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پیشگفتار

پژوهش حاضر با هدف تعیین بررس��ی اثربخش��ی 
آم��وزش تنظی��م ش��ناختی هیجان ب��ر تعام��ل والد-

فرزن��دی )تعامل ب��ا پدر و مادر( و س��رمایه های روان 
ش��ناختی نوجوانان مبتال به اخت��الل نافرمانی مقابله ای 
ش��هر تهران ص��ورت پذیرفت. جامع��ه آماری کتاب 
حاضر ش��امل تمام نوجوانان پسر 12 تا 16 ساله دارای 
اختالل نافرمانی مقابله ای شهر تهران در سال تحصیلی 
97-1396 هس��تند. روش پژوهش از نوع  آزمایشي با 
طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه اس��ت. 
متغیر مس��تقل آموزش خودتنظیمی شناختی هیجانی و 
متغیرهای وابس��ته تعامل والد- فرزندی و سرمایه های 
روان ش��ناختی نوجوان��ان دارای اخت��الل نافرمان��ی 
مقابل��ه ای بود. بدی��ن منظور تعداد 30 نوجوانان پس��ر 
دارای نافرمانی مقابله ای با روش نمونه گیری تصادفي 



خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت گمارش 
تصادف��ی در دو گ��روه آزمای��ش و گ��واه جایگزین 
ش��دند. گروه آزمایش مداخله تنظیم شناختی هیجان 
را ط��ی 8 جلس��ه ی��ک و نیم س��اعته به م��دت 2 ماه 
دریاف��ت نمود، در حالی که گروه گ��واه این مداخله 
را دریافت نکرد. س��پس افراد هر دو گروه تحت پس 
آزم��ون قرار گرفتند. ابزارهای مورد اس��تفاده ش��امل 
پرسش��نامه ارزیابی سالمت روان کودکان و نوجوانان 
)گادو و اس��پرافکین؛ 1994(، پرسش��نامه سرمایه های 
روان شناختی )لوتانز و اولیو، 2007( و پرسشنامه رابطه 
والد- فرزندی )فاین، مورلند شوبل، 1983( بود. پس 
از جمع آوري پرسش��نامه ها و استخراج داده های خام، 
تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از این کتاب توس��ط 
نرم افزار )SPSS( ویرایش 23 با استفاده از روش هاي 
آمار توصیف��ي و تحلیل کواریان��س صورت گرفت. 
نتای��ج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نش��ان داد که 
آموزش تنظیم شناختی هیجان بر تعامل والد-فرزندی 
)تعام��ل با پدر و مادر( و س��رمایه های روان ش��ناختی 



نوجوان��ان مبتال ب��ه اخت��الل نافرمانی مقابل��ه ای تاثیر 
معنادار داش��ته است. بدین صورت که آموزش تنظیم 
ش��ناختی هیجان توانس��ته منجر به بهبود تعامل والد-

فرزن��دی )تعامل ب��ا پدر و مادر( و س��رمایه های روان 
ش��ناختی نوجوانان مبتال به اخت��الل نافرمانی مقابله ای 

شود.



فصل اول

مقدمه

نگراني در مورد سالمت روان کودکان و تاثیر آن 
بر رش��د و عملکرد کودک، همزمان با افزایش میزان 
ش��یوع اختالالت رواني قابل تش��خیص، در سال هاي 
اخیر به طور چشمگیري افزایش یافته است و بر همین 
اس��اس متخصصان بر اهمیت ارزیابي و درمان به موقع 
اختالل هاي روانشناختي تاکید  مي  کنند. به علت اینکه 
الگوهاي هیجاني و رفتاري در بزرگس��الي دش��وارتر 
تغیی��ر  مي  کنن��د، تش��خیص هر چه زودتر مش��کالت 



س��المت روان در کودکي یکي از مس��ایل پیشگیرانه 
بهداشت همگاني است. بررسي تاریخچه بزرگساالني 
که دچار مش��کالت رواني هستند نشان داده است که 
این افراد دوران کودکي نابساماني داشته یا در دوره ای 
از رشد خود، برخي آش��فتگي های هیجاني و رفتاري 
را تجرب��ه کرده ان��د )کریگر، پالنزس��ک، گودمن1، 
2013(. از آنجائیک��ه گرای��ش ب��ه ت��داوم اختالالت 
دوران کودکي تا سنین بزرگسالي وجود دارد، توجه 
فزاینده ای به پیش��گیري و درمان آنها معطوف ش��ده 
است)کارت رایت- هاتن، مک نال، ویت و وردین2؛ 

