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 چکیده 
تهای مديري بخشي آموزشهدف مقايسه اثر  حاضر با   پژوهش  هدف:

آموزان مبتال به اختالل  پروری بر بازداری پاسخ در دانشخشم و فرزند

آزمايشي از نوع  نیمهاين پژوهش    روش:  شد.  انجامای    مقابلهنافرماني  

پیش پطرح  و  بوسآزمون  كنترل  گروه  با  آماری  جاد.  آزمون  معه 

دانش تمامي  و  پايهپسر  آموزان  پژوهش  پنجم  با  ابتدايي  ششم  های 

نافرماني   ای  اختالل  در    وپرورشآموزش  9منطقه  مقابله  تهران  شهر 

تعداد  بودند    1399-1398  تحصیلي  سال بر  45كه  حسب شرايط  نفر 

انتخاب    شدهعنوان نمونه مطالعهبههدفمند  گیری  ورود و خروج و نمونه

دو گروه آزمايش و يک گروه كنترل قرار  صورت تصادفي در  به    وشدند  

استفاده ابزارهای  مقیاس    شده گرفتند.  شامل  حاضر  پژوهش  در 

نافرمان درجه اختالل  مقابلهبندی  در  ي  بالیني كودكانای  مصاحبه   ،

واژه    يافته ساختار رنگ  آزمون  پاسخ    استروپ و  بازداری  برای سنجش 

آموزشي  های كننده برنامهان داد گروه دريافتنتايج نش ها:یافته. بودند

اختالل  با  آموزان  بازداری پاسخ دانش  در پروری  مديريت خشم و فرزند

بیشتری  ای    مقابلهنافرماني   اثربخشي  كنترل  گروه  به  دارد نسبت 

(5/0>P.)    بازداری  فرزند  آموزش مديريت خشم وهمچنین پروری در 

دانش نافرمان پاسخ  اختالل  با  مقابلهآموزان  دارد تأثیر  ای  ي  يکساني 

(5/0>P)  .پروری  فرزند  آموزش مديريت خشم و  بنابراين  گیری:نتیجه

بهمي روشتواند  مداخلهعنوان  در  های  پاسخ  بازداری  بهبود  برای  ای 

  . شودای استفاده  آموزان با اختالل نافرماني مقابلهدانش

کلیدیواژه  مقابله  :های  نافرماني  خشم،   يريت مدای،  اختالل 

فرزند پروري، بازداري پاسخ.   
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to compare 

the effectiveness of anger management and 

parenting training on response inhibition in students 

with Oppositional/Confrontational Defiant Disorder 

(ODD/FDD). Method: This research was a quasi-

experimental study of pre-test and post-test design 

with a control group. The statistical population 

included all male students with ODD/FDD in 

Tehran in 2020. Overall 45 people were selected as 

a sample according to the entry and exit criteria 

through voluntary and available sampling and 

assigned into two experimental groups and one 

control group. The instruments used in the present 

study included a grading scale for ODD/FDD in 

children and to inhibit the response of the Stroop 

word color test. Results: Anger management and 

parenting training showed more effectiveness on 

response inhibition in the case comparing to the 

control group (P <0.5). Also anger management 

training group parenting training group had the 

same effect on the response inhibition of students 

with ODD/FDD (P<0.5). Conclusion: Therefore, 

education of anger management and parenting 

training as two interventional programs can be 

effective in inhibiting the response of students with 

ODD/FDD.

Keywords: Anger management, Parenting, 

Response inhibition, Oppositional defiant 

disorder  
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 مقدمه 

گروه از  اينکه  دلیل  به  آسیبكودكان  سني  پذير  های 

قرار   روانشناختي  مشکالت  انواع  معرض  در  هستند، 

رصد كودكان و نوجوانان در طول  د   30  و تقريباًدارند  

زندگي خود، يک اختالل روانپزشکي قابل تشخیص را  

از شايع  . تجربه خواهند كرد اختالليکي  اين  ها،  ترين 

مقابله نافرماني  )فالح  1ایاختالل  كاظمي،  است  نژاد، 

 (. 1396پزشک، مجد رضايي و رسولي،  

مقابله نافرماني  بر  گستردهثیر  أت  ایاختالل  ای 

و    كودک، )متسیز  دارد  جامعه  و  معلمان  خانواده، 

( و مشکالت رو به رشدی را در زندگي  2017لوچمن،  

مي ايجاد  وی  اطرافیان  و  و كودک  )گومز  كند 

اين  2019استاوراپولوس،   شیوع  میزان  با  رابطه  در   .)

گزارش متفاوتي  درصدهای  برای  است،  شده    اختالل 

پژوهشگران   برخي  دادند مثال  اختالل   نشان  كه 

مقابله بهنافرماني  در  ای  تقريبي  درصد    7-4طور 

مدرسه و  كودكان  مي  5رو  رخ  بزرگساالن  دهد  درصد 

برک)والدمن و  بويلن  راو،  پژوهش 2021،  ،  های  (. 

بويک )روبینو  ديگری گزارش    (2020،  بوش و    ،  نیز 

درصد    8-4ای در  كنند كه اختالل نافرماني مقابلهمي

مدرسهكود و  كان  ب  5-3رو  رخ  زرگدرصد  ساالن 

ويرايش پنجم راهنمای تشخیصي و  ت  نهايدر  . دهدمي

بیماری )آماری  رواني  آمريکا،  های  روانپزشکي  انجمن 

مي (2013 نسبت    5كند  بیان  كه  كودكان  درصد 

به آن  كودكي، جنسیتي  دوره  در  كه  است  طوری 

برابر   1.6سالي مردان  برابر دختران و در بزرگ  2پسران  

اختالل اين  به  مي  زنان  پژوهشمبتال  در  های  شوند. 

از   اختالل  اين  شیوع  نرخ  با    12-1ديگری  درصد 

تقريبي   است  7/3میانگین  شده  برآورد  . درصد 

اختالل   اين  تشخیص  از    لمعموطور  بهبیشترين  قبل 

به  سالگي است  8سن   اوايل نوجواني  و  از  نوعي ديرتر 

نمي )گوشبروز  باسوكند  و  مالهوترا   ،  ،2014 .)

