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 چکیده

دانش  هیجانی -اختلالات رفتاری دارای کودکانبر مادران  یرفتار یدرمان شناخت یپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخش

جامعه  پس آزمون با گروه کنترل است.  -یمه آزمایشی و با طرح پیش آزمونروش پژوهش ن .آموزان دوره ابتدایی انجام شد

بوده است. در روش نمونه گیری  1911-1911شهر اهواز در سال تحصیلی  دوره ابتدایی آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان

رای بترل قرار گرفتند. نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کن93

استفاده شد. سپس مادران در گروه آزمایش  (1111گرداوری اطلاعات از پرسشنامه اختلال رفتاری هیجانی راتر)فرم والدین،

ای دریافت نکرد. طی هشت جلسه )دو جلسه در هفته( و هر جلسه دو ساعت مورد مداخله قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله

، هر دو گروه مجدداً مورد ارزیابی )پس آزمون( قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمره بعد از اتمام دوره

درمان در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش کاهش پیدا کرده است. بنابراین  هیجانی -اختلالات رفتاری

 دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد. هیجانی -اختلالات رفتاری دارای کودکانبر مادران  یرفتار یشناخت

 ، دانش آموزان.هیجانی -اختلالات رفتاری،مادران ی،رفتار یدرمان شناخت کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 مقدمه

ی به آنان کمک م یبهداشت روان نیای برخوردار بوده است و تام ژهیو تیدر هر جامعه ای سلامت کودکان و نوجوانان از اهم

ی م اطلاق یطیبه شرا یجانیکنند. اختلالات رفتاری و ه فایخود را بهتر ا یسالم و نقش اجتماع یو جسم یروان تا از نظر کند

تفاوت داشته باشد، به طوری که  یوقوم یسن ،یدر مدرسه با هنجار های فرهنگ یجانیهای رفتاری و ه که در آن، پاسخ شود

 ریاثت زیکار ن طیسازگاری فردی، رفتار در کلاس و سازگاری در مح ،یعفرد، مراقبت از خود، روابط اجتما یلیتحص عملکرد بر

 ینم یطیشامل پاسخ های قابل قبول کودك و نوجوان به عوامل تنش زای مح ،یجانیهای رفتاری وه . اختلالبگذاردی منف

کنند. در  یبد رفتاری م نگرایدارند و با د یاحساسات منف ،یجانیو نوجوانان با اختلالات رفتاری و ه کودکان شوند. اغلب

(. 7312وینی،)ابدی یآنان، کاهش م یفرصت های آموزش جهیکنند و در نت یها آنها را طرد م یهمکلاس و موارد معلمان شتریب

منجر به عدم  یتوجهی ب نیاست. ا یتوجه به دوران حساس کودک یینارسا ازناشی  یرفتار - یجانیههای اغلب اختلال 

 اینابهنجار و  یاعمال و رفتارها ازی گروه ،یرفتار یها . اختلالشودی کودك م یبرا یرفتار مشکلات و بروز طیسازش با مح

و  انینی)حس شودی مفرد با اطرافیان و محیط  یافتگیبه طور مکرر از فرد سر زده و مانع سازش  که هستند افتهیسازش نا

 (.1911 همکاران،



لال مقابله ای، اخت ینافرمان سلوك و اختلال اختلال ،یفعال شیتوجه و ب یال کاستاختل ،یجانیهای رفتاری و هاز جمله اختلال

 دانش انیاختلالات در م نیا وعیاست. ش و....ی خفی اختلال خلق د،یشد یخالا، افسردگی اضطراب همه جانبه، ترس های مرض

اختلال ها نه تنها کودك و  نیدهد. ا یار مرق ریجامعه را تحت تاث و است که خانواده ها، مدارس یآموزان، از جمله مشکلات

)عظیمی و  دارند یآنها در پ انیرا برای کودکان و اطراف ندییناخوشا ندهی. بلکه آسازندی م ریخانواده وی را در زمان حال درگ

 مراقبش اکودك ب یدر رابطه  شهیو ر شودی شروع م یسالگ 1معمولا قبل از  یجانهی – یرفتار یاختلال ها(. 1911همکاران،

او  یجسمان یازهاین زیاو به محبت، آرامش و محرکات مناسب و ن یاساسی ازهایرشد نموده که ن یطیدارد. کودك در شرا

است.  یبعد یاختلالات رفتار یربنایز اساس و ه،یاست که اختلال در روابط اول معتقد دیفرو قرار گرفته است. یتوجه یمورد ب

