
 کفایت اجتماعی
رفتاری برون نمود و های  کودکان با اختالل

 درون نمود
 

 

 

 

 

 تالیف

 دکتر سعید رضایی
 )عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی(

 

 

 
 

 

 

 
 انتشارات آوای نور

 1394 -تهران



 
 

 

 

 

  

  - 13۵۷ رضایی، سعید،  : سرشناسه 

نمود و  های رفتاری برون کفایت اجتماعی: کودکان با اختالل : عنوان و نام پدیدآور 

 نمود/ تالیف سعید رضایی. درون

 .1393 تهران : آوای نور،  : مشخصات نشر 

 .ص ۲4۰  : مشخصات ظاهری 

 9۷8-6۰۰-3۰9-1۲9-۰ : شابک 

 فیپا : نویسیوضعیت فهرست  

 نمود. نمود و درون های رفتاری برون کودکان با اختالل : عنوان دیگر 

 اختالالت رفتاری در کودکان/ اختالالت سلوک در کودکان : موضوع 

 شناسی روان --کودکان  : موضوع 

 1393 6رفلا۲6/ RJ۵۰6  : رده بندی کنگره 

 618/9۲89  : رده بندی دیویی 

 3691381  : شماره کتابشناسی ملی 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کفایت اجتماعی

 های رفتاری برون نمود و درون نمود کودکان با اختالل 

 : دکتر سعید رضاییتالیف  

 ناشر: انتشارات آوای نور

 1394چاپ اول 

 جلد ۵۰۰تیراژ: 

 9۷8-6۰۰-3۰9-1۲9-۰ شابک:

خیابان وحید نظری -فروردین1۲خـیابان –خیـابان انقالب تهــران:

  6648۰88۲نمـــابر:        6696۷3۵۵ – 6تلـفــن:      99پالک

 کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است

تومان  13000 قیمت



 
 

  



 
 

 

 فهرست مطالب
 

 11 ...................................................................................................................... مولفپیشگفتار 

 

 برون نمودهای  کفایت اجتماعی کودکان اختالل: بخش اول
 

 13 .......................................................................................................... نمود برونهای  اختالل

 17 ........................................................ سلوک و کفایت اجتماعی اختالل: فصل اول
 ۲1 ........................................................................................................... سلوک اختالل تعریف

 ۲۵ ............................................................................................................ سلوک اختالل تبیین

 ۲9 ...................(ایذایی و مخرب رفتارهای شدت اساس بر) سلوک اختالل بندی طبقه

 ۲9 ..................................................................................................... سلوک اختالل شیوع نرخ

 31 ................................................. سلوک رفتاری اختالل به ابتال در جنسیتیهای  تفاوت

 3۲ .............................................................................................. سلوک اختالل شناسی سبب

 33 ....................................................................................................... عوامل زیستی و ژنتیکی

 3۵ ........................................................................................................... عوامل عصب شناختی

 36 ......................................................................................................................... رفتاری عوامل

 39 .................................................................................................................... دیدگاه اجتماعی

 39 .................................................................................................. نقص در شناخت اجتماعی

 4۰ ........................................................................................................... نقص در نظام خانواده

 44 ................................................................................................................ عوامل روانشناختی

 4۵ ....................................................................................................... عوامل مربوط به مدرسه

 4۷ ............................................................................................ سلوک رفتاری اختالل ارزیابی

 48 ............................................................................... کودک تحول و رشد تاریخچه بررسی

 49 ....................................................................................... کودک خانوادگی پیشینه بررسی



 
 

 49 ........................................................................................ کودک با شخصی مصاحبه انجام

 ۵1 ........................................................................... رفتار کودک مستقیم ارزیابی و مشاهده

 ۵1 ...................................................................... مصاحبه تکمیل برای اطالعاتی منابع سایر

 ۵۲ ................................................................ سلوک اختالل با همبود مشکالت وها  اختالل

 ۵3 ................................................................................................................ فعالی بیش اختالل

 ۵4 ................................................................................................................... خواندن مشکالت

 ۵4 ................................................................................................ هوشی  و ذهنیهای  توانایی

 ۵۵ ................................................................................................... هیجانی -عاطفی مشکالت

 ۵۵ ........................................................................................ سلوک اختالل با کودکان درمان

 ۵۵ .................................................................. سلوک اختالل با کودکان برای مداخله قواعد

 ۵8 .....................................................سلوک اختالل با کودکان برایای  مداخلههای  برنامه

 ۵8 ............................................................................................ والدین مدیریت آموزش برنامه

 ۵9 ..........................................................................................کودکان ویژه درمانیهای  برنامه

 61 ............................................................................. مدرسه بر مبتنیای  مداخلههای  برنامه

 63 ............................................................................................................... پزشکیهای  مداخله

 65 .................................... و کفایت اجتماعیای  مقابله نافرمانی اختالل: فصل دوم

 66 ...................................................................... ای مقابله نافرمانی اختالل تبیین و تعریف

 ۷۰ ................................................................................ ای مقابله نافرمانی اختالل شیوع نرخ

 ۷۰ ......................................................................................................................جنسیتی تفاوت

 ۷1 ......................................................................... ای مقابله نافرمانی اختالل شناسی سبب

 ۷1 ..........................................................................................................شناختی زیست لعوام

 ۷۲ ........................................................................................................... شناختی عصب لعوام

 ۷۲ ................................................................................................................ روانشناختی لعوام

 ۷۲ ...................................................................................................................... اجتماعی لعوام

 ۷3 ..................................................................................... ای مقابله نافرمانی اختالل ارزیابی

 ۷۵ ............................................................ ای مقابله نافرمانی اختالل با همبودهای  اختالل



 
 

 ۷6 ..................................................... ای مقابله نافرمانی اختالل برای درمانیهای  مداخله

 ۷6 .......................................................................................................................... سرآغاز هبرنام

 ۷۷ .............................................................................. والدین رفتاری مدیریت آموزش هبرنام

 ۷8 ....................................................................................................................... درمانی هخانواد

 ۷9 ...................................... خانه و مدرسه بر مبتنی اجتماعیهای  مهارت آموزش هبرنام

 ۷9 ............................................................................. کودک به تنظیمی خود آموزش برنامه

 8۰ ......................................................................................................................... دارویی درمان

 81 ........ ای مقابله نافرمانی و سلوکهای  اختالل با کودکان اجتماعی کفایت: فصل سوم

 81 ......................................... رفتاریهای  اختالل با نوجوانان و کودکان اجتماعی کفایت

 83 ................................................................. رفتاریهای  اختالل و هیجانی-عاطفی تنظیم

 8۵ .................................................................................. اجتماعی کفایت و پرخاشگری رفتار

 91 ....... ای مقابله نافرمانی و سلوکهای  اختالل با کودکان اجتماعی کفایت و خانواده

 اخـتالل  و سـلوک  اخـتالل  بـرای  اجتماعی کفایت بر مبتنیای  مداخلههای  برنامه

 9۷ ......................................................................................................................... ای مقابله نافرمانی

 98 ......................................................................... والدین مدیریت آموزشای  مداخله برنامه

 1۰۰ ................................................................................... مثبت پروری فرزند آموزش برنامه

 1۰1 ............................................................................................... والدین همیار والدین هبرنام

 1۰۲ .................................................................................................. مثبت تفکر افزایش برنامه

 1۰3 ......................................................................................................آمدن کنار قدرت هبرنام

 1۰4 ................................................................................................................ تراک فست هبرنام

 1۰۵ ............................................................ خالقانه و هوشمندانه مساله حل آموزش هبرنام

 1۰6....................................................................... هیجانی -عاطفی تنظیمای  مداخله هبرنام

 1۰۷ .......................................................................... هیجان بر مبتنی شدن اجتماعی هبرنام

 و سـلوک  رفتـاری  اخـتالل  بـا  کودکـان  والـدین  بـرای  گروهی مشاوره ارائه برنامه

 111 ....................................................................................................................... ای مقابله نافرمانی

 11۲ ............................................................................... کودکان به مساله حل آموزش هبرنام



 
 

 نمود درونهای  اختالل با کودکان اجتماعی کفایت: بخش دوم

 117 ........................................................................... اجتماعی کفایت و افسردگی: چهارم فصل
 119 ............................................................................................................................... افسردگی

 1۲1 .................................................................................................................... افسردگی عمده

 و آمـاری  راهنمای ویرایش چهارمین اساس بر عمده افسردگی تشخیصی مالکهای

 1۲1 ........................................................................................................ روانی اختاللهای تشخیصی

 1۲3 ....................................................................................................................... افسرده خویی

 و آماری راهنمای ویرایش چهارمین اساس بر خویی افسردگی تشخیصی مالکهای

 1۲4 ........................................................................................................ روانی اختاللهای تشخیصی

 روانی اختاللهای تشخیصی و آماری راهنمای ویرایش پنجمین اساس بر افسردگی

DSM-۵. .......................................................................................................................................... 1۲۵ 

 1۲۷ ............................................................................................افسردگی کودکان و نوجوانان

 131 ..................................................................................................... افسردگی شناسی سبب

 136.......................................................... اجتماعی کفایت و افسرده کودکان در خودباوری

 141 ....................................................... پرخاشگرانه رفتارهای و مثبت اجتماعی رفتارهای

 143 .................................. کودکان افسردگی و اجتماعی کفایت، هیجانی-عاطفی تنظیم

 14۷ .......................................................... اجتماعی کفایت و همساالن سوی از شدن طرد

 1۵۲ ....................................................... کودکان افسردگی و دادن نسبت( اسنادی) سبک

 1۵3 ............................................. کودکان افسردگی و اجتماعی کفایت، خانواده مشکالت

 161..................................................................................... اجتماعی کفایت و مادر افسردگی

 164.................................................................................اجتماعی کفایت و قطبی دو اختالل

 16۷..................................................................................................................... افسردگی شیوع

 168................................................ نوجوانان و کودکان در افسردگی با همبودهای  اختالل

 169.............................................................................. اجتماعی کفایت بر مبتنیهای  درمان

 1۷۰ ............................................................................................................ پن آوری تاب هبرنام

 1۷1 ............................................................. رفتاری زیست و دلبستگی نقص جبران هبرنام



 
 

 1۷1 ..................................................................................................... نوباوگان و مادران هبرنام

 1۷۲ ................................................................................................ خانواده بنیاد تقویت هبرنام

 1۷۲ .......................................................................................................... بندی جمع و خالصه

 175 ........................................................ اجتماعی کفایت و اضطرابیهای  اختالل: پنجم فصل
 1۷۷ ...........................................................................................................اضطرابیهای  اختالل

 1۷۷ ...................................................................................................... فراگیر اضطراب اختالل

مالکهای تشخیصی اختالل اضطرابی فراگیر براساس چهارمین راهنمـای آمـاری و   

 DSM-IV .................................................................................... 1۷9 روانیهای  تشخیصی اختالل

هـای  های اضطرابی؛ بر اساس پنجمین راهنمای آماری و تشخیصی اختاللاختالل

 DSM-۵ ................................................................................................................................ 18۰ روانی

 18۲ ........................................................................................ کودکان اضطراب شناسی سبب

 19۰ .............................  درمانیهای  برنامه و مضطرب کودکان والدین تربیتیهای  شیوه

 19۲ ......................................................................... عملی -فکری وسواس اضطرابی اختالل

 194 ........................................................ عملی -فکری وسواس اختالل با همبود مشکالت

 19۵ ......................................................................... عملی -فکری وسواس اختالل و خانواده

 196.................................................................................... کودکان اضطرابی مشکالت درمان

 19۷ .......................................................................................................... بندی جمع و خالصه

 

 فهرست شکل ها
 

 درون رفتاریهای  اختالل با کودکان در اجتماعی کفایت در نقص فرضیه 1.4شکل

 139 .............................................................................................................................. (افسرده) نمود
 

 

 



 
 

 

 فهرست جدول ها

 
 ویـرایش  دهمـین  مبنـای  بـر  سلوک اختالل به مربوط رفتاری . فهرست1.1جدول

 ۲3 ... روانیهای  اختالل تشخیصی و آماری راهنمای ویرایش پنجمین و روانی هایاختالل

 ۵۷ ........................................................................... ای مداخلههای  برنامه . قواعد۲.1جدول

 61 ..................................... کودکان و والدین برای درمانیهای  برنامه از .برخی3.1جدول

 دهمـین  مبنای برای  مقابله نافرمانی رفتاری اختالل رفتارهای فهرست. 1.۲جدول

های  اختالل تشخیصی و آماری راهنمای ویرایش پنجمین و روانیهای  اختالل ویرایش

 68 ................................................................................................................................................ روانی

ای کـه هـم اکنـون بـرای اخـتالل نافرمـانی        مداخلههای  . برخی برنامه۲.۲جدول 

 8۰ ...................................................................................................... شود ای به کار برده می مقابله

 1۲1 ............................................................................ عمده افسردگیهای  نشانه. 1.4.جدول

 1۲4 ................................................................................ خویی افسردههای  نشانه. ۲.4جدول

 1۷9 .......................... بزرگساالن و کودکان در فراگیر اضطرابی اختالل نشانه 1.۵جدول

 در اضـطرابی  اختاللهـای  خصـوص  در شـده  انجام اصالحات و تغییرات. ۲.۵جدول

  181 ............................................................ روانی اختالل تشخیصی و آماری راهنمای پنجمین
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توجهات روزافزون به کیفیت رشد و ، نظر به اهمیت تامین بهداشت جامعه

اخیـر  های  تحول کودکان و از سویی دیگر پیچیدگی جوامع بشری در دهه

هـای بـی شـماری بـه کودکـان و مشـکالت رفتـاری آنهـا بـویژه          پژوهش

شود که دلیل رفتارهای برون نمود و درون نمود پرداخته است و گفته می

مشـکالت  ، عمده ارجاع تعداد کثیری از کودکان به مراکز بهداشـت روانـی  

عموما ، نوجوانی و کودکی رفتاری دوران هایباشد. اختاللرفتاری آنها می

بنـدی   طبقـه  درون نمـود  و بـرون نمـود   اصلی؛ اختالل هـای  دسته دو در

 رفتارهای قـانون  گروه دو برگیرنده در، برون نمود های اختالل .شوند می

به عنوان اعمـال و رفتارهـایی   ، باشد. این اختاللمی پرخاشگرانه و شکنانه

شـوند و اغلـب    مـی  ای همراه با پرخاشگری شدید توصیفمخرب و مقابله

باشد. در ویرایش چهـارم راهنمـای    می ن و بیرون از خود فردمتوجه دیگرا

رفتـاری بـرون نمـود    هـای   اخـتالل ، های روانیتشخیصی و آماری اختالل

ای و اخـتالل نافرمـانی مقابلـه   ، شامل سه دسته اختالل؛ اخـتالل سـلوک  

 هـای بـالینی مشـخص   باشـند کـه بـا نشـانه     مـی  نقص توجه/ بیش فعـال 

هـای   آن دسـته از اخـتالل  ، درون نمـود هـای   اخـتالل اند. شدهبندی  طبقه

، خفیـف و اخـتالل دو قطبـی(   ، افسردگی عمـده ) مرتبط با اختالل خلقی

، کنـاره گیـری  ، ناخوشی، نگرانی، اضطراب، مشکالت مرتبط با خودآگاهی

باشـد کـه کـودک در فراینـد رشـد      کمرویی و برخی مشکالت جسمی می

، درون نمـود  های اختالل، ون نمودبرهای  کند. برخالف اختاللتجربه می

 است. بـه رغـم   فرد خود بر بیماری های نشانه نمود که استهایی  اختالل



 
 

 برون نمود های اختالل خطرساز عوامل درباره که ای فزایندههای  آگاهی

 نرخ شیوع آنها روزافزون اسـت. صـدها   هنوز اما، دارد وجود درون نمود و

برون نمـود  های  اختالل های همبسته و بینی کننده پیش عنوان به عامل

 نظـر  کـه بـه  ای  برجسـته  عـواملی  از یکـی  انـد.  شده مطرح و درون نمود

بـرون نمـود و درون نمـود تاگیرگـذار اسـت       های اختالل بروز در رسد می

نقص در مهارتهای ارتباطی و اجتماعی و در یک اصـطالح کلـی نقـص در    

کفایـت اجتمـاعی بـه    ، ها باشد. در بسیاری از مطالعه می کفایت اجتماعی

شود که هم در ایجاد بسیاری  می عنوان قابلیت و ظرفیت اجتماعی تعریف

رشـدی و  هـای   از مشکالت و هـم در بهبـود و توسـعه بسـیاری از زمینـه     

که در خصـوص علـل احتمـالی    هایی  مهارتی نقش مهمی دارد. در بررسی

ایـت اجتمـاعی   مساله کف، درون نمود انجام شده و برون نمودهای  اختالل

علتی انکارناپذیر گزارش شده است. نظر به اهمیـت کفایـت اجتمـاعی در    

این کتاب در دو بخش ، درون نمود و های برون نمودبروز احتمالی اختالل

و پنج فصل تـالیف و ترجمـه شـده اسـت. بخـش اول؛ در سـه فصـل بـه         

بـرون نمـود از جملـه اخـتالل سـلوک و اخـتالل نافرمـانی        هـای   اخـتالل 

ای  و کفایت اجتماعی کودکان با اختالل سلوک و نافرمانی مقابلهای  مقابله

هـای  پرداخته است و بخش دوم با دو فصل به بررسی دو نمونه از اخـتالل 
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