.)2005

در 1/5 ت��ا 3 س��الگي ک��ودکان ممک��ن اس��ت 
مش��کالت رفتاري مانن��د بیقراري3، منف��ي کاري4 و 
تحریک پذیري5 نش��ان دهند که به ص��ورت ژنتیکي 

1. Krieger, Polanczyk, Goodman 

2. Cartwright-Hatton , McNally , White , Verduyn 

3. Restlessness

4. Negativism

5. Irritability



یا زیس��تي- محیطي تعیین ش��ده اند. در سالهاي پیش 
دبستاني )3 تا 6 سالگي( این مشکالت رفتاري به علت 
عوامل عصبي- زیس��تي1 از یکسو و رفتارهاي والدي 
منفي2، که مش��کالت رفتاري ک��ودک را فراخواني 
 مي  کند از سوي دیگر،  مي  تواند به نشانه هاي  اختالالت 
رفتار ایذایي3 گس��ترش پیدا کن��د و این اختالالت از 
جمله رایجترین تش��خیصهاي اختالالت سالمت روان 
در دوران کودکي هستند )الرسون، فوسام، کلیفیرد، 

فرایدلي، هاینگارد و همکاران4؛ 2009(.  

انجمن روانپزش��کي امری��کا5 )2013( در پنجمین 
ویرای��ش راهنم��اي تش��خیصي و آم��اري اختالالت 
رواني6، در دس��ته اختالالت اخاللگر، کنترل تکانه و 
سلوک 7 نوع اختالل را تعریف کرده است که شامل: 

1. Neurobiological

2. Negative parenting behaviors

3. Disruptive behavior disorder (DBD)

4. Larsson, Fossum, Cliffird, Drugli, Handegard  et al.

5. American psychiatric association (APA)

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



اختالل نافرماني مقابله اي1، اختالل س��لوک2،اختالل 
انفجاري متناوب3، اختالل ش��خصیت ضداجتماعي4، 
آت��ش اف��روزي بیمارگ��ون5، دزدي بیمارگ��ون6، و 
اختالالت اخاللگر، کنترل تکانه و س��لوک مشخص 
و نامش��خص7 اس��ت. ک��ودکان مبتال ب��ه اختاللهاي 
رفتاري براي والدین چال��ش برانگیزند. این کودکان 
داراي رفتارهای��ي هس��تند ک��ه تاثیر منفي ب��ر افراد و 
محیط پیرامونشان  مي  گذارد و معموالً نتیجه انجام این 
رفتارهاي منفي نیز به خود آنها باز  مي  گردد )غالمزاده، 
باباپور و صبوري مقدم، 2013(. از میان این 7 اختالل، 
اختالل نافرماني مقابله ای از جمله رایجترین اختالالت 
رواني اس��ت که در کودکان پیش دبس��تاني یا اوایل 

1. Oppositional defiant disorder (ODD)

2. Conduct disorder (CD)

3. Intermittent explosive disorder 

4. Anty social personality disorder 

5. Pyromania 

6. Kleptomania 

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



س��ن مدرسه و پیش از نوجواني بروز  مي  کند)الرسون 
و هم��کاران1، 2009(. این اختالل ب��ه عنوان الگویي 
از س��طوح نامناس��ب و عودکننده ای از منفي کاري، 
مخالفت، سرکش��ي و رفتار خصمانه نس��بت به مراجع 
قدرت تعریف ش��ده اس��ت. ک��ودکان مبت��ال به این 
اختالل، اساساً در روابط با والدین، معلمان و همساالن 
داراي نق��ص هس��تند و از نظر مهارته��اي اجتماعي و 
صالحی��ت تحصیلي در س��طح پایینتري از همس��االن 

خود قرار دارند)اسکلوس و تریون2، 2007(. 

