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مـــهـمان  ســــــردبیـــر  سخن 

درک اختالالت هـــیجانــــݡی- رفــتاری در ݡگستره تحول

را  مـرگ  زمـان  تـا  نطفـه  انعقـاد  زمـان  از  تحـول،  ســن   
ً

اصـوال
بیشـــــتر  در  تحولـی  تغــــییرات  بیشــــترین  ولـی  می شــــود،  شـامل 
و  می دهنـد  رخ  سـالگی   18 سـن  از  قبـل  تـا  مـــهم  کــنش هـــای 
پایین تـر باشـد، تغییـرات بیشـتری در او در  کـودک  هـر چـه سـن 
پایین تـر،  سـنین  در  آسـیب  بنابرایـن  و  بـود  خواهـد  انجـام  حـال 
خواهـد  دنبـال  بـه  وی  بـرای  را  بیشـتری  منفـی  پیامدهـای 
بـا محیـط لحظـه  بـه  لحظـه در حـال  تعامـل  کـودک در  داشـت. 
اسـت. در  و »شـدن«  فزآینـده  دگرگونـی، درک مسـتمر  و  تحـول 
جسـمانی،  مختلـف  جنبه هـای  تحـول،  مسـتمر  جریـان  ایـن 
معنـوی  و  اجتماعـی،  رفتـاری،  هیجانـی،  عاطفـی،  شـناختی، 
بـوده و وضعیـت بهنجـار فـرد را رقـم می زننـد؛  بـا هـم در تعامـل 
ماننـد  کـودک  تحـول جسـمانی  بـه  تنهـا  نمی تـوان  میـان  ایـن  در 
کتسـاب  مهارت هـای حرکتـی اهمیـت داد و  تغییـر وزن، قـد، و ا
گفتـار،  تحـول روان شـناختی وی ماننـد فرآیندهـای تفکـر، زبـان و 
روان شـناختی  ابعـاد  سـایر  و  بین فـردی،  روابـط  خودپنداشـت، 

گرفـت. نادیـده  را  وی 
دهـه  گذشـته پیشـرفت های خارق العـاده ای در درک مباحـث 
تمایـز  و  نوجـوان  و  کـودک  روان شناسـی مرضـی  بـا  مرتبـط  خـاص 
رفتارهـای بهنجـار از نابهنجـار انجـام شـده اسـت. پیشـرفت های 
و  مشـکالت  تشـخیص  اخیـر  دهه هـای  در  بالینـی  و  پژوهشـی 
کم توانـی  کودکـی و نوجوانـی ماننـد  اختـالالت روان شـناختی دوره  
یادگیـری  و  ارتباطـی  اختـالالت  تیسـم، 

ُ
ا طیـف  اختـالل   ذهـــنی، 

مقابلـه ای،  نافـــرمانی  فــزون کـــنشی،  توجـه/  نارســایی  خـاص، 
مشـکالت اضطرابـی، وسـواس  بی اختیـاری، و نظایـر آن را تسـهیل 
تظاهـرات  و  نمـود  تحولـی،  دیـدگاه  مشـابه  طـور  بـه   اسـت.  کـرده 
مشـخص  دقیـق  طـور  بـه   مختلـف  سـنین  در  را  اختـالل  یـک 
سـنین  از  را  رفتـاری  هیجانـی/  اختـالالت  ردیابـی  امـکان  و  کـرده 
مـــطالعه   کـه  توجـه داشـت  بایـد  اسـت.  کـرده  امکان پذیـر  پاییـن 
و  کـودک  فــراســـوی  نوجـــوان،  و  کـودک  مــرضـــی  روان شـــــناسی 

خـــانواده او اســـت و تأثیرهـای جامعـه و فرهـــنگ را نیـز بـر اسـاس 
می شـود. شامـــل  توحیدیافــــته  روی آورد  یـک 

