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 چکیده
جان و عملکرد تحصیلی کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هی  ی مقایسهپژوهش حاضر با هدف  

 های شهر اهواز با کنتررل ترتیرت تولرد    ای دبستان آموزان دختر مبتال و غیرمبتال به اختالل نافرمانی مقابله دانش
. جامعره آمراری ایرن    باشرد  ای )پس از وقروع  مری   مقایسه-پژوهش توصیفی از نوع علی. این صورت گرفت
بودنرد. از ایرن    1394-1395اهواز که در سال تحصریلی  های  ی ششم دبستان آموزان دختر پایه پژوهش دانش

ای و سراده کره اخرتالل     ای خوشره  مرحلره  گیری چنرد  نفر، با روش نمونه 50ای به تعداد  جامعه آماری، نمونه
آموزان بدون ایرن اخرتالل انتخراب شردند.      ای داشتند انتخاب شدند و به همین تعداد نیز دانش نافرمانی مقابله
پرسشرنامه   ،سنجش کرارکرد خرانواده   ،ی رفتاری کودک )فرم والد  ها از ابزار های سیاهه ادهآوری د برای جمع

تنظیم شناختی هیجان و برای تعیین عملکرد تحصیلی از میانگین کل معدل تحصیلی استفاده شد. نتایج تحلیرل  
آمروزان   حصریلی دانرش  مانکوا نشان داد که بین کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عملکرد ت

آمروزان دارای اخرتالل    داری وجرود دارد. دانرش   ای و عادی تفراوت معنری   دختر دارای اختالل نافرمانی مقابله
ای در متغیرهای کارکرد خانواده، راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجران و عملکررد تحصریلی     نافرمانی مقابله
کررد کمترر، ولری در اسرتفاده از راهبردهرای منفری تنظریم        آموزان بدون این اختالل دارای عمل نسبت به دانش

 ها باالتر بودند.   شناختی هیجان نسبت به آن
 

 ای، کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، عملکررد   اختالل نافرمانی مقابله کلید واژگان:

 آموزان دختر تحصیلی، دانش
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 مقدمه
، رفترار جرر و   پرذیر  تحریکر و پایدار خلق خشمگین/یک الگوی مکر ای مقابلهاختالل نافرمانی 

در  ای مقابلره اخرتالل نافرمرانی    کره  این. با توجه به شود می، یا تالفی جویانه مشخص ای مقابلهبحث/

مکررری را برا والردین، معلمران،      های تعارضسراسر دوره رشد پایدار است، افراد دچار این اختالل 

  قابرل . چنین مشکالتی غالباً باعرث تخریرت   کنند میان تجربه سرپرستان، همساالن و دوستان نزدیکش

آمریکرا،   پزشرکی  روان)انجمرن   گرردد  مری سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی فرد  توجه

  .  1393آذر و شاملو،  شمیها  ، ترجمه رضاعی، فخرایی، فرمند، نیلوفری،2013

و معیارهرای فکرری کرودک اسرت.      هرا  ارزشگرذار شخصریت،    عالوه، خانواده اولین پایره  به

و ایرن کرنش    شرود  میمتقابل میان والدین و فرزندان، اساس تحول عاطفی کودک تلقی  های کنش

هرای خرانواده،    . برر اسراس نظریره نظرام    دهرد  مری متقابل در تمام مراحل عمر وی، خود را نشران  

ه و ترثییرات  یرک کرل تهدیرد نمرود    عنروان   بره مشکالت میان اعضای خانواده، یکپرارچگی آن را  

سالمت روانری و جسرمانی در طرول دوران     به . دستیابی 1978، 1نامطلوبی بر کودکان دارد )بوون

، 2)مرش و ولر    دهرد  مری رویدادهایی است که در خالل رشرد و در حرین کرودکی ر     متایر از 

ست کره    نیز بر این مسئله تثکید شده ا1995) 3برنر شناختی برونفن بوم های نظام . در نظریه 2010

 یراد  های نظریهمدل تعامالت رفتاری میان والدین بر رشد روانی کودکان بسیار مؤیر است. بررسی 

داشرته   سرزایی بر مشکالت رفتاری کودک تثییر به  تواند می 4خانواده که کارکرد دهد میشده نشان 

کراملی، حرل   اسرت کره قرادر بره ترثمین نیازهرای ت       ای خانوادهخانواده ناکارآمد یا ناسازگار  .باشد

. بنابراین برا توجره بره چنرین     باشد میخود نیست و کارکردهایش مختل  های تعارضمشکالت و 

، در حیطه گوناگون عملکررد  اند پاشیدهکه در آستانه فروپاشی هستند، یا فرو  هایی خانوادهتعریفی، 

مررو گونره   ، معموال ًساختار قردرت هررو و   ها خانواده. در این نوع باشند میدرون خانگی مختل 

که یکی از والدین تمام قدرت را در اختیار دارد، یا چون والدین از این نقش کنراره   طوری است. به

کره اغلرت    هایی خانواده . در 1982، 5)بیورز گیرند میفرزندان کنترل اوضاع را به دست  گیرند می

                                                      
1. Bowen 

2. Mash & Wolfe 

3. Bronfenbrenner 

4. family functioning 

5. Beaverse 
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نگهداری و حمایرت  یا  ها ارتباطو ارزش کمی برای اه و شنود متعهد نیستند، جایگ گفتنسبت به 

اعضرای خرانواده کرم اسرت و خرالف خرانواده        هرای  تعامرل از واحد خانواده قائل هستند، میزان 

1)لهتی دهند نمینشان  ای عالقهها  ، والدین به تصمیمات فرزندان و برقراری ارتباط با آنگرا کثرت
 

و اگرر   شوند میتولد هیجانی اولیه م های پاسخسری  یکبا  ها انسانهمچنین،   .2012و همکاران، 

 هرای  محررک و جوامع مشابه اسرت و در پاسرخ بره     ها فرهنگهیجانی در همة  های پاسخچه این 

؛ آموزنرد  مری  هرا  محررک متفاوتی را در پاسخ به  راهبردهای، اما افراد دهد میدرونی و بیرونی ر  

)کردوا،  دهند نمیهیجانی یکسانی به یک محرک از خود نشان  های پاسخدو فرد  گاه هیچبنابراین، 

فرد در ارتباط با دیگرران   هتجربی  هدربارهیجانی، اطالعات مهمی  های پاسخ . 2005، 2یوارن و گ

چگونه رفتار کننرد،   ها هیجانکه در مواجه با  گیرند مییاد  ها انسان. با این اطالعات، کند میفراهم 

 هرا  هیجران ایی را در پاسخ به کالمی بیان کنند، چه راهکاره صورتچگونه تجارب هیجانی را به 