های غیربالیني  شناسي در جمعیتگیرهمه  ی هاهمطالع

مي در    دهد نشان  رفتارها  اين  درصد    22-16كه 

شود. اختالل نافرماني  كودكان سنین مدرسه ديده مي

پیشمقابله سنین  در  اوايل  دای  و  دبستان  تا  بستاني 

، لي، چي، وانگ، هس  نوجواني ثبات زيادی دارد )لین 

همکاران مقابله2016،  و  رفتارهای  ميا(.  تواند  ی 

برای   را  جدی  ارتباطي  و  قانوني  منفي  پیامدهای 

منفي آن محدود به    آثارباشد و    داشتهكودک در پي  

مي  كودکخود   و  آسیب  نیست  نیز  ديگران  به  تواند 

(. اين كودكان در  2019،  و پترسونهوينیاک  برساند )

قرا تنفر  مورد  يا  طرد  خطر  جانب  رمعرض  از  گرفتن 

)چیانهمساال هستند  والدسرنزاشان  گاالن،  ويال،   ،-

آموزان با (. معلمان دانش2018،  بايارد  -سوسا و بوش

مخرب  دانشبا    رفتارهای  مشکل   آموزاناين  دچار 

)نشومي الوين،د  و  واترز  شانلي،  كه (  2021  بونهام، 

تواند موجب فرسودگي و تنیدگي  چنین رفتارهايي مي

ا،  ، مزم شود )دينگ علبیش از حد و نارضايتي شغلي م

همکاران،   و  وانگ  چن،  زماني2020  لین،  و  كه  ( 

همه   باشند،  تنیدگي  و  فشار  تحت  معلمان 

آموزان كالس از اين وضعیت و پیامدهای جدی  دانش

 . شوندكشند و متضرر ميآن رنج مي

هايي كه در  کي از ويژگييدهد  ها نشان ميپژوهش

مقابله نافرماني  اختالل  دارای  شايع  افراد  ،  استای 

جي،  بازد و  جیانگ  )ژو،  است  پاسخ  (. 2018اری 

كردن  عنوان توانايي توقف يا خودداریپاسخ به  بازداری 

عبدالرحیم )شادبافي،  پاسخ  و محمدی،  از  (  1399پور 

فکرو   از عمل استتوانايي  قبل  به   .كردن  توانايي  اين 

در و  كار  انجام  وسوسه  برابر  در  فرد  نتیجه  مقاومت 

مي كمک  رفتار  يک، وادرسز،  و)پويو  كند ارزيابي 

(.  2018،  و همکاران  دالمن  -هرپرتز  ینو،ووت  یچ،گئورل

بازداری پاسخ توانايي فرونشاني رفتاری نامناسب است  

جنبه از  يکي  محسوب  ثر  ؤمهای  و  تکانه  كنترل 

)مي همکاران،    بونهامشود  بازداری    (.2021و  نبود 

شود قبل از اينکه تکلیف را  پاسخ در كودكان باعث مي

حواسشان  متو كودكان  اين  دهند.  پاسخ  شوند،  جه 

محرکبه وسیله  به  ميآساني  پرت  مزاحم  شود  های 

نريماني،   و  بشرپور  در    (.1400)كرماني،  ناتواني 

پاسخ نامتناسب بازداری  نافرماني    های  اختالل  با 
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كاپری،  مقابله و  )فابیو  دارد  ارتباط  و  2017ای   )

بهنارسايي پاسخ  بازداری  بخش  در    خاص ور  طهايي 

ارائه پاداش و تنبیه در كودكان مبتال به اختالل    زمان

مقابله و نافرماني  )هوينیاک  است  شده  ديده    ای 

(. نارسايي در كاركرد اجرايي كودكان  2019،  همکاران 

مقابله نافرماني  اختالل  به  بهمبتال  و  ای  كلي  طور 

از  به  پاسخ  بازداری ويژه    های نظريه  راهطور 

ق كودكان    تبیین شدهابل  نوروفیزيولوژيکي  اين  است. 

رفتارهای   بازداری  در  و  نداشته  كنترل  خود  رفتار  بر 

)برگ،   هستند  مواجه  دشواری  با  (. 2018تکانشي 

( در مورد  1994نظريه گری )  اساس( بر1997)  كوای

بازداری  فعال  سیستم و  مي  رفتاریساز  كه  بیان  كند 

مجزاگذرگاه  احتماالً عصبي  نارسايييهای  های  ي 

حقیقت كودكان مبتال  كنند. دربازداری را منعکس مي

نافرماني   اختالل  سیستم  فزون  ایمقابلهبه  كاری 

رفتاری  فعال بازداری  ساز  سیستم  بر  كه  دارند 

)وانگ شرفتار است  مسلط  لي،  ان  و  يانگ  چو،  لي،   ،

زو2018 پژوهش  نتايج  رابطه  همین  در  جیانگ،  (.   ،

فان  و  لي  است2017)  دو،  داد  نشان  پاسخ (  در    ، مرار 

ارائه پاسخي است كه   به استمرار در  با    ترپیشتمايل 

در    شود.مي  اكنون تنبیهاست و هم  بوده  همراهپاداش  

شده  يید  أتای  كودكان مبتال به اختالل نافرماني مقابله

متوقفاست   در  كودكان  اين  حال  و  در  رفتار  كردن 

بر نشانهانجام  محیط  اساس  از  حاصل  تنبیهي  های 

 دارند.   مشکل

آموزشي مربوط طور كلي مداخلهبه و  های درماني 

مقابله نافرماني  اختالل  قلمروی  به  سه  در  ای 

مدرسهمداخله فردمحور،  خانوادههای  و  محور  محور 

ن  يسونجانسون، داو  ينگ،رد )نقرار دار   (.2015،  یلو 

كه از    شودخشم به حالت عاطفي يا هیجاني اطالق مي

ت شديد گسترده شده است و  تهییج ماليم تا عصبانی

موقعي   با مي  نماياناغلب  اهداف  به  نیل  راه  كه  شود 

روب مانع  با  انسان  نیازهای  ميهبرآوردن  شود  رو 

 های رفتاری(. نظريه2020،  و باكر  يوسجانسون، كر)

های  شناختي خشم را به چندين عامل از جمله تجربه

رفتارآموخته زمینهپیشین،  ديگران،  از  های  شده 

مسژن حل  توانايي  فقدان  و  ميئتیکي  نسبت  دهند  له 

بهبود  ثری  ؤم(. مديريت خشم سهم  2018)جونز،   در 

  به   نسبتبروز خشم  زمان  و تولید رفتارهای مفید در  

موری،   و  )وانزين  دارد  همکاران  و  دوستان  خانواده، 

رويکرد  2019 بر  مبتني  خشم  مديريت  آموزش   .)

به كودكان مبرفتاری مي شناختي به اختالل  تواند  تال 

مقابله خلقنافرماني  بهبود  در  خشم    2ای  مديريت 

الگوهای   از  كودكان  آگاهي  رويکرد  اين  كند.  كمک 

هدايت و  محرک  كه  را  آنها  تفکر  رفتار  ،  استكننده 

مي روشافزايش  و  با  دهد  مقابله  برای  را  هايي 

مي آنها  به  ماسي،  تفکرشان  و  )پیسانو  .  (2020آموزد 

پژوهش ميمختلف  های  پیشینه  از    دهد نشان  يکي 

ميفرد  ای مداخلههای  روش كه  اين  محور  به  تواند 

كند، آموزش »مديريت    كودكان در بهبود خلق كمک

وود )هن  است  براونخشم«  و  چايو  . (2015،  و، 

تغییرات   به  خشم  مديريت  در  داری  امعنآموزش 

از    برآمده  رفتارهایمثل    نوجوانان  رفتاریمشکالت  

نا  مي  ای مقابلهفرماني  اختالل  )كولینز منجر    -شود 

كالوب2013دونلي،   الکساندر  (.  و  الپورت   ،(2021  ،)