کـودکان  روانـی  اختـالالت  از  نادرســـت  درک  قــــرن ها  از  بعـد 
سـالمت  حاضـر  حـال  در  آنهـا،  از  مختلـف  ســــوءاستفاده های  و 
کـودکان و درمـان مشـکالت روان شـناختی آنهـا در تمامـی  روانـی 
کارآمـد انجام می شـود  کشـورهای پیشـرفته  دنیـا بـه شـیوه  عملـی و 
نیازهـای  هماننـد  فرزنـدان  روانـی  نیازهـای  بـه  والدیـن  بیشـتر  و 
جسـمانی آنهـا اهمیـت می دهنـد؛ امـا بـا ایـن  کـه پیشـگیری از بـروز 
در  بهنـگام  مداخلـه   و  کـودکان  در  رفتـاری  هیجانـی/  اختـالالت 
اختـالالت  کـه  اسـت  سرسـام آوری  هزینه هـای  از  جلوگیـری  واقـع 
بـا  بـه فـرد، خانـواده، و جامعـه وارد می کنـد؛  روانـی در بزرگسـالی 
ایـن وجـود همچنـان ضـرورت و اهمیـت معاینـه  روانـی در سـنین 
برنامه هـای مداخلـه ای پیشـگیرانه  و  تـا دو سـالگی(  اولیـه )صفـر 
کـه بیشـتر تأخیرهـای تحولـی بـه  کشـور مـا باعـث شـده اسـت  در 
از  عظیمـی  سـیل  بـا  سـویی  از  و  تبدیـل  شـوند  تحولـی  اختـالالت 
کـه  کار داریـــم  دانــش آمـــوزانی در مقاطـع مختلـف تحصیلـی ســـر و 
بـا مشـکالت هیجانـی- رفتـاری- تحصیلـی بسـیار مواجه هسـتند.

و  والدیـن  بـرای  کـودک  روان شـناختی  تحـــوالت  بـا  آشــــنایی 
جــنبه هــــای  تحـــول  زیـرا  اسـت،  ضــــروری  بســــیار  کـودکان  حتـی 
کنـش وری انسـان در طـول زندگـی و رفتارهـای مختلـف  مختلـف 
انسـان از خـالل پدیدآیـی و تحـوالت آن در هـر سـنی بـا توجـه بـه 
ویژگی هـا و خصوصیت هـای آن مرحلـه از تحـول، متفاوت اسـت. 
کـودک، تحـول بیشـتر  بـه اعتقـاد بیشـتر متخصصـان روان شناسـی 
 

ً
تقریبـا نوجـــوانی  دوره   پایـان  تـا  روانـی  و  جــسمــــانی  کـــنش های 

کـه فــعـــالیت های روانـی در دوره   بـه اتمـام می رسـند. هــــر چـــند 
پایه هـای  وجـود  ایـن   بـا  متغیرنـد،  و  متنـوع  حـد  بیـش  از  کودکـی 
بنیـان  کودکـی  دوره   در  بزرگسـالی  سـنین  در  انسـان  روانـی  تحـول 
تعامـل  بـه  توجـه  بـا  کنونـی  عصـر  در  بنابرایـن  می شـوند؛  گذاشـته 
کنش هـای مختلـف تحـول جسـمانی و روانـی انسـان، عـالوه  بیـن 
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ـــ رفــــــتاری ـ  ویــــــــــژه نامـــــه اخــــــتالالت هـــیـجانـــــــیݡ

بـه  بایـد  کـودک  جسـمانی  وضعیـت  مسـتمر  ارزیابـی  بـه  توجـه  بـر 
زیـرا  از جنبه هـای مختلـف پرداخـت،  او  روانـی  ارزیابـی وضعیـت 
جنبه هـای  در  تحـول  بـر  کـم  حا جهان شـمول  اصـول  بـا  آشـنایی 
را  خـود  بالقـوه   قابلیت هـای  کـودکان  می کنـد  کمـک  آن  مختلـف 
شـکوفا سـازند و رفتارهـای سـالم تر، سـازمان یافته تر، پیچیده تـر و 