  .  1994، 3خاص، چگونه رفتار کنند )تامپسون های هیجانبه کار برند و در زمینة 

)خشرم و آزردگری  و رفتارهرا     هرا  هیجران بیشرتر شرامل    ای مقابلهمعیارهای اختالل نافرمانی 

جمره  ، تر2013)انجمرن روانپزشرکی آمریکرا،     شرود  مری )چالش انگیزی، جر و بحث و نافرمانی  

 . توانایی تنظریم هیجران و رفتارهرای مررتب  برا آن در راه سرازگاری       1393رضاعی و همکاران، 

رفتراری،   هرای  اخرتالل   .2011، 4موفقی از رشد کودکان است )کالکنس و الرکس هاجتماعی جنب

کودکران   ای حرفره طور چشمگیری بر عملکرد تحصیلی، اجتماعی و  به، ای مقابلههمچون نافرمانی 

روانری در دوره بزرگسرالی را    هرای  بیمراری و احتمرال ابرتال بره     گذارد میتثییر منفی  ها واننوجو 

در  ای مقابلره زیادی روی اختالل نافرمانی  های تحقیق  .2007، و همکاران 5)پندنا دهد میافزایش 

  روی 2015و همکراران )  6ویاللوبوس-پژوهشی که لوپز از کشور صورت گرفته است، در خارو

به این نتیجه دست یافتنرد کره نرر  شریوع      سال اسپانیایی انجام دادند 16تا  6از کودکان  ای نمونه

 درصرد  6/2و در دخترهرا   درصرد  7/5بود، که ایرن رقرم در پسررها     درصد 2/4کلی این اختالل 

رسید که از مناطق شهری درصد  8/6شده است. همچنین، این آمار در مناطق روستایی به  گزارش

                                                      
1. Lehti 
2. Cordova, Warren, & Gee 
3. Tompson  
4. Calkins  & Leerkes 
5. Pandina 
6. Lopez-Villalobos 
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در درجره و نروع مدرسره     داری معنیتفاوت  .باالتر بوده است توجهیود میزان قابل ب درصد 3که 

این نمونره از کودکران بره     یافت نشد. نتایج تحصیلی )عملکرد کلی در ریاضی، خواندن و نوشتن 

کالسری نامناسرت )ارتبراط برا همسراالن،       رفتارهایتوجهی ناموفق بود، که علت آن را  قابل طور

در کالس  تشرخیص داده   نظمی بیدهی، وظای  تحصیلی و  سازمان های مهارت، احترام به قوانین

 شد.

  در پژوهشری، کره رابطره برین     2016) 1ویجک، کرایج و گارانفسرکی  ،یسمنها  بروگینک،

 با اضطراب و افسردگی را در طیفی از بزرگساالنی کره مبرتال   هیجان  شناختیراهبردهای تنظیم 

ی کرده است، به این نتیجره رسریدند افررادی کره دارای اخرتالل      به اختالل اوتیسم بودند بررس

و کمتر از  برند میرا به کار « سرزنش دیگران» هیجان شناختیاوتیسم هستند بیشتر راهبرد تنظیم 

  شرناختی . نتایج، از رابطه بین راهبردهرای تنظریم   کنند میاستفاده « ارزیابی مجدد مثبت»راهبرد 

 .دهنرد  مری در گروهی که به اختالل اوتیسم مبتال بودند گزارش  با اضطراب و افسردگی هیجان

که آیا اختالل نافرمرانی     با این هدف2014) 2پژوهش کووانگ، کوین، دونکن، گراهام و بالبونا

دارای یک  ای مقابلهاختالل سلوک و اختالل نافرمانی  که اینمفهومی مستقل است و یا  ای مقابله

برا   ای مقابلره اخرتالل نافرمرانی    هرای  مراده نشان داد که مجموعره  کمبودی یکسان دارند،  ههست

، در حالی که برا  گیرند میبا هم در یک گروه قرار  پذیری تحریکهیجانی و  نااستواری های ماده

. تحلیل عامل تثییردی از افترراا اخرتالل نافرمرانی     گیرند نمیاختالل سلوک در یک گروه قرار 

و  ای مقابلره ، ولی جدایی اختالل نافرمانی کند مییگر حمایت و اختالل سلوک از همد ای مقابله

. در واقرع، بره احتمرال زیراد اخرتالل نافرمرانی       دهرد  نمیبدتنظیمی هیجانی را مورد تثیید قرار 

های تحقیقات  . از یافتهتا یک اختالل رفتار مخرب باشد می، یک اختالل تنظیم هیجانی ای مقابله

اگر مدت بازی کنترل شود نه تنها به عملکررد تحصریلی لطمره    توان نتیجه گرفت که  گذشته می

تروان از آن   یرک ابرزار آموزشری مری    عنروان   بره برد و  زند بلکه عملکرد تحصیلی را باال می نمی

در مورد کارکرد خانواده صرورت گرفتره اسرت. از جملره امررن،       هایی پژوهشدر  استفاده کرد.

کرارکرد خرانواده در کودکران دارای     رابطره برا    در 2013) 3یولر  و کراکیزای   گُمستس، ارمن،

                                                      
1. Bruggink, Huisman, Vuijk, Kraaij, & Garnefski 

2. Cavanagh, Quinn, Duncan, Graham, & Balbuena 

3. Imren, Arman, Gumustas, Yulaf, & Cakıci 
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، به این نتیجه رسیدند که کارکرد خانواده ای مقابلهبا و بدون اختالل نافرمانی  فعالی بیشاختالل 

، آمیختگی عراطفی  ها نقشحل مسئله،  های مقیاسفعال ناسالم بوده و در خرده  در کودکان بیش

  به بررسری کودکران و   2015) 1ژوهش گاردینرو کارکرد کلی دچار اختالل هستند. همچنین، پ

پرداختره اسرت. نترایج     ها آنو عملکرد تحصیلی  ای مقابلهمبتال به اختالل نافرمانی  های نوجوان

وی  آزادیمرانع   چره  آنها و هر  که کودک از والدین و معلم شود مینشان داد این اختالل سبت 

 .شود، دور شود می

صرورت گرفتره کره     ای مقابلره ر زمینرة اخرتالل نافرمرانی    د هایی تحقیقدر داخل کشور نیز 

  اشاره کرد. در بررسی که از میزان شریوع  1393به پژوهش ذوالفقاری، فتحی و مساح ) توان می

میزان شیوع این اختالل در دخترها بیشتر از  آمده دسترفتاری در استان همدان به  های اختالل

  که به مقایسه راهبردهرای  1392رمضانی و کلهری ) ،پور قاسمپسرها بود به عالوه، در پژوهش 

