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Abstract
Cognitive-behavioral therapy (CBT) is used for a wide range of psychological problems in
children. However, Children should have reached the level of development required to benefit
from this treatment. The aim of this study is to examine developmental skills needed to
effectiveness of cognitive behavior therapy in children.
In this umbrella review, review articles related to subject of study in Scopus, PubMed, springer
in the period from 1900 to 2018 were extracted. Among articles extracted, 6 articles were
selected for this study. The results indicated that a variety of emotional, social and cognitive
skills including understanding and recognizing of emotions, social perspective taking,
metacognition, causal reasoning, logical reasoning, scientific reasoning, verbal abilities and
cognitive flexibility, play an important role in effectiveness of CBT. Some children may
respond poorly because they do not yet have the cognitive, social, or emotional maturity needed
to understand and apply the skills being taught in therapy. In conclusion, treatments for children
may need to be tailored to match children’s ability to both comprehend and implement the
therapeutic techniques, otherwise, the effectiveness of the treatment is limited.
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تعــالــی بــالینـی
آموزشی -پژوهشی
دوره نهم شماره )64-55(2

مهارتهای رشدی الزم برای اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری در کودکان :مروری چترگونه
سمانه بهزادپور ،1حمیدرضا پوراعتماد ،*2سعید اکبری

زردخانه3

درمان شناختی رفتاری برای دامنه وسیعی از مشکالت روانشناختی کودکان به کار میرود .بااینوجود ،کودکان باید به
سطح تحولی الزم برای بهرهمندی از این درمان رسیده باشند .هدف این پژوهش بررسی مهارتهای تحولی الزم برای
اثربخشی درمان شناختی در کودکان است.
در مرور چترگونه حاضر ،مقاالت مروری منتشرشده پیرامون موضوع پژوهش در طی سالهای  0011-8102از پایگاههای
دادهای  PubMed ،Scopusو  Springerاستخراج شدند .از بین پژوهشهای استخراجشده تعداد  6مقاله براساس مالکهای
ورود معین ،برای بررسی در این پژوهش انتخاب گردیدند .یافتهها نشان داد که انواعی از مهارتها هیجانی شامل درک و
شناسایی هیجانات ،مهارتهای اجتماعی شامل اتخاذ دیدگاه اجتماعی و مهارتهای شناختی شامل؛ فراشناخت ،استدالل
علی ،استدالل منطقی ،استدالل علمی ،توانایی کالمی و انعطافپذیری شناختی در اثربخشی درمان رفتاری شناختی برای
کودکان نقش مهمی را ایفا میکنند .برخی کودکان به درمان پاسخ ضعیفی میدهند زیرا هنوز به تحول هیجانی ،اجتماعی
و شناختی موردنیاز برای درک و کاربرد مهارتهایی که در درمان آموزش داده میشود ،نرسیدهاند .در نتیجه ،درمان برای
کودکان باید با توانایی کودکان برای درک و اجرای تکنیکهای درمانی متناسب باشد ،درغیراینصورت ،اثربخشی آن
محدود میشود.
واژههای کليدی :درمان شناختی رفتاری ،تحول ،کودکان.

مقدمه
درمانهای شناختی رفتاری یک درمان مفید برای

رفتاری به خط اول درمان در خدمات سالمت روان

دامنۀ وسیعی از مشکالت روانشناختی بزرگساالن

برای کودکان و نوجوانان تبدیلشده است( .)3،3بااینکه

است( )0-8و شواهد امیدوارکنندهای دربارۀ اثربخشی آن

تحقیقات اثربخشی این درمان را برای کودکان تأیید

برای کودکان و نوجوانان وجود دارد( .)3-4بهبیاندیگر،

میکنند؛ ولی تمام کودکان بهخوبی به این درمان پاسخ

موفقیت و انعطافپذیری این درمان برای بزرگساالن

نمیدهند( .)6-7مشارکت در درمانهای شناختی رفتاری

باعث شد که توجهات زیادی به سمت سازگار سازی

مستلزم این است که شرکتکنندگان دانش شناختی و

آن برای استفاده جهت درمان مشکالت روانشناختی

هیجانی کافی برای منعکس کردن و توصیف افکار و

کودکان مبذول گردد .در حال حاضر ،درمان شناختی

احساسات خود را داشته باشند(.)2

 .0کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .8استاد گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .3استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئول :تهران ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
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چكيده