 ار کنند. ازرابطه برقر یبه خوب گرانیتوانند با د ینم و شوندی شود مضطرب م ینم یدگیآنها رسبه  یکاف اندازه که به یکودکان

 ،یپرخاشگر مانند ییفتارهای رو سلامت فرد است کودکان دارا یزندگ مؤثر در یرهایمتغ نیاز مهم تر یکیکه خانواده  آنجا

 یدچار مشکل م همسالان اط با افراد خانواده ودر ارتب یریو کناره گ یافسردگ اضطراب و ،یناسازگار ،یفعال شیب

 (.1917)ملکشاهی و فرهادی،شوند

اطفی و ع یها، پاسخگرید انیب. بهکندیکید مأمد تآناسازگارانه یا ناکار یهارفتاری، بر اثرات باورها یا نگرش -درمان شناختی

ه ک یی، سندهاشوندیاین رویدادها ادراك و یادآوری مرفتاری فرد به رویدادهای زندگی روزمره تابعی هستند از اینکه چگونه 

 گذارندیشخصی فرد و جستجوی اهداف تأثیر م یهاکه رویدادها بر ادراك ییهاوهیو ش گردندیدرباره علل رویدادها ارائه م

تحریف شده و  شود تا الگوهای تفکردر این نوع درمان به بیمار کمک می (.1917نسب، ی، زرگر و مجدیمیرح نژاد،بساك)

 هایرفتارهای ناکارآمد خـود را تشخیص دهد. برای اینکه بتواند این افکار تحریف شده و ناکارآمد خود را تغییر دهد از بحث

-در این روش فنون رفتاری بـه طور عمده در برگیرنده شیوه. شودای استفاده میمنظم و تکالیف رفتاری دقیقا سازمان یافته

باشد. استفاده های تازه به آن میها و دادن پاسختغییر پاسخ نسبت بـه چنین محرك های محرك و یاعیتهای اجتناب از موق

های تازه و مناسب نیـز از فنون های آرامش عضلانی درهنگام اضطراب شدید به جای استفاده از مواد و ارائه تقویتاز تکنیک

تا  ندوشو بککرده  را شناسایی منفیکه افکار  شودمیتی نیز مراجع قادر های شناخباشد. با استفاده از تکنیکدیگر درمان می

 (.7332، 1)کارول و رونسالینندنکآنان افکار مناسبی را جایگزین  افکار منفی، به جای آن

شناخت عقاید  کانون شناخت درمانی، در رفتار و احساس تأکید دارد. شناخت درمانی بر نقش نظام های اعتقادی و تفکر

یان این در جر حریف شده و تغییر تفکر ناسازگارانه به کمک برخی فنون است که شامل فنون عاطفی و رفتاری نیز می شود.ت

توجه می شود. شناخت   7نوع درمان به افکاری که انسان ها از آن بی خبرند و نظام های اعتقادی یا طرح واره های شناختی

حذف سوگیری ها یا  هدف اصلی در شناخت درمانی،. ی تربیتی را بازی می کننددرمانگرها با همکاری مراجعان نقش یک مرب

تحریف های فکری است تا انسان ها بهتر کار کنند. در شناخت درمانی به شیوه پردازش اطلاعات مراجعان که احساسات و 

ختی مراجعان را زیر سوال می رفتارهای ناسازگارانه آنان را حفظ می کند،توجه می شود.شناخت درمانگرها تحریف های شنا

رفتارها و تفکر مثبت تری در بیماران خود ایجاد کنند.آنها هدف  برند،می آزمایند و مورد بحث قرار می دهند تا احساسات،

لفه های ؤم   این هدف ها می گزینند که مشخص و ارجح  باشند و با مراجعان خود همکاری می کنند. هایی را بر

 (.1911به نقل از فیروزبخت، 9تی دارند )شارفعاطفی،رفتاری و شناخ
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با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی مهارت های  یپژوهشدر  (1911توسلی و همکاران) در همین راستا نتایج پژوهش

هیجانی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر شهرکرد انجام پذیرفت. نتایج حاصل از  -ارتباطی به مادران بر اختلالات رفتاری

 ،اضطراب و افسردگی، بیش فعالی -ل داده ها نشان داد آموزش گروهی مهارت های ارتباطی به مادران بر پرخاشگری تحلی

تاثیر دارد. بنابراین یافته های این پژوهش می تواند منجر به پیامدهای مثبتی در  رفتارهای ضد اجتماعی ناسازگاری اجتماعی؛

همچنین . ی به مادران بر کاهش اختلالات رفتاری در دانش آموزان گرددمهارت های ارتباط جهت کاربرد آموزش گروهی

