را جهت درمان اختالل دومين جلسه ی شورای آموزگاران ، نظريات مختلف هدر      

هم چنين ايده ها و خالقيت های فردی را با مطالعه ی .نافرمانی مقابله ای جمع آوری کردم

گسترده ی کتب و مجالت تخصصی و مطرح کردن با يکی از اساتيد دانشگاه به پختگی 

   :در نظر گرفتمدرمان رساندم و چندين ر اهکار راجهت 

 آموزش والدين محدثه 

 ش مهارت های اجتماعیآموز 

  پرورش استقالل 

 تقويت اعتماد به نفس 

 رفتاردرمانی فردی کودک 

 رژيم غذايی مناسب 

 

 اجرای راه حل های جدید

 آموزش والدینی بارکلی

شتند وبه داازکج خلقی ،نافرمانی ،پرخاشگری مداوم و لجبازی وی شکايت والدين محدثه 

آنها اظهار می داشتند زمانی که محدثه قشقرق .ودنددنبال راه هايی برای رهايی از اين شرايط ب

به راه می اندازد و با کوبيدن پا بر زمين و گريه های بلند ، اصرار در انجام کاری دارد که به هيچ 

وجه مطابق ميل آنها نيست ،احساس عجز شديد کرده و نمی توانند به درستی شرايط موجود 

 .ند برای آرام کردن او ، به خواسته ی وی تن دهندو محدثه را کنترل کنند ودر نهايت مجبور

به والدين محدثه ،پيشنهاد راه هايی را برای مقابله با اين رفتارها بنده به عنوان مشاور        

دادم واز روش آموزش والدينی راسل بارکلی استفاده کردم که يکی از روش های مبتنی بر 

ساله ای هستند که دارای عالئم بی  5 تا 5ودکان آموزش رفتاری والدينی می باشد که دارای ک

اول که در آن روش های موثرتری .اين برنامه شامل دو قسمت است.اعتنايی مقابله ای هستند
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دوم ،استفاده از روش های تنبيهی را .برای رفتار با کودک به والدين آموزش داده می شود

 .والدين ياد می گيرند

ارائه ی می آموزند که تقويت رفتار مطلوب و عدم توجه يا  درجلسات ، والدين محدثه      

هم چنين به آنها .تواند رفتارهای او را تغيير دهد پيامد منفی برای رفتار نامطلوب کودک ، می

يادآوری نمودم که پاداش ها و پيامدهای منفی برای محدثه ،بايد بالفاصله وبه طور روزمره و 

ت ، به صورت ژتون هايی ببا آنها توضيح دادم که تقويت مث در ادامه ی صحبت.مکرر ارائه شود

می تواند به تنهايی يا همراه با پيامدهای که تعداد مشخصی از آنها به جايزه تبديل می شود ، 

 .منفی به کار رود

دقيقه ،به صورت هفتگی بود که خالصه ی  60جلسه ی1جلسات بنده با والدين محدثه شامل    

 :ح ذيل می باشدجلسات آموزش به شر

 توضيح برای والدين محدثه در مورد داليل ايجاد وبروز اختالل بی اعتنايی مقابله ای. 

 توجه مناسب به رفتارهای مطلوب محدثه و بی توجهی به رفتارهای نامطلوب.5

 شرکت در بازی های محدثه همراه با توجه مناسب وبدون هيچ گونه سرزنش يا دستور.1

 ماليم مثل زمان محروميت استفاده از تنبيه.2

 عدم وجود احساسات هيجانی.2

 به کار گيری تکنيک های اصالح رفتار در بيرون از منزل.6

 به کار گيری تکنيک های اصالح رفتار برای مشکالت رفتار احتمالی در آينده.7

ار هم چنين برای درمان اختالل نافرمانی مقابله ای بايد روی استقالل به شکل عملی و فکری ک

لذا برای والدين توضيح دادم که بايد در خانه به محدثه ميدان دهيد تا خودش کارهای .شود

فعاليت هايی از اين قبيل .شخصی اش را انجام دهد و در برخی زمينه ها نظر او را جويا شويد

باعث خود باوری بيشتر محدثه و جلب توجه به صورت مثبت می شود و انرژی بالقوه ی وی را 

 .مثبت هدايت می کند به سمت

سپس موضوع . در جلسات،ابتدا تکاليف قبلی والدين محدثه را مورد بازبينی قرار می دادم      

. مورد نظر را در جلسه مطرح می کردم واز والدين محدثه می خواستم در بحث شرکت کنند 
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بعد  سپس تکليف جلسه ی آينده را مشخص می کردم و آنها را به انجام تکاليف جلسه ی

 .در پايان جلسه از مطالب ارائه شده در جلسه جمع بندی به عمل می آوردم.تشويق می نمودم