از    با  پژوهشي  استفاده  با  پرخاشگری  كاهش  عنوان 

درماني به  روش  مبتال  كودكان  در  رفتاری  شناختي 

مقابله نافرماني  نشان  اختالل  نتايج  دادند.  انجام  ای 

درمان كه  است  رفتاریداده  فردی های  در    شناختي 

نوجوانان   و  كودكان  در  رفتارهای مخرب  ثر  ؤمكاهش 

)-گورتز  است. پژوهشي  2019دورتن  عنوان    با(، 

مهارت آموزش  كودكان  اثربخشي  برای  فردی  های 

اختالل به  مقابله  های مبتال  اختالل  نافرماني  و  ای 

كنترل،  سلوک تصادفي  كارآزمايي  يک  يک  با  شده 

شناختي  رفتاریفعال انجام دادند. درمان    كنترلگروه  

كودكان   برای  گروه  بر  پرخاشگرانه،   بامبتني  رفتار 

میزان   به  را  كودكان  رفتاری    چشمگیری مشکالت 

 دهد. كاهش مي

يافته به  توجه  توان گفت كه  شده ميهای مطرحبا 

اختالل   به  مبتال  كودكان  روانشناختي  مشکالت  بین 
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روش با  فرزندرفتاری  رفتارهای  و  تربیتي  پروری  های 

پیچیده،  طلوبنام اين  ارتباط  بر  عالوه  دارد.  وجود  ای 

بروز   در  مهمي  عامل  مادری  و  كودک  منفي  تعامل 

،  شده شناسايي شده است )امیریسازیمشکالت برون

اسدی و  حجازی،  نسائیان،  (.  1396گندماني،  مواليي، 

شده نتیجه شکست در اعمال قوانین  ديدههای  اختالل

كه   است  شامل  سل  معموطور  بهوالدين  ويژگي  ه 

بي مسقوانین  حل  مهارت  و  كم  نظارت    3لهئثبات، 

فرزند اين سبک  هستند.  به  ضعیف  را  كودكان  پروری 

مي سوق  نافرماني  بلومسمت  بیان     كوئیستدهد. 

نافرماني  مي اختالل  به  مبتال  فرزندان  والدين  كه  كند 

والديني  خود،  در برخوردهای انضباطي  اغلب  ای  مقابله

ناهماهنگ )میلر  خشن،  هستند  ناتوان    ي، گاندول ،و 

مور  یگراست  یبسون،گ از  2017،  يسيو  بسیاری   .)

ببرنامه  زيربنای  علل  والدين  آموزش  وجودآمدن  ههای 

نمي قرار  توجه  مورد  را  رفتاری  دهند.  مشکالت 

فرض مي از  رويکردآدلر چنین  زيادی  كه قسمت  كند 

  بدرفتاری كودكان و نوجوانان از محیط خانه و خانواده 

به و  شده  ميآغاز  پیدا  تداوم  محیط  آن  كند.  وسیله 

آيد كه مداخله در  اين نتیجه به دست مي،  ترتیبيناهب

روش    اين برایئا ايدبافت  درمان    لي  نیز  و  پیشگیری 

به  بود.  برخواهد  كلي  رويکردطور  هر    اساس  آدلری 

اختالل  ،  رفتار به  مبتال  كودكان  در  دارد.  هدفي 

مقابله اشتباه،    به  ای نافرماني  اهداف  وجود  علت 

والدين با تنبیه    .زندمي  رفتارهای اشتباه از كودک سر

دهند و همچنین  كودک اجازه اشتباه به كودک را نمي

دلسرد ميموجب  كودک  درشدن  كودک  شوند.  نتیجه 

آزادی  ارضایبرای   به  و    ،نیاز  والدين  قدرت در مقابل 

ايستادگي مي قدرت  مقابلهصاحبان  رفتار  و  از    ایكند 

)سیدمحموديانمي  نشانخود   فرجي،  ،  دهد  علیزاده، 

  ، تیواواتپاكوم  (.1396،  پزشک   برجعلي،

تاساناك و  در    (2021)  یجپانیچووراكوتکمجورن  نیز 

دادند  نشان  خود  و  بیش  مي عال  پژوهش    م يعالفعالي 

مقابله دو  نافرماني  هر  در  درمان  دريافت  از  پس  ای 

دادند.  چشمگیری  بهبود    گروه كینينشان  ،  مک 

سزكودی   و  خود در    ( 2021)استرنز  نشان    پژوهش 

عاليم   افزايش  و  والدين  بدرفتاری  بین  كه  دادند 

ای فرزندان رابطه مثبت معنادار  اختالل نافرماني مقابله

با   فرزندان  و  پدر  بین  ارتباط  كیفیت  بین  م  يعالو 

مقابله نافرماني  رااختالل  وجود  ای  معنادار  منفي  بطه 

م  دارد. اختالل  روابط  دچار  فرزندان  با  والدين  ثبت 

ای میزان تنیدگي را در مادران كاهش  نافرماني مقابله

برای   هدف  و  حفاظتي  عامل  و    هایهمداخلداده 

 درماني مشکالت رفتاری اين دسته از كودكان است. 

بنابراين با توجه به پیامدهای مهم چنین آموزشي  

بازداری   افزايش  و  برای  چن ثیر  أتپاسخ  ین  تقويت 

اختالل  توانايي با  كودكان  در  رفتاری  و  شناختي  های 

مقابله را  نافرماني  زمینه  اين  در  بنیادی  دانش  ای، 

افزايش و اهمیت اين دو نوع درمان و مداخله آموزشي  

از آن جهت    همچنین را تقويت و افزايش خواهد داد.  

كه ضعف در بازداری پاسخ در زندگي مشکالت بسیار  

هستند   مهمي  و  بهشايع  در  كه  جدی  مانعي  عنوان 

نظر  موفقیت در  آنان  تحصیلي  پیشرفت  و  علمي  های 

مي وگرفته  در  شود  اين  نظربا  كه  له  ئمسداشتن 

رشدی  دانش حساس  دوره  در  ابتدايي  مقطع  آموزان 

خصیصه،  دارندقرار   مياين  منفي  مانعي  های  تواند 

جدی در دستیابي به اهدافشان باشد. همچنین از آن  

پ كه  اثربخشي  ژوهشجهت  درباره  اندكي  های 

فرزندآموزش و  خشم  مديريت  بازداری  های  بر  پروری 

دانش در  نافرماني  پاسخ  اختالل  به  مبتال  آموزان 

است  ایمقابله شده  مطالعهانجام  انجام  جهت  ،  در  ای 

برنامه  و  خشم  مديريت  آموزشي  برنامه  كاربست 

امری ضروری  ،  همزمانصورت  پروری بهآموزشي فرزند

رفتاری   و  شناختي  مشکالت  حل  جهت  در 

مقابلهدانش نافرماني  اختالل  با  بود.  آموزان  خواهد  ای 

،  درمانگرانتواند برای  بنابراين نتايج پژوهش حاضر مي

خانواده و  مشکالت  پژوهشگران  كاهش  جهت  در  ها 

گیری برنامه كاربهراه  شناختي و شخصیتي از    ،رفتاری

پروری  موزشي فرزندآموزشي مديريت خشم و برنامه آ

با باشد.  به آنچه    مفید  پژوهش حاضر  ،  شد  بیانتوجه 
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های  است كه آيا روشال ؤسدرصدد پاسخگويي به اين 