 و بهنجرار پرداختره برود،    ای مقابلهدارای اختالل نافرمانی  های نوجوانهیجان در  شناختیتنظیم 

منفری   راهبردهرای از  ای مقابلره برا اخرتالل نافرمرانی     اننوجوانر آمرد کره    دسرت این نتیجه بره  

از راهبردهای مثبت تنظریم   ای مقابلهنافرمانی  بدون اختالل های نوجوانهیجان و  شناختی تنظیم

در  ای مقابلره دارای اخرتالل نافرمرانی    هرای  نوجروان . کننرد  مری بیشتری استفاده  هیجان  شناختی

 بیشرتری کسرت کردنرد، در    هرای  نمرره های مقصر دانستن خود و مقصر دانستن دیگرران   مؤلفه

برا و   هرای  نوجروان بین دو گرروه از  انگاری  نشخوار فکری و فاجعه راهبردهایکه بین   صورتی

داری مشاهده نشده است. نتایج پژوهش احمردی،   تفاوت معنی ای مقابلهبدون اختالل نافرمانی 

  نشان داد که برین پرنج عامرل شخصریتی برا اکثرر       1393، رضازاده و جبرئیلی )گورادل علیزاده

 داری معنری کرد خانواده ارتبراط  کارکرد خانواده و بین ابعاد سالمت روانی با ابعاد کار های مؤلفه

عملکررد تحصریلی    بینری  پریش   نیرز بره   1394) زاده نبری وجود دارد. ذوقی پایردار، یعقروبی و   

بر اسراس اسرترس و شریوه برخرورد والردین       فعالی بیش-توجهبا اختالل نارسایی  آموزان دانش

 .باشرد  مری حصریلی  کننده عملکررد ت  بینی پیشپرداختند. نتایج نشان داد استرس والدین بهترین 

کارکرد خرانواده، راهبردهرای تنظریم    پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا 

برا   ای دارای اخرتالل نافرمرانی مقابلره    آمروزان دخترر   تحصیلی دانرش  شناختی هیجان و عملکرد

 نوجوان عادی متفاوت است.

                                                      
1. Gardiner 
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  روش

 گیری نمونه روش  و  نمونه  آماری،  جامعه 
جامعره  باشرد،   مری  )علی پس از وقروع   ای مقایسه–علیژوهش توصیفی از نوع روش این پ

شهر اهرواز دارای   های دبستاندختر پایه ششم  آموزان دانشآماری پژوهش حاضر شامل تمامی 

مشغول بره تحصریل    1394-1395و عادی است که در سال تحصیلی  ای مقابلهاختالل نافرمانی 

 ای مرحلره  تصرادفی چنرد   گیرری  نمونهب نمونه از روش بودند. در پژوهش حاضر، جهت انتخا

 بره پرورش شرهر اهرواز یرک ناحیره      وکه از بین چهار ناحیه آموزش  صورت؛ بدین شدانجام 

دخترر پایره    آمروزان  دانرش مدرسه و کل  8صورت تصادفی انتخاب شد. همچنین، از این ناحیه 

ی کودک )فررم والرد  خررده    سپس، سیاهه رفتار به صورت تصادفی انتخاب شدند. ها آنششم 

تکمیرل و افررادی کره یرک      آمروز  دانشتوس  ولی  ای مقابلهمربوط به اختالل نافرمانی  مقیاس

 50انحراف معیار باالی میانگین بودند انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرس از آن، تعرداد   

مانی هستند شرناخته شردند.   افرادی که دارای اختالل نافرعنوان  بهبا مصاحبه بالینی  ها آننفر از 

عرادی از کرالس    آمروز  دانرش  50، تعرداد  ای مقابله نافرمانی اختاللپس از شناسایی افراد دارای 

 صورت تصادفی، انتخاب شدند. به ای مقابلهدارای اختالل نافرمانی  آموزان دانش

 

 ابزار پژوهش

یاهه رفتاری کودک )فررم  از س ای مقابلهبرای تشخیص اختالل نافرمانی . 1سیاهه رفتاری کودک

 باشرد  مری مراده   5استفاده شده که دارای   1991) 2والد  واقع در نظام سنجش مبتی بر تجربه آخنبا 

به صورت سه گزینه، درست نیست، تا حدی یرا گراهی درسرت اسرت و کرامالً درسرت اسرت،        که 

ضررایت پایرایی ایرن      1991آخنبرا  )  .کننرد  میدریافت  2و  1، صفر های نمرهترتیت  که به باشد می

3سیاهه را به روش بازآزمایی
آن را  4، همسرانی درونری  1تا  95/0مختل  بین  های مقیاس برای خرده 

5و ضرایت پایرایی درون ارزیراب   97/0تا  78/0مختل  بین  های مقیاس برای خرده
  ترا  93/0را برین   

 

                                                      
1. Child Behavioe Checklist (CBCL) 

2. Achenbach 

3. test-retest 

4. internal-consistency 

5. inter-rater reliability 



 45 ... کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی ی  همقایس

د  را، به روش آلفرای کرونبرا      پایایی سیاهه رفتاری کودک )فرم وال1384ی )ئاعالم کرد. مینا 96/0

 76/0مختلر  آن برین    های مقیاس ضرایت را در سطح قابل قبول و برای خرده هوی دامن برآورد کرد.

، برا اسرتفاده از   ای مقابلره اخرتالل نافرمرانی    مقیاس ضرایت پایایی برای خرده .به دست آورد 88/0تا 

پایایی قابل قبرول   هدهند دست آمد که نشانبه  71/0و 0/ 72ترتیت  روش آلفای کرونبا  و تنصی  به

اخرتالل نافرمرانی    مقیراس  خررده  هرای  مراده  استاندارد  بارهای عاملی )ضرایت .باشد میمقیاس فوا 

 .باشد می دار معنی p< 05/0به دست آمد که در سطح  72/0تا  38/0بین  ای مقابله

آن از  هرای  مقیاس ردهخدر پژوهش حاضر جهت سنجش کارکرد خانواده و کارکرد خانواده. 