 

 

 

 مهارت های اجتماعیآموزش 

محدثه تالش شد تا از بازی گروهی استفاده به  جهت آموزش مهارت های اجتماعی

جه کند فرصت می دهد که تنها به خود نينديشد وبه اطرافيان نيز تومحدثه بازی به .شود

، در بازی های محدثهبنابراين .وآن ها را به حساب آورد و از حالت خود محوری بيرون آيد

،همدردی جه به مقررات ،رعايت حقوق ديگرانگروهی با مهارت های مهم اجتماعی چون تو

و همدلی ، نوبت رارعايت کردن ، کمک کردن ،همکاری داشتن ، خوب گوش دادن و کاربرد 

چندين بازی گروهی جهت آموزش مهارت های اجتماعی در .ا می شودرفتار مناسب آشن

ش آموزانی که محدثه باآنها قابل ذکر است در بازی های گروهی دان)نظر گرفته شد 

 :شامل موارد ذيل می باشدگروهی بازی های .(داشت انتخاب می نمودمبيشترين نزاع را

                                        (انداختن توپ در سبد)نام بازی- شماره 

 حقوق ديگرانرعايت نوبت و :هدف بازی    

اين رد.سبد رادر جای مناسب قرار می دهم و دانش آموزان را به صف منظم می کنم :روش بازی

                      توپ بايد آن را  کودک پس از گرفتن .مرحله توپ را به سمت تک تک بچه ها پرتاپ می کنم

 آخر صف باز ی اين کار برنمی آمدنددوباره به دانش آموزانی که از عهده. بياندازد درون سبد

 .می گردند تا مجددا فرصت تکرار داشته باشند و دانش آموزان ديگر از بازی خارج می شوند

 (گرگ ناقال)نام بازی-5شماره 

 کمک کردن و همکاری داشتن:هدف بازی

گوسفند نام انتخاب می کنم و دانش آموزان ديگر را دانش آموزی را به عنوان گرگ :روش بازی

انتخاب می شود که بايد از افراد به عنوان سردسته گروه گوسفندان،محدثه در.گذاری می کنم
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و سردسته باشروع بازی ، گرگ سعی در گرفتن گوسفندان دارد .گروه در مقابل گرگ دفاع کند

گرگ گزفته می شود سعی می کند به  سویدانش آموزی که از .به حمايت از آنها مانع می شود

گروه بر گردد و چنان چه توانست دستش را در دست سردسته قرار دهد دوباره به گروه خود 

 .سپس فردديگری نقش گرگ رابه عهده می گيرد.بر می گردد و گرگ از بازی خارج می شود 

 (ماهی گير وماهی)نام بازی-1شماره 

 ردی و ارج نهادن به گروههمدلی،همد:هدف بازی            

ماهی های .کوچکمی شود و بقيه ماهی  دراين بازی يکی از دانش آموزان ماهی گير:روش بازی

چنان چه .کوچک در فضای باز شروع به حرکت می کنند و ماهی گير به دنبال گرفتن آنهاست

ه با گرفتن ماهی گير دانش آموزی را که همان ماهی است بگيرد،آنها دو ماهی گير می شوند ک

سپس آن ها به دنبال .دست های هم تور بزرگتری برای ماهی های ديگر فراهم می کنند

سايرماهی ها می دوند وبه همين ترتيب با گرفتن ماهی بيشتر ،تور ماهی گيری بزرگتر ،ماهی 

 .ها آسان تر گرفته می شوند

  پرورش استقالل

جرا نمودم و با معلم وی نيز صحبت نمودم جهت تقويت استقالل در محدثه راهکارهايی را ا    

تا همين راهکارها را در کالس نيز عملی کند هم چنين به مادر وی نيز راهنمايی های الزم ارائه 

 .شد

موفقيت آميزترين عملی که پس از بروز نافرمانی و .خود محبت نشان دادم ردر گفتار و کردا     

مشاهدات .بود وی توام با حرارت،مهر و محبتکج خلقی محدثه انجام دادم،در آغوش گرفتن 

محدثه را در آغوش می گرفتم ،هم هم نشان می دهد که وقتی پس از بروز لجبازی ، بالينی

در آغوش گرفتن باعث می شود .دفعات تکرار اين رفتارها و هم مدت زمان آن کوتاه تر می شد

زدن به او نمی کنم ، ولی او را محدثه بداند اگر بنده هيچ توجهی هنگام جيغ کسيدن و فرياد 

 .درک می کنم

ود باوری محدثه احترام می گذاشتم و به آن ها توجه می کردم سپس با به توانمندی و خ     

باعث تعجب است که جريانی .صدای بلند اعالم می کردم که چه ديده ام و چه احساسی دارم
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ضيحات کوچک روزمره می آموخت به اين سادگی ،اثری چنين ژرف داشته باشد و محدثه از تو