 یریمدارس عشا ییدانش آموزان مقطع ابتدا یجانیو ه یاختلالات رفتار وعیش یبا هدف بررس یپژوهش ( در1912صابریان)

دانش  نیدر ب یجانیو ه یاختلالات رفتار وعیداده ها نشان داد که ش لیتحل جینتاپرداخت.  یاریاستان چهار محال و بخت

اختلالات  وعیش نیدرصد به دست آمده است، همچن 15/95یاریاستان چهارمحال و بخت یریمدارس عشا ییآموزان ابتدا

 از دختران است.  شتریدر پسران ب یجانیو ه یرفتار

ات اختلال دارای کودکانان مادر بر یرفتار یدرمان شناختبنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا    

 دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد؟ هیجانی -رفتاری
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 روش 

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش  ست. پس آزمون با گروه کنترل ا -روش پژوهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون

نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و  93بوده است.  1911-1911شهر اهواز در سال تحصیلی  دوره ابتدایی آموزان

گروه آزمایش طی هشت جلسه )دو سپس مادران در سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. 

ای دریافت نکرد. بعد از اتمام دوره، هر و هر جلسه دو ساعت مورد مداخله قرار گرفتند و گروه کنترل مداخلهجلسه در هفته( 

 دو گروه مجدداً مورد ارزیابی )پس آزمون( قرار گرفتند.

 ابزار پژوهش

است که  پرسش 93 یشده است دارا یطراح ساله19تا 2کودکان  که برای( 1111 ن،یراتر )فرم والد یپرسشنامه اختلال رفتار

انگشت و  دنیمورد مک در راتر پرسشنامه 19و 17گرفته شده است . عبارات   راتر از پرسشنامه مایآن مستق پرسش 71

وجود دارد تصور شد که معلمان  پرسش دو نیا نیکه ب یادیبه علت شباهت ز رای. زافتی لیتقل پرسش کیناخن به  دنیجو

 کیبه  زینی اشکالات تکلم ریلکنت زبان و سا مورد در71و  71ی پرسش ها نیهمچن ند.شو لیتفاوت قا دو نیا نینتوانند ب

 مرهن است. پرسش 93راتر اضافه شد که در مجموع شامل  یها پرسش به دیپرسش جد 5  تیودر نها افتی لیتقل پرسش

 ( می باشد.7درست است=، کاملا 1، تا حدودی درست است=3یی)شامل درست=سه تا فیبه صورت ط گذاری این پرسشنامه 

 :زیر گروه طبقه بندی می شود1این پرسشنامه به 

 (79-11-1-1-9-7-1پرخاشگری و بیش فعالی )

 (75-71-71-1-2-5اضطراب و افسردگی)

 (93-71-11-11-19-1ناسازگاری اجتماعی )

 (71-72-71-73-15-11-17رفتارهای ضد اجتماعی )



 (93-79-11-7-1اختلال کمبود توجه )

 ی پرسشنامه کودك با 1195مطالعه تعداد  نیانجام داد. در ا ساله 11و 13در مورد کودکان  عیوس یمطالعه ا (1111)راتر

شنامه را در پرس یدرون ییایپا و ییبازآزما ییایشد. راتر پا دهیسنج زین پرسشنامه نیا ییایقرار گرفتند و پا یابیراتر مورد ارز

 ی مطالعه  کدر ی (1921) یکرم زین رانی. در انمودگزارش  21/3دو ماه ،  یفاصله آزمون با  آزمون پس- شیپ یمطالعه  کی

  نیآزمون راتر والد صیتشخ اعتباری کرد. او برا گزارش 21/3فرم   یهمبستگ دو ماهه، یپس آزمون با فاصله  و آزمون شیپ

قط ف نمود و یابیروانپزشک ارز کی ی لهیوسبه  یروانپزشکی نیبال یرا در مصاحبه  یاختلال رفتار یدارا نفر از کودکان95

 .داده شدند صینفر از آنها سالم تشخ9



 نتایج

 میانگین و انحراف معیار نمرات به دست آمده از اختلالات هیجانی رفتاری: 1جدول

 انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

 11/1 51/5 پیش آزمون آزمایش پرخاشگری و بیش فعالی

 91/1 21/1 پس آزمون

 17/1 51/2 پیش آزمون کنترل

 51/1 91/2 پس آزمون

 52/1 51/2 پیش آزمون آزمایش اضطراب و افسردگی

 11/1 17/1 پس آزمون

 19/1 91/2 پیش آزمون کنترل

 17/1 12/1 پس آزمون

 11/1 12/2 پیش آزمون آزمایش ناسازگاری اجتماعی

 52/1 71/1 پس آزمون

 11/1 17/2 زمونپیش آ کنترل

 51/1 12/5 پس آزمون

 59/7 17/5 پیش آزمون آزمایش رفتارهای ضداجتماعی

 51/7 17/1 پس آزمون

 91/7 71/5 پیش آزمون کنترل

 19/1 17/1 پس آزمون

 21/1 91/2 پیش آزمون آزمایش کمبود توجه

 11/1 11/1 پس آزمون

 91/1 51/5 پیش آزمون کنترل

 17/1 11/5 پس آزمون

آزمون نسبت به مرحله در مرحله پس اختلالات هیجانی رفتاریدهد، میانگین نمرات نشان می 1طور که نتایج جدول همان