گیرنـد. فرا را  کارآمدتـری 
سـابقه ای  دارای  ایـران  در  کـودک  تحولـی  روان شناسـی  علـم 
گرایـش  کمتـر از ده درصـد والدیـن  طوالنـی اسـت ولـی همچنـان 
دارنـد تـا از بـدو تولـد همسـو بـا ارزیابـی تحـول جسـمانی بـه معاینـه  
الگوهـای  از  بسـیاری  بپردازنـد.  خـود  کـودک  روانـی  وضعیـت 
کـودك و  ماننـد طـرد شـدن  کودکـی  ناسـالم خانوادگـی در دوران 
احساسـات  و  اساسـی  نیازهـای  بـه  نکـردن  توجـه  شـدید،  تنبیـه 
از  نابجـا  انتظـار  و  کـودك،  از  بیـش  از حـد  و عواطـف، محافظـت 
کـودك مشـکالتی  کـه در تحـول روان شـناختی  او باعـث می شـود 
اختـالالت  بـروز  و  شـیوع  میـزان  اخیـر  سـال های  در  شـود.  ایجـاد 
اولیـه تحـول،  یادگیـری در سـنین  و  رفتـاری، شـناختی،  هیجانـی، 
افزایـش فزآینـده ای داشـته اسـت. عـدم درمـان و یـا بی توجهی به 
کـه ایـن  ایـن مشـکالت در سـنین اولیـه  تحـول، موجـب می شـود 
بـروز  دیگـری  شـکل  بـه  بزرگسـالی  و  نوجوانـی  دوره   در  مشـکالت 
کننـد. بـرای مثـال، بسـیاری از نوجوانـان و بزرگسـاالن بـا اختـالالت 
رفـــــتارهای  و  بزهـکاری  مـــــواد،  ســوءمـــصرف  روانــی/جــنســــی، 
هیجانـی/  اختـالالت  بـه  اولیـه  کودکـی  دوره   در  ضــــداجتماعی، 
رفتـاری ماننـد نارسـایی توجـه/ فزون کنشـی، نافرمانـی مقابلـه ای، 
و  بوده انـد  دچـار  یادگیـری  کم توانی هـای  و  تحولـی،  تأخیرهـای 
در  ایـن  نکرده انـد.  دریافـت  را  مـــناسبی  مداخلـه ای  خـــدمـــات 
صحیـح  ارزیابـی  بـا  کودکـی  دوران  نیازهـای  گـر  ا کـه  اسـت  حالـی 
تحولـی پاسـخ داده شـود، افـراد در دوران نوجوانـی و جوانـی بـه 
شـد.  نخواهنـد  دچـار  شـدیدتری  رفتـاری  هیجانـی/  اختـالالت 
کـردن، محبـت، ایجـاد حـس امنیـت  تأمیـن نیازهایـی ماننـد بـازی 
کـه  هسـتند  عواملـی  جملـه  از  مناسـب  ذهنـی  غـذای  و  روانـی، 
از لحـاظ تحـول روان شـناختی در فـرد  کاهـش انحراف هـا  باعـث 
از اختـالالت روانـی،  نیـز پیشـگیری  اقتصـادی  نظـر  از  می شـوند و 
تحـول  فرآیندهـای  از  بسـیاری  اسـت.  آن  درمـان  از  کم هزینه تـر 
می کننـد،  پیـروی  مشـخصی  زمان بنـدی  جـدول  از  روان شـناختی 
مـورد  در  ویـژه  بـه   والدیـن  از  بسـیاری  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بـر تجربه هـای شـخصی خودشـان  مبتنـی  اغلـب  فرزنـد نخسـت، 
کـه از رسـانه ها یـا دوسـتان خـود شـنیده یـا  کودکـی یـا مطالبـی  در 
خوانده انـد، عمـل می کننـد؛ بنابرایـن آموزش منسـجم و منطقی به 

کـه بهتـر بتواننـد رونـد  گاه سـاختن آنهـا باعـث می شـود  والدیـن و آ
تحـول روان شـناختی فرزند شـان و ویژگی هـای رفتارهـای فـردی و 
کننـد. بنابراین  جمعـی وی را تشـخیص داده و مطابـق بـا آن عمـل 
الزم اسـت عـالوه بـر توجـه بـه ارزیابـی مسـتمر وضعیـت جسـمانی 
کودک  کـودک، بـه ارزیابـی و معاینـه  دقیـق وضعیت روان شـناختی 
کنش هـای مختلـف در دقایـق مهـم تحولـی پرداخته شـود.  از نظـر  
کـه دسـت اندرکاران و متخصصـان سـالمت جسـمانی  همـان  طـور 
کـودک  بـه نحـوه  تغذیـه   بـر اسـاس هنجارهـای تحـول جسـمانی، 
از مـاه نخسـت تولـد و حتـی شـیوه تغذیـه  مـادر و جنیـن در دوران 
بـه  خــــوبی پرداخــــته اند و جــــیره  جســـــمانی مشـخصی  بـارداری 
کرده انـد،  تجویـز  جسـمانی  بهنجـار  تحـول  نمـودار  اسـاس  بـر  را 
کودک را بر  کـودک نیـز بایـد جیره  روانی  متخصصـان روان شـناختی 
اسـاس هنجارهـای مشـخص تحـول روانـی و جـدول زمانـی تجویـز 