مروری

بهزادپور و همکاران

افراد بتوانند درباره فکرهایشان فکر کنند ،تشخیص دهند

توجه زیادی مبذول نداشتهاند و تحقیقات تجربی و بالینی

که افکار ،احساسات و رفتار ،مفاهیم متفاوتی هستند و

زیادی در این زمینه وجود ندارد .مطالعه پیشینه پژوهش

بفهمند که آنها با هم مرتبطاند .بنابراین ،درمان شناختی با

نشان داد که چندین پژوهش کیفی بهصورت سیستماتیک

کودکان کوچکتر درصورتیکه نتوانند مهارتهای الزم

و مروری منتشرشده و هرکدام به چند عامل در زمینه

برای درک مفاهیم این درمان را کسب کنند ،محدود

پیشنیازهای تحولی برای اثربخشی درمان شناختی رفتاری

میشود( .)0در واقع استفاده از درمان شناختی رفتاری برای

اشاره کردهاند( .)04،01،2در نتیجه در این پژوهش در پاسخ

کودکان این سؤال مهم را برانگیخته است که مهارتهای

به سؤال چه پیشنیازهای تحولی برای اثربخشی درمان

تحولی الزم برای اثربخشی این درمانها کدام است و

شناختی رفتاری در کودکان وجود دارد؟ پرداختیم.

کودکان تا چه حدی این مهارتها را دارا هستند .نگرانی
کلیدی در سازگاری درمان شناختی رفتاری برای

روش کار

کودکان این است که تا چه حدی آنها میتوانند مفاهیم

مرور چترگونه نوعی مطالعهای است که در آن اطالعات

انتزاعی موجود در این درمان را درک و فعاالنه در آن

موجود در مطالعات مروری یکپارچه و ترکیب میشوند.

مشارکت کنند( .)2اعتقاد بر این است که درمان شناختی

در مرورهای چتر گونه واحد تحلیل مطالعات مروری

رفتاری برای کودکان کوچکتر(زیر  2سال) مناسب

سیتماتیک و یا سایر مقاالت مروری هستند( .)03اکثر

نیست؛ زیرا آنها فاقد پختگی الزم در عملکردهای

مطالعات در حوزه سؤال پژوهشی حاضر ،شامل مطالعات

شناختی و هیجانی هستند .کوکان  3-2ساله اگرچه به

مروری توصیفی بودند که بهعنوان واحد تحلیل وارد این

سطحی از توانایی کالمی و استقالل رسیدهاند ،اما هنوز از

پژوهش شدند.

نظر تحولی نسبتاً ناپخته هستند( .)01بهبیاندیگر ،سطح

تنظیم سؤال پژوهش و تعریف مالکهای ورود به

تحول شناختی ،هیجانی و اجتماعی کودکان ،آنچه آنها

پژوهش :هدف از این گام ابتدا رسیدن به سؤال پژوهشی

میتوانند در درمان یاد بگیرند را تحت تأثیر قرار میدهد.

مناسب و سپس تعیین مالکهایی است که بر اساس آنها

اجرای راهکارهای درمانی بدون اطالع از چهارچوب و

مطالعات مناسب برای تحلیل انتخاب خواهند شد .برای

شد(،2

تنظیم سؤال پژوهش از مؤلفههای مختلفی مانند :جامعه

 .)00بر این اساس ،کودکان باید به سطحی از تحول رسیده

موردمطالعه ،چه چیزی ،چه موقع و چگونگی روش

باشند تا بتوانند تکالیف مبتنی بر زبان و شناخت را در این

استفاده میشود .در این پژوهش این سؤال مورد کنکاش

مداخالت انجام دهند.