 مسرتر  مرک   کره بنرا برر الگروی     1983) 1، بالدوین و بیشرا  تینسابزار سنجش کارکرد خانواده اپ

 7مراده اسررت و دادای   60ایرن ابررزار   هررای مراده اسررت، اسرتفاده شررد. تعرداد کررل    شرده  تردوین 

 ه، کارکرد کلری ماد 9ماده، آمیختگی عاطفی با  9با  ها نقشماده،  7مقیاس، شامل ارتباطات با  خرده

باشرد. آزمرودنی    ماده مری  9ماده و کنترل رفتار با  7ماده، ابراز عواط  با  6ماده، حل مسئله با  13

از  ای درجره میزان هماهنگی خصوصیات توصی  شده با خانواده خود را روی یک مقیاس چهرار  

و اپسرتین   .زنرد  مری    عالمرت 4و کامالً مخالفم  3، مخالفم 2، موافقم 1نوع لیکرت )کامالً موافقم 

ابزار سنجش کارکرد خرانواده   های مقیاس   ضرایت آلفای کرونبا  مربوط به خرده1983همکاران )

  ضرریت همسرانی   1374گرزارش کردنرد. نجاریران )   92/0و کارکرد کلری   72/0 ها نقشرا برای 

کرارکرد   پایایی کرل ابرزار سرنجش    گزارش کرد. 93/0درونی این ابزار را به روش آلفای کرونبا  

دارای  آمروزان  دانشبروان برای -آلفای کرونبا  و تنصی  اسپیرمن های روشخانواده با استفاده از 

و  91/0ترتیرت   عرادی بره   آمروزان  دانرش و برای  89/0و  86/0ترتیت  به ای مقابلهاختالل نافرمانی 

 ای عراملی )ضررایت  . بارهباشد میپایایی قابل قبول ابزار فوا دهنده  نشانبه دست آمدند که  92/0

بره دسرت آمرد کره در سرطح       80/0و  31/0کارکرد خانواده بین  مقیاس خرده های ماده استاندارد 

05/0 > p باشد میدار  معنی. 

در پرژوهش حاضرر، جهرت سرنجش راهبردهرای شرناختی        .2پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

  اسرتفاده  2001) 4و اسرپینوفن  3، کراریج گارانفسکی هیجانتنظیم هیجان از پرسشنامه تنظیم شناختی 

                                                      
1. Epstein, Baldwin, & Bishop 

2. Cognitive Emotion  Regulation Questionnaires (CERQ) 

3. Kraaij 

4. Spinhoven 
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مقیاس متفاوت است که هر کدام یک راهبررد خراص، از    خرده 9ماده و  36شد. این پرسشنامه شامل 

، 2، بره نردرت   1از نوع لیکرت )هرگرز   ای درجه 5راهبردهای شناختی را، با استفاده از یک پیوستار 

این پرسشرنامه شرامل    های مقیاس خرده. کند می ، ارزیابی 5و همیشه  4، اغلت اوقات 3برخی اوقات 

، باز ارزیرابی  ریزی برنامهسرزنش خود، پذیرش، نشخوار فکری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر 

ماده اسرت کره    4مقیاس دارای  خردهو سرزنش دیگران است. هر  انگاری فاجعهمثبت، اتخاذ دیدگاه، 

پرسشرنامه، راهبردهرای سررزنش خرود، سررزنش      . در این باشد می 20تا  4 ها نمرهحداقل و حداکثر 

 شرناختی مراده  در مجمروع راهبردهرای منفری تنظریم       16) انگراری  فاجعهدیگران، نشخوار فکری و 

، براز ارزیرابی مثبرت و    ریزی برنامههیجان و راهبردهای پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر 

 .دهنرد  مری هیجران را نشران    شرناختی تنظیم  ماده  روی هم رفته راهبردهای مثبت 20اتخاذ دیدگاه )

  ضرایت پایایی این پرسشنامه را با اسرتفاده از روش آلفرای کرونبرا     2001گارنفسکی و همکاران )

گرزارش کردنرد ضررایت پایرایی بررای       87/0و برای راهبردهای منفری   91/0برای راهبردهای مثبت 

در گرروه   ترتیرت  ای کرونبرا  و تنصری  بره   پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، با استفاده از روش آلف

راهبردهرای منفری   و برای  80/0و  82/0ترتیت  به ای مقابلهدختر دارای اختالل نافرمانی  آموزان دانش

راهبردهرای مثبرت    مقیراس  عادی برای خرده آموزان دانش، و در 80/0و  74/0تنظیم شناختی هیجان 

 80/0تنظریم شرناختی هیجران    راهبردهای منفی رای و ب 91/0و  82/0ترتیت  تنظیم شناختی هیجان به

 بارهرای عراملی )ضررایت   . باشرد  مری فروا   هپایایی قابل قبول پرسشرنام  هدهند به دست آمد که نشان

 به دست آمد. 60/0تا  32/0پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان بین  های ماده استاندارد 

دخترر   آموزان دانش در پژوهش حاضر، جهت سنجش عملکرد تحصیلی عملکرد تحصیلی.

از آنجرایی   باشد میکالس ششم از معدل نمیسال اول و دوم تحصیلی استفاده شد. الزم به ذکر 

و به صورت نیراز   شود می گذاری نمرهپایه ششم دبستان به صورت کیفی  آموزان دانشکه معدل 

ن ، در پرژوهش حاضرر، بره ایر    شرود  مری  بندی دستهبه تالش، قابل قبول، خوب و خیلی خوب 

، قابرل  صفر =اختصاص داده شد، بدین صورت که به نیاز به تالش 3تا  صفر ها نمره بندی دسته

 تعلق گرفت. 3 =و خیلی خوب 2 =، خوب1 =قبول

های توصیفی فراوانی، میانگین  های کمی حاصل از انجام این تحقیق، با استفاده از آماره داده

 و تحلیرل   1حلیرل کوواریرانس چنردمتغیری   تو انحراف استاندارد توصی  و در سطح استنباطی 
 

                                                      
1. multivariate analysis of covariance 
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با توجه به کنترل متغیر ترتیرت تولرد.    ها گروهبرای بررسی تفاوت بین  1متغیری کوواریانس تک

 هیر لک یهمچنین، برااستفاده شد.  21 هنسخ SPSSو AMOS افزار نرمها از  جهت تحلیل داده

 .در نظر گرفته شده است = 05/0 داری معنیها سطح  هیفرض

 

 ها افتهی
هرای   بیشترین فراوانی مربوط بره آزمرودنی   ای مقابلهدارای اختالل نافرمانی  آموزان دانشدر 

فرزنرد   های آزمودنی  و کمترین فراوانی مربوط به درصد 46نفر )معادل  23فرزند اول با تعداد 

ه عرادی بیشرترین فراوانری مربروط بر      آمروزان  دانرش در  . درصد 2نفر )معادل  1ششم با تعداد 

  و کمتررین فراوانری مربروط بره     درصرد  52نفرر )معرادل    26های فرزند اول با تعداد  آزمودنی

 .باشد می  صفر درصد م و ششم با تعداد صفر نفر )معادلفرزند پنج های آزمودنی

 آمروزان  دانرش نفرر آن را   50آزمودنی بودنرد کره    100پژوهش حاضر، شامل  های آزمودنی