در ک��ودکان مبتال ب��ه اختالل نافرمان��ي مقابله ای 
معموال مشکالتي در ارتباطات اجتماعي دیده  مي  شود. 
آنها از مهارت ه��اي اجتماعي ضعیفي برخوردار بوده 
و نش��انه هاي  اجتماع��ي اطرافیان را ب��ه خوبي درک 
نمي  کنن��د و در درک نقط��ه نظره��اي دیگران و حل 
مش��کالت بین ف��ردي داراي نقص هس��تند. همچنین 
بیشتر این کودکان پس��خوراند منفي زیادي از محیط 

1. Larsson  and all  

2. Skoulos & Tryon



دریاف��ت  مي  کنند و این باعث کاهش اعتماد به نفس، 
تضعیف روحیه و ناامیدي در آنها شده که خود، خطر 
ابتال به افس��ردگي را افزایش  مي  دهد )بلوم کویست1، 
1389(. آسیب های روان شناختی، مهارت و تعامالت 
اجتماعی آسیب پذیر، روابط خانوادگی تخریب شده 
و عملکرد تحصیلی ضعی��ف در کودکان و نوجوانان 
در نوجوان��ان دارای اختالل نافرمانی مقابله ای، باعث 
می شود تا توجه فزاینده ای نسبت به این افراد صورت 
پذی��رد. بر این اس��اس کت��اب حاضر در نظ��ر دارد با 
بکارگی��ری روش مداخله ای مناس��ب، س��عی نماید 
مولفه های روان ش��ناختی و تعاملی ای��ن نوجوانان را 
بهبود بخش��ید. در این فصل به بیان مس��ئله، ضرورت 
انج��ام پژوه��ش، اه��داف و فرضیه ه��ای پژوهش و 

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته می شود.

اخت��الل نافرماني مقابل��ه اي، اختاللی تدریجی و 
مزمن اس��ت که تقریباً همیش��ه در روابط بین فردی و 

1. Bloomquist 



عملکرد تحصیلی افراد تداخل ایجاد می کند)برس��لو، 
کلینگر و اریکس��ون1، 1999(. ک��ودکان و نوجوانان 
مبتال به ای��ن اختالل، الگوی��ی از رفتارهای خصمانه، 
منفی و مخالفت جویانه را نسبت به مراجع قدرت نشان 
می دهند)بلنچارد2، 2008(. عالوه بر این، این اختالل با 
عواملی چون از کوره دررفتن، مشاجره با بزرگساالن، 
درخواس��ت های  و  مق��ررات  از  فعاالن��ه  س��رپیچی 
بزرگساالن یا عدم همکاری با آنها، تعمد در ناراحت 
کردن دیگران، سرزنش دیگران به خاطر اشتباهات و 
س��وء رفتار خود، زودرنجی، دلخوری و عصبانیت و 
نیز کینه توزی و انتقام جویی مشخص می شود)نلسون 
گری3، 2006(. عالوه بر ای��ن مالک ها، اختالل باید 
در عملکرد اجتماعی، تحصیلی و شغلی فرد اختالالت 
معناداری از نظر بالینی ایجاد کند)کازدین، مارس��یانو 
و ویتل��ی4، 2005(. این افراد اغلب دوس��تی ندارند و 

1. Breslow , Klinger, Erikson  

2. Blanchard, 

3. Nelson-Gray 

4. Kazdin, Marciano , Whitley  



روابط انسانی خود را رضایت بخش ارزیابی نمی کنند. 
آنان با وجود هوش کافی به دلیل عدم مش��ارکت، در 
مدرسه پیشرفتی ندارند و ممکن است رد شوند )نلسون 
گری، 2006(. اختالل نافرمانی مقابله ای ممکن اس��ت 
از 3 س��الگی شروع ش��ود. با این حال سن شروع آن 
از 8 سالگی اس��ت و معموالً همیشه پیش از نوجوانی 
و  می ش��ود)مارکوارد  داده  تش��خیص  در ک��ودکان 
براید1؛2001(. شیوع اختالل نافرمانی مقابله ای دارای 
دامن��ه گس��تره ای از یک تا ش��انزده درص��د برآورد 
ش��ده اس��ت)بلنچارد، 2008(. ای��ن اخت��الل در میان 
خانواده های با وضعیت اقتصادی پایین شایعتر است و 
پسران سه برابر بیشتر از دخترها مالک های این اختالل 

را نشان می دهند)الرسون و همکاران، 2009(.