آموزش مديريت خشم و فرزندپروری بر بهبود بازداری  

نافرماني مقابلهپاسخ دانش به اختالل  ای  آموزان مبتال 

 است؟ثر ؤم

 روش 

حاضر   پ  آزمايشي نیمهپژوهش  طرح  -آزمون یشبا 

بود.  پس كنترل  يک  و  آزمايش  گروه  دو  با  آزمون 

آموزان پسر  جامعه آماری اين پژوهش را تمامي دانش

نافرماني  پايه اختالل  به  مبتال  ششم  و  پنجم  های 

منطقه  مقابله در  وآموزش  9ای  تهران  شهر  پرورش 

. نمونه اين  دادندتشکیل    1399-1398سال تحصیلي  

مبتال به اختالل نافرماني    آموزدانش  45پژوهش شامل  

ميمقابله گروه  ای  هر  در  كه  آزمودني    15باشند 

روش   از  آنان  انتخاب  برای  همچنین  شد.  گمارده 

در    هدفمند گیری  نمونه  پژوهش  اين  در  شد.  استفاده 

پنجم  بر  آغاز ويرايش  معیارهای  پرسشنامه،  اساس 

بیماری آماری  و  تشخیصي  رواني  راهنمای  های 

روانپزش آمريکا،  )انجمن  بالیني    (2013کي  و مصاحبه 

با  ابتدايي  پسر پنجم و ششم  آموز  دانش  45روانشناس  

مقابله نافرماني  اختالل  قطعي  كه  تشخیص  بود  ای 

شدند.  بر  انتخاب  خروج  و  ورود  معیارهای  اساس 

ورود:   پرونده  معیارهای  روی  از  بهنجار  هوشي  دامنه 

خروج:   مالک  و  همبود  اختالل  نداشتن  تحصیلي، 

آموزشيغ برنامه  از  جلسه  دو  در  دريافت  یبت   ،

ودرمان دارويي  رواندوره  های  در    درمانيهای  بود. 

پیش پاسخ نخست  آزمون  مرحله  های  گروه  بازداری 

اندازه كنترل  و  با  آزمايش  افراد  سپس  شد.  گیری 

مقابله نافرماني  سه  بهای  اختالل  در  تصادفي  صورت 

  5/1جلسه    8در  گروه آزمايش اول  قرار گرفتند.  گروه  

گروه آزمايش دوم در    ساعت آموزش مديريت خشم و 

فرزند  5/1جلسه    9 آموزش  طول  ساعت  در  را  پروری 

گروه كنترل آموزشي دريافت    دو ماه دريافت كردند و

پس.  نکردند مرحله  در  بازداری  آزمون  سپس  دوباره 

 گیری شد.پاسخ هر سه گروه اندازه

 ای  مقابله نافرمانيبندی اختالل هـمقیاس درج : زارـاب

همکاران  :  كودكان و  هومرسن  توسط  مقیاس  اين 

بر2006) و  تجديداساس مالک(  نسخه  نظر شده  های 

آماری   و  تشخیصي  راهنمای  چهارم  ويرايش 

نافرماني  اختالل اختالل  با  كودكان  برای  رواني  های 

شد مقابله ساخته  كه    ای  است  يادآوری  به  )الزم 

های تشخیص ويرايش  کهای اين مقیاس با مالمالک

اختالل آماری  و  تشخیصي  راهنمای  رواني  پنجم  های 

و    دارد گويه    8( نیز منطبق است(. اين مقیاس  2013)

لیکرت   طیف  يک  )از  درجه  4در  تا    -0ای    -3اصالً 

پردازد. اين  خیلي زياد( به ارزيابي نظر پاسخگويان مي

كودكان   برای  مي  15-5مقیاس  استفاده  شود.  ساله 

آلفای  سازن روش  به  آن  پايايي  ضريب  مقیاس  دگان 

را   روش    92/0كرونباخ  به  آن  پايايي  ضريب  و 

را   توسط  دنكرد گزارش    95/0بازآزمايي  مقیاس  اين   .

( ايراني روايي( روی دانش1387عابدی  ي  سنج آموزان 

اين   دروني  و ضريب همساني  است  اعتباريابي شده  و 

پايايي  و ضريب    93/0مقیاس به روش آلفای كرونباخ  

بازآزمايي   روش  به  )به    94/0آن  است  شده  گزارش 

 (.1391نقل از فرامرزی، عابدی و قنبری، 

يافته ساختار  بالیني  بالیني    :مصاحبه  مصاحبه 

نوعي مصاحبه تشخیصي است كه در آن  ،  ساختاريافته

را طراحي ميكننده پرسشمصاحبه را  هايي  او  تا  كند 

اين مبه هدف نزديک كند. در  بردرماني  خالف صاحبه 

  براساس   شده بحث  هاینیافته، موضوعمصاحبه ساختار

از و  ميه  ئاراای  شدهتنظیم  پیش  برنامه  شود 

ميمصاحبه جهت  بحث  چگونگي  به  در  كننده  دهد. 

به  پژوهش  نشانهاين  وجود  تشخیص  های منظور 

مقابله نافرماني  براختالل  پنجم  ای  ويرايش  اساس 

آماری  و  تشخیصي  مصاحبه    راهنمايي  رواني،  اختالل 

ساختار و    وسیلهبهيافته  تشخیص  مشاور  از  پژوهشگر 

 آيد.  ناظم مدرسه به عمل مي

استروپ واژه  رنگ  از    ينا:  آزمون  متشکل  آزمون 

در مرحله    سبز است.  و  زرد  ي، آب  قرمز،  يمربع رنگ176

آزمودن تع  يدبا   ياول  جهت  به  ییناز  شروع  شده 

رنگ  كند. خواندن  مرحله    ها  در    176دوم  در  كلمه 
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آن بخواند    یاز رو  يدبا  و  گیرديقرار م   ي آزمودن  یاراخت

به جا  و نگارش  ی در مرحله سوم    يد با  هاهكلم  يشکل 

ب را  جوهرها  استروپ  .خواندرنگ  را    آزمون  زير  موارد 

ها،  ها، رنگ واژهسنجد: سرعت نسبي خواندن رنگ مي

واژه رنگ  واژه  نام  رنگ  با  رنگي  نام  مربوط،  های 

زمان  نا برای  بازآزمايي  پايايي  ضريب  است.  همخوان 

و برای تعداد خطاهای همین    6/0واكنش مرحله اول  

آزمايش،    55/0مرحله،   دوم  مرحله  در  آمد.  دست  به 

واكنش   زمان  پايايي  خطاها    83/0ضريب  تعداد  و 

به دست آمد و در مرحله سوم آزمايش، ضريب    78/0

واكنش   زمان  خطاها   97/0پايايي  تعداد  بود    79/0  و 

همکاران،   و  نمونه2005)میتروشینا  در  ايراني  (.  های 

و ضريب پايايي    شديید  أنیز روايي صوری اين آزمون ت

به دست آمد )علیلو و    71/0بازآزمايي برای دو هفته،  

   (.2011همکاران، 
آموزش مديريت خشم مبتني    :ایهای مداخلهبرنامه 

   رفتاری -بر رويکرد شناختي

ا گروه  شیوه  برای  به  خشم  مديريت  آزمايشي  ول 

به  5/1جلسه    8در    4رفتاری  -شناختي ترتیبي  ساعت 

آمده   زير  جدول  در  مي، استكه  داده  شود.  آموزش 

شیوهروش بر  مبتني  خشم  مديريت  و  های  نواكا  های 

الزم به ذكر    .( به كار برده شده است1975یواک )اسپ

ره  در كلینیک مشاو  پژوهشگروسیله  بهها  مداخلهاست  

 . (1)جدول  انجام شد 
 رفتاری  -خالصه برنامه آموزش مدیریت خشم مبتنی با رویکرد شناختی  1جدول 