باشد. و میانگین آزمون و پس آزمون مربوط میآزمون تفاوت یافته است و بیشترین اختلاف بین میانگین نمرات پیشپیش

 کاهش پیدا کرده است.نمرات پس آزمون در گروه آزمایش 



 : تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانکوا بر ابعاد اختلالات رفتاری هیجانی7جدول

مجموع  متغیر

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F ضریب اتا معناداری 

پرخاشگری و 

 بیش فعالی

11/2 1 11/2 21/3 71/3 351/3 

 11/3 377/3 51/1 19/11 1 19/11 خطا

    12/19 71 71/711 کل

اضطراب و 

 افسردگی

91/5 1 91/5 11/3 11/3 311/3 

 19/3 31/3 17/2 11/21 1 11/21 خطا

    15/1 71 91/111 کل

ناسازگاری 

 اجتماعی

51/5 1 51/5 21/7 79/3 391/3 

 11/3 331/3 51/1 11/52 1 11/52 خطا

    11/2 71 92/11 کل

رفتارهای 

 ضداجتماعی

91/1 1 91/1 91/1 11/3 371/3 

 15/3 311/3 71/2 17/51 1 17/51 خطا

    11/5 71 21/13 کل

 311/3 21/3 51/3 17/1 1 17/1 کمبود توجه

 11/3 311/3 71/1 51/111 1 51/111 خطا

    57/1 71 51/731 کل

ابعاد  نیو کنترل در ا شیزماآ در گروه به سطح معنی داری به دست آمده دهد، با توجهنشان می 7طور که نتایج جدول همان

 یجانیه -یبر اختلالات رفتاری رفتار یمستقل درمان شناخت ریمتغ ریتاث یبر اثربخش یمبن قیتحق وجود دارد. لذا فرض

 دیتوجه( تائ کمبود و اختلال یضداجتماع یرفتارها ،یاجتماع یناسازگار ،یاضطراب و افسردگ ،یفعال شیب ی)پرخاشگر

 .گرددیم

 ه گیریبحث و نتیج



در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش  هیجانی -اختلالات رفتاریهای پژوهش نشان داد که میانگین نمره یافته

دانش آموزان دوره  هیجانی -اختلالات رفتاری دارای کودکانبر مادران  یرفتار یدرمان شناختکاهش پیدا کرده است. بنابراین 

 (، محمدی و همکاران1912صابریان) (،1911توسلی و همکاران) هایهای بدست آمده با پژوهشیافتهابتدایی تاثیر دارد. 

 ( همسو می باشد.7311( و موگان و همکاران)7311(، رزمان)1919(، صفری و همکاران)1911(، لیاقت و همکاران)1915)

دارند و بر یی نسبتا بالا وعیاری شو رفت یجانیهای متعدد نشان داده شده است، اختلالات ه مان طور که در پژوهشه 

 به لحاظ زیهای پژوهش حاضر ن افتهیگذارند.  یبر جای م ارییکودکان و نوجوانان آثار بس یو اجتماع یلیتحص کارکردهای

 یدر نگاه اول نشان م یزمان ریمطالعات انجام شده در س سهیهمسو است.گرچه مقا گرید یهای پژوهش افتهی با وعیش زانیم

است که آن را  یکودك و نوجوان کشور رو به فزون تیدرجمعی جانیاختلالات رفتاری و ه وعیش زانیم زمان با گذشتدهد که 

از  یتواند ناش یتفاوت م نیا نیجامعه دانست. همچن یاجتماع-اقتصادی  تیوضع فشارهای مربوط به شیافزا از یتوان ناش یم

 .های آماری مورد مطالعه در مناطق مختل باشد تیجمع یو اجتماع یفرهنگ اصخ طیشرا متفاوت بودن

 یرمبودن، گ حساس ریدر مادر تحت تأث یخودباور یکرد که سطح بالا انیب بتوان دیشا یپژوهش افتهی نیا نییدر جهت تب