کـرده و در اختیـار والدیـن قـرار دهنـد.
رفتـاری  هیجانـی/  اختـالل  دارای  کودکـی  اینکـه  تعییـن  امـا 
گسـتره ارزیابـی  اسـت یـا نـه، بایـد مجموعـه ای از مفروضه هـا را در 
مشـخص  بایـد  نخسـت  گام  در  داد.  قـرار  توجـه  مـورد  تحولـی 
عـالوه  نابهنجـار.  رفتـاری  چـه  و  اسـت  بهنجـار  رفتـاری  چـه  کـرد 
و  بهنجـار  رفتـار  بیـن  تمایزبخشـی  در  کـه  فراوانـی  مشـکالت  بـر 
الگــــوهای مختلـف )الگـوی  بـر اسـاس  کــــلی  بـه  طــــور  نابهـــــنجار 
 )... و  آمــاری  الگــــوی  ســـازشی،  الگــــوی  مرضـی،  نشـــانه هـــای 
کـودک، مشـکالت در تعییـن بهنجـاری و  وجـود دارد، در سـطح 
کـودک  والدیـن،  هنگامی کـه  اسـت.  دشـوارتر  بسـیار  نابهنجـاری 
خـود را بـرای دریافـت خدمـات سـالمت روانـی ارجـاع می دهنـد، 
کودکان به  طور معمول  اغلب مشـخص نیسـت مشـکل چیسـت؛ 
)والدیـن،  بزرگسـاالن  از  برخاسـته  نگرانی هـای  نتیجـه   بـه  عنـوان 
وارد  روان  سـالمت  کلینیـک  بـه  مدرسـه(  مشـاوران  و  معلمـان، 
کـه ایـن   در ایـــن زمــــینه حـق انتخابـی ندارنـد 

ً
می شــــوند و تقریبـا

کـودک و چگونگی  نکتـه در چگونگـی فرآینـد تشـخیص مشـکالت 
بسـیاری  اسـت.  مهمـی  تلویحـات  دارای  والدیـن  بـه  پاسـخ دهی 
آنهـا  مــنــعکس کننده  شــکست  کـودکان و نوجوانـان  از مشـکالت 
در  و  اسـت  انتظـار  مـورد  تحولـی  پیشـرفت های  دادن  نشـان  در 
یـا  و  باشـد  گـذرا  کـودکان ممکـن اسـت  اوقـات مشـکالت  برخـی 
چنیـن  درک  و  باشـد  آینـده  در  شـدیدتر  مشـکالت  اولیـه   نشـانگر 
کامـل بـا مفاهیـم بهنجـار و نابهنجـار در  مسـائلی مسـتلزم آشـنایی 
کـه توضیـح آن در ایـن مختصـر نمی گنجـد.  گسـتره  تحولـی اسـت 
کلـی  بـه  طـور  کـودکان  رفتـاری  مشـکالت  از  بسـیاری  همچنیـن 
کـودکان و نوجوانـان  از  بـه  حسـاب نمی آینـد و بسـیاری  نابهنجـار 
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۱خــــــــــــــــــــــرداد و تــــیـــــــــر ۴ ۰ ۰

که برخاسـته   مشـکالت رفتـاری رایجـی را نشـان می دهنـد 
ً

معمـوال
کودک در آن قرار  که  از ویژگـی خـاص مرحلـه  تحولـی معینی اسـت 
کـه بـا سـبک والدگـری و مدیریـت رفتـاری مناسـب والدیـن  دارد 
کـه مداخالت روان شـناختی  قابـل  حـل اسـت. بایـد توجه داشـت 
کـودک  بـا هـدف بهبـود تحـول  کـودکان و نوجوانـان اغلـب  بـرای 
انجـام می شـوند، ولـی در سـطح بزرگسـال هـدف عمـده  مداخلـه، 
 

ً
معمـوال ترتیـب  بدیـن  اسـت.  کنـش وری  پیشـین  سـطح  بازیابـی 
کـه  کـودکان بـا ایـن هـدف انجـام می شـوند  مداخـالت در سـطح 
کودک از سـطوح پایین تر تحول شـناختی، اجتماعی، اخالقی و ... 
بـه سـطوح باالتـر سـوق داده شـود، ولـی در سـطح بزرگسـال تـالش 
کنـش وری بهنجـار قبلـی برسـانیم تـا  کـه فـرد را بـه سـطح  می شـود 
بتوانـد مهارت هـا و توانایی هـای از دسـت  رفتـه خویـش را دوبـاره 

بـه دسـت آورد.