 هدف   عنوان جلسه 

 شناخت خود  اول

های فردی مرتبط ها و تواناييآزمون، آشنايي گروه با يکديگر، شناخت مهارتاجرای پیش

ايد با  آشنايي  واقعي(،  )خود  حال  زمان  آرزوهلئابا  و  بهها  خود  مفهومای  سازی  منظور 

ايد آينده )خود  با  و ديگران  ئاخودهای مرتبط  از ديدگاه خودش  فرد  ل(، شناخت وظايف 

 بايسته(  )خود

 منظور كنترل سلسله مراتبي خشم  استفاده از شناخت مراحل بروز خشم به آشنايي با مراحل بروز خشم  دوم و سوم 

 های مناسب برای كنترل خشم  حلمفهوم خشم و انتخاب راهسازی عملیاتي مهارت مديريت خشم  چهارم 

 پنجم و ششم 
راهکارهای عملي درباره مديريت  

 خشم

موقعیتمهارت در  نقش  ايفای  و  الگو  ارائه  از  استفاده  با  مديريت خشم  تصوری  های  های 

 مختلف  

 اكتساب و مرور ذهني  هفتم
اظهار مهار  برای  شناختي  خودآموزی  روش  از  به  هایاستفاده  مديريت  خودمنفي  منظور 

 خشم  

 هشتم 

های سلسله  ايفای نقش صحنه

بندی  مراتبي خشم و جمع

 ها هجلس

اطمینان از درک مطالب    آوردن دستبههای برانگیزنده خشم و  مديريت خشم در موقعیت

 آموزشي   های هشده در جلس ارائه

فرزندپروری  برنامه نظام:    5آموزش  مند  آموزش 

كارفرزند استانداردبهگامآمد  پروری  برنامه  در  گام  شده 

و   ماير  دينک  توسط  كه  است  والدين  آموزش  زمینه 

( لي  آدلر  1976مک  مفاهیم  از  استفاده  با   )-  

تا آنها را    شددرايکورس برای كمک به والدين تدوين  

راری ارتباط مثبت كارآمد  ق در درک رفتار كودكان و بر

فتگي و در  صورت ه. اين آموزش در نه جلسه بهسازد

يک  جلسه  يک  هفته  گروه  هر  برای  نیم  و  ساعت 

 .(2)جدول    شودآزمايش برگزار مي

 درایکورس   -خالصه برنامه آموزشی رویکرد آدلر  2جدول 

 هدف   عنوان   جلسه  

ايجاد   آشنايي با اهداف   جلسه اول   كالس،  در  حضور  نحوه  و  برنامه  توجیه  حسنه،  رابطه  ايجاد  آشنايي، 

 آزمون  م پیشهمکاری، انجا

 گیر  روش فرزندپروری مقتدرانه، دموكراتیک، سهل های فرزندپروری  آشنايي با سبک جلسه دوم  

 خوی فرزند، ترتیب تولد فرزندان  وشناخت مشکالت فرزندان، خلق منظومه خانوادگي   جلسه سوم  

آدلر  جلسه چهارم   نظر  از  كودكان  بدرفتاری    -داليل 

 درايکورس  

 جويي  طلبي، انتقامطلبي، قدرتاليل بدرفتاری كودک توجهبردن به دپي
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مراه جلسه پنجم   مواجهه  نادرست  ؤهای  اهداف  با  ثر 

 رفتار كودكان  

 آموزش والدين برای مقابله با رفتارهای نادرست كودكان  

پیامدهای  جلسه ششم   و  منطقي  شیوه  به  انضباط 

 طبیعي و منطقي 

 ق انتخاب  های انضباطي، دادن ح تنبیه، روش

كوشش دادن به خود و فرزندان  دلگرمي جلسه هفتم   به  توجه  و  كودک  منفي  باورهای  فرزندان،  شناخت  منفي  های 

 كردن آنها، مقايسه دلگرمي با تشويق  دلگرم

 كردن  دادن محترمانه، صحبتهای ارتباطي، گوشآموزش مهارت ثر  ؤهای ارتباطي ممهارت جلسه هشتم  

 آزمون  ، اجرای پسهاهبندی كلي، خاتمه جلسجمع بندی  ی بر مفاهیم و جمعمرور جلسه نهم  

به روش تحلیل كوواريانس يک داده راهه در محیط  ها 

 تحلیل شدند. 23نسخه  spssافزار نرم

 هایافته 

پژوهش  شاخص  3در جدول   توصیفي متغیرهای  های 

پیش و پسدر  گروهآزمون  تفکیک  به  شامل  آزمون  ها 

اند. همچنین  و انحراف استاندارد گزارش شده  میانگین

آزمون  بودن توزيع متغیرها در پیشبرای بررسي نرمال

پس شاپیروو  آزمون  از  كه  -آزمون  شد  استفاده  ويلک 

اين   در  آزمون  اين  شدهها  جدولنتايج  با  گزارش  اند. 

شاپیرو آزمون  آماره  جدول  اين  به  ويلک  -توجه 

متگروه در  كنترل  و  آزمايش  پژوهش های  غیرهای 

توزيع متغیرها در سه گروه  رو  اينازباشد.  نميمعنادار  

 نرمال است.

 های آزمایش و کنترل آزمون استروپ به تفکیک گروههای مؤلفهبودن توزیع های توصیفی و بررسی نرمال شاخص  3جدول 

 S-W p انحراف استاندارد  میانگین  تعداد گروه وضعیت  متغیر

 36/0 93/0 0:00:36 0:02:56 13 مديريت خشم  آزمون یشپ مدت زمان خواندن 

 81/0 96/0 0:00:41 0:02:47 14 فرزندپروری   مرتبه اول

 22/0 92/0 0:00:25 0:02:29 15 كنترل  

 95/0 97/0 0:00:36 0:02:12 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 09/0 89/0 0:00:31 0:02:13 14 فرزندپروری   

 28/0 82/0 0:00:24 0:02:29 15 كنترل  

 88/0 97/0 52/2 69/5 13 مديريت خشم  آزمون پیش تعداد خطاهای خواندن 

 12/0 90/0 88/1 78/3 14 فرزندپروری   مرتبه اول

 19/0 91/0 55/2 86/3 15 كنترل  

 18/0 91/0 62/1 15/3 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 25/0 92/0 48/1 28/2 14 فرزندپروری   