قرار گرفت :چه مهارتهای تحولی برای اثربخشی درمان

از سوی دیگر تحقیقات آزمایشی و بالینی موجود که

شناختی رفتاری در کودکان الزم است؟ .برای دستیابی به

رابطه بین تحول و اثربخشی درمان را بررسی کردهاند،

این سؤال از بین مطالعاتی که بازیابی خواهند شد،

بهجای اندازهگیری تحول شناختی ،صرفاً سن را شاخصی

مطالعاتی که مالکهای ورود به پژوهش را داشته باشند

میگیرند(،)0

برای تحلیل انتخاب میشوند .مالکهای ورود عبارت

سطح تحولی کودک ،احتماالً مؤثر واقع نخواهد

از سطح تحول شناختی کودک در نظر

درحالیکه ،تحول بسیار پیشرفتهتر و پیچید تر از پیشرفت

بودند از:

خطی سن تقویمی است و کودکان همسن از نظر سطح

 )0مطالعه مروری،

تحولی گاهی با هم متفاوتاند(.)08

 )8به زبان انگلیسی،

اگرچه در نظرگرفتن مالحظات تحولی در طرحریزی
درمان بهعنوان موضوعی مهم شناختهشده

تعالی بالینی

است(.)03

 )3دسترسی به گزارش کامل پژوهش،
 )4گروه نمونه کودکان؛
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همچنین یک نیاز اصلی برای درمان شناختی این است که

محققان بالینی به کاربرد یک چارچوب تحولی در درمان،

مهارتهای رشدی الزم برای اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری در کودکان

 )3پرداختن به پیشنیازها و پیششرطهای تحولی درمانهای
شناختی رفتاری پرداخته باشد.
 )6در سالهای  0011-8102به چاپ رسیده باشد.

گام ،جستجو در ادبیات پژوهشی و انتخاب مقاالتی است
که مناسب ورود به پژوهش و تحلیل هستند .در این
پژوهش ،از استراتژی جستجوی نظاممند برای شناسایی
مقاالتی که مرتبط با موضوع هستند ،استفاده شد .بدین
منظور سه پایگاه دادهای  PubMed ،Scopusو

Springer

با استفاده از ترکیبی از کلیدواژههای زیر جستجو شدند:
development OR developmental psychology OR
developmental consideration OR developmental
demand OR developmental influence OR
perquisite skill OR perquisite abilit OR
(CBT OR cognitive developmental aspects) AND
behavior therapy OR cognitive-behavioral
treatmen OR cognitive-behavioral therapy) AND
) (childسپس پژوهشگر براساس مالکهای ورودی

مقاالت ،مقاالت را سرند و موارد نامناسب را از فرایند
پژوهش کنار گذاشت .در پژوهش حاضر ،فرایند بازبینی
که براساس فلوچارت پریزما تنظیم شده است ،در شکل
شماره  0نشان داده شده است.
سنجش کیفیت مطالعات انتخابشده :هدف این گام
بررسی کیفیت مطالعات انتخابشده برای ورود به
پژوهش است .برای بررسی کیفیت مطالعات انتخابشده،
یک ارزیاب دیگر که دانشجوی دکتری روانشناسی بوده
و در زمینه پژوهش توضیحات الزم را دریافت کرده بود،
نیز روند جمعآوری دادهها را بهطور جداگانه انجام داده و
در مواردی که بین دو ارزیابی اتفاقنظر وجود نداشت با
گفتگو بین ارزیابها توافق نظر حاصل شد.
استخراج اطالعات متون :هدف این گام ،استخراج و ارائه
اطالعات مطالعاتی است که برای تحلیل و بررسی
انتخابشدهاند .در پژوهش حاضر ،اطالعات پژوهشها
شامل نام نویسنده ،سال انتشار ،روش پژوهش و یافتههای