 اعتماد شیکودك باعث افزا یرفتار مشکلات در برابر یتیحما یبه مثابه عامل یژگیو نی. ااستی و یریپذ تیو مسئول یعاطف

 رد اندك یگردد. داشتن خودباور یم یو روانشناخت یرفتار و کاهش مشکلات یو ارتباط یعملکرد اجتماع بهبود به نفس،

تداوم  عامل گردد که خود یو آزاد دهنده م زیقهرآم رانه،یگ سختی ها از روش نیدر جهت استفاده والد یعامل نیوالد

 با مواجهه در فرد می گردد گروهی باعث رفتاری شناختی گفت درمانبه طور کلی می توان  کودکان است. یمشکلات رفتار

 فکر به و کند حفظ را هیجانی اش ثبات می کنند، مختل را هیجانی تنظیم بار هیجانی داشتن صورت در که خودآیندی افکار

 باشد. ذهنش از فکر این عبور گر نظاره بلکه توجه نکند، حد از بیش مزاحم

 منفی، و مثبت از هیجانات سازگاری مشکلات دارای مادران دارای دانش آموزان نمودن آگاه گروهی با رفتاری شناختی درمان

 راهنمای و ارتقاء بخشد تحصیلی و هیجانی اجتماعی، ابعاد در آنان می تواند خودکارآمدی آنها موقع به ابراز و پذیرش

 .باشد این دانش آموزان تحصیلی خودکارآمدی جهت ارتقاء درمانگران و آموزشی مسئولان مشاوران،

 منابع

(. تأثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه 1917بساك نژاد، سودابه؛ رحیمی، هانی؛ زرگر، یدالله؛ مجدی نسب، نسترن. )

  رفتاری  –شناختی 

وهشی پژهای نوین، فصلنامه علمی های مقابله در بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس. مراقبتبر خستگی مزمن و سبک

 دانشکده 

 .127-151(: 9)13پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند؛       

 -اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر اختلالات رفتاری(. 1911)طیبه و پرویزیان، فرهاد ،الهام؛ شریفی، توسلی

ی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر شهرکرد، پنجمین کنفرانس مل هیجانی

توانمندسازی با محوریت رواندرمانی، تهران، دانشگاه شمس گنبد و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاههای 

 .کشور



 تار نوعدوستیتاثیر توانمندسازی تربیتی مادران بر اختلالات هیجانی ، رف (.1912) سید علی و رسولی تبار، محمد رضا  ،جابری

سال شهر کرمانشاه، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم  13تا  2و نشانه های رفتاری دختران 

 .تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

ارتباطی به  (. اثربخشی آموزش مهارتهای1911) اده، سوگند؛ تازیکی، طیبهحسینیان، سیمین؛ بهرنگی، محمدرضا؛ قاسم ز

 .1، شماره17، دوره1مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان ، مقاله

ن مقطع دانش آموزا هیجانی و عوامل مرتبط با آن در-شیوع اختلالات رفتاری (. 1911حیدری، عظیمی، محمودی و محمدپور)

 ابتدایی 

 .مدارس شهرستان ساری      

(. چاپ دوم. تهران.موسسه خدمات 1911شارف،ریچارد اس. نظریه های روان درمانی و مشاوره . ترجمه:مهرداد فیروزبخت )

 فرهنگی رسا.

س عشایری بررسی شیوع اختلالات رفتاری و هیجانی دانش آموزان مقطع ابتدایی مدار(. 1912)لطف اله، صابریان بروجنی

استان چهارمحال و بختیاری، ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی 

 .ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

، 13باد. دوره(. بررسی شیوع مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی شهرستان خرم آ1911ملکشاهی، فریده؛ فرهادی، علی)
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Abstract 

The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on 

mothers with children with behavioral-emotional disorders in primary school students. The 

research method is semi-experimental and with pre-test-post-test design with control 

group. The statistical population of this study was all primary school students in Ahvaz in the 

academic year 7311-7373. In the sampling method, 93 people were randomly selected and 

then randomly divided into experimental and control groups. Rutter's emotional behavioral 

questionnaire (Parents' Form, 1111) was used to collect information. The mothers then 

underwent eight sessions (two sessions per week) in the experimental group and two hours 

each session, and the control group did not receive any intervention. After completing the 

course, both groups were re-evaluated (post-test). Findings showed that the mean score of 

behavioral-emotional disorders in the post-test was lower than in the experimental group. 

Therefore, cognitive-behavioral therapy affects mothers with children with behavioral-

emotional disorders in elementary school students. 

Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, Mothers, Behavioral-Emotional Disorders, 

Students  

  