در بحث توجیه ه��ای اتیولوژیک ای��ن اختالل به 
عوامل��ی نظیر: ال��ف( عامل ارث ب(عوامل زیس��ت 
شناختی پ( ش��یوه های فرزند پروری و روابط والد- 

1. Markward,  Bride



کودک و د( ویژگی های روان شناختی والدین برمی 
خوریم)اس��کافر1، 2009(. ابعاد مختلف این اختالل، 
مبن��ای نظریه پردازی ه��ا و پژوهش های علمی زیادی 
قرار گرفته اس��ت و به دلیل مش��کالت فزاینده ای که 
در زندگ��ی ف��رد و اطرافیان او ایج��اد می کند، توجه 
بس��یاری از پژوهش��گران را به روش های درمانگری 
این اختالل جلب کرده اس��ت. به ط��ور کلی می توان 
مداخ��الت مربوط به اخت��الل نافرمانی مقابله ای را در 
س��ه قلمرو درمانگری های فرد محور)هریس مایکل، 
ام ترنر س��اموئل، 1385 و سرا پینهریو، اسمیتز، ماتیوز 
و س��وزا2، 2004(، درمانگری ه��ای مدرس��ه محور و 
درمانگری ه��ای خان��واده محور قرار داد)س��اندرز و 

ماروسکا3، 2005(.

ک��ودکان مبتال ب��ه اختالل های رفت��اري همچون 
اخت��الل نافرمان��ی مقابل��ه ای ب��راي والدی��ن چالش 

1. Schaefer

2. Serra-Pinheiro, Schmitz, Mattos , Souza 

3. Sanders, Morawska 



برانگیزند. این کودکان داراي رفتارهایي هس��تند که 
تاثی��ر منفي بر افراد و محیط پیرامونش��ان  مي  گذارد و 
معموالً نتیجه انجام این رفتارهاي منفي نیز به خود آنها 
باز  مي  گردد و از طرفی تعامل والد- فرزندی1 را تحت 
تاثیر منفی قرار می دهد)نلس��ون گری، 2006(. رابطه 
وال��د فرزندی ی��ک رابطه مهم و حیات��ی برای ایجاد 
امنیت و عش��ق اس��ت. رابطه بین والدی��ن و فرزندان 
نخستین معرف دنیای ارتباطات برای فرزندان می باشد. 
احساس عشق، صمیمیت و امنیت به طور مستقیم ریشه 

در این روابط دارند)کارنز-هولت2، 2012(.

به طور قطع نمی توان مش��خص نمود که در ایجاد 
تع��ارض بین والدین و فرزندان چه کس��ی بیش��ترین 
تاثی��ر را دارد، ام��ا می ت��وان گفت که ع��دم آگاهی 
کاف��ی والدین و فرزن��دان از مهارت ه��ای ارتباطی و 
نداشتن مهارت در حل مس��ائل بین فردی باعث بروز 

1. Parent-child interaction

2. Carnes-Holt



ناس��ازگاری ها و تعارضات می ش��ود)هارتوز و پاور1، 
2000(. بررس��ی های اخیر نشان داده است که کیفیت 
ارتباط والدین با فرزندان ارتباط نزدیکی با رفتارهای 
فرزن��دان و س��ازگاری روان��ی آنها دارد. ه��ر اندازه 
میزان تعارض والدین و فرزندان بیش��تر باش��د، میزان 
هیجانات منفی و مش��کالت رفتاری در فرزندان بیشتر 

می شود)الیسون و جرلین2، 2010(. 

پژوهش ه��ا بیانگ��ر آنند ک��ه در تعام��الت والد- 
فرزندی دو مساله مهم وجود دارد: پذیرش فرزندان و 
مهارگری والدین بر فرزندان. به نظر می رشد که از بین 
این دو عامل، پذیرش از س��وی والدین مهم تر باشد. 
این مس��اله ظاهراً با تحول اخالق��ی رابطه مثبت دارد، 
در حالی که طرد از س��وی والدین با س��ازش یافتگی 
ضعیف همراه است. مهارگری والدین به میزان سخت 
گیری معیارهای ارائه شده از سوی والدین اشاره دارد 
و فقدان مهارگری با س��طوح باالتر س��ازش نایافتگی 

1. Hartos, power

2. Allison, Jerlyn



همراه است)میلکی، بریمن و اسچیمان1، 2008(.