شكل شماره  :1فلوچارت انتخاب مقاالت

یافتهها
مقاالت موردبررسی قرار گرفتند و عوامل تحولی که هر
یک از آنها برای اثربخشی درمان شناختی رفتاری بدانها
اشارهکرده بودند ،در جدول شماره  0آمده است.
مؤلفههای استخراجشده بر اساس ادبیات پژوهش که به ما
میگوید هر مؤلفه مربوط به کدام دستۀ کلیتری از
مهارتها هستند( ،)2در سه مقوله جای گرفتند:
مهارتهای هیجانی ،مهارتهای شناختی و مهارتهای
اجتماعی .مهارتهای هیجانی شامل درک و شناسایی
هیجانات ،مهارتهای اجتماعی شامل اتخاذ دیدگاه
اجتماعی و مهارتهای شناختی شامل فراشناخت،
استدالل علی ،استدالل منطقی ،استدالل علمی ،توانایی
کالمی و انعطافپذیری شناختی میباشند .این مقولهها و
مؤلفههای مربوط به هرکدام در شکل شماره  8ارائهشده
است.

مرتبط با سؤال پژوهش حاضر در جدولی دستهبندی
شدند .این جدول در ادامه در بخش یافتههای پژوهش
ارائهشده است.
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انتخاب مطالعات مناسب برای ورود به تحلیل :هدف این

مروری

بهزادپور و همکاران

باشد .پژوهشگران معتقدند که توانایی تشخیص و درک

جدول شماره  :1مؤلفههای تحولی اثربخشی درمان شناختی رفتاری
مؤلفههای تحولی

نویسنده /سال

نوع مطالعه

گریو و بلیست
()4002

مروری انتقادی

گاربر و
همکاران
()4012

مروری توصیفی

فهم هیجانات  ،اتخاذ دیدگاه اجتماعی،
استدالل علمی ،2فراشناخت ،انعطافپذیری
7
شناختی

کیندگری و
همکاران
()4002

مروری توصیفی

فهم هیجانات ،اتخاذ دیدگاه ،فراشناخت،
8
استدالل منطقی

رابلک و
پیاسنتینی
()4005

مروری توصیفی

افتراق و شناسایی هیجانات ،فراشناخت

مهارتهای اجتماعی :یک مهارت اجتماعی که برای

بارت ()4000

مروری توصیفی

فراشناخت ،درک حاالت هیجانی خود و
دیگران

درک و شرکت در درمان رفتاری شناختی ،مؤلفهای مهم

کینی
()1991

مروری توصیفی

فراشناخت ،اتخاذ دیدگاه اجتماعی ،استدالل
منطقی

استدالل علی ،1اتخاذ دیدگاه اجتماعی،4
2
توانایی کالمی ،3فراشناخت
5

هیجانات با عطف به عوامل بیرونی در حدود  3سالگی در
کودکان شکل میگیرد .اما تقریباً در  7سالگی است که
کودکان به این توانایی میرسند که نقش باورها ،تمایالت
میتوانند هیجانات خود را با عطف به عوامل درونی
تشخیص داده و درک کنند(.)02

محسوب میشود ،اتخاذ دیدگاه است( .)04،00،01،2اتخاذ
دیدگاه اجتماعی یا اتخاذ

نقش،0

شامل درک افکار و

احساسات فرد دیگر از یک دیدگاه و چشماندازی

بحث
هدف پژوهش حاضر تعیین مهارتهای شناختی الزم
برای اثربخشی درمان شناختی رفتاری در کودکان است.
بر اساس یافتههای پژوهش ،مؤلفههای استخراجشده از
مطالعات مروری مربوط به هدف پژوهش ،در سه مقوله
مهارتهای اجتماعی ،هیجانی ،شناختی طبقهبندی شدند.
مهارتهای هیجانی :مشارکت در انواعی از فرآیندهای
شناختی رفتاری مستلزم مهارتی به نام درک هیجانات یا
بازشناسی هیجان است( .)07،06،04،2رشد تواناییهای
هیجانی(مانند بازشناسی هیجانی) برای تکنیکهای درمان
شناختی رفتاری از جمله پایش احساسات ،اندازهگیری
شدت هیجان ،مدیریت انواع و شدت هیجانات الزم
است( .)2بهعبارتدیگر ،کودکان در درمان شناختی
رفتاری باید هیجانات خود را نامگذاری کرده و آنها را
از هم افتراق دهند ،شدت آنها را مشخص کنند و بین
افکار و احساسات تمایز قائل شوند .تکمیل این تکالیف
بهطور موفقیتآمیز نیازمند این است که مهارت فهم و
بازشناسی هیجان در کودکان بهاندازه کافی رشد کرده
1

. causal reasoning
. social perspective taking
3 . verbal ability
4 . metacognition
5 . understanding emotions
6 . scientific reasoning
7 . cognitive flexibility
8 . logical reasoning
2

تعالی بالینی

متفاوت است( .)00فرآیند درمان شناختی رفتاری مستلزم
درخواست از کودک برای تفکر درباره تأثیر رفتارش بر
دیگران و توانایی پیشبینی واکنشهای دیگران(یعنی
اتخاذ دیدگاههای اجتماعی مختلف) است( .)00بنابراین
کودکانی که بهاندازه کافی در اتخاذ دیدگاه اجتماعی
خوب عمل نکنند ،احتماالً داوطلبان خوبی برای درمان
شناختی رفتاری نیستند .اتخاذ دیدگاه در کودکان زمانی
به رسش میرسد که ساختارهای مغزی زیربنایی این
مهارت(مانند؛ قشر پیش پیشانی میانی ،شیار گیجگاهی
فوقانی ،اتصاالت آهیانهای گیجگاهی) بهاندازه کافی رشد
کرده باشند( .)81فریک ،مورهینگ و نیوکامب( )00بر
اساس پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که توانایی در
نظر گرفتن دیدگاه دیگران بین  3-2سالگی در کودکان
ایجاد میشود که البته در سالهای  7-2سالگی شاهد
کاهش چشمگیر اشتباهات و خطاها در این مهارت هستیم.
مهارتهای شناختی :چهار مهارت شناختی شناساییشده
که در اثربخشی درمان شناختی رفتاری نقش دارند
فراشناخت ،انعطافپذیری شناختی ،استدالل و توانایی
کالمی هستند .سازه فراشناخت ابتدا توسط فالول معرفی
شد و او فراشناخت را تفکر درباره تفکر تعریف کرد.
چندی بعد ،او این تعریف را به هر دانش یا فرآیند

Role-taking
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و مفاهیم هیجانی پنهان را درک کنند و در این زمان

مهارتهای رشدی الزم برای اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری در کودکان

گسترش داد( .)80در مجموع ،مهارت فراشناخت شامل

منطقی و جایگزینی آنها با افکار منفی قبلی هدایت

آگاهی از افکار و باورها و توانایی پایش و تنظیم این

میشود( .)86-87بنابراین بر اساس این شباهت بین تکنیک

افکار است که برای اثربخشی درمان شناختی رفتاری الزم

بازسازی شناختی و انعطافپذیری شناختی ،محققان بر

است( .)06،04،00،01،2این مهارت به افراد برای بررسی

این باورند که انعطافپذیری شناختی یک توانایی مهم

انواعی از افکار و باورها و چالش با افکار غیرمنطقی

برای اجرای بازسازی شناختی است( .)86همچنین گاربر و

کمک میکند( .)88درمان شناختی رفتاری مستلزم آگاهی

همکاران( )2مطرح کردند که خلق افکار جایگزین و

از فعالیت ذهنی و توانایی پایش و تغییر افکار و

تکنیک حل مسئله که در درمان شناختی رفتاری برای

باورهاست( .)2برخی تکنیکهای این درمان شامل

کودکان مورداستفاده قرار میگیرد ،مستلزم مهارت

شناسایی افکار ،01تمایز قائل شدن بین موقعیتها ،افکار و

انعطافپذیری شناختی است .در نتیجه به نظر میرسد ،این

رفتار ،00بررسی شواهد علیه افکار منفی و غیرمنطقی،