 61/0 95/0 25/2 93/3 15 كنترل  

 45/0 94/0 0:00:31 0:02:39 13 مديريت خشم  آزمون پیش مدت زمان خواندن 

 38/0 93/0 0:00:22 0:02:25 14 فرزندپروری   مرتبه دوم

 13/0 90/0 0:00:23 0:02:21 15 كنترل  

 08/0 89/0 0:00:28 0:02:05 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 66/0 95/0 0:00:18 0:02:00 14 فرزندپروری   

 56/0 95/0 0:00:24 0:02:21 15 كنترل  

 55/0 94/0 34/1 84/3 13 مديريت خشم  آزمون پیش تعداد خطاهای خواندن 

 76/0 96/0 33/1 64/3 14 فرزندپروری   مرتبه دوم

 08/0 89/0 95/1 66/3 15 كنترل  

 96/0 97/0 75/0 07/2 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 63/0 95/0 20/1 28/2 14 فرزندپروری   

 38/0 93/0 85/1 80/3 15 كنترل  

 91/0 97/0 0:01:12 0:05:06 13 مديريت خشم  آزمون پیش مدت زمان خواندن 

 70/0 95/0 0:00:21 0:04:51 14 فرزندپروری   مرتبه سوم 
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 S-W p انحراف استاندارد  میانگین  تعداد گروه وضعیت  متغیر

 32/0 93/0 0:00:14 0:04:36 15 كنترل  

 76/0 96/0 0:00:46 0:03:52 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 18/0 91/0 0:01:11 0:3:52 14 فرزندپروری   

 22/0 92/0 0:00:53 0:04:36 15 كنترل  

 35/0 93/0 29/7 23/16 13 مديريت خشم  آزمون پیش تعداد خطاهای خواندن 

 62/0 95/0 82/10 28/16 14 فرزندپروری   مرتبه سوم 

 98/0 98/0 70/4 13/15 15 كنترل  

 48/0 94/0 78/5 38/11 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 81/0 96/0 72/7 71/10 14 فرزندپروری   

 71/0 95/0 17/4 15 15 كنترل  

 66/0 95/0 0:01:16 0:02:27 13 مديريت خشم  آزمون پیش نمره تداخل 

 25/0 92/0 0:01:26 0:02:25 14 فرزندپروری   

 07/0 89/0 0:00:55 0:02:15 15 كنترل  

 31/0 93/0 0:00:52 0:01:46 13 مديريت خشم  آزمون پس 

 07/0 89/0 0:01:19 0:01:51 14 فرزندپروری   

 23/0 92/0 0:00:49 0:02:14 15 كنترل  

با   خشم  مديريت  آموزش  تفاوت  بررسي  برای 

فرزند میزان  آموزش  در  بازداری    آن   ثیرأتپروری،  بر 

ای،  آموزان مبتال به اختالل نافرماني مقابلهپاسخ دانش

ك تحلیل  يک از  چندمتغیری  استفاده  وواريانس  راهه 

جدول  شد.   كوواريانس    4در  تحلیل  آزمون  نتايج 

 متغیری گزارش شده است. چند
 آزمایش هایبازداری پاسخ در بین گروههای لفهؤممتغیری مربوط به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند  4 جدول

 اندازه اثر  داری سطح معنی F d.f1 d.f1 مقدار  آزمون 

 28/0 50/0 14 6 92/0 28/0 ي ياثر پیال

 28/0 50/0 14 6 92/0 71/0 المدای ويکلز 

 28/0 50/0 14 6 92/0 39/0 اثر هوتلینگ

 28/0 50/0 14 6 92/0 39/0 ترين ريشه روی بزرگ

جدول   به  توجه  آماره  4با   ،F    كوواريانس تحلیل 

بررسي چند گروه  متغیری  در  تفاوت  آزمايش  های 

پاسخ  بهای  لفهؤم نميا معنازداری  ) دار   'Wilksباشد 

Lambda= 0.71, F=0.92, p>0.05مي بنابراين  توان (. 

لحاظ   از  كنترل  و  آزمايش  گروه  بین  كه  گفت 

در پسهای  لفهؤم پاسخ  كنترل  بازداری  از  بعد  آزمون 

وجود ندارد. در  داری  امعنآزمون، تفاوت  پیش  هایهنمر

يک   5جدول   كوواريانس  تحلیل  گزارش  رانتايج  هه 

 شده است.

 بازداری پاسخهای لفهؤمهای آزمایش در راهه تفاوت گروهنتایج تحلیل کوواریانس یک  5جدول 

 اندازه اثر  F P خطا  MS آزمایشی MS خطا SS آزمایشی  SS لفهؤم

 01/0 55/0 35/0 67/413 08/147 81/7859 08/147 زمان )اول( 

 01/0 83/0 04/0 09/1 04/0 85/20 04/0 خطا )اول( 

 01/0 64/0 21/0 37/356 41/77 13/6771 41/77 زمان )دوم( 

 08/0 19/0 79/1 36/0 64/0 85/6 64/0 خطا )دوم( 

 06/0 26/0 31/1 24/797 54/1049 72/15147 54/1049 زمان )سوم( 

 13/0 10/0 90/2 02/2 89/5 53/38 89/5 خطا )سوم( 

 01/0 54/0 37/0 36/1482 88/556 95/28164 88/556 نمره تداخل 

به جدول   مدت  های  لفهؤمبرای    Fآماره    5با توجه 

خواندن   خطاهای  مقدار  اول(،  )مرتبه  خواندن  زمان 

مقدار   دوم(،  )مرتبه  خواندن  زمان  مدت  اول(،  )مرتبه 

خواندن   زمان  مدت  دوم(،  )مرتبه  خواندن  خطاهای 
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مرتبه سوم(، مقدار خطاهای خواندن )مرتبه سوم( و  )

تداخ )نميدار  امعن   لنمره  اينp>0.05باشد    يافته   (. 

گروهنشان مي بین  اين  دهد  در  آزمايش  ها  لفهؤمهای 

ها در  وجود دارد. با توجه به اين يافته  داریا معنتفاوت  

مي پژوهش  فرضیه  به  بین  پاسخ  كه  گفت  ثیر  أتتوان 

آموزش مديريت خشم و فرزندپروری بر بازداری پاسخ  

ای تفاوت  الل نافرماني مقابلهآموزان مبتال به اختدانش

روش  دار  امعن دو  هر  و  ندارد  بر ثیر  أتوجود  يکساني 

 بازداری پاسخ دارند.

 گیری بحث و نتیجه

آموزش اثربخشي  مقايسه  با هدف  های  پژوهش حاضر 

پاسخ   بازداری  بر  فرزندپروری  و  خشم  مديريت 

مقابله  ابآموزان  دانش نافرماني  شد.  اختالل  انجام  ای 

نش دريافتنتايج  گروه  داد  برنامهان  آموزشي    كننده 

در   پاسخ  بازداری  بر  پروری  فرزند  و  خشم  مديريت 

مقابله  ابآموزان  دانش نافرماني  به  اختالل  نسبت  ای 

گروه كنترل اثربخشي بیشتری را نشان داد. همچنین  

پاسخ   بازداری  بر  خشم  مديريت  آموزشي  گروه 

يکساني  ثیر  أتای  اختالل نافرماني مقابله  ابآموزان  دانش

فرزندپروری   آموزشي  گروه  نتايج  اندهداشتبا   .