دیگر مولفه روان ش��ناختی که در نوجوانان دارای 
اخت��الل نافرمانی مقابله ای آس��یب می بیند، س��رمایه 
روان ش��ناختی2 آنان اس��ت. س��رمایة روان ش��ناختی 
از نظ��ر مفهوم��ی، حالت��ی مثب��ت از روان ش��ناختی 
ف��ردی  در زمین��ه رش��د و تحول اس��ت ک��ه حداقل 
چهار مش��خصه قابل شناس��ایی دارد: خودکارآمدی3 
)اطمینان داش��تن ب��ه توانایی خود و ت��الش ضروری 
و الزم به منظورکس��ب موفقی��ت در تکالیف چالش 
انگی��ز(، امی��دواری4 )پایمردی و پش��تکار در جهت 
نیل به اهداف و تغییر مس��یر برای دستیابی به موفقیت 
در صورت نیاز(، خوش بینی5 )اس��ناد مثبت نس��بت به 
موفقیت در حال و آین��ده (، و تاب آوری6 که مفهوم 

1. Milki, Brieman & Schiman

2. Psychological Capital

3. .self efficacy

4. .hope

5. .optimism

6. .resliency



انعطاف پذیر بودن برای دستیابی به موفقیت و اهداف 
را در زمان رو به رو ش��دن با دشواری و مشکالت در 
بر دارد)اوی، لوتانز و ینس��ن1، 2009(. از نظر ماهیتی 
مولفه س��رمایه روان ش��ناختی دارای بار مثبت بوده و 
به ظرفیت ها و توانایی های انس��ان از دیدگاهی کاماًل 
مثبت  نگریسته می شود)اوی، لوتانز، اسمیت و پالمر2، 
2010(. بر اس��اس نتایج پژوهش های مختلف، سرمایه 
روان ش��ناختی اثرات قابل مالحظه ای بر عملکرد فرد، 

خانواده و جامعه می گذارد)کول3، 2002(.

نوجوانان  بهب��ود مولفه های روان ش��ناختی  جهت 
دارای اخت��الل نافرمانی مقابله ای روش های درمانی و 
آموزش��ی مختلفی بکار گرفته شده است. از انواع این 
درمان ه��ا می توان به آموزش تنظیم ش��ناختی هیجان4 
اس��ت. تنظیم هیجان فرایندی اس��ت که بر اساس آن 

1. .Avey, Luthans & Jensen

2. .Smith & Palmer

3. Cole. 

4. Cognitive-Emotional Regulation



افراد تشخیص می دهند چه هیجان هایی را بروز دهند. 
ع��الوه بر آن، ای��ن هیجانات را چگون��ه و چه زمانی 
ابراز دارند )گرس��من و گالون1، 2012(. تنظیم هیجان 
ممکن اس��ت ب��رای ب��ه راه انداختن، افزای��ش دادن، 
حفظ کردن یا کاهش دادن هیجان های مثبت و منفی 
در پاس��خ به اتفاق��ات محیطی، نقش ایف��ا کند؛ زیرا 
فرایندهای فیزیولوژیکی، رفت��اری و تجربی را تحت 
تاثیر ق��رار می دهد )چامبرز، گال��ون و آلن2، 2009(. 
در واق��ع تنظیم هیجانی هم ش��امل فرایندهای پایین به 
باال)ادراکی( مانند ارزیابی و هم شامل فرایندهای باال 
به پایین)ش��ناختی( مانند حافظه فع��ال و کنترل ارادی 
توجه می باش��د. لذا تنظیم هیجانی را می توان به عنوان 
فرایندهای فیزیولوژیکی، رفتاری و ش��ناختی تعریف 
کرد که افراد را ب��ه تنظیم تجربه و بیان هیجان ها قادر 

می نماید )بل و وولف3، 2004(.

1. Greshmam, Gullone 

2. Chambers, Gullone,  Allen  

3. Bell, Wolfe 



مطالعات متعدد نش��ان دهن��ده پیامدهای اثربخش 
روش تنظی��م ش��ناختی هیجان ب��ر مولفه های مختلف 
روان شناختی بوده اس��ت. بر اساس نتایج تحقیق میل 
و همکاران1)2013(، بولمهجر، پرنجر، تال و سایجپر2 
)2010(، می��ل و هم��کاران3)2013( و هاینوس، هیل 
و فرازتی4)2016( می توان اظهار داش��ت که آموزش 
تنظی��م ش��ناختی هیجان در بهب��ود مولفه ه��ای روان 
شناختی همچون اضطراب و افسردگی، تنظیم هیجان، 
خودکارآمدی  و رفتارهای مرب و مشکالت هیجانی 

به عنوان یک روش تأثیرگذار خودنمایی می کند.