درک  بـرای  کـودک  روان شناسـی  متخصـص  اینکـه  نتیجـه 
ماهیـت و تحـول رفتارهـای مرضـی و سـازش نایافته، بایـد همـواره 

باشـد: داشـته  نظـر  در  را  زیـر  اساسـی  مفروضـه   چنـد 

مسـیر  در  و  هـم  دنبـال  بـه  معمـول  به طـور  بهنجـار  تحـول   )1
و  کمـی  ترا بـه  صـورت  تحـول  می کنـد:  حرکـت  پیش بینـی  قابـل 
پیش رونـده و همـراه بـا انتظـارات مرتبـط بـا سـن و مرحلـه  خـاص 
از نظـر پیامدهـای شـناختی، عاطفـی، و رفتـاری پیـش مـی رود. در 
کلـی  هـر یـک از سـنین و مراحـل تحولـی، تکلیف هـا و هدف هـای 
کـه فـرد بایـد بـه آنهـا دسـت یابـد. تحول،  خاصـی مـورد نظـر اسـت 
درک  بـرای  هـم  را  شـرایط  و  زمینـه  کـه  اسـت  کیفـی  تغییـر  فرآینـد 
کـودک  کـه شـناخت، احساسـات و رفتارهـای  محدودیت هایـی 
را در سـنین مختلـف بـه خطـر می اندازنـد؛ و هـم درک قابلیت هـا، 
فراهـم  را  کـودک  انتظـار  مـورد  تحولـی  عطـف  نقـاط  و  ظرفیت هـا 
می کنـد. بـر اسـاس انتظـارات تحولـی، تکالیـف تحولـی، و مسـیرها 
کـودک جهـت  و رونـد تحولـی خـاص می توانیـم دربـاره  رفتارهـای 
ایـن  بـر  کنیـم.  نظـر  اظهـار  نابهنجـاری،  یـا  بهنجـاری  تعییـن سـطح 
پایـه   بهنجـار،  تحولـی  انتظـارات  بـا  متخصـص  آشـنایی  اسـاس 
از  انحـراف  سـطح  ارزیابـی  و  بالینـی  تصمیم گیـری  بـرای  اساسـی 

می کنـد. فراهـم  بهنجـار  وضعیـت 

2( رفتارهـای سـازش نایافته، نمـود یـا تظاهـر انحـراف از مسـیر 
پیشـرفت  از  جامعـی  کلـی  طـرح  کـه  چنـد  هـر  هسـتند:  بهنجـار 
تحولـی و الگـوی قابـل پیش بینـی از مراحـل وجـود دارد، امـا تنـوع 
تغییـرات وجـود  ایـن  فـردی در سـرعت  تفاوت هـای  یـا  هنجارهـا 
کـودکان سـریع تر از دیگـران تحـول می یابنـد و برخـی  دارد. برخـی 

کندتـری در  گام هـای  دیگــــر، هـــدف ها و انتظـارات تحـــولی را بـا 
کـودکان  بـرای مثـال،  بهنجـار طـی می کننـد.  بـا وضعیـت  مقایسـه 
از  آشـکار  شـناختی  محدودیت هـای  علـت  بـه  ذهنـی  کم تـوان 
تحــول  بـا  کـودکان  بـا  مـــقایسه  در  پایین تـری  یادگیـری  ســرعـــت 
بـر  تسـلط  در  را  خاصـی  مشـکالت  و  برخوردارنـد  بهنجـار  ذهنـی 
بـه  می کننـد.  تجربـه  مختلـف  سـنین  بـه  مربـوط  تحولـی  تکالیـف 
اجتماعـی  مهارت هـای  تحـول  در  کـودکان  برخـی  رفتـاری  لحـاظ 
کـه ایـن تأخیـر و  و یـا هیجانـی دچـار واماندگـی خاصـی می شـوند 
بـا  بـه تحـول روانـی ضعیف تـری در مقایسـه  کنـدی ممکـن اسـت 
همسـاالن منجـر شـود و در نتیجـه طـرد شـدن توسـط همسـاالن یـا 
بی توجهـی را بـه همـراه داشـته باشـد. عـالوه بـر تنـوع در آهنـگ یـا 
سـرعت تسـلط بـر تکالیـف تحولـی، تنـوع تحولـی همچنیـن ممکـن 
کـه الگوهـای معیـن رفتارهـا، تفکـرات  اسـت بدیـن صـورت باشـد 
یـا احساسـات از مسـیر بهنجـار یـا رونـد تحولـی بهنجـار تغییـر جهت 

داده  شـوند.