. انرد  دادهدختر عادی تشکیل  آموزان دانشنفر آن را  50و  ای مقابلهدختر دارای اختالل نافرمانی 

 هرای  گرروه متغیرهرای پرژوهش حاضرر، را در     هرای  نمرره میانگین و انحرراف معیرار    1جدول 

 دهد. و عادی نشان می ای مقابلهدختر دارای اختالل نافرمانی  آموزان دانش

 
 عادیو  ای مقابلهدارای اختالل نافرمانی  آموزان دانشمتغیرهای پژوهش در  توصیفی های یافته.  1جدول 

 متغیر

 دارای اختالل  آموزان دانش
 ای مقابلهنافرمانی 

 عادی آموزان دانش

 میانگین
انحراف 

 معیار
کوچکترین 

 نمره
بزرگترین 

 نمره
 میانگین

انحراف 
 معیار

 کوچکترین
 نمره

بزرگترین 
 نمره

 174 88 21/18 30/123 175 113 12/16 14/140 کارکرد خانواده
 راهبردهای مثبت تنظیم

 هیجانشناختی 
62/62 29/13 31 90 40/69 59/10 40 86 

 راهبردهای منفی تنظیم
 هیجانشناختی 

80/51 19/10 26 74 06/45 51/10 25 65 

 3 1 68/0 /50 3 1 75/0 82/1 عملکرد تحصیلی

                                                      
1. univariate analysis of covariance 
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ایرن پرژوهش    هرای  داده کره  ایرن ز ، بررای اطمینران ا  هرا  فرضریه مربوط به  های دادهقبل از تحلیل 

. تحلیرل  شود میپرداخته  ها آن، به بررسی کنند میزیربنایی تحلیل کوورایانس را برآورد  های مفروضه

باید یکسان باشد. بره   ها دادهکوواریانس دارای این فرض است که واریانس درون هر خانه از جدول 

بررسری همگنری واریرانس متغیرهرا از آزمرون      برای  ها دادهعالوه، در پژوهش حاضر، قبل از تحلیل 

نترایج آزمرون لروین جهرت برابرری       2جردول    .1389لوین استفاده شد )به نقل از حاجی یخچالی، 

ای و  دختر دارای اختالل نافرمرانی مقابلره   آموزان واریانس خطای متغیرهای وابسته در دو گروه دانش

 دهد. نشان میرا  عادی
 

 آمشوزان  دانشش  گروه ن جهت برابری واریانس خطای متغیرهای وابسته در دونتایج آزمون لوی . 2جدول 
 و عادی ای مقابلهدختر دارای اختالل نافرمانی 

 داری معنیسطح  F 2درجه آزادی  1درجه آزادی  متغیر وابسته
 561/0 340/0 98 1 کارکرد کلی

 469/0 529/0 98 1 کارکرد خانواده
 064/0 498/3 98 1 یجانهراهبردهای مثبت تنظیم شناختی 
 776/0 082/0 98 1 هیجانراهبردهای منفی تنظیم شناختی 

 834/0 044/0 98 1 عملکرد تحصیلی

 

 ، آزمون لوین در متغیرهرای کرارکرد خرانواده، راهبردهرای     دهند مینشان  2که جدول  طور همان
 

شند. بنرابراین، واریرانس   با می دار غیرمعنیمثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و عملکرد تحصیلی 

و عرادی در   ای مقابلره دخترر دارای اخرتالل نافرمرانی     آمروزان  دانرش آزمون دو گرروه   خطای پس

 ، راهبردهرای منفری تنظریم   هیجران شرناختی   متغیرهای کارکرد خانواده، راهبردهای مثبرت تنظریم  

 ها واریانس متفاوت نیستند و فرض همگنی داری معنیطور  و عملکرد تحصیلی به هیجانشناختی 

متغیرهرای کرارکرد خرانواده،    ه جهرت مقایسر  . پرژوهش هرای   مفروظره هرای   یافتره  .شرود  میتثیید 

و عملکررد   هیجران ، راهبردهرای منفری تنظریم شرناختی     هیجران راهبردهای مثبت تنظیم شناختی 

عرادی   آمروزان  دانرش و  ای مقابلره دختر دارای اختالل نافرمانی  آموزان دانشتحصیلی در دو گروه 

هرا، تحلیرل کواریرانس     شهر اهواز، با توجه به کنترل ترتیت تولرد آزمرودنی   های دبستانیه ششم پا

نتایج تحلیرل کواریرانس چنردمتغیری روی     3  انجام گرفت. جدول MANCOVAچندمتغیری )

 .دهد ها را نشان می های متغیرهای وابسته پژوهش با کنترل ترتیت تولد آزمودنی نمره



 49 ... کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی ی  همقایس

متغیرهشای   هشای  نمرهتحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه میانگین  خالصه نتایج . 3 جدول

 و عادی ای مقابلهدختر دارای اختالل نافرمانی  آموزان دانشوابسته در دو گروه 

 اتا ضریب داری سطح معنی خطا df فرضیه F df ارزش آزمون اثر

 گروه

 392/0 0001/0 94 4 166/15 392/0 ایر پیالیی

 392/0 0001/0 94 4 166/15 608/0 زلمبدای ویلک

 392/0 0001/0 94 4 166/15 645/0 ایر هتلینگ

 392/0 0001/0 94 4 166/15 645/0 بزرگترین ریشه روی

 

هرا، برین دو گرروه     ، پس از کنترل ترتیت تولد آزمودنیدهد مینشان  3 که جدول طور همان

عادی از لحاظ حداقل یکری   آموزان دانشو  ای مقابلهدختر دارای اختالل نافرمانی  آموزان دانش

، راهبردهای منفی هیجانشناختی  از متغیرهای وابسته )کارکرد خانواده، راهبردهای مثبت تنظیم

 ترر  دقیقوجود دارد. برای بررسی  داری معنیو عملکرد تحصیلی  تفاوت  هیجانشناختی  تنظیم

 انکوا روی متغیرهای وابسته انجام شد.در متن م راهه یکاین ایر، تحلیل کوواریانس 

در مرتن مرانکوا را بررای مقایسره متغیرهرای وابسرته        راهه یکنتایج تحلیل کوواریانس  4جدول 

 شرناختی  ، راهبردهای منفی تنظریم هیجانشناختی  پژوهش )کارکرد خانواده، راهبردهای مثبت تنظیم

دخترر   آمروزان  دانرش در دو گرروه  را هرا،   و عملکرد تحصیلی ، با کنترل ترتیت تولد آزمودنی هیجان