حال ب��ا توجه به آس��یب پذیری نوجوان��ان دارای 
اخت��الالت روان ش��ناختی همچون اخت��الل نافرمانی 
مقابل��ه ای در مولفه ه��ای روان ش��ناختی، ش��ناختی و 
فراشناختی مختلف و هم چنین از طرفی با توجه به نبود 

1. Meule et al 

2. Bohlmeijer, Prenger, Taal, Cuijpers 

3. Meule et al 

4. Haynos, Hill, Fruzzetti



پژوهش مش��ابه در زمینه افراد مبتال به اختالل نافرمانی 
مقابله ای، پژوهشگر بر آن شد که به بررسی اثربخشی 
آموزش تنظیم شناختی هیجان بر تعامل والد-فرزندی 
و س��رمایه های روان شناختی نوجوانان مبتال به اختالل 
نافرمانی مقابله ای بپردازد، تا از این رهگذر به کاهش 
مولفه های روان ش��ناختی آس��یب پذی��ر در این افراد 
یاری رس��اند. بنابراین مساله پژوهش حاضر این است 
که آیا آموزش تنظیم ش��ناختی هیجان بر تعامل والد-

فرزندی و سرمایه های روان شناختی نوجوانان مبتال به 
اختالل نافرمانی مقابله ای تاثیر دارد؟

پافش��اري فرد ب��ر خواس��ته هاي  خ��ود و مقابله با 
خواسته های دیگران براي رشد طبیعي اهمیت اساسي 
دارد و با برقراري خود مختاري، ایجاد هویت و تنظیم 
معیارها و کنترل دروني ارتباط دارد. اختالل نافرماني 
مقابله جویانه مزمن تقریباً همیشه در روابط بین فردي 
و عملک��رد تحصیلي ک��ودک تداخ��ل  مي  کند. این 
ک��ودکان اغلب دوس��تي ندارند و روابط انس��اني را 
رضای��ت بخش نمي  دانند. آنان ب��ا وجود هوش کافي 



به دلی��ل عدم مش��ارکت، مقاومت در براب��ر توقعات 
خارج��ي و اص��رار بر حل مش��کالت ب��دون کمک 
دیگران، در مدرسه پیشرفتي ندارند و ممکن است رد 
ش��وند. این مشکالت ممکن اس��ت باعث عزت نفس 
پایین، تحمل کم براي ناکامي، خلق افسرده و حمالت 
عصبانیت شوند. نوجوانان ممکن است به سوء مصرف 
الکل و مواد مخدر روي بیاورند. این اختالل اغلب به 
اختالل سلوک یا اختالل خلقي ختم  مي  شود)کاپالن 

و سادوک، 1387(.

برخ��ي از کودکان و نوجوانانی که به این صورت 
رفتار  مي  کنند، بیش��تر با والدینشان مقابله  مي  کنند تا با 
غریبه  ه��ا  ، اما اکثر آنها در هر زمینه اي مش��کل دارند. 
رفتار آنه��ا در عملکرد تحصیل��ي و روابط اجتماعي 
ش��ان طوري اختالل ایجاد  مي  کند که احترام معلم ها 
و دوس��تي همساالنش��ان را از دس��ت  مي  دهن��د. این 
شکس��ت ها باعث  مي  شود که آنها احساس بي کفایتي 
و افس��ردگي کنند. اگ��ر این اخت��الل در کودکان و 
نوجوانان داراي عالی��م نافرماني مقابله ای از بین نرود 



باع��ث ایجاد حاالت عاطفي منفي مانند پرخاش��گري 
نسبت به همساالن، معلمین و والدین خواهد شد و این 
خ��ود یک چرخه منفي را ایج��اد  مي  کند. اگر درمان 
مناسب فراهم ش��ود عالوه بر بهبود پیشرفت تحصیلي 
و کاهش رفتارهاي منفي، از پیشرفت اختالل نافرماني 
ب��ه اختالل س��لوک جلوگیري  مي  ش��ود و نقش تاثیر 
گ��ذاري بر آینده ای��ن ک��ودکان و نوجوانان خواهد 
داش��ت. بنابراین درمان براي نوجوان��ان داراي عالیم 

نافرماني مقابله ای امري ضروري است.

در جلسات درماني، کودک  مي  تواند راهبردهاي 
جدی��دي را ب��راي پ��رورش حس تس��لط و موفقیت 
در موقعیت ه��اي  اجتماع��ي در رابطه با همس��االن و 
خانواده بیام��وزد. در روابطي که کودکان و نوجوانان 
شیوه هاي کنترل افکار، هیجانات و برقراري ارتباطات 
اجتماع��ي و محیط��ي را آموخت��ه اند، ل��ذا  مي  توانند 
ماهی��ت خودتخریبي رفتارش��ان را کنت��رل کنند. قبل 
از اینکه ای��ن نوجوانان بتوانند واکنش هاي  مثبت تري 
به کنترل هاي  ضروري بیروني نش��ان دهند، باید عزت 



نف��س خود را بازیابند. همچنی��ن باید راهبردهاي حل 
مساله و چگونگي برقراري روابط مناسب اجتماعي با 

دیگران را بیاموزند.