 .که توانمنديش چه قدر است

تا  و در اين خصوص با معلم وی بيشترين تعامل را داشتم به محدثه مسئوليت واگذار می کردم

 .در گروه وی را به عنوان رهبر تعيين کند

به احتياجات و خواسته های محدثه در حد معمول ومنطقی پاسخ می دادم تا احساس استقالل 

 .ارزشمندی کندو 

محدثه پس از .ازمحدثه به دليل برقراری روابط خوب باديگران قدرانی وتشکر می نمودم    

 .شنيدن توصيف ،خودش را تحسين می کرد

ليستی از توانايی های محدثه تهيه کردم و تصاوير مثبت وسازنده در ذهن محدثه ثبت می 

 .می نمودمهنگام انجام کارها به تنهايی محدثه راتشويق .کردم

در .جهت احساس استقالل ، موقعيتی فراهم می نمودم که احساس موفقيت و پيروزی نمايد

انجام کارهای سخت عالوه بر کمک کردن ،محدثه را دائما تشويق می کردم واو را به موفقيت 

 .شخصی اميدوار می نمودم

 تقویت اعتماد به نفس

لی و احساس شخصيت در او شود محدثه را عبارت هايی صدا می زدم که موجب خوشحا

 .هم چنين راهکار مذکور در اختيار معلم و مادر وی نيز قرارگرفت. مانند محدثه خانم

از معلم و مادر محدثه خواسته شد در بازخواست های خود به جای کلمه چرا ، از چطور شد 

 .استفاده کنند... که 

 .مروحيه ی صحبت کردن در جمع را  در محدثه تقويت می کرد
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دفترچه ی خاطرات به محدثه دادم تا خاطرات ، افکار و نظرات خود را در آن يادداشت 

 .نمايد

 جهت پوشش مناسب و بوی خوش وی از تشويق استفاده کردم وبا مادر وی هماهنگی شد

 .تا اعتماد به نفس محدثه افزايش يابد

 .دممحدثه را به نوشتن زيبايی های جسمی و موفقيت های خود ترغيب نمو

 .هديه ای برای وی در نظر گرفتمبه مناسبت تولد محدثه 

 .کتاب های داستانی مناسب با ميزان اطالعات و افکار محدثه در اختيار او قرار می دادم

 .از والدين محدثه تقاضا نمودم وی را در يک باشگاه ورزشی ثبت نام کنند

 .يت هايش ترغيب می نمودمو نوشتن زيبايی های جسمی و موفقمحدثه را به نقاشی کردن 

به او اجازه می دادم .تا احساس مسئوليت و کنترل داشته باشددادم حق انتخاب به محدثه 

 .تصميم بگيرد چه موقعی و به چه ترتيبی يک تکليف را انجام دهد

 رفتار درمانی فردی کودک

 :تکنيک های رفتاردرمانی فردی که اجرانمودم به شرح ذيل می باشد

قرارداد رفتاری روزانه برای مشخص کردن انتظارات رفتاری و وابسته  :بستگیقرارداد هم

در اين روش ،محدثه هر .برای رفتار های محدثه تنظيم شد(مثل جوايز وتنبيه ها )های آن 

 .روز به ازای هر رفتار مثبت ،پاداش و برای رفتار منفی ، تنبيهی ماليم دريافت می نمود

 :دادمقراداد راطی سه گام انجام 

در اولين گام قرارداد رفتاری،رفتار هدف مرتبط  :مشخص کردن انتظارات رفتاری - گام اول

رفتارهای هدف ، رفتارهای نامطلوبی که الزم است .صطالحات عينی نوشتمابا قرارداد را با 

 .حذف شود و هم چنين رفتارهای مطلوب که قراراست افزايش يابند را شامل می شد



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

30 
 

بيش از توان وی نباشد  ای را که مورد توجه قرار دادم اين بود که انتظاراتدراين گام نکته 

صريح وروشن باشد و برای محدثه کامال مشخص باشد که چه انتظاراتی از او  و هم چنين 

 .هست وبايد انجام دهد تا در عوض آن پاداش دريافت کند

بنده به عنوان مشاور بايد :اين که چگونه رفتارها ی هدف اندازه گيری شوند تعين-گام دوم

به عبارت ديگر بايد قادر به ثابت کردن .مدرک عينی از وقوع رفتارهای هدف داشته باشم

ی هدف باشم ، به طوری که تعهدات به طور صحيح قابل اجرا وقوع يا عدم وقوع رفتارها

 .لذا از برگه ی خودگردان رفتار جهت اندازه گيری رفتار های هدف استفاده شد.باشد

قراردادها چهار چوب زمانی داشتند تا در آن :تعين زمانی که رفتار بايد اجراشوند-گام سوم