 .دهد میو عادی نشان  ای مقابلهدارای اختالل نافرمانی 

 
متغیرهشای   هشای  نمشره در متن مشانکوا روی میشانگین    راهه یکنتایج تحلیل کوواریانس  . 4 جدول

 و عادی ای مقابلهدختر دارای اختالل نافرمانی  آموزان دانشوابسته پژوهش در دو گروه 

 تغیر وابستهم اثر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داری معنی

 ضریب
 اتا

 گروه

 189/0 001/0 643/22 253/6739 1 253/6739 کارکرد خانواده

 091/0 002/0 726/9 032/1358 1 032/1358 شناختی هیجان راهبردهای مثبت تنظیم

 085/0 003/0 004/9 41/927 1 341/927 شناختی هیجان راهبردهای منفی تنظیم

 180/0 001/0 338/21 914/10 1 914/10 عملکرد تحصیلی
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دخترر دارای اخرتالل نافرمرانی     آمروزان  دانرش تفراوت برین دو گرروه     تر دقیقبرای بررسی 

از لحاظ متغیرهای وابسته پرژوهش از آزمرون بنفرونری اسرتفاده      عادی آموزان دانشو  ای مقابله

 نشان داده شده است. 5در جدول  گردید که نتایج آن

 
و عادی  ای مقابلهدختر دارای اختالل نافرمانی  آموزان دانشزوجی دو گروه  های مقایسه  .5جدول 

 از لحاظ متغیرهای وابسته پژوهش

 گروه متغیر
میانگین 

 یافته تعدیل
تفاوت میانگین 

 تعدیل یافته
سطح 

 داری معنی

 کارکرد خانواده
 00/140 ای بلهمقااختالل نافرمانی 

56/16 001/0 
 44/123 عادی

 شناختی راهبردهای مثبت تنظیم
 هیجان

 29/62 ای مقابلهاختالل نافرمانی 
44/7- 002/0 

 73/69 عادی
 شناختی راهبردهای منفی تنظیم

 هیجان
 50/51 ای مقابلهاختالل نافرمانی 

14/6 003/0 
 36/45 عادی

 عملکرد تحصیلی
 83/1 ای مقابلهانی اختالل نافرم

66/0- 001/0 
 49/2 عادی

 

در متغیر کارکرد خرانواده   راهه یک کوواریانس، تحلیل دهد مینشان  5که جدول  طور همان

(643/22  =F  001/0و =p باشد. برای فهم چگونگی این تفراوت   دار می   از لحاظ آماری معنی

و  ای مقابلره دختر دارای اختالل نافرمانی  آموزان دانشکافی است میانگین تعدیل شده دو گروه 

نترایج  مقایسه کنیم. با توجه بره   را از لحاظ متغیر کارکرد خانواده با یکدیگر عادی آموزان دانش

دختر دارای اخرتالل نافرمرانی    آموزان دانشمیانگین تعدیل شده کارکرد خانواده گروه  5جدول 

کرارکرد   هدهند )میانگین باالتر نشاناست  44/123 عادی آموزان دانشو گروه  00/140 ای مقابله

گرروه   هرای  نمرره هرا،   برا کنتررل ترتیرت تولرد آزمرودنی      دهد میکه نشان  کمتر خانواده است .

 آمروزان  دانرش گرروه   های نمرهدر مقایسه با  ای مقابلهدختر دارای اختالل نافرمانی  آموزان دانش

   عادی از لحاظ متغیر کارکرد خانواده کمتر است.

در متغیرر راهبردهرای مثبرت     راهره  یک کوواریانس، تحلیل دهد مینشان  5 جدولهمچنین 

باشد. با توجه بره   دار می   از لحاظ آماری معنی p= 002/0و  F= 726/9تنظیم شناختی هیجان )
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دختر  آموزان دانش، میانگین تعدیل شده راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان گروه 3جدول 

برا   دهرد  میاست که نشان  73/69 عادی آموزان دانشو  29/62 ای مقابلهافرمانی دارای اختالل ن

دخترر دارای اخرتالل نافرمرانی     آمروزان  دانرش گرروه   هرای  نمرهها،  کنترل ترتیت تولد آزمودنی

دختر عادی از لحاظ متغیر راهبردهای مثبت تنظیم  آموزان دانش های نمرهدر مقایسه با  ای مقابله

 .یشتر استبشناختی هیجان 

در متغیرر راهبردهرای منفری     راهره  یک کوواریانس، تحلیل دهد مینشان  5جدول  به عالوه

باشد. با توجه بره   دار می   از لحاظ آماری معنی p= 003/0و  F= 004/9تنظیم شناختی هیجان )

 آمروزان  دانش، میانگین تعدیل شده راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان گروه 5جدول نتایج 

اسرت کره نشران     36/45 عرادی  آمروزان  دانرش و  50/51 ای مقابلهختر دارای اختالل نافرمانی د

دخترر دارای اخرتالل    آمروزان  دانرش گرروه   هرای  نمرهها،  با کنترل ترتیت تولد آزمودنی دهد می

عادی از لحراظ متغیرر راهبردهرای منفری      آموزان دانش های نمرهدر مقایسه با  ای مقابلهنافرمانی 

 ناختی هیجان بیشتر است.  تنظیم ش

در متغیرر عملکررد    راهره  یرک  کوواریرانس ، تحلیرل  دهرد  مینشان  5نتایج جدول  همچنین

نترایج  باشرد. برا توجره بره      دار مری    از لحاظ آماری معنی p= 001/0و  F= 338/21تحصیلی )

انی دختر دارای اختالل نافرم آموزان دانشمیانگین تعدیل شده عملکرد تحصیلی گروه  5 جدول

کنتررل ترتیرت تولرد     با دهد میاست که نشان  49/2 عادی آموزان دانشو گروه  83/1 ای مقابله

در  ای مقابلره دختر دارای اختالل نافرمرانی   آموزان دانشعملکرد تحصیلی  های نمرهها،  آزمودنی

 دختر عادی کمتر است.   آموزان دانش های نمرهمقایسه با 

 

 گیری نتیجهبحث و 
دخترر   آمروزان دانرش   ج به دست آمده  بین نمره کل کارکرد خرانواده در دو گرروه  بر اساس نتای

 هرای  پرژوهش وجود دارد. ایرن نترایج برا     داری معنیو عادی تفاوت  ای مقابلهدارای اختالل نافرمانی 

 تروان  مری در تبیین این یافتره    همسویی دارد. 1393احمدی و همکاران )   و2013امرن و همکاران )

عاملی که هم کرارکرد خرانواده   عنوان  به تواند میمختل  والدگری  های سبکتفاوت در گفت، وجود 

والردگری   هرای  سبکمورد توجه قرار گیرد. وجود  زند میشناسی روانی فرزندان را رقم  و هم آسیت