بنابرای��ن با توجه ب��ه پیامده��اي نامطلوبي که این 
اختالل ب��ه دنب��ال دارد و تاثیرات گس��ترده ای که بر 
زندگي ف��ردي و اجتماعي ک��ودک و نوجوان مبتال 
بر جاي  مي  گ��ذارد و  مي  تواند زندگي آینده فرد را به 
تباهي بکشاند و  آسیب هاي  اجتماعي جبران ناپذیري 
را هم در پي داش��ته باش��د، الزم اس��ت اقدامات الزم 
و اساس��ي براي درمان نوجوانان مبت��ال به این اختالل 
صورت گیرد و تا جاي ممکن از پیشرفت این اختالل 
و تبدیل ش��دن آن به اختالل سلوک جلوگیري شود. 
از طرف��ي در ص��ورت معن��ادار بودن تاثی��ر آموزش 
تنظی��م ش��ناختی هیجان ب��ر تعامل وال��د- فرزندی و 
س��رمایه های روان ش��ناختی نوجوانان داراي نافرماني 
مقابله اي می توان از نتایج آن در کلنیک های مش��اوره 
و روان ش��ناختي و هم چنی��ن در دوره هاي آموزش��ي 
معلمان و مشاوران آموزش و پرورش بهره الزم را برد.  



اختالل نافرماني مقابله اي

بر اس��اس تعری��ف پنجمی��ن ویرای��ش راهنماي 
 ،)DSM-V(        تشخیصي و آماري اختالالت رواني
کودکان مبتال به اخت��الل نافرماني مقابله اي، الگویي 
از رفتاره��اي خصمان��ه، منفي و مخالف��ت جویانه را 
نسبت به مراجع قدرت نشان  مي  دهند که در خردسالي 
معموالً معطوف به والدی��ن و در کودکي معطوف به 
والدین، معلمان و بزرگساالن دیگر است. این الگوي 
رفتاري باید حداقل براي ش��ش ماه وجود داشته باشد 
و ک��ودک باید حداقل چهار م��ورد از رفتارهاي زیر 
را نش��ان ده��د و این رفتاره��ا فراوانت��ر از آن چیزي 
باش��د که از کودکان در همان س��ن و س��طح رشدي 
انتظ��ار  مي  رود: کودکان مبتال به این اختالل معموالً با 
بزرگترها جر و بحث  مي  کنند، از کوره در  مي  روند و 
خشمگین، رنجیده خاطر و زودرنج هستند. آنان مکرراً 
و فعاالنه در مقابل درخواس��تهاي بزرگساالن نافرماني 
 مي  کنند و عم��داً باعث ناراحتي دیگران  مي  ش��وند و 
براي اش��تباهات و سوء رفتار خود دیگران را سرزنش 



 مي  کنند )گنجي،1392، ص 486(.

تنظیم شناختی هیجان:

تنظیم شناختی هیجان روش هایی را شامل می گردد 
که افراد به کار می برند و بوسیله آن روی اینکه کدام 
هیجان را در چه زمانی داشته باشند و چگونه آنرا بیان 
کنند، تأثی��ر می گذارند. این تنظی��م می تواند به طور 
خودکار یا کنترل شده انجام گیرد و یا می تواند هشیار 
یا ناهش��یار باش��د. به دلیل اینکه هیجان ها فرایندهای 
چند بعدی هستند؛ تنظیم هیجان شامل تغییر طول دوره 
یا ش��دت فرایندهای رفتاری، تجربی و یا جسمانی آن 

است )گراس و تامپسون، 2007(.

تعامل والد- فرزندی

تعام��ل والد- فرزن��د به عن��وان بحث های کالمی 
سازنده و الگوهای تعامل خانوادگی مثبت بین فرزندان 



و والدینشان با وجود مسائل گوناگون تعریف می شود 
که برای حل کردن مشکالت و مباحث بین والدین و 

فرزندان به کار می رود)النگ، 2002(.

