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 دربارۀ مولفان
پرخاشگری کودکان در دانشگاه اوترخت هلنـد اسـت.    زمینۀاستاد در متیوس  دکتر والتر

کار بالینی او به عنوان روانپزشك کودك و نوجوان در بخش روانپزشکی کودك و نوجوان 

گـااری شـد. تحقیقـات او در موسسـۀ علـوم اع ـاب        اوترخت پایه دانشگاه مرکز پزشکی

شـناختی کودکـان و نوجوانـان بـا      زیستی و روان -ع بیهای  رودولف مگنوس بر ویژگی

گیـری از ایـن    بـرای پـیش  هایی  رفتاری ایاایی و مداخلههای  رفتار پرخاشگرانه و اختالل

 متمرکز بود. ها  آن و درمانها  اختالل

شناسـی   روان کرسی اسـتادی  دارای( استاد دانشگاه و ABPPدکتر جان ای. الچمن )

گیـری از   دانشـگاه آالباماسـت کـه در کنـار آن مرکـز پـیش      بالینیِ دادریچ ساکسـون در  

کنـد. او بـه عنـوان اسـتاد ویـژه در دانشـگاه        مشکالت رفتاری نوجوانان را هـ  اداره مـی  

 کودکـان اسـتانایی  شناسـی   روان نشـریۀ ویراستار  اوترخت ه  خدمت کرده است. او سر

 رئـی  انجمـن   کنـد و  گیرانـه خـدمت مـی    است، در هیئت مدیرۀ انجمن تحقیقات پیش

عوامـ  خرـر،    شـام  بالینی کودك و نوجوان آمریکاسـت. تحقیقـات او بـه    شناسی  روان

 پردازد.   گیری در مورد کودکان پرخاشگر می ادراك اجتماعی و مداخله و پیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 مقدمه
تجربی و اطالعـات بـالینی مـرتبر در    این کتاب یك مرور کوتاه اما جامع در مورد دانش 

ساله  14تا  3( در کودکان CD( و اختالل سلوك )ODDای ) مورد اختالل نافرمانی مقابله

تحقیقات در مورد این موضوع بسیار گسترده اسـت، از مـرور گسـتردۀ     میزاناست. چون 

 بـه ایـ . در عـو     در کنار غفلت از تحقیقات دیگر اجتناب کـرده ها  ادبیات برخی حیره

 ای .   ای از عناوین اولویت قائ  شده اخت ار و وضوح در ارائۀ آرایش گسترده

شـود. سـپ     کتاب با یك ف ـ  مقـدماتی در مـورد اصـرالحات مـرتبر آغـاز مـی       

کتاب بـا   شناسی (. بخش سبب2)ف    کنندمی بازگوشناسی تحولی را  انداز آسیب چش 

کـه بـا دو ف ـ  مف ـ  در مـورد       ،(3شود )ف    ف لی در مورد مسائ  اساسی آغاز می

یابـد. سـپ  ارزیـابی بـالینی از      ( ادامه می5و  4های  فردی و محیری )ف  های  ویژگی

(. بخش مربوط به مداخله بـا ف ـلی در   6)ف    شودمیگیری توصیف  نظر ت می   نقره

در مورد آموزش رفتـاری والـدین   هایی  ( و با ف  7د )ف   شو مورد مسائ  کلی آغاز می

هـای   ( و مداخلـه 10(، دارودرمـانی )ف ـ    9رفتاری )ف ـ    -(، درمان شناختی8)ف   

 12مداخله در ف ـ    بیانیابد. سرانجام مسائ  مرتبر با  ( ادامه می11جزئی )ف    چند

 گیرد.   قرار می بررسیمورد 

برای شاغالن ایـن حیرـه ارائـه شـده اسـت و بـرای       این خالصه به عنوان راهنمایی 

آموزان و محققان ه  مفید خواهد بود. برخی اطالعات برای ماال موارد مربـوط بـه    دانش

شناسان عم  خواهـد کـرد و بـا درك     برای بالین ایهعل  ژنتیك به عنوان اطالعات زمین

مربوط های  بود. ف   در ارتباط خواهدها  از آغاز، گسترش و پایداری اختالل کلی صحیح

از کودکـان کـه   هـایی   مجموعـه  توانـد در درك زیـر   شـناختی هـ  مـی    به زمینـۀ سـبب  

کمك کند. دانشجویان و محققـانی کـه در آغـاز    ها  آن کنند، به شناسان مشاهده می بالین

 بنـابراین دسترسی خواهند داشت؛  ۀراه هستند نیز به یك مرور سریع در مورد ک  حیر

ه  ممکن است در مـورد عنـاوینی کـه در وهلـۀ اول مـورد عالقـه و        پژوهشگران پیشرو

 نیست، به اطالعاتی حیاتی دست یابند.  ها  آن تخ ص



ــه   ــه حیر ــدین ده ــرای چن ــای  ب ــی ه ــگرانه و   CDو  ODDتحقیق ــار پرخاش )و رفت

( )و رفتـار  ADHDفعالی ناشی از کاسـتی توجـه )   ضداجتماعی( از یك سو و اختالل بیش

توجه( از سوی دیگر، از ه  تفکیك شده بودند. گـویی ایـن   هوس و بیفعال از روی  بیش

اغلـب  ها در  بنابراین آنو مشکالت رفتاری از یکدیگر مجزا هستند. ها  دو گروه از اختالل

درك مـا   ADHDو  CDیـا   ODDتحقیقی های  رخداد هستند. جداسازی حیره  ه موارد 

ه است. خوشبختانه در دهۀ اخیر شـاهد  مرتبر مخت  کردهای  را از این دو گروه اختالل

ایـن   میـان ایـ . در ایـن کتـاب بـه ارتبـاط       بودهها  تحقیقی این اختاللهای  تلفیق حیره

 -درمـان و هـ  از جهـت عوامـ  ع ـبی      ،شناسـی، ارزیـابی   ه  از جهت سببها  اختالل

توجه فراوانی شده است. زیرا در طول چند سـال اخیـر اطالعـات     CDو  ODDزیستی در 

بوط به این موضـوع بـه سـرعت گسـترش یافتـه اسـت و بـرای درك صـحیح از ایـن          مر

حیاتی است. در مرور ادبیات مربوط به این حیره در صورت در دسترس بـودن  ها  اختالل

تازه منتشر شده، بدون نادیده انگاشـتن مرالعـات بـا کیفیـت     های  تحلی  مرالعات و فرا

البته نحوۀ گزینش مرالعات دیدگاه خود مـا را در  ای .  توجه ویژه کردهها  آن تر، به قدیمی

کند. به عالوه نظرات شخ ی خود را نیز در مورد مسـائ  ارائـه    مورد موضوع منعک  می

مربـوط بـه ارزیـابی بـالینی و     هـای   ای . تجربۀ بالینی و تحقیقـی خـود را در ف ـ     کرده

ای هـر ف ـ  یـك    کتـاب قابـ  فهـ  شـود، در انتهـ     کـه   ایـن  ای . بـرای  آوردهها  مداخله

 ای .   نکات ارائه کرده ۀگیری را به شک  خالص نتیجه

خواهی  به خاطر دعوت ناشر محترم ویلی بلکوِل برای نگارش این کتاب  میجا  این در

ــاری  ــرای ی ــا ناشــر ب ــراد مــرتبر ب ــت،   و بســیاری از اف شــان تشــکر کنــی : کــارول میل

آن باسـت، آنـی رز، کـری واکـر و هلـن       یرز، آل برترانـد، دارن ریـدز،   لی مهها تفیلد،ها اِما

نوی  اثـر   اش در تحوی  دست خواهی  از کارن شیلد به خاطر یاری باکستر. همچنین می

و نیز از مـارتین اشـمیت، دنـی  شـاتر، لـوك وندرشـورن و سـارا دارسـتون بـه خـاطر           

 تشکر کنی .  ها  ابتدایی ف  های  نوی  شان در مورد پیش مف  های  توصیه
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 پیشگفتار
نیـاز   هسـتند کـه    و جـان ای. الچمـن  متیـوس   والتر پرفسورانلفان این کتاب مه ، ؤم

ای مرالعات پربار تجربی، بالینی و  حرفه خوانشبه خاطر ها  آن چندانی به معرفی ندارند.

برانگیـز در   ( و دیگـر مشـکالت رفتـاری چـالش    DBDرفتـار ایـاایی )  هـای   نظری اختالل

سـاله بـا    3تا  2 به خ وصکودکی و نوجوانی خوشنام هستند. برخی کودکان خردسال 

ــه ــوران تشــدید بهان ــری و ف ــهــای  گی ۀ سرســختانه و خودســری در پرخاشــگرانه، مقابل

مدرسـه معلمـان در   هـای   کنند. در طول سـال  را سرخورده می شانوالدینتقاضاهایشان 

برنـد   برای غلبه بر تخری این کودکان از قوانین کالس و اختاللی به سـر مـی   تالشحال 

آیـد.   به وجـود مـی  ها  آن ورگویی و تقلب )و کارهای دیگر(فعالی، ز توجهی، بیش که با بی

ی( خشـونت، خرابکـاری،   هـا  دهند تا بـا )برچسـب   به این روند ادامه میها  آن بسیاری از

 از طریـق رسند. این کودکان در ابتدا  بزهکارانه به نوجوانی میهای  سرقت و دیگر فعالیت

( مـورد تشـخیص   CDاخـتالل سـلوك )   نیز از( و بعدها ODDای ) اختالل نافرمانی مقابله

شوند، مـدام در حـال ورود، خـرو  و     که بزرگ میطور  همان گیرند. این کودکان قرار می

ناپـایر از درب مراکـز سـالمت روانـی، آموزشـی، خـدمات اجتمـاعی و         بازگشت اجتنـاب 

قضایی هستند. مراقبان و معلمان پریشانی و تضعیف روحیۀ مـداوم را تحمـ    های  بخش

عظیمی را برای کـاهش و بازسـازی   های  ند، در حالی که دولت مجبور است بودجهکن می

 ایجاد مراکز ارزیابی و درمان اخت اص دهد.  های  و هزینهها  آسیب

ای  هـا، معلمـان و کارکنـان مراکـز حرفـه     روشن است که نیاز به حمایـت از خـانواده  

برای نگارش این کتاب بـه   ایقانع کننده دلی سالمت اجتماعی و روانی ضروری است و 

آمـوزان و   نگارش برای شاغالن، دانشها  آن کنند که هدف لفان اظهار میؤرود. م شمار می

در کنـار   CDو  ODDشناسـی و ارزیـابی    بـرای سـبب   یراهنمـای کوتـاه   تهیهمعلمان و 

ست. کتاب با تمرکـز روی  ها آن مدت و بلندمدت محور و پیامدهای کوتاه گواههای  مداخله

شناسـی، ارزیـابی،    ف ـ  مـروری کلـی را در مـورد سـبب      12ساله در  14تا  3دکان کو

تـازه  هـای   همراه با توجه ویژه به مرالعـات و فراتحلیـ    CDو  ODDگیری و درمان  پیش



   12ها  فصل اول: رفتارها و اختالل

در این کتـاب از مرالعـات گاشـته کـه دارای کیفیـت بـاالیی       دهد.  منتشر شده ارائه می

پایـانی نکتـه بـه نکتـه     هـای   ابتدایی و خالصه . راهنماهایهستند نیز استفاده شده است

تکنیکـی و مفهـومی بـه عـالوۀ ارجـاع جـامع تضـمین        های  برای هر ف  ، وجود تعریف

ای از  شناسان بالینی و کارآموزان به خزانـه  کند که روانپزشکان کودك و نوجوان، روان می

ز شاغالن این اطالعات تجربی مفید و دانش عملی دسترسی داشته باشند. گروه دیگری ا

در ضـرورتا    کننـد کـه   برند، زیرا در مورد موضوعاتی دانش کسب مـی  حیره ه  سود می

 نیست.  ها  آن درجۀ اول مورد عالقه و تخ ص

شناسی رفتاری،  کنند که با مرالعۀ آسیب ای را کاوش می مولفان چندین قلمرو نظریه

اختی مـرتبر هسـتند.   شناسی روانی تحـولی و علـ  شـن    پزشکی، آسیببندی روان طبقه

محور است. ایـن فلسـفه بـه     مضمون پیوستۀ کتاب پافشاری بر دانش تجربی و روال گواه

 شـود کـه چنـد مـورد از     ارزیابی قاب  اعتماد و معتبر منتهی مـی های  کاوشی برای روش

اند. به موازات ایـن پـژوهش کاوشـی     کام  مورد توصیف و تحلی  قرار گرفتهطور  ها به آن

هـ  انجـام شـد. در چنـد مـورد      هـای مـؤثر    و مداخلـه هـا   آن مربخشی بالینیدر مورد ث

بـر مشـکالت   هـا   )اصرالحی که شرح داده شـده اسـت( ایـن روش   « چشمگیرتأثیرات »

رفتارهای ایاایی ویژه پ  از درمان و در پیگیری بلندمدت اثبات شده است. بیشتر ایـن  

شــناختی  درمـان چنــدجزئی بـوم  شـام  رفتاردرمــانی شـناختی،   هــایی  مـوارد از حیرـه  

هـای   گیـرد. برنامـه   مند(، آموزش رفتاری والدین و دارودرمانی روانی سرچشمه مـی  )نظام

اجتماعی را با هـ  ترکیـب    -روانیهای  چندجزئی ممکن است دارودرمانی روانی و درمان

مـؤثرتر   شـود، تـأمین   کلی اگر درمان ه  برای کودك و هـ  بـرای والـدین   طور  به کند.

)این اصرالح ه  شـرح داده  « تاثیر -هزینه»هد بود. با در نظر گرفتن این پرسش که خوا

ابتدایی دلگرم کننده هستند. بـا توجـه بـه    های  چگونه است، یافتهها  شده است( مداخله

نیسـت کـه    یای و ویدیویی در نـزد خردسـاالن، جـای شـگفت     رایانههای  محبوبیت بازی

 ای دارند.   درمانی نقش تابیت شدههای  شمار برنامهدر افزایش  های الکترونیکی رسانه

بنـدی   برگزیده است، به لحاظ دستهها  آنچه این کتاب از میان شمار متعدد این بازی

در سرح کالن سیاست اجتماعی و مزایـا و معایـب   تأثیرات  فضایی است که به عوام  )از

خ یتی متضـاد( داده  خلقی و شهای  محیری گرفته تا عوام  در سرح خرد مانند ویژگی

کنـد. وقتـی    موفـق را تشـویق یـا اثبـات مـی     های  شود که عدم تمای  به ارائۀ مداخله می
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و شرایر زندگی واقعی ماننـد  « هاداستان»های  ثباتی محور در معر  بی گواههای  مداخله

اغلب ممکـن اسـت   ها  آن گیرند، پیامدهای قرار میها  مراکز اجتماعی، مدارس و کلینیك

متضاد و متعدد دیگری ه  وجود دارد: های  بالقوه احتمالطور  به بخش باشند. امیدکمتر 

آیـد، شکسـت بسـیاری از والـدین در      مکرر پیش مـی طور  به برای ماال یك دشواری که

 خالقانه برای افـزایش حضـور  های  درمانی است که با وجود تالشهای  پرداختن به برنامه

 چنـین ، هـا  در برخی حیره« خرد مورد پایرش»اساس دهد. بر  در جلسات رخ میها  آن

مررح شده است که کاربرد رویکرد مشارکتی برای درمـان و اسـتفاده از جلسـات     یفرض

تقویتی در پایان جلسات درمان از ارزش درمانی برخوردار است. در واقع تحقیقات بسـیار  

هــای  گــرایشباشــد. هــا  انــدکی وجــود دارد کــه راهنمــای روال بــالینی در ایــن حیرــه

ای به بار آورد. برای ماال  کننده تواند نتایج گمراه تجربی میهای  شناختی در بررسی روش

 DBD( اغلب همزمـان بـا   ADHDفعالی ناشی از کاستی توجه ) عوام  ساختی مانند بیش

مجـزا درك  هـای  ورودیدر مرالعات پیشین به عنوان ها  آن دهد. به خاطر بررسی رخ می

تحقیقـی در دهـۀ اخیـر    هـای   چـار اخـتالل شـده بـود. تلفیـق حیرـه      این دو وضعیت د

 ارزشمندی را نسبت به ماهیت این دو اختالل ایجاد کرده است. های  بینش

ام فضـای    آن را خوانـده کـامال    در مورد بخشی از کتـاب کـه  صرفا   در نتیجه اینجانب

چمن در مـورد ادبیـات   و المتیوس  پرفسورانکافی برای اظهار نظر دارم. از نظر اینجانب 

بـا سـازماندهی   هـا   آن انـد.  ارائـه کـرده   مشهودیگسترده و گاه دشوار و بالینی یك مرور 

ماهرانه و تعریف متفکرانه اصرالحات و مفاهی  بدون قربـانی کـردن دقـت یـك مرلـب      

در سراسر اثر بـرای تهیـۀ مجموعـۀ روشـنی از     ها  آن اند. خواندنی رضایتبخش تهیه کرده

درمـانی روی کودکـان و نوجوانـان بـه      روانکـه   آن نیات متعهد بودند. با وجـود اهداف و 

خود را مؤلفان  نشده بود،تأیید  تجربیهای  صورت سنتی مستلزم کاربرد بسیاری از روش

ای حیـاتی   اند که نکته در کودکی متعهد دانستهها  محور در مورد مداخله به مرالعات گواه

 رود.   و بنا بر آن اخالقی بودن روش بالینی به کار میها( بودن )مداخلهمؤثر  برای
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