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چکیده
زمینه :هدف از پژوهش حاضر مرور مداخلههای کاربردی و اثربخش برای کودکان و نوجوانان با اختالل سلوک بود.
روش :روش پژوهــش مــروری بــود و شــامل تعریــف و مشــخصههای اختــال ســلوک ،میــزان شــیوع ،سببشناســی ،نمودهــای

رفتــاری افــراد بــا اختــال ســلوک در خانــه و مدرســه و درنهایــت بررســی انــواع راهبردهــای اثربخــش در زمینــه بهبــود اختــال ســلوک بــود.
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه اینکــه اختــال ســلوک یکــی از انــواع اختاللهــای رفتــاری بــه شــمار میآیــد ،والدیــن و معلمــان همــواره

بــه دنبــال یافتــن روشهــای کاربــردی بــرای کاهــش مشــکالت کــودکان و نوجوانــان بــا اختــال ســلوک هســتند؛ در ایــن پژوهــش تــاش
شــده اســت تــا مداخلههایــی کــه در پژوهشهــای پیشــین اثربخشــی آنهــا تاییــد شــده اســت ،معرفــی شــوند .از ســویی مداخلههــای

گوناگونــی وجــود دارد کــه اثربخشــی آنهــا در ســایر حیطههــای مشــکالت رفتــاری تاییــد شــدهاند کــه بــرای تعییــن اثربخشــی ایــن

مداخلههــا در کــودکان و نوجوانــان بــا اختــال ســلوک بــه انجــام پژوهشهــای بیشــتری نیــاز اســت.
واژههای کلیدی :اختالل سلوک ،کودک و نوجوان ،مداخله کاربردی ،مطالعه مروری

مقدمه
مشــکالت رفتــاری از شــایعترین اختاللهــای روانشــناختی

کــودک و نوجــوان هســتند کــه اختــال ســلوک یکــی از رایجترین

آنهــا به شــمار مـیرود (.)1

اختاللهــای روانــی ،1اختــال ســلوک در طبقــه تشــخیصی

اختاللهــای رفتــار ایذایــی ،کنتــرل تکانــه و مشــکالت ســلوک
قــرار گرفتــه اســت .در ایــن کتــاب راهنمــا اختــال ســلوک بــه

الگــوی رفتــاری پایــدار و تکرارشــوندهای اشــارهدارد که مشــتمل

بــر نقــض حقــوق اساســی دیگــران و تجــاوز از هنجارهــای

شــیوع نســبتا بــاالی اختــال ســلوک و چالشهــای

اجتماعــی متناســب بــا ســن کــودک و نوجــوان (زیــر  18ســال)

آنهــا ایجــاد میکنــد موجــب شــده تــا ایــن اختــال بهعنــوان

امــوال ،تقلــب یــا دزدی و نقــض جــدی مقــررات ازجملــه

ل ســلوک در افــراد پیامدهــای گوناگونــی
تبدیــل شــود ( )2اختــا 

میآینــد .ایــن مشــکالت رفتــاری ،شــدید هســتند و موجــب

آن بــر ســامت روانــی و ســامت جســمانی اســت کــه در افــراد

مختلــف از جملــه خانــه ،مدرســه و در ارتبــاط بــا همســاالن و

عملکــردی کــه بــرای افــراد مبتــا بــه ایــن اختــال و اطرافیــان

یکــی از شــایعترین علــل مراجعــه بــه کلینیکهــای رواندرمانــی

اســت .پرخاشــگری نســبت بــه افــراد و حیوانــات ،تخریــب

مالکهــای تشــخیص افــراد بــا اختــال ســلوک بــه شــمار

دارد کــه در طــول زمــان پایــدار هســتند .ازجملــه تأثیــرات منفی

تخریــب عملکــرد اجتماعــی ،تحصیلــی یــا شــغلی در محیطهای

بــا تشــخیص اختــال ســلوک کودکــی ایــن مشــکالت بیشــتر

همکالسیهایشــان میشــوند (.)5

دیــده میشــود ( .)3بنابرایــن ضروریتریــن اقــدام ،شناســایی
و انجــام مداخلــه هــای درمانــی بــرای کــودکان بــا اینگونــه

مشــکالت رفتاری اســت تا از بروز مشــکالت بیشــتر پیشــگیری
شــود و فشــار روانــی والدیــن ایــن افــراد نیــز کاهــش یابــد (.)4

تعریف اختالل سلوک
در پنجمیــن ویرایــش کتــاب راهنمــای تشــخیصی و آمــاری

اختــال ســلوک برحســب ســن شــروع نشــانهها در افــراد

متفــاوت اســت و بــه ســه زیرگــروه اصلــی تقســیم میشــود.
نــوع اول ،شــروع در دوران کودکــی کــه دس ـتکم یــک مــاک

تشــخیصی را قبــل از ســن  10ســالگی نشــان میدهــد .نــوع
دوم ،شــروع در دوره نوجوانــی ،فــرد پیــش از  10ســالگی هیــچ
) 1- Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM5-
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عالمــت بــارزی از مالکهــای تشــخیصی را نــدارد .نــوع ســوم،
شــروع نامعیــن کــه در آن مالکهــای الزم بــرای تشــخیص
وجــود دارد ،امــا شــن شــروع مشــخص نیســت (.)5

محمدخانــی و اســکندری ( )8ایــن میــزان شــیوع را  10/2درصد
گــزارش کردنــد.

سببشناسی اختالل سلوک
عوامــل خطرســاز در بــروز اختــال ســلوک در پنجمیــن

فقــدان تنظیــم هیجــان ،بیباکــی و عــدم حساســیت نســبت

ویرایــش راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای روانــی

ســلوک اســت .ویژگــی اصلــی افــراد بــا اختــال ســلوک داشــتن

هســتند .ازجملــه عوامــل مزاجــی موثــر میتــوان بــه هــوش

بــه تنبیــه از مهمتریــن ویژگیهــای توصیفــی فــرد بــا اختــال

شــامل عوامــل مزاجــی ،محیطــی ،ژنتیکــی و فیزیولوژیــک

یــک الگــوی رفتــاری مکــرر اســت کــه حقــوق دیگــران و

(بهویــژه هــوش غیرکالمــی) پایینتــر از میانگیــن در ایــن

نقــض میشــود .وجــود ســه مشــخصه رفتــاری یــا بیشــتر در

از دیگــر ویژگیهــای افــراد بــا اختــال ســلوک اســت .ســبک

هنجارهــای اصلــی اجتماعــی متناســب بــا ســن در ایــن رفتارهــا
طــول  12مــاه بهطــور مکــرر یــا یــک مشــخصه بــرای  6مــاه در

رفتــار فــرد منجــر بــه تشــخیص اختــال ســلوک میشــود .ایــن

افــراد اشــاره کــرد .همچنیــن خلقوخــوی دشــوار در آنهــا نیــز
فرزندپــروری نادرســت در خانــواده ،آزار جســمی و جنســی،

بیتوجهــی والدیــن ،تغییــر مکــرر مراقبــان ،مجــرم بــودن

رفتارهــا باعــث تخریــب کارکــرد اجتماعــی ،تحصیلــی و شــغلی

والدیــن ،زندگــی مؤسسـهای در اوایــل زندگــی و انواع مشــکالت

یو
فــرد بــا اختــال ســلوک بهطــور مکــرر برداشــتهای منفــ 

محیطــی اختــال ســلوک بــه شــمار آینــد .همچنیــن قــرار گرفتن

پرخاشــگرانه پاســخ میدهــد و رفتــار خــود را منطقــی و موجــه

همســاالن نیــز از عوامــل خطرســاز بــه شــمار میآیند .از ســویی

فــرد میشــوند و در محیطهــای مختلــف دیــده میشــود.

تهدیدکننــد ه از رفتــار دیگــران دارد کــه معمــو ً
ال بــا بازخوردهــای

میپنــدارد .رفتارهــای پرخاشــگرانه معمــو ً
ال از فــرد دارای
اختــال ســلوک آغــاز میشــود (.)5

میزان شیوع اختالل سلوک
بیشــترین شــیوع اختــال ســلوک در دوره کودکــی و نوجوانی

اســت .ایــن اختــال در پســران در حــدود  6-16درصــد و

در دختــران  2-9درصــد افــراد زیــر  18ســال گــزارش شــده

اســت .در بررســی دیگــری نیــز ایــن درصــدد حــدود 5-10

در از جمعیــت  8-16ســالهها را تشــکیل میدهــد ( .)6در

ایــران نیــز پژوهشهــای متعــدد نشــانگر شــیوع بــاالی ایــن
اختــال هســتند .میــزان شــیوع در پژوهشهــای مختلــف و

بــا گروههــای مختلــف تــا حــدی متغیــر اســت .بــرای مثــال،
در پژوهــش ضیاءالدینــی ،میرکافــی و نخعــی ( )7شــیوع اختــال
ســلوک در دانشآمــوزان پســران ابتدایــی شــهر کرمــان 13/2
و در دختــران  7/3درصــد نشــان داده شــد .نتایــج پژوهشــی
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روانــی در خانــواده میتواننــد بهعنــوان عوامــل خطرســاز
فــرد در گروههــای پرمخاطــره و بزهــکار یــا طــرد شــدن از ســوی

تعامــل همیشــگی و اثباتشــده اثــر عوامــل محیطــی بــا عوامــل
ژنتیکــی و فیزیولوژیــک در بــروز بســیاری از اختــاالت همــواره

وجــود داشــته اســت و در اختــال ســلوک نیــز همیــن تعامــل

وجــود دارد (.)5

بــا توجــه بــه همبــودی اختــال ســلوک بــا اختاللهــای

بســیاری ماننــد نارســایی توجه-بیشفعالــی ،بیاعتنایــی

مقابلـهای ،ســوءمصرف مــواد ،نارســاییهای هیجانــی و ارتباطی

و مشــکالت تحصیلــی ،اختاللهــای اضطرابــی و خلقــی،
موفقیــت در درمــان آن نیــز کــم اســت (.)9

رایجترین عالئم و نمودهای اختالل سلوک
ط مدرسه و خانه چیست؟
در محی 
اخــراج افــراد از مدرســه ،مشــکالت ســازگاری در محیــط

مدرســه و کار ،مشــکالت قانونــی ،بیماریهــای مقاربتــی و
بارداریهــای ناخواســته ،جراحتهــای جســمانی ناشــی از
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مروری بر مداخلههای اثربخش برای کودکان و نوجوانان با اختالل سلوک

تصادفــات یــا دعواهــای مکــرر در محیــط مدرســه ،کار یــا
اجتمــاع ،دشــواری پذیــرش ایــن افــراد در مــدارس عــادی،

رفتارهــای جنســی زودرس و نامناســب ،کشــیدن ســیگار ،مواد،

بــا والدیــن از جملــه نمودهــای رفتــاری افــراد بــا اختــال ســلوک
اســت (5و.)11

انواع راهبردهای درمانی
راهبردهــای درمانــی متفاوتــی در درمــان اختــال

ســلوک مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه ازجملــه میتــوان

بــه دارودرمانــی ،درمانهــای شــناختی ،رفتــاری ،آمــوزش

مهارتهــای زندگــی ،آمــوزش مهارتهــای اجتماعــی،
بازیدرمانــی و مداخلــ ه در ســطح مدرســه اشــاره کــرد کــه

پژوهشهــای مختلــف بــه بررســی میــزان اثربخشــی روشهــای
درمانــی گوناگونــی پرداختهانــد.

یکــی از راهبردهــای مؤثــر بــرای اختــال ســلوک ،آمــوزش

توجــه بــه مشــکالت ناشــی از ضعــف در مهارتهــای اجتماعی،
آمــوزش ایــن مهارتهــا میتوانــد ثمراتــی همچــون مهــارت در
حــل مســئله ،کاهــش رفتارهــای بزهکارانــه و بهبــود توانایــی

گفتوگــو را بــرای فــرد بــه همــراه داشــته باشــد (.)14

یکــی از مداخلههــای موثــر در درمــان اختــال ســلوک،

آمــوزش رفتــاری بــه والدیــن کــودکان بــا اختالل ســلوک اســت.
در رفتارهــای والدیــن دارای کــودک بــا اختــال ســلوک تهدیــد

فرزنــد ،عصبانیــت از فرزنــد ،تنبیــه فرزنــد ،امرونهــی و انتقــاد

کــردن از فرزنــد بیشــتر دیــده میشــود .آمــوزش مناســب برای

ایــن والدیــن میتوانــد منجــر بــه کاهــش درگیــری در خانــواده

بهخصــوص بــا فرزنــد دارای اختــال و کاهــش تنبیــه کــودک

شــود ،همچنیــن موجــب افزایــش تعامــات مثبــت نیز میشــود
( .)15در ایــن میــان بــر اســاس یافتههــای پژوهشــی ولفنــدن،

ویلیمــز و پیــت )16(1روش درمانــی مبتنــی بــر آمــوزش والدین
بیشــترین اثربخشــی را در بهبــود کــودک دارای اختــال ســلوک

دارد .از میــان مشــکالت متعــدد افــراد بــا اختــال ســلوک،

مهارتهــای زندگــی بــه فــرد دارای ایــن اختــال اســت.

پرخاشــگری یکــی از ویژگیهــای بــارز و اصلــی در ایــن اختــال

مدرســه ،فــرد در زمینــه مهارتهــای زندگــی بــه توانمنــدی

مصــرف مــواد و خشــونت در بزرگســالی در ارتبــاط اســت،

رشــد عزتنفــس ،بــاال رفتــن ظرفیــت روانشــناختی و کاهــش

اختــال ســلوک یــک راه پیشــگیری از خشــونت و بزهــکاری در

بــا توجــه بــه آســیبپذیری نوجوانــان دارای اختــال ســلوک

مطالعــه خــود نشــان داد کــه آمــوزش مهارتهــای اجتماعــی و

بــا کمــک آمــوزش مهارتهــای زندگــی از طریــق والدیــن و

بــه شــمار میآیــد .اختــال ســلوک در کودکــی بــا نــرخ بــاالی

دســت مییابــد کــه ایــن توانمنــدی موجــب رفتــار ســازگارانه،

ازایـنرو توجــه و درمــان پرخاشــگری در دوران کودکــی افــراد بــا

مشــکالت اجتماعــی در افــراد بــا اختالل ســلوک میشــود (.)11

آمــوزش نظاممنــد مهارتهــای زندگــی بــه آنهــا اهمیــت

بســیار دارد .همتــی علمــدار لــو و شــجاعی ( )12در پژوهــش

خــود نشــان دادنــد کــه دانشآمــوزان مقطــع راهنمایــی دارای

اختــال ســلوک ،مهارتهــای زندگــی الزم بــرای ســازگاری را

ندارنــد و برداش ـتهای غلطــی از رویدادهــای اجتماعــی دارنــد

کــه درنهایــت موجــب ایجــاد مشــکالت بیــن فــردی میشــود.
بــر اســاس ایــن پژوهــش آمــوزش مهارتهــای اجتماعــی بــه
نوجوانــان دارای اختــال ســلوک موجــب بهبــود مهارتهــای
ارتباطــی ،رشــد ادراک آنهــا از رفتــار و بازخوردهــای دیگــران و

پاســخدهی مناســب در ایــن افــراد میشــود.

کــودک بــا اختــال ســلوک نســبت بــه همســاالن خــود

در ارتبــاط بــا خانــواده و همکالســیها و معلمــان خــود از

مهارتهــای اجتماعــی ضعیفتــری برخــوردار اســت کــه ایــن
ضعــف در تمامــی زمینههــای فعالیتــی او همچــون زمینههــای

بزرگســالی محســوب میشــود ( .)17نصــر اصفهانــی ( )18در
آمــوزش رفتــاری والدیــن دارای فرزنــد بــا اختــال ســلوک در
بهبــود پرخاشــگری ایــن کــودکان اثــر مثبــت دارد.

همانگونــه کــه پیشازایــن اشــاره شــد ،یکــی از راهبردهــای

درمانــی اختــال ســلوک ،آمــوزش رفتــاری بــه والدیــن اســت.

ایــن آموزشهــا انــواع مختلفــی دارنــد ،یکــی از ایــن برنامههــای
آموزشــی «روش آمــوزش رفتــاری بارکلــی 2بــه مــادران» اســت.

برایــن اســاس مــادران در جلســات آموزشــی مهارتهــای
رفتــاری مختلــف قــرار میگیرنــد .در پژوهــش گــودرزی،

هاشــمی و تقــوی ( )19روش آمــوزش رفتــاری بارکلــی در ده
جلســه آموزشــی ارائــه شــد کــه در ادامــه بهطــور مختصــر

اشــاره میشــود.

1- Woolfenden, Williams, Peat
2- Barkley
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بیپروایــی در رفتــار بــا کارکنــان مدرســه و مشــکالت ارتباطــی

شــخصی ،تحصیلــی ،شــغلی و اجتماعــی بــروز مییابــد ( .)13بــا

تعلیم و تربیت استثنایی

مروری بر مداخلههای اثربخش برای کودکان و نوجوانان با اختالل سلوک

کودک

• آشنایی با ویژگیهای اختالل سلوک
• آموزش چگونگی شکلدهی به رفتار

• آموزش مهارتهای ارتباطی مؤثر

• آمــوزش تقویــت مثبــت بــه والدیــن بــرای بــاال بــردن

• ایجاد حس همکاری و روشهای حل مسئله

میــزان پیــروی فرزندانشــان از آنهــا

• شناخت و پذیرش پیامدهای منطقی و طبیعی

• افزایش بازی مستقل

نتایــج مقایســه دو رویکــرد آموزشــی والدیــن (رویکــرد

• یاددهی روش ژتونی به مادران

آدلــری و رویکــرد بارکلــی) نشــانگر اثربخشــی بیشــتر رویکــرد

آدلــری بــر مؤلفههــای خانــواده ازجملــه کاهــش تعــارض،

• روش بهای پاسخ

افزایــش کنتــرل در محیــط خانــواده و افزایــش جهتگیــری

• روش محرومسازی
• تعمیم روش محرومسازی برای رفتارهای بد دیگر
• آموزش مدیریت رفتار کودک در محیطهای عمومی
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــانگر اثربخشــی آمــوزش

برنامــه رفتــاری والدیــن بارکلــی بــه مــادران بــا فرزنــدان
دارای اختــال ســلوک بــود .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد

کــه رفتــار والدیــن بهخصــوص مــادران در رفتــار و عملکــرد

کــودکان دارای مشــکالت رفتــاری نقــش مهمــی دارد .رفتــار

محکــم و قانونمنــد و درعینحــال منعطــف از ســوی والدیــن

میتوانــد در پیشــگیری ،بــروز و حتــی بهبــود مشــکالت رفتاری
فرزندانشــان اثرگــذار باشــد.

یکــی دیگــر از رویکردهــای آموزشــی والدیــن ،رویکــرد

آموزشــی آدلــری 1اســت کــه ایــن رویکــرد نیــز همچــون رویکرد
بارکلــی از گامهــای آموزشــی تشــکیل شــده اســت .کلیــت

گامهــای آموزشــی در الگــوی آمــوزش والدیــن آدلــری شــامل
مــوارد زیــر میباشــد:

• آشــنایی بــا روشهــای فرزندپــروری مبتنــی بــر رویکــرد

آدلــری

• شــناخت عوامــل مؤثــر بــر رشــد کــودک و مفهــوم ترتیــب

تو لد

• آشــنایی والدیــن بــا باورهــای منفــی خــود و راههــای مقابلــه

بــا آن

• معرفــی روشهــای مواجهــه با اهــداف نادرســت رفتارهای
1- Adlerian Theory
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روش آمــوزش مدیریــت خانــواده و آمــوزش مهارتهــای

حــل مســئله ازجملــه دیگــر روشهــای درمانــی بــرای اختــال

ســلوک هســتند کــه نتایــج پژوهشهــای بســیاری اثربخشــی
آنهــا را نشــان دادهانــد ( .)21بــا توجــه بــه نقــش مهــم والدیــن
در فراینــد درمــان و کاهــش مشــکالت هیجانــی -اجتماعــی

کــودکان و نوجوانــان ( ،)22آمــوزش مدیریــت بــه والدیــن

یکــی از مداخــات رواندرمانــی اثربخــش اســت کــه از طریــق
آگاهســازی والدیــن و ایجــاد تعامــل ســازگارانه ،بــه کاهــش

رفتارهــای مخــرب کــودک بــا اختــال ســلوک منجــر میشــود

( .)23در ادامــه گامهــای مداخلــه آمــوزش مدیریــت والدیــن

مــورد اســتفاده در پژوهــش عیســینژاد و خنــدان ( )24بــه
اختصــار بیــان میشــود:

• والدیــن رفتارهــای کــودک را مشــخص و تعریــفکننــد و

درمانگــر تعریــف مشــخصی از مشــکالت را بیــان میکنــد.

• توضیــح دربــاره تقویــت مثبــت ،توضیــح دربــاره جدولــی از

تقویــت مثبــت بــه والدیــن و تکمیــل آن (تقویــت رفتار کــودک و

• معرفی راههای مقابله با استرس
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فرهنگــی بــوده اســت (.)20

ثبــت آن در صــورت مشــاهده رفتــار مناســب موردنظر)

• تمریــن و تکــرار برنامــه تقویــت و در صــورت مشــاهده

رفتــار نامناســب از ســوی کــودک ،بهتعویــق انداختــن تقویــت

(رفتارهــای مناســب غیر مناســب مطابــق قوانیــن از پیش تعیین
شــده هســتند)

• آموزش روشهای توجه کردن و نادیده گرفتن
• توضیــح دربــاره شــکلدهی رفتــار خــاص ،تمریندهــی

بــه والدیــن ،بررســی رفتــار کــودک از طــرف والدیــن و معلــم
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• شناخت علل رفتارهای کودکان

• آموزش چگونگی دلگرمی دادن به خود و کودک

تعلیم و تربیت استثنایی

مروری بر مداخلههای اثربخش برای کودکان و نوجوانان با اختالل سلوک

• بررســی و بحــث در زمینــه چگونگــی مقابلــه بــا مشــکالت

کــودک

• آمــوزش چگونگــی برخــورد بــا رفتارهــای نامطلــوب
• آمــوزش چگونگــی ســرزنش و مجــازات بــرای والدیــن و

چگونگــی تقویــت رفتارهــای اجتماعــی

• توافق والدین درباره چگونگی رفتار با کودک خود
• آموزش مهارتهای گفتگو با کودک و تمرین آنها
نوجوانــان بــا اختــال ســلوک بهعنــوان گروهــی از افــراد

جامعــه کــه دارای رفتارهــای پرخطــر هســتند شــناخته

میشــوند .در ایــن افــراد احتمــال ســوءمصرف مــواد بــاال اســت
بنابرایــن اســتفاده از یــک روش پیشــگیرانه و موثــر میتوانــد

نقــش بســزایی در پیشگیــری از ایــن مشــکل داشــته باشــد .در

پژوهــش عمــاری ،پاشاشــریفی ،هاشــمیان و میــر زمانــی ()25
یــک روش پیشــگیرانه از ســوءمصرف مــواد بــه نــام «شــادی»
بــرای افــراد دارای اختــال ســلوک و اختــال رفتــار مقابلــهای

طراحــی و اجــرا شــد .در مداخلــه مــورد اســتفاده ،آموزشهــای

شــناختی -رفتــاری در زمینــه مهارتهــای اجتماعــی مقابلــه بــا
ســوءمصرف مــواد آمــوزش داده شــد .ازجملــه ایــن آموزشها،

حــل مســئله و آمــوزش جــراتورزی بــود .نتایــج پژوهشــی

نشــانگر اثربخشــی ایــن روشهــا بــر کاهــش پرخاشــگری و
افزایــش مهارهــای اجتماعــی هســتند کــه درنتیجــه در کاهــش
ســوءمصرف مــواد موثــر اســت .الگــوی پیشــگیری از مصــرف
مــواد «شــادی» بــا کمــک اصلــی والدیــن اجــرا میشــود کــه بــه

معنــی «والــد محــور» بــودن ایــن الگــو اســت .از ســویی نتایــج

پژوهشهــای متعــدد بــر نقــش و تاثیــر برنامههــای والــد محــور
در کاهــش مصــرف مــواد ،ایجــاد نگــرش منفــی بــه مــواد ،رشــد

عزتنفــس و بهبــود روابــط والد-فرزنــدی اشــاره میکننــد
( .)26تکیــه اصلــی ایــن برنامــه پیشــگیری بــر آمــوزش

مهارتهــای اجتماعــی ،مقابلــه ،جــراتورزی ،مهارتهــای

ارتباطــی مرتبــط با همســاالن ،آگاهــی دادن از مضــرات مصرف
مــواد و عــوارض آنهــا ،حــل مســئله و آمــوزش مهارتهــای
زندگــی بــه افــراد اســت (.)25

از دیگــر راهبرهــای مــورد اســتفاده بــرای اختــال ســلوک

بهویــژه بــرای کــودکان بــا ایــن اختــال ،بازیدرمانــی اســت.

بازیدرمانــی یــک رویکــرد ســاختارمند و مبتنــی بــر نظریــه

مناســب اثربخــش اســت ( .)27بازیدرمانــی یــک رفتــار
پیچیــده اســت کــه بــه شــکلی ســاده نمــود مییابــد درحالیکــه

بازیدرمانــی قــدرت درمانــی باالیــی دارد .درمانگــران بــا

کمــک بازیهــا موجــب رشــد مهارتهــای اجتماعــی و عواطــف
در کــودک میشــوند و ســازگاری کــودک را بــاال میبرنــد (.)28

بــا توجــه بــه اینکــه بازیدرمانــی راهــی بــرای ابــراز عواطــف،

ایجــاد ارتبــاط اجتماعــی ،بــروز هیجانــات و مشــکالت خانوادگی
در کــودکان اســت ،نتایــج پژوهشــی نشــانگر اثربخشــی اســتفاده

از بازیدرمانــی در درمــان مشــکالت کــودکان بــا اختــال
ســلوک بــوده اســت .کــودک بــا کمــک بــازی میتوانــد بهنوعــی

ارتبــاط بیــن افــکار درونــی و دنیــای خــارج از خــود دســت یابــد.
از ســویی کــودک بــا ایجــاد رابطــه مناســب بــا درمانگــر و بــا

کمــک بــازی میتوانــد خــود را بیــان کنــد در نتیجــه از طریــق
بــازی تجربیــات و احساســات تهدیدکننــده در کــودک بــروز

داده میشــوند .بنابرایــن بازیدرمانــی ازجملــه صحیحتریــن

روشهــای درمانــی کــودک بــه شــمار میآیــد؛ زیــرا کــودک

در بیــان شــفاهی هیجانــات و افــکار خــود بــا مشــکالت متعــدد

همچــون کمبــود ذخیــره لغــات ،اضطــراب و ادراک غلــط از
رخدادهــا مواجــه اســت کــه بــا کمــک بازیدرمانــی بهبــود

مییابنــد ( .)27در میــان روشهــای مــورد اســتفاده در حیطــه

بازیدرمانــی ،بازیدرمانــی گروهــی از جایــگاه ویــژه برخــوردار

اســت .بازیدرمانــی گروهــی فراینــدی روانشــناختی و اجتماعی
اســت کــه در آن کــودک بــا قــرار گرفتــن در اتــاق بــازی در کنــار

گروهــی از کــودکان ،اطالعــات مفیــدی را یــاد میگیرد .از ســویی

بــازی گروهــی بــرای درمانگــر نیــز ایــن فرصــت را محیــا میکنــد
تــا در شــرایط مختلــف آموزشهــای مفیــدی را ارائــه دهــد،

حــل مســئله ،مشــارکت ،خودشــاهدگری ،مســئولیتپذیری،
ابــراز هیجانــات ،احتــرام گذاشــتن ،پذیــرش خــود و دیگــران،

افزایــش مهارتهــای اجتماعــی ،افزایــش عزتنفــس و کاهــش
افســردگی از جملــه آثــار مثبــت بازیدرمانــی گروهــی بــرای

کــودکان بــه شــمار میآیــد.

ســریحی ،پورنســایی و نیکاخــاق ( )27در پژوهــش

خــود از بازیدرمانــی گروهــی بــرای کــودکان دارای مشــکالت
رفتــاری اســتفاده کردنــد کــه نتایــج آن نشــانگر اثربخشــی

بازیدرمانــی گروهــی بــرای کــودکان دارای مشــکالت رفتــاری

بــود .بازیهــای مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش شــامل ایــن
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کــودکان و در نظــر گرفتــن عواقــب خــاص بــرای آنهــا

درمــان اســت کــه در یادگیــری کــودکان و برقــراری ارتبــاط

تعلیم و تربیت استثنایی

مــوارد بودنــد:

مروری بر مداخلههای اثربخش برای کودکان و نوجوانان با اختالل سلوک

کــودکان بهــره بــرد.

• اســتفاده از لگوهــای اســباببازی بــا هــدف ایجــاد حــس

هاشــمی ،اقبالــی و علیلــو ( )30در بررســی خود ،اثربخشــی،

کــودکان (مث ـ ً
ا ســاخت یــک ســازه مثــل خانــه توســط کــودکان

اخــال ســلوک را نشــان دادنــد .یکــی از رایجتریــن روشهــای

تعامــل و همــکاری گروهــی و کاهــش رفتارهــای گوشـهگیرانه در

• اســتفاده از خمیربــازی و تشــویق کــودکان بــه ســاخت

اشــکال و اشــیاء موردعالقــه خــود

• انجــام بازیهــای موزیــکال (مثــ ً
ا بــا پخــش موزیــک

شــرکتکنندگان دوره چنــد صندلــی میچرخنــد و بــا قطــع آن

بایــد روی صندلیهــا مینشــینند ،بــا کــم و زیــاد کــردن صــدای
موزیــک کــودکان بایــد بــه دنبــال شــیء پنهــان شــده بگردنــد)

• اجــرای مســابقه ســاخت کاردســتی بــا وســایلی مثــل کاغــذ

رنگــی ،مقــوا ،قیچی و چســب .پــس از اتمــام کار از خــود کودکان

نظرخواهــی بــه عمــل میآیــد و بهتریــن کاردســتی از نظــر
خودشــان را انتخــاب میکننــد و در نهایــت تمامــی کاردســتیها

تشــویق میشــوند.

• اســتفاده از عروســکهای خیمهشــببازی بــرای نمایــش

دادن رفتارهــای مناســب اجتماعــی توســط خود کــودکان

• اجــرای نمایــش توســط خــود کــودکان و انتخــاب محتــوای

مناســب بــرای نمایــش بهگونــهای کــه رفتارهــای مناســب
اجتماعــی در آن تمریــن شــود.

نتایــج ایــن پژوهــش اثربخشــی اجــرای ایــن بازیهــا بــرای

کــودکان دارای مشــکالت رفتــاری را نشــان داد و مشــخص شــد

کــه بازیهــای گروهــی مــورد اســتفاده در بهبــود مشــکالت

رفتــاری ایــن گــروه مؤثــر بــوده اســت .بنابرایــن میتــوان
بازیدرمانــی گروهــی را بهعنــوان یکــی دیگــر از راهبردهــای
کاربــردی در درمــان اختــال ســلوک بــه کار بــرد.

اســتفاده از قصــه درمانــی نیــز راهبــردی درمانــی جهــت

بهبــود ســازگاری اجتماعــی کــودکان بــا اختــال ســلوک اســت.

اصغــریزاده ســلمانی و پورشــریفی ( )29در پژوهــش خــود
نشــان دادنــد کــه اســتفاده از قصــه درمانــی (بــه زبــان مــادری

یتوانــد نقــش بســزایی در افزایــش
و بــه زبــان غیــر مــادری) م 
ســازگاری اجتماعــی کــودکان بــا اختــال ســلوک داشــته باشــد.

بنابرایــن میتــوان از قصههــای بــا محتــوای مناســب اجتماعــی
در ایجــاد رفتارهــای پســندیده و رشــد ســازگاری اجتماعــی ایــن
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درمانــی اختــاالت روانــی کــودک ،آمــوزش خودآمــوزی کالمی

اســت کــه ریشــه در کارهــای ویگوتســکی 1و لوریــا 2دارد .اســاس

ایــن برنامــه شــامل سرمشــق دهــی راهبردهــای شــناختی
از ســوی درمانگــر بــه کــودک و پاســخهای ســاختارمند بــه

ســؤاالتی همچــون «مشــکل مــن چیست؟»«،نقشــه و طــرح مــن

چیســت؟» میباشــد .در ادامــه گامهــای برنامــ ه خودآمــوزی
آورده شــده اســت.

• یــک فــرد بزرگســال بهعنــوان سرمشــق بــا صــدای بلنــد

بــا خــود صحبــت کنــد و تکلیفــی را انجــام دهــد (سرمش ـقدهی
شــناختی)

• کــودک همــان تکلیــف را بــا راهنمایــی فرد سرمشـقدهنده

انجــام دهــد (راهنمایی آشــکار و مشــخص بیرونی)

• کــودک در ایــن مرحلــه خودش را بــا صدای بلنــد راهنمایی

کنــد (خود رهبــری 3آشــکار) و تکلیف را انجــام دهد.

• کــودک درحالیکــه تکلیــف را انجــام میدهــد بــا صــدای

آهســته خــودش را راهنمایــی کند (حــذف تدریجــی خودرهبری
آشکار .)4

• کــودک درحالیکــه بیصــدا یــا خیلــی آهســته و غیرکالمــی

خــود را رهبــری میکنــد تکلیــف را انجــام میدهــد (خودآمــوزی

ناآشکار) (.)31

بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش میتــوان بیــان کــرد کــه بــا

کمــک آمــوزش خودآمــوزی کالمــی ،کــودک مراحــل پنجگانــه

مســئله گشــایی را یــاد میگیــرد و از پاسـخهای فــوری و تکانشــی
پرهیــز میکنــد ،جنبههــای اساســی مشــکالت را بررســی و

شناســایی میکنــد و راهحلهــای ممکــن را در نظــر میگیــرد و
از ایــن طریــق ســازگاری کلــی کــودک رشــد مییابــد .همچنیــن

کــودک بــا کمــک ایــن آموزشها بــه تفکر کالمــی دســت مییابد
و از طریــق گفتــار درون ـی ،بــه اجتماعــی شــدن میرســد (.)32

1- Vygotsky
2- Luria
3- Self-Guidance
4- Fading

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 13:00 +0330 on Thursday November 14th 2019

حاضــر در اتــاق بــازی)

خودآمــوزی کالمــی بر بهبــود ســازگاری اجتماعی کــودکان دارای

تعلیم و تربیت استثنایی

مروری بر مداخلههای اثربخش برای کودکان و نوجوانان با اختالل سلوک

بحث و نتیجه گیری

اختــال ســلوک یکــی از رایجتریــن مشــکالت رفتــاری در

مداخلههــای گوناگونــی کــه اثربخشــی آنهــا در ســایر مشــکالت
رفتــاری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ،اســتفاده کننــد.

میــان کــودکان و نوجوانــان و یکــی از دالیــل اصلــی مراجعــه بــه

کلینیکهــای رواندرمانــی اســت ،لــذا یافتــن روشهــای درمانی

مؤثــر و کاربــردی بــرای افــراد بــا اختــال ســلوک اهمیــت بســیار
دارد .ایــن پژوهــش شــامل برنامههــا و مداخــات آموزشــی

میباشــد کــه اثربخشــی آنهــا در پژوهشهــای متعــدد مــورد

بررســی قــرار گرفت ـ ه اســت .آمــوزش مهارتهــای زندگــی بــه
افــراد بــا اختــال ســلوک یکــی از روشهــای بهبــود ســازگاری و

کاهــش مشــکالت اجتماعــی ایــن افــراد اســت ( .)33از ســویی،
پرخاشــگری یکــی از ویژگیهــای اصلــی در اختــال ســلوک بــه

شــمار میآیــد ،بنابرایــن بهبــود رفتارهــای پرخاشــگرانه یــک
هــدف مهــم و اساســی اســت کــه میتوانــد موجــب کاهــش

رفتارهــای پرخاشــگرانه و پیشــگیری از خشــونت و بزهــکاری
در بزرگســالی آنهــا شــود .ایــن هــدف بــا کمــک آمــوزش

مهارتهــای اجتماعــی بــه کــودکان و نوجــوان بــا اختــال
ســلوک و آموزشهــای رفتــاری بــه والدیــن ایــن افــراد حاصــل

میشــود .)18( .ازجملــه روشهــای آموزشــی بــه والدیــن،

روش آمــوزش رفتــاری والدیــن براســاس رویکــرد بارکلــی

اســت .روش دیگــر آمــوزش والدیــن براســاس رویکــرد آدلــری

اســت ( .)20راهبــرد دیگــر آمــوزش ،مدیریــت خانــواده و

آمــوزش مهارتهــای حــل مســئله میباشــد کــه در کاهــش
مشــکالت هیجانی-اجتماعــی افــراد بــا اختــال ســلوک مؤثــر
اســت (21و .)22برنامههــای پیشــگیری از ســوءمصرف مــواد
ماننــد برنامــه «شــادی» میتواننــد در پیشــگیری از ابتــای

نوجوانــان بــا اختــال ســلوک بــه مصــرف مــواد جلوگیــری کننــد

( .)25اســتفاده از بازیدرمانــی ( )27و قصهگویــی ( )29نیــز بــه

بهبــود کــودکان بــا اختــال ســلوک کمــک میکننــد و در نهایــت،
بهمنظــور رشــد ســازگاری و تقویــت توانایــی حــل مســئله،
اســتفاده از خودآمــوزی کالمــی میتوانــد کمــک شــایانی بــه

کــودکان بــا ایــن اختــال کنــد (.)30

امیــد اســت در پژوهشهــای دیگــر ،راهبردهــای کاربــردی

بیشــتری در زمینــه بهبــود مشــکالت کــودکان و نوجوانــان بــا

اختــال ســلوک مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد تــا والدیــن و معلمــان
دارای کــودک بــا ایــن اختــال بــا کمــک ایــن راهبردهــای موثــر

بــه کاهــش مشــکالت ایــن افــراد کمــک کننــد .ازاینرو پیشــنهاد

میشــود کــه پژوهشــگران عالقهمنــد در ایــن زمینــه از
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