آمده از اين پژوهش نشان داد آموزش مديريت  دستهب

دانشبر  خشم    پاسخ  اختالل    باآموزان  بازداری 

  بود. تاثیرگذارای نافرماني مقابله
پژوهش  نتايج  با  يافته  جمله  اين  از  قبلي  های 

و همکاران،  ) و همکاران،  ؛ جوهان2015كرينگ  ستون 

همکاران2020 و  وود  هن  دادند  2015،  ؛  نشان  كه   )

و   به كاهش پرخاشگری  آموزش مديريت خشم منجر 

به   مبتال  پسر  نوجوانان  در  پاسخ  بازداری  افزايش 

مخرب  اختالل رفتاری  است.  ،  شودميهای  همسو 

پژوهش نتايج  با  يافته  اين  ) همچنین  -گورتزهای 

(  2021بوب و همکاران،  ؛ كال 2019دورتن و همکاران،  

نشان   مديريت خشم    نددادكه  پرورش    سببآموزش 

رفتاری  مهارت و  اجتماعي  رواني،  و  د  شوميهای 

مقابله نافرماني  اختالل  به  مبتال  برای  كودكان  را  ای 

طور كلي  فردی، مدرسه و به  بین  روابطدر  ثر  ؤمحضور  

همسو است. و با نتايج پژوهش ،  سازدمياجتماع آماده  

( كه در پژوهش خود به بررسي 1389دی يگانه )محم

كاهش   بر  خشم  مديريت  آموزش  م  يعالاثربخشي 

نافرماني مقابله آموزان دختر دوره  ای در دانشاختالل 

از    نشانپژوهش    نتايجراهنمايي شهر تهران پرداخت و  

م  ي عالعدم اثربخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش  

مقابله استنافرماني  ناهمسو  بود،  اين    در .  ای  تبیین 

خشم، مديريت  آموزش  كه  پژوهش  از  توان    يافته 

دانش در  پاسخ  بازداری  اختالل  افزايش  با  آموزان 

مقابله دارد،   اینافرماني  پژوهش  را  به  استناد  های  با 

مي كقبلي  اختالل  ماهیت  گفت  به  ود توان  مبتال  كان 

كه  زمانيای است كه  گونهبهای  اختالل نافرماني مقابله

ك مياين  برانگیخته  جرودكان  به  با    شوند،  بحث  و 

مي مي؛  پردازندبزرگساالن  بدخلقي  ؛  شوندخشمگین 

اين  دهند.  آزار ميطور عمدی  ديگران را به  كنند ومي

كه   است  اين  از  ناشي  حدی  تا  تکانشي  رفتارهای 

ها  احساس،  كودكان با اين اختالل توانايي درک اعمال 

ندارند های  هیجان  و را  كودكان  بنابراين  .  ديگران  اين 

ميمیان  در   ياد  مديريت خشم  از  آموزش  قبل  گیرند 

تأمل    باورهای ديگران  وها  نیتتفسیر عجوالنه مقاصد،  

نتیجه  در؛  های آنها را هم در نظر بگیرندديدگاه  كنند و 

بهبود   آنها  در  پاسخ  ميبازداری  آموزش  كندپیدا   .

مي را  امکان  اين  كودكان  اين  به  خشم  هد  دمديريت 

دنیای ذهني ديگران هماهنگ سازند و  با  را    كه خود 

مبهم به جای    آمیز وهای تحريک در پاسخ به موقعیت

نشان   خصمانه  اسنادی  سوگیری    و دهند  اينکه 

و كرده  سوءتعبیر  را  ديگران  تکانشگرانه    رفتارهای 

و  كنند  پاسخ  برخورد  برسانند،  آسیب  ديگران  های  به 

وزش مديريت خشم با  كنترل كنند. آم هم  نامناسب را  

و  تعبیر  از  ديگران،  ديدگاه  از  درست  ادراكي    ايجاد 

دلخواه   ميموضوعتفسیرهای  وها  شانس    كاهد 

.  كندپذيرش را بیشتر مي  رفتارهای مبني بر مفاهمه و

به   ميهمچنین  كمک  رفتارهای  فرد  پیامد  كه  كند 

كند  درک  را  مناسب  و   خود  كنشپاسخ  به  های  تری 

طور  ها بهبرابر وسوسه انجام فعالیتدر    ديگران دهد و 
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مقاومت كند.   مديريت    هایهجلس در  تکانشي  آموزش 

ای ياد  خشم، كودكان مبتال به اختالل نافرماني مقابله

طور مستقل خشم خود را مهار كنند. در  گرفتند كه به

كودكان اين  آموزش،  دوره  شناخت  روش  طول  های 

مهارت خشم،  بروز  مراحل  با  آشنايي  های  خود، 

مديريت   مورد  در  عملي  راهکارهای  خشم،  مديريت 

نقش    ، خشم ايفای  ذهني  مرور  و  اكتساب  مهارت 

آنها  صحنه گرفتند.  ياد  را  خشم  مراتبي  سلسله  های 

ها و  ، محرکهالفهؤمهای مختلف هیجان خشم )جنبه

 درستي شناختند.  ها( را بهپیام

ب نتايج  نشان  دستههمچنین  پژوهش  اين  از  آمده 

ميداد   فرزندپروری  پاسخ  آموزش  بازداری  تواند 

مقابلهدانش نافرماني  اختالل  به  مبتال  ثر  ؤمای  آموزان 

ب.  باشد نتايج  تفسیر  و  اساس  برنیز  آمده  دستهتبیین 

نتايج   با  پژوهشي  و  نظری  های  مطالعهمباني 

(، اسکوماكر و همکاران  2016اسکیورينگ و همکاران )

(2012)  ،( بیرامي 1394عباسي  حسن  (،  زاده  و 

و  1396) همکاران (  و  ناغاني  همسو  (  1399)  امیني 

پژوهش اين  نتايج  اختالل  است.  كه  داد  نشان  ها 

برون   مشکالت  به  مبتال  كودكان  در  پاسخ  بازداری 

مي فرزندپروی  آموزش  و  باالست  باعث    تواندرفتاری 

آنان    بازداری   افزايش در    اين   تبیین  در.  دشوپاسخ 

پژ  استنادبا    يافته  از    گفت   توان مي  قبلي  های وهشبه 

  ای نوجوان با اختالل نافرماني مقابلهيا  آنجا كه كودک  

به نظر  كار با آنها سخت    ،سرکش و انتقامجو است،  عصبانی 

چرا كه  ،  طلبدتوجه بیشتری از والدين را مي  ورسد  مي

هر باشند.  كنترل  تحت  ندارند  دوست  والدين  آنها  چه 

و تغییر  در  سعي  به  بیشتر  داشته    كمک  خود  فرزند 

مي  باشند، بدتر  آموزش  سرپیچي  لذت  شود. 