یکری از دالیرل تفراوت کرارکرد     عنروان   بره و  شود میسبت بروز رفتارهای متناست با آن در کودکان 
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 تروان  مری در تبیرین دیگرر    .باشد میو عادی  ای مقابلهدارای اختالل نافرمانی  آموزان دانشر خانواده د

هسرتند، از   ای مقابلره کره دارای اخرتالل نافرمرانی     آموزانی دانشعادی کمتر از  آموزان دانشگفت که 

از وضرعیت   هرا  آنمیزان صرمیمیت و گرمری خرانواده خرود شرکایت دارنرد و میرزان رضرایتمندی         

 اش خرانواده که طررز تلقری کرودک از     اند دادهبسیاری نشان  های پژوهشبیشتر است.  شان دگیخانوا

وی )چه بر اساس مشاهده و چه طبرق گرزارش    شناختی روانرابطه مستقیم و محکمی با کارکردهای 

خروبی ندارنرد )گرروه     شرناختی  روانوالدین وی از کارکرد خانواده  دارد. طبعاً کودکانی که کرارکرد  

گفرت،   تروان  مری همچنرین   .دهند میای اختالل  از وضعیت خانوادگی نارضایتی بیشتری گزارش دار

وجود کودک دارای اخرتالل رفتراری در خرانواده، میرزان اسرترس درون خرانواده را بسریار افررایش         

. والدین این کودکران، خرود   دهد میییر قرار ثو فراتر از مراقبان، کل سیستم خانواده را تحت ت دهد می

 هرا  پرژوهش زناشویی بسیاری را تجربه نمایند.  های تنشو  کنند میرا غرا در مشکالت فرزندانشان 

هسرتند ناکارآمردی    ای مقابلره در معرض بروز اختالل نافرمرانی   ها آننشان دادند مادرانی که کودکان 

ن خرود  کمتری برای حل مشکالت رفتاری کودکرا  های حل و راه کنند میخانوادگی بیشتری را تجربه 

، شروند  مری کودکان نافرمان وقتی با دستورات مقتدرانه والدین خرود رو بره رو    رود میدارند. احتمال 

و در نتیجره والردین    شروند  می تر خشمگین ها آنخشمگین شده و هر چه والدین بیشتر اصرار کنند، 

ته رفتارهرای  ؛ در نتیجره ناخواسر  شروند  مری جلوگیری کننرد تسرلیم    ها آنخشم  هبرای این که از ادام

گفرت، احتمرال دارد کرودک یرا نوجروان       تروان  مری . در تبیین دیگر کنند مینافرمان کودک را تقویت 

انفعالی )حل مسئله  برخورد کردن را در خود گسترش نداده باشد و بره سرمت    های مهارتنافرمان، 

سرئله از دسرت   و ظرفیت خود را برای استدالل و حل م کندهیجانی افراطی گرایش پیدا  های واکنش

مدیریت شناختی )مانند حافظه، مهرارت توانرایی و    های مهارت. این کودکان ممکن است در دهد می

دهی و حل مسئله  دارای کمبودهایی باشند و این کمبودهرا توانرایی کرودک را     تغییر تکالی ، سازمان

رد پرایین هسرتند   کره دارای کرارک   هرای  خانوادهدر  .دهدبزرگساالن کاهش  های خواستهبرای اجابت 

کره در   ، در حالیکنند میبرای حل مشکالت خود استفاده مدار  بیشتر از راهبردهای حل مسئله هیجان

 .برند میبه کار مدار  دارای کارکرد باال بیشتر راهبردهای مسئله های خانواده

 همچنین بین راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در دو گروه مورد بررسی تفاوت

 ، کووانرگ و همکراران   2016و همکراران )  کینر گبرو هرای  یافتره داری وجود دارد. نتایج با  معنی

انتخراب  گفت،  توان مین این یافته ی  همخوانی دارد. در تبی1392) و همکاران پور قاسم  و 2014)
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 راهبردهای هیجانی ناکارآمد و خود ناتوان ساز در ابعاد شرناختی، عراطفی و رفتراری، عرالوه برر     

سودمند، بر عردم ارتقرای سرالمت     ناسازگار و غیر ای مقابلهافزایش استفاده از راهبردهای هیجانی 

اساسری در زمینره    هرای  فرضریه گرذار اسرت. یکری از     ایرر  شرناختی  روانروانی و کاهش بهزیستی 

و اسرتفاده مفررط از    هرا  هیجاندشواری در تنظیم هیجان این است که ناتوانی و نارسایی در تنظیم 

بنایی مشکالت  اهبردهای تنظیم هیجان منفی همچون مقصر دانستن خود و دیگران، مکانیسم زیرر

و  3، تروگرت 2، جلسرما 1)گارنفسکی، ریفه باشد می ها نوجوانسازی شده در  سازی و درونی برونی

برر اسراس      نیز تبیین کررد. 2007) 4بر اساس دیدگاه گروس توان میاین فرض را  . 2007کرایج، 

دهری رفترار و هیجران و داشرتن      یدگاه رشد هیجانی و عاطفی نابسنده، دشواری در سرازمان این د

و عواط  فرد بر قدرت منطرق و اسرتداللش غلبره     ها احساسکه  شود میمنفی باعث  های هیجان

مختل  تنها با در نظر گرفتن جو احساسی و عوامرل   های موقعیتداشته باشند و فرد در شرای  و 

کند و دست به عمل بزنرد. برر همرین     گیری تصمیممختل   های حلوجه به راه محیطی و بدون ت

محتمل دانستن استفاده از راهبردهای منفری و ناکارآمرد تنظریم هیجرانی و       2007) اساس گروس

روانری و رفتراری    های اختاللخطر ابتال به  ساز زمینهدشواری در تنظیم هیجان را از عوامل مهم و 

یرک راهبررد مناسرت بررای حرل      عنروان   بره   افشرای هیجرانی را   1395سنی ). آدینه و حدانند می

 .دانند می ای مقابلهمشکالت بین فردی کودکان مبتال به اختالل نافرمانی 

و عرادی از لحراظ عملکررد     ای مقابلره دارای اختالل نافرمانی  آموزان دانشنتایج نشان داد بین 

 الرکرس و ، کرالکنس  هرای  پرژوهش صرل برا   وجرود دارد. نترایج حا   داری معنری تحصیلی، تفاوت 

ذوقرری پایرردار و  و  2015ویاللوبرروس و همکرراران )- ، لرروپز2007 ، پنرردنا و همکرراران )2011)

عملکرد تحصیلی ضرعی  در  گفت،  توان می ها یافته  همخوانی دارد. درتبین این 1394همکاران )