سرمایه های روان شناختی

س��رمایه روان ش��ناختی یک حالت روان شناختی 
مثب��ت و رویکرد واقع گ��را و انعطاف پذیر نس��بت به 
زندگی اس��ت که از چهار س��ازه امی��د، خوش بینی، 
تاب آوری و خودکارامدی تش��کیل می ش��ود. تمامی 
این مولفه های س��رمایه روان ش��ناختی، ماهیت مثبت 
داش��ته و از دیدگاهی کاماًل مثبت نگر به ظرفیت ها و 
توانایی های انسان گرفته شده اند )اوی، لوتانز، اسمیت 

و پالمر1، 2010(.

1. .Smith & Palmer



تعاریف عملیاتي متغیرها

اختالل نافرماني مقابله اي

عبارتس��ت از نم��ره ای ک��ه ک��ودک از مجموع 
سواالت 19 الي 26  پرسشنامه سالمت روان کودکان 

و نوجوانان1  6 تا 14 ساله بدست  مي  آورد.

تنظیم شناختی هیجان

ش��امل 8 جلس��ه آموزش تنظیم هیجانی می گردد 
که در جلس��ات 90 دقیقه ای ارائ��ه می گردد. در طول 
ای��ن جلس��ات مفاهیمی همچ��ون: توضی��ح در مورد 
فراین��د بیولوژیکی ایجاد هیج��ان و اثرگذاری هیجان 
ب��ر کارکرد روزانه، آم��وزش راه هایی جهت افزایش 
تجربه های مثبت، آم��وزش راه های کاهش هیجانات 
منفی، توجه آگاهانه به هیجان فعلی، آموزش ارزیابی 
مج��دد و ابراز هیجانات مثبت و منفی و آموزش تغییر 

1. Child and adolescent mental health assessment question-
naire



هیجان��ات منفی از طریق عمل بر خالف هیجان تجربه 
شده ارائه خواهد شد )گراس، 2007(.

تعامل والد- فرزندی

منظ��ور نمره ای اس��ت ک��ه نوجوان��ان حاضر در 
پژوهش از پرسش��نامه 24 سوالی رابطه والد- فرزندی 

از )فاین، مورلند شوبل، 1983( به دست می آورند.

سرمايه های روان شناختی

منظور از س��رمایه های روان شناختی نمره ای است 
که آزمودنی از پرسش��نامه 24 س��والی سرمایه روان-

ش��ناختی لوتانز و همکاران)2007( بدس��ت می آورد. 
حداکث��ر نم��ره آزمودن��ی در این پرسش��نامه 120 و 

حداقل آن 24 است. 



فصل دوم

مقدمه

در ای��ن فص��ل ابتدا ب��ه توضیح اخت��الل نافرماني 
مقابل��ه ای و بی��ان ویژگي هاي  ک��ودکان و نوجوانان 
داراي نش��انه هاي  این اختالل و سپس به توضیح رابطه 
والد-فرزندی و سرمایه های روان شناختی، و نهایتاً به 
توضیح تنظیم ش��ناختی هیجان پرداخته  مي  ش��ود. در 
بخ��ش بعدي نیز ب��ه پژوهش هاي انجام ش��ده در این 

زمینه اشاره می شود.



اختالل نافرماني مقابله اي

تعريف و توصیف

یک��ي از اختالل ه��اي دوران کودکي و نوجواني، 
اختالل نافرماني مقابله اي است که افزون بر دو اختالل 
س��لوک و نقص توجه و بیش فعالي، یکي از علتهاي 
مهم مراجعه به کلینیک هاي  سالمت روان است )لوبر و 
همکاران، 2000(. اما معموالً در میان این سه اختالل، 
اخت��الل نافرمان��ي مقابله ای ب��ه عن��وان خفیف ترین 
اختالل در نظر گرفته  مي  ش��ود زیرا داراي نشانه هایي 
اس��ت که به رفتار طبیعي بسیار نزدیک اند و همچنین 
اغلب تصور  مي  ش��ود که نشانه هاي  این اختالل، صرفاً 
پیش نشانه هاي  اختالل س��لوک است)لوبر و بارک1، 
2000؛ رو، مواگ��ن، پیکل��س، کاس��تلو و انگول��د2، 
2002؛ ب��ه نق��ل از نوک، کازدین، هیریپي و کس��لر، 
2007( و با وجودي که بس��یاري از متخصصان بالیني 

1. Lober, Bark 

2. Rowe, Maughan, Pickles, Costello & Angold