 .به منظور اجرای تعهدات مشخص شود(يا رخ ندهد)زمانی که رفتار بايد رخ دهد

مشخص کردن امتيازات به دست آوردنی يااز دست دادنی متناسب با  - گام چهارم

از خود محدثه پرسيدم که .تهيه کردمه منوی پاداش را دراين مرحل:(تقويت کننده ها)رفتار

می خواهد چه پاداشی بگيرد ودر اين جا امتيازاتی که وی می تواند به دست بياورد ويا 

باشرکت دادن محدثه در تدوين قرارداد .ممکن است از دست بدهد مشخص نمودم

به می باشد و در اين همبستگی اين احساس را در او ايجاد نمودم که اين قرارداد ، دوجان

 .صورت محدثه همکاری بيشتری خواهد داشت

دراين مرحله انتظارات رفتاری و امتيازاتی را که در :به انجام رساندن قرارداد –گام پنجم 

در اين مرحله از تقويت .قبال آن کسب خواهد شد ويا ازدست خواهد رفت ،مشخص کردم

 .کننده ی پته ای استفاده کردم

در واکنش به رفتارهای ناپسند  توقف موقت ، تکنيکی است که :وقت بازیتکنیک توقف م

اين تکنيک شامل دور کردن محدثه از محيط و فعاليت ها .از آن استفاده نمودممحدثه 

هنگامی است که رفتار نامناسب و ناپسند ی انجام می دهد و او رادر روی يک صندلی در 
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،قرار می دهم تا  (دقيقه 2تا  بين )ان مشخصراهرو مدرسه روبروی اتاق خودم به مدت زم

 .ساکت باشد و به رفتار خود بينديشد

وقتی که محدثه رفتار بدی را به نمايش می گذاشت،از رفتار غير قابل پذيرش وی ، 

به وی .توضيحی به دور از ابهام و عينی ارائه می دادم و به او می گفتم که آن را متوقف کند

متوقف نکردن رفتارش اين است که روی صندلی برای توقف  هشدار می دادم که پيامد

اگر محدثه رفتار ناپسندرا متوقف می کرد مورد تحسين قرار می دادم .موقت بازی بنشيند

 .تشکيل می شد«...پس...اگر»هشدار از يک جمله ی .

اگر او سرو صدا به .زمان از لحظه ای که محدثه به روی صندلی می نشت محاسبه می شد

اگر صندلی را ترک می .می انداخت يا بدرفتاری می کرد،زمان از اول محاسبه می شدراه 

کرد او را برای نشستن روی صندلی هدايت می کردم و دوباره زمان از اول محاسبه می 

بعداز توقف .بايد ساکت می نشست و رفتار خوبی می داشت تا زمان به پايان برسد.شد

اگر هم چنان نافرمان .نيدن در خواست ها اطاعت کندموقت از محدثه می خواستم که با ش

 .می بود يا مقاومت می کرد ،گام های فوق تکرار می شد

 :آموزش آرمیدگی به محدثه

آموزش والگو دهی به محدثه نشان دادم که چگونه تفس عميق را  از طريق:تنفس عميق

 .دروش اصلی دم عميق و سپس بازدم عميق به آهستگی می باش .تمرين کند

ابتدا از محدثه خواستم که ماهيچه های بدنش را سفت :تکنيک رباط و عروسک کهنه 

ثانيه نگه  2 بگيرد و خودش را به شکل يک رباط مجسم کند و اين تنش به مدت 

سپس از او می خواستم که تمام تنش هايش را رها ساخته و تصور کند که يک .دارد

 2 اين حالت را نيز بايد به مدت .ل هستندعروسک کهنه است که تمام ماهيچه های او ش
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از او خواستم که تمرين تکنيک رباط و عروسک کهنه را تا  زمانی که .ثانيه حفظ کند