رس و فشرار ناشری از عوامرل    کودکان ناشی از شیوه برخورد کنترلی والدین باشد، که بر ایرر اسرت  

 . در تبیین ایرن  2013، 5)تائل، واینر، جنکینز و تناک آید میکودک به وجود  های ویژگیمحیطی و 

گفرت همره فراینردهای خرانواده برا       تروان  می  2000) 6آدامزیافته بر اساس الگوی نظری رایان و 

                                                      
1. Rieffe  

2. Jellesma 

3. Terwogt 

4. Gross 

5. Theule, Wiener, Tannock, & Jenkins 

6. Ryan & Adams 
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 گرری  میرانجی بره خراطر نقرش     ، اما این تثییر بیشرتر باشند میعملکرد تحصیلی کودکان در ارتباط 

برا اخرتالل    آموزان دانش های ویژگیو  ها شاخص. اگر گیرد میفردی کودکان صورت  های ویژگی

در  .برریم  میرا مورد توجه قرار دهیم به نحوه تعامل والدین و کودکان بیشتر پی  ای مقابلهنافرمانی 

سرال، کودکران    7-12گروه سرنی    به این نتیجه رسیدند که در 2010) 1پژوهشی، پاردینی و فایت

قدرت تمیز هیجان از شناخت را ندارند و هیجان )ترس، غم و خشم  باعرث کنرد شردن فرآینرد     

کودکان دارای اختالل رفتاری با مشکالتی چون اخرراو از   رود می. احتمال شود می ها آن یادگیری

ل سبت اُفت تحصریلی  کالس، مدرسه و سازگاری با محی  اجتماعی رو به رو هستند که این عوام

 کننرد  میبا ناتوانی یادگیری که مداوم و مکرر شکست تحصیلی را تجربه  آموزان دانش. شود می ها آن

 پذیرترند. هیجانی آسیت-نسبت به مشکالت رفتاری و اجتماعی

این پژوهش این بود که در این تحقیق فق  از دختران پایه ششرم در   های محدودیتاز جمله 

ترتیرت تولرد    توجه به عوامل دیگرر عرالوه برر،    ها داشتند. از دیگر محدودیت این تحقیق شرکت

 آمروزان  دانرش  ای مقابلره برر اخرتالل نافرمرانی     توانند میکنترل شود، زیرا عوامل زیادی  بایست می

که در این پرژوهش بررای سرنجش عملکررد تحصریلی از معردل بره صرورت          جا آنبگذارنند. از 

ه  استفاده شد در تعمیم نتایج به گروهی که سنجش این متغیرر برر   درج 3) بندی درجهتوصیفی و 

به دلیرل   شود میهمچنین، پیشنهاد  جانت احتیاط رعایت شود. باشد می 20تا  1گذاری  اساس نمره

آتری مطالعرات    های پژوهشدارد، در  ها اختاللدر بروز سایر  ای مقابلهاختالل نافرمانی  اهمیتی که

در  هرا  ر گذار این اختالل انجام شود و نیز نترایج و پیامردهای ایرن سرازه    بیشتری روی عوامل تثیی

بعدی میزان برخرورداری   های تحقیقو عالوه بر این، در  بررسی شود ها نوجوانزندگی کودکان و 

 زندگی، مورد بررسی قرار گیرد. های مهارتهر دو گروه در زمینه 

 

 گزاری سپاس
 نمودنرد  همکاری پژوهش اجرای هزمین در بردباری با که پژوهشهای  آزمودنی از سپاس با

الزم بره  . اند نمودهمذکور که با اینجانت کمال همکاری را های  همچنین تمامی مدیران دبستان و

 .باشد می نویسنده اول این مقالهارشد  کارشناسی نامه پایان که این مقاله برگرفته ار ذکر است

                                                      
1. Pardini & Fite 
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 منابع

 فارسی

 . ارتبراط  1393رادل، جابر؛ رضازاده، مجید؛ و جبرئیلی، شرهال ) احمدی، خدابخش؛ علیزاده گو

مجلره  عوامل شخصیتی و کارکرد خانواده با سالمت روانی در سوءمصرف کننردگان مرواد.   
 .60-66 ، 2)18علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 

 ترجمره  روانری. هرای   راهنمای تشخیصی و آماری اختالل . 2013پزشکی آمریکا ) انجمن روان

آذر و فرهاد شراملو   شمیها  فرزین رضاعی، علی فخرایی، آتوسا فرمند، علی نیلوفری، ژانت

  . تهران: انتشارات ارجمند.1393)

  . تثییر افشای هیجانی نوشتاری در مشکالت برین فرردی کودکران   1395آدینه، مینا و حسنی، جعفر )

 .1-15 ، 23)7شناختی،  ی روانها ها و مدل مجله روشای.  مبتال به اختالل نافرمانی مقابله

  برر تفکرر علمری،    CPSییر آموزش فرایند حل مسئله خالا )تث . 1389یخچالی، علیرضا ) حاجی

شناسی تربیتری .   )رساله دکتری روان خالقیت و نوآوری در دانشجویان دانشگاه شهید چمران.

 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

هرای رفتراری     . بررسی میزان شیوع اختالل1393مساح، امید ) ذوالفقاری، علیرضا؛ فتحی، داود؛ و

 .52-59 ، 1)15مجله توانبخشی،  آموزان دوره متوسطه در استان همدان. در بین دانش

بینری عملکررد     . پریش 1394زاده، صرفدر )  ذوقی پایدار، محمدرضا؛ یعقوبی، ابولقاسرم؛ و نبری  

 فعالی بر اساس استرس و شریوه برخرورد   شبی-آموزان با اختالل نارسایی توجه تحصیلی دانش

 .144-161 ، 19)5فصلنامه افراد استثنایی، والدین. 

 . مقایسه راهبردهای تنظیم هیجانی 1392اله؛ و کلهری، عاطفه ) پور، عبداله؛ رمضانی، ولی قاسم

نشرریه علمری پژوهشری دانشرگاه     ای و بهنجار.  ها دارای اختالل نافرمانی مقابله در نوجوان

 .153-160 ، 3)3م پزشکی البرز، علو

های سن مدرسه نظام سنجش مبتنی برر تجربره    های راهنمای فرم کتابچه . 1384مینائی، اصغر )

 تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی.  : انطباا و هنجاریابی.ASEBAآخنبا  )

سرنجی مقیراس    های روان عوامل مؤیر در کارآیی خانواده: بررسی ویژگی . 1374نجاریان، فرزانه )
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واحد  شناسی مشاوره . دانشگاه آزاد اسالمی نامه کارشناسی ارشد روان )پایانسنجش خانواده. 

 رودهن، رودهن.
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