پروری موجب تغییر نوع برداشت والدين از رفتار  فرزند

با تغییر نگرش والدين نسبت به    مخرب كودک شده و

كودک و مي  رفتار  پرخاشگری  كاهش  موجب    تواند 

رفتارها   اين  با  آنان  سازگاری  افزايش  نیز  همچنین  و 

صورت متقابل  ود كه اين حالت بهش  شان بهبود عملکرد

اخالل رفتارهای  كاهش  ميباعث  كودک    شود گرانه 

پروری مثبت  (. فرزند1399  ، همکاران  )امیني ناغاني و

به=   داده  كه  آموزش  والدين  به  هدفمند  صورت 

بهمي  -شودمي شناختتواند  در    و   ها هیجان،  خوبي 

والدين  آوردی تغ  رفتار  وجود  به  مثبتي  اي  ،یرات  ن  به 

معطوف با  كه  روی  صورت  از  توجه  مركزيت  كردن 

مي باعث  والدين،  بر  متوجه  كودک  والدين  كه  شود 

رفتارشان  داوری    به قضاوت ودست    رفتار خود شوند و 

عاشوری   بزنند كه    ( 1396  بکنار، آلجلیو    )ارجمندنیا، 

در  گر  تخريبرفتارهای   نتیجه آن كاهش پرخاشگری و

و مبنتیجه  در  والدين  نافرماني  كودكان  اختالل  به  تال 

بود.  ایمقابله به    كودکوالدين    كار  خواهد  مبتال 

مقابله نافرماني  حتي   ایاختالل  و  است  سخت 

مهربان و  چالش  صبورترين  به  نیز  را  والدين  ترين 

نافرماني  مي اختالل  به  مبتال  نوجوان  يا  كودک  كشد. 

انتقاممقابله و  سركش  عصباني،  آنها  ای،  است.  جو 

ندا تحت  دوست  برای    نظارترند  والدگری  باشند. 

  چالش   يک،  ایمقابلهاختالل نافرماني   كودک مبتال به

حقیقت، هرچه والدين بیشتر سعي در  بزرگ است. در

امر   باشند،  داشته  خود  فرزند  به  كمک  و  تغییر 

بدتر مي نبايد  شود.  سرپیچي  اين حالت  از  در  را  امید 

اين كودكان    زيادی برای مقابله باهای  روش  داد.دست  

دارد مي  .وجود  ازشما  قدرت  را  دستتوانید  خود  رفته 

شما  ،  آوريددست  ه  ب هستید.  خود  رفتار  مسئول  زيرا 

هم  نمي او  اما  كنید،  كنترل  را  خود  كودک  توانید 

های شما  و پاسخ  هاتواند شما را كنترل كند. اقدامنمي

و    ل كامطور  به اصول  شماست.  اختیار  به    هاشیوهدر 

  .های مثبتي داشته باشیدكند تا انتخابمک ميشما ك 

مربوط به برخورد با كودک    هایاقدام  بیشتردر تمام يا  

اختالل به  مقابله  مبتال  دعواهای    شايد،  اینافرماني  با 

درگیری  هاهمشاجرروزمره،   روبو  رو هستید كه  ههايي 

كند. تنها نتیجه اين روند  شما را خسته و ناراحت مي

كه شما از مبارزه    زمانيتر كودكان است.  نافرماني بیش

دست   اختالل  اين  رفته،  بکشیدبا  را  راه  از  ايد.  نیمي 

مد  هایتهنک همیشه  را  باشید.    زير  داشته  نظر 

ازمحدوديت مانند  منطقي  عواقب  و  دادن  دستها 
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به كه  كنید  تعیین  را  موردی  يا  بتوانید  امتیاز  راحتي 

كنید اعمال  را  فقط  .آنها  بايد  اعمال    شما  محدوديت 

مي تصمیم  كه  شماست  فرزند  اين  از  كنید.  گیرد 

اعمال خیرمحدوديت  يا  بگیرد  درس  بازی    .شده  از 

خود  سرزنش يا  كودک  سرزنش  كنید.  پرهیز  كردن 

از نو شروع كنید. پس    .ای نداردبرای اين اختالل فايده

از پايان درگیری، همه چیز را آرام كنید و از نو رفتار  

داش باشیدمناسبي  بدانید:    .ته  را  خود  والدگری  هدف 

ها برای بزرگسالي. اگر اين اولويت شما  كردن بچهآماده

كه   بعد  دفعه  شروع  شما    فرزندباشد،  را  لجبازی 

 .متفاوت فکر خواهید كرد، كندمي

نافرماني   با  كودكان  گروه  بر  فقط  حاضر  پژوهش 

به  مقابله آن  تعمیم  در  بنابراين  است.  شده  انجام  ای 

كه  جاييها و سنین بايد احتیاط شود. از آنير گروهسا

آموزشتأثیر  علّي  الگوی   مستقل  مديريت  متغیر  های 

آموزان  پروری بر بازداری پاسخ در دانشخشم و فرزند

مقابله نافرماني  اختالل  حاضر جديد  با  پژوهش  در  ای 

است و برای اولین بار به شکل فعلّي اجرا شده است،  

دانشآين  هایپژوهشدر   جمعیت  بر  نیز  ده  آموزی 

شود.   اينجا  تکرار  ميدر  از  پیشنهاد  استفاده  با  شود 

درجه مقابلهمقیاس  نافرماني  اختالل  در  بندی  ای 

دانش مدارس،  روان  سالمت  در  غربالگری  آموزان 

شده  ابتدايي و راهنمايي شناسايي  معرض خطر مقاطع 

ارائه آموزش اختصاصي به با  انتقال اخت،  موقعو  الل  از 

همچنین   شود.  جلوگیری  باالتر  مقاطع  اين  به  نتايج 

در   وجود گرمي، محبت و صمیمیت  پژوهش ضرورت 

منفي   و  مثبت  عواطف  باعث  )كه  فرزندی  والد  روابط 

مقتدرانه  ،  (شودمي فرزندپروری  شیوه  كه  را  يعني 

شکل ميموجب  مثبت  عواطف  ايجاد    ، شودگیری 

ميايناز.  كندمي پیشنهاد  دورهرو  آموزشي  شود  های 

ايراني  شیوه خانوادهای  و  والدين  به  فرزندپروری  های 

های جمعي و ساير  رسانه  ،های آموزشيدر قالب كارگاه

ها آموزش داده شود. همچنین نتايج اين پژوهش  روش

وجود   و  ي  ي هاروشضرورت  خشم  مديريت  مورد  در 

شیوه،  پرخاشگری شکلرا    ای يعني  موجب  گیری  كه 

رو پیشنهاد  ايناز.  كندميايجاد    ،دشوعواطف مثبت مي

های مديريت خشم و  های آموزشي شیوهشود دورهمي

قالب   در  ايراني  خانوادهای  و  والدين  به  پرخاشگری 

آموزشيكارگاه و  هایرسانه  ،های  ساير    جمعي 

 .دشو  فراهمآموزشي   یهاروش

 نوشت پی 

1 Oppositional defiant disorder  
2. Improve mood 

3. Problem solving skills 

4. Anger management training based on cognitive-

behavioral approach 

5. Parenting education protocol 
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