 .چگونگی دست يابی به آرامش عضالنی را فرا گيرد،ادامه دهد

با کمک و راهنمايی بنده ،به اجرا ونشان دادن دراين روش ،محدثه :روش ایفای نقش

اقعی يا خيالی می پرداخت که در ادراک همدلی و ادراک اجتماعی تاثير موقعيت های و

مجموع درمان به طريقه ی تمرين رفتار و ايفای نقش را طی چهار مرحله .گذار می باشد

 :اجرا نمودم

هدف اصلی اين بود که محدثه تشخيص دهد نيازمند يادگيری يک :آماده کردن محدثه- 

فکر را بپذيرد که تمرين رفتار،طريقه ی مناسبی برای شيوه ی جديد رفتاری است و اين 

 .ايجاد نقش جديد اجتماعی است 

سلسله مراتبی را ترسيم کردم که آموزش در راستای آن :انتخاب موقعيت های مورد نظر-5

بسياری از رهنمودهايی که در تنظيم سلسله مراتب برای حساسيت زدايی .انجام پذيرد

 .گيرد ، در اين جا مورد استفاده قرار دادم منظم مورد استفاده قرار می

اجتماعی برقرار برای اين که محدثه بتواند باديگری ارتباط مناسب :خودتمرينی رفتار-1

لحن صدا ، آهنگ گفتار، حرکات، تماس .کند ،فقط دانستن اين که چه بگويد،کافی نبود

سب مهارت های چشمی ، وضع عمومی بدن و عوامل متعدد ديگر همگی می توانند در ک

به جای اين که تالش کنم تا يکباره محدثه رادر .اجتماعی الزم ،نقش عمده ای بازی کنند

تمام اين اجزا تغير دهم،هر بار فقط چند مورد از آن ها را انتخاب می کردم ودر هنگام 

 .تمرين هر يک از موقعيت ها ، به آن ها توجه می کردم

وقتی که محدثه در اجرای :در موقعيت های زندگیاجرای رفتارهای جديد ويژه ی نقش -2

يک شيوه ی رفتاری در جلسه ی مشاوره موفق می شد،بايد آماده ی اجرای آن رفتار در 

 .زندگی واقعی می گرديد
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بنابراين تالش کردم الگويی راکه برای .اين روش مبتنی بر تقليد می باشد:روش الگوسازی

يت اقتصادی و اجتماعی تقريبا مشابه محدثه آموزش انتخاب می کنم از لحاظ سن،موقع

 .باشد و از سوی ديگر مورد عالقه و احترام او نيز باشد

و الگوهای   , CD(بنده به عنوان مشاور و محدثه)سرمشق گيری با استفاده از الگوی زنده

 .انجام شد   نمادين

صاوير عروسک ها و ت. ثه جذب روند آموزش شوددالگوسازی نمادين باعث شد تا مح

 .متحرک برای شکل دهی مهارت های ارتباطی به عنوان مدل استفاده شد

 رژیم غذایی مناسب

شاخص ديگری که در نظر داشتم  و با والدين محدثه هم در ميان گذاشتم ، استفاده از رژيم 

مصرف بيش از اندازه ی سردی ها ، تنقالت ، کاکائو، نمک و سرکه .غذايی مناسب می باشد

تماشای تلويزيون و بازی های رايانه ای بيش از يک ساعت در .ات عصبی می شودباعث تحريک

روز ،باعث تشکيل امواج مخرب در مغز و عصبانيت می شود ،کم خوابيدن هم باعث افزايش 

 .لجبازی می شود

 (2شواهد)جمع آوری اطالعات 

وری اطالعات ، ماه به طول انجاميد ، حال بايد با گردآ7پس از اجرای راه حل ها که حدود

چراکه پس از انجام تمام مراحل درمان ، تنها زمانی می توان .وضعيت جديد را می سنجيدم

برای .در مورد کاری ايده و نظر داد که نتايج موثر آن به صورت عينی قابل استناد باشد

 .دستيابی به اين منظور ، اطالعاتت را از چند منبع جمع آوری کردم
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 CSI-4ی کودکان پرسشنامه ی عالئم مرض

 

 فرم ویژه ی معلم                                                 

عبارت زير را بخوانيد و درجه تطبيق آنها رابا رفتار اين کودک در مدرسه با گذاشتن عالمت ضربدر در يکی از :دستور العمل 

 .ن اطالع خود جواب دهيدهر سوال يا عبارت را طبق بهتري.چهار خانه ی جلوی عبارت مشخص کنيد

هرگز اين  (ب) B:گروه 

حالت 

 راندارد

گاهی اين 

حالت 

 رادارد

اغلب 

اين 

حالت را 

 دارد

بيشتر 

اوقات 

اين حالت 

 را دارد

   ×  (.عصبانی می شود)زود از جا در می رود-1 
    × .باافرادبزرگسال بگومگو می کند-50
چی می کند يا از انجام وقتی ازش می خواهندکاری را انجام دهدسرپي- 5

 .آن خودداری می نمايد
×    

   ×  .عمدا کاری می کند که ديگران را ناراحت کند-55
    × .به خاطر کارهای بد يا اشتباهات خود ديگران را سرزنش می کند-51
   ×  .بسيار حساس و زود رنج است يا از کارهای ديگران رنجيده می شود-52
   × × .طر استخشمگين ورنجيده خا-52
خشم وعصبانيت خودرا روی افراد ديگر خالی می کند و سعی می کند -56

 .از آن ها انتقام بگيرد
×    
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 فرم ویژه ی والدین

 

مشخص کنيد که در مجموع رفتار در پاسخنامه (×) با گذاشتن عالمت ضربدر( سوال)پس از خواندن هر عبارت:مادر گرامی 

 .بيشتر هماهنگ است( هرگز،گاهی،اغلب ، بيشتر اوقات)از چهار ستون کودک شما با کدام يک 

 
 

هرگز اين  (ب) B:گروه 

حالت 

 راندارد

گاهی اين 

حالت 

 رادارد

اغلب 

اين 

حالت را 

 دارد

بيشتر 

اوقات 

اين حالت 

 را دارد

   ×  (.عصبانی می شود)زود از جا در می رود-1 
   ×  .باافرادبزرگسال بگومگو می کند-50
وقتی ازش می خواهندکاری را انجام دهدسرپيچی می کند يا از انجام - 5

 .آن خودداری می نمايد
 ×   

    × .عمدا کاری می کند که ديگران را ناراحت کند-55
    × .به خاطر کارهای بد يا اشتباهات خود ديگران را سرزنش می کند-51
   ×  .رنجيده می شودبسيار حساس و زود رنج است يا از کارهای ديگران -52
   ×  .خشمگين ورنجيده خاطر است-52
خشم وعصبانيت خودرا روی افراد ديگر خالی می کند و سعی می کند -56

 .از آن ها انتقام بگيرد
×    

 

 نیمرخ نمره های مالک پرسشنامه والد و معلم

                   قبل از درماننمودار .جدول الف
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عالمت ها روی گزينه های اغلب يا بيشتر (شواهد يک)فرم های والدين و معلم درقبل از درمان

اوقات درجه بندی شده است در حالی که بعد از درمان اين عالمت ها روی گزينه هرگز يا گاهی 

ان نسبت به لذا مشخص می شود که نافرمانی و لجبازی در بعد از درم.دی شده است درجه بن

هم چنين قابل ذکر است ، در ترسيم نيمرخ .قبل از درمان کاهش قابل مالحظه ای داشته است 

    .حاصل از فرم های پرشده و نمودارهای ترسيم شده نتايج مويد نکات ذکر شده است

نقطه که مر بوط به مرحله ی بعد ازدرمان می باشد،مجموع نمرات،پايين تر از « ب» در نمودار

که مرحله ی قبل از درمان می باشد،مجموع نمرات ،باالتر «الف»اما در نمودار .قرار داردرش ی ب

بی مشخص شد که مشکالت مربوط به csi-4لذا به استناد تست .قرار داردنقطه ی برش از 

،در مرحله ی بعد از درمان نسبت به مرحله ی قبل از درمان ،سير و لجبازیمقابله ای اعتنايی 

 .ه استنزولی داشت

سوال 

42 

                         

سوال 

42      
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 (CAT)آزمون اندیافت کودکان

 قبل از درمان نمره گذاری آزمون

 جمع 0  1 3 7 6 2 2 1 5   نيازها

 0           پيروی

            1   پرخاشگری

             1  جبران وتالفی

               2 سلطه گری

              پيوندجويی

             1  زودرنجی

             5 بدگمانی

             2   نینافرما

 

 نمره گذاری آزمون بعداز درمان

 جمع 0  1 3 7 6 2 2 1 5   نيازها

            1   پيروی

              پرخاشگری

              جبران وتالفی

             5 سلطه گری

            1   پيوندجويی
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            5  زودرنجی

              بدگمانی

              نافرمانی

 

درقبل و بعد از درمان ،نشان می دهد که نيازبه جبران آزمون های نمره  مقايسه ی      

وتالفی،پرخاشگری ، سلطه گری،زودرنجی ،نافرمانی و بدگمانی کاهش يافته است و  نياز به 

 .پيروی،پيوندجويی افزايش داشته است

    مشاهدات طبیعی

ر موقعيت های مختلف مانند زنگ برطبق مشاهدات ثبت شده از رفتارهای مورد نظر د

داز درمان ،فراوانی رفتارهای عمشخص شد که در دوره ی ب   ...کالس،زنگ ورزش،حياط و

 .منفی سير نزولی داشته است

 (2شواهد)جدول سیاهه ی رفتار 

شماره 

 رفتار

هفته  تعداد رفتار نوع رفتار

 اول

هفته 

 دوم 

هفته  هفته سوم

 چهارم

جمع 

 رفتارها
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به دليل اين که .مودار زيرراترسيم نمودمطبق اطالعات تکميل شده درفرم سياهه ی رفتار ،ن

 .مقياس داده ها ترتيبی بود از نمودار ستونی استفاده کردم

 

 18 1 1 5 8 ر برابر دستورالعمل هامقاومت د  

 1 1 1 1 1 مشاجره با بزرگساالن 5

 8 1 1 1 1 نزاع با همساالن 1

 1 1 1 1 1 نافرمانی بيش از حد 2

 1 1 1 1 1 کينه توزی وانتقام جويی 2

 1 1 1 1 1 یکد ندگی و لجبازی شدید          6
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های ناشی ازبی اعتنايی مقابله ای درمرحله ی طبق نمودار باال مشخص شد که رفتار

 .بعدازدرمان،سيرنزولی داشته است
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 تعین اعتبارآنارزشیابی تاثیراقدام جدید و

باسابقه ،اطالعات به دست آمده از منابع  تجارب همکاراناکنون بااستفاده ازاصول علمی و      

 ،کار برده شدهياروش های به آگيرد تا ببينيم و تحليل قرار می  موردتجزيه(5شواهد)مختلف

 درمان اختالل نافرمانی مقابله ای موثربوده است ياخير؟در 

که در مرحله ی قبل از درمان CSI-4   پرسشنامه ی عالئم مرضی کودکان يسه ی نتايجبا مقا

اين  مقايسه ی نيمرخ نمره ها،هم چنين و تايجی که بعد از درمان انجام گرفت انجام شد و ن

رفتارهای عصبانيت،بگومگوبا بزرگساالن،کينه ورزی و انتقام جويی می آيد که نتيجه به دست 

که اين مطلب مويد موثر بودن  ست ها،کاهش داشته استو سرپيچی از دستورات و درخوا

 .روش اجراشده است

ناظر بر اين مسئله است که بعد از ، CATنتايج نمره گذاری آزمون اندريافت کودکان 

درمان،رفتارهايی نظير پرخاشگری،سلطه گری،بدگمانی ،زودرنجی و نافرمانی کاهش داشته 

است و اين وپيوند چويی و مهر ورزی افزايش يافته و رفتارهايی چون پيروی از دستورات است 

 .می باشدنتايج حاکی از مفيد بودن روش های به کار گرفته شده ،

و مالحظه ی (5شواهد )وبعد از اتمام کار( شواهد)بامقايسه ی سياهه ی رفتار درابتدای کار 

ل بی اعتنايی رفتارهای منفی ناشی از اختال نمودار ستونی ،اين نتيجه به دست می آيد که

 تاثير مثبت روش هااين مطلب مويد .مقابله ای کاهش قابل مالحظه ای داشته است 

 .می باشد 

واستعالم از طی مشاهدات بالينی بنده ازنشانه های مستند و قوی انجام خوب کار اين بود که 

 :والدين و معلم ، محدثه به مهارت های زير دست يافته است
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به ديگران کمک -دوست بودن با همساالن-کت در امورمشار-بخشش-همکاری داشتن

خوب -وظيفه شناسی-نوبت را رعايت کردن-پيروی از قوانين-صبر و شکيبايی داشتن-کردن

 .استقالل داشتن و باال رفتن اعتماد به نفس وی-کاربرد مناسب رفتار–گوش کردن 

 تجدیدنظر وگزارش نهایی

از عالقه وشوروشعف دانش آموز درتاثيراثربخشی اين به نظر می رسد که هيچ چيز گوياتر        

 .طرح موجود نباشدکه اين خود به من روحيه ای صدچندان می داد

گاهی بعضی موضوعات ،ممکن است فکرانسان راساعت ها به خود مشغول کند وانسان 

موضوعی هم که دائم ذهن من را به خود .راترغيب کند که درپی حل مساله موردنظربرآيد

اختالل بی اعتنايی مقابله ای ل کرده بود،اين بود که چگونه وباچه روشی می توانم مشغو

تعامالت قهرآميز و زورگويانه با ديگران رفتارهای منفی ؟زيرااو درمان کنم ،محدثهرادر

مشاجره و بگو مگو با بزرگساالن داشت ساالن ،نزاع با هم،ناسزاگويی ، نافرمانی بيش از حد ،

لذا در اين طرح، باعنايت الهی موفق شدم .ه محبوبيتی نداشته باشدوباعث شده بود ک

بی اختالل ، ذکرشدهروش های رفتار درمانی فردی ،آموزش والدين بارکلی و سايربااستفاده از 

 .محدثه ،درمان کنمرادرODDاعتنايی مقابله ای يا

 نتیجه گیری

نوجوان می باشد،که درآن کودک اختالل نافرمانی مقاله ای،يکی از اختالالت دوران کودکی و 

مهم .مبتال به آن رفتارهای متمردانه ،ناسازگارانه يا خصمانه در برابر منابع اقتدار نشان می دهد

.ترين مشخصه ی اين اختالل نافرمانی بيش از حد است  



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

44 
 

برای درمان الزم است در گام اول به شناسايی علل بروز رفتار پرداخت از آن جايی که يکی از 

اختالل نافرمانی مقابله ای ،کمبود مهارت های والدين در امر تربيت وارتباطات درون علل 

دراين جلسات والدين می .خانوادگی می باشد ،لذا آموزش والدين به شيوه ی بارکلی اجرا شد

آموزند که تقويت رفتار مطلوب و عدم توجه يا ارائه ی پيامد منفی برای رفتار نا مطلوب می 

. ا را تغيير دهدتواند رفتاره  

-5  کمک به استقالل کودک- :برای درمان الزم است اين مهارت ها تقويت شوندهم چنين 

،نوبت را قوانين پيروی ازنظير)آموزش مهارت های اجتماعی -1در وی تقويت اعتماد به نفس

.(رعايت کردن و صبر و شکيبايی داشتن  

تکنيک .است پژوهش رويکرد رفتار یيکی ديگر از روش های درمانی مورد استفاده در اين 

اعمال  .می باشدناهمسازاعمال روش خاموشی و روش تقويت رفتار شامل  های رفتار درمانی

روش خاموشی به اين مفهوم که در مقابل رفتارهای منفی ،هيچ واکنش کالمی ،ديداری و 

ريافت نکردن پس از چند بار تکرار منفی ، به علت ددانش آموزشنيداری انجام نمی دهيم ، 

در مورد روش تقويت رفتار ناهمساز،وقتی شدت .پاسخ،پی می برد که کارش بيهوده است

يعنی رفتار .رفتاردانش آموز، نسبت به قبل کاهش يافت،بايد روش تقويت ناهمساز اجرا شود

.مقابل رفتار منفی را به محض سرزدن از دانش آموز،تقويت کنيم  

 توصیه ها و پیشنهادها

يی که اقدام پژوهی روشی است جهت بهبود بخشيدن به وضعيت نامطلوبی که ازآن جا- 

معلمين درگير آن هستند،توصيه می شودجهت کاهش مشکالت در سر کالس ها و محيط 

.آموزشی،کليه ی همکاران گرامی از اين روش استفاده نمايند  
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اطالعات و حمايت آموزش والدين استفاده شودو برای بهبود شرايط و روابط خانوادگی از -5

  آموزش والدين موجب افزايش شناخت آنان از ماهيت اختالل .زم برای والدين فراهم شودال

.شده واعتماد به نفس شان را در خصوص فرزند پروری باال خواهد برد  

استفاده  نيز، توصيه می شود درجهت کاهش يا رفع اختالالت رفتاری از بازی های گروهی-1

نيز توجه کند و وبه اطرافيان فرصت می دهدکه تنها به خود نيديشدبازی به کودک .شود

.ازحالت خودمحوری بيرون آيد  

به کليه ی همکاران توصيه می شود در جهت رفع ويا کاهش رفتارهای نابهنجار هم چون -2

مقاومت در برابر دستورالعمل ها و جروبحث با معلمين و بزرگساالن،از روش های غير معمول 

  .استفاده نکنيد...يری لفظی،بيرون انداختن از کالس و مانند درگ

.درمانی بامشکل روبرونشود-تنش واضطراب کودکان راتاحد امکان کاهش دهیدتا برنامه ی آموزشی--5  

 منابع و ماخذ

 

 انتشارات بصیرت افزا.بچه های رنگارنگ(.1191: )آزادنیا،ابوالفضل و همکاران-1

 انتشارات دوران.تار و رفتاردرمانیتغیر رف.(1181:)سیف،علی اکبر-1

 انتشارات شهرآب.ترجمه نصرت اهلل پورافکاری.خالصه روان پزشکی(.1181:)کاپالن و سادوک -1

ترجمه حسن پاشاشریفی و .راهنمای سنجش روانی(.1176: )گری گراث،مارنات-1

 انتشارات رشد.محمدرضانیکخو
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انتشارات آستان قدس .ترجمه هادی فرجامی.ناییدرکودکان استثتغیر رفتار(.1171:)موریس،ریچاردجی-5

 رضوی

 انتشارات دانشگاهی.ترجمه ناهید کسائیان.اصالح رفتار کودکان(.1171:)موریس،ریچاردجی-6

 انتشارات مدرسه عالی پارس.روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی(.1165: )میالنی فر،بهروز-7

ترجمه محمدتقی منشی .ل های رفتاری کودکاناختال(.1178: )نلسون،ریتا و ایزرائل،آلن-8

 انتشارات آستان قدس رضوی.طوسی

 انتشارات ابتکار.رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان(.1167:) نوابی نژاد،شکوه-9
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