3( رفــــتار ســـازش نایافته بـر اســاس یـک پیوســـتار شـــدت، 
تظاهر پیـــــدا می کند: رفـــــتارها می توانند از مسـیر بــهـــنجار در حد 
خفیف )نشانه ها(، مــــتوسط )نشانگان ها( یا شــــدید )اختالالت(، 
کـه رفتـار از وضعیـت بهنجـار انحـراف  انـدازه ای  منحـرف شـوند. 
دارد، مسـتلزم درک انتظارهـای بهنجـار اسـت. منفی بافـی و تقـال 
کودکـی، دوبـاره در  کـردن بـا بزرگ ترهـا و مراقبـان در سـنین اولیـه 
کـه تـا حـدی بهنجـار اسـت،  دوره  نوجوانـی نیـز مشـاهده می شـود 
امـا ناپیـروی و نافرمانـی شـدید و پایـدار در طـی دوره  تحـول یـک 
گـر رفتارهـای  انحـراف بهنجـار نیسـت. نتیجـه اینکـه بـرای مثـال، ا
شـدید  و  طوالنی مـدت  تضـادورزی،  و  نافرمانـی،  پرخاشـگرانه، 
باشـد، احتمـال وجـود سـطحی از آسیب شناسـی در فـرد محتمـل 
کـودک  در  مقابلـه ای  نافرمانـی  وجـود  ک هـای  مال بایـد  و  اسـت 

گیـرد. مـورد بررسـی عمیـق قـرار 

4( عوامـل فـردی، بین فردی، بافتـی، و فرهنگی بر انحرافات 
در تحـول تأثیرگـذار هسـتند: بـه  منظـور درک فرآیندهـای زیربنایـی 
کـه انـدازه و ماهیـت رفتارهـای سـازش نایافته را شـکل می دهنـد، 
کـه نقــــش تأثیرهـای بوم شـــناختی یـا اجتماعـی  ضـــــروری اســــت 
فرهنگـی )درونـی و بیرونـی( را در پیش بینـی و نگهـداری الگوهـای 
گرفـت. در سـنین اولیـه نـوزادان بـه مراقبـان خـود  رفتـاری در نظـر 
تحـول،  اولیـه   مراحـل  همیـن  در  امـا  هسـتند،  وابسـته  بـه  شـدت 
کـودک، طـرح  تبـادالت ظریـف پاسـخ های متقابـل بیـن مراقـب و 
کلـی،  کلـی رونـد تحـول را شـکل می دهنـد و بـر اسـاس ایـن طـرح 
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ـــ رفــــــتاری ـ  ویــــــــــژه نامـــــه اخــــــتالالت هـــیـجانـــــــیݡ

بـه  گونـه ای  والدیـن  و  کـودک  رفتارهـای  بیـن  مــــتقابل  تبـادالت 
ماننـد  فـردی  عوامـل  دارنـد.  متقابـل  تأثیـر  یکدیگـر  بـر  کـه  اسـت 
کـودک را در معـرض خطـر بـروز مشـکالت رفتـاری  مـزاج دشـوار1، 
آن  از  کـی  حا مطالعـات  نتایـج  و  می دهـد  قـرار  بعـدی  سـنین  در 
شـدن  طـرد  ناایمـن،  دلبسـتگی های  بـا  دشـوار  مـزاج  کـه  اسـت 
و  تحصیلـی،  هیجانـی،  اجتماعـی،  رفتارهـای  و  مـادر،  توسـط 
کـودکان  رفتـاری ضعیـف، ارتبـاط معنـاداری دارد. در نتیجـه ایـن 
ارزیابـی  مــورد  بـه صـــورت دوره ای  بایـد   

ً
پاییـن حـــتما در ســــنین 

روان شـناختی قـرار بگیرنـد و بـه والدیـن آنهـا، سـبک های والدگری 
کـودکان دشـوار، آمـوزش داده شـود.  خـاص 

عباسـعلی حسین خانزاده
گیالن دانشـیار روان شناسـی دانشگاه 

1. Difficult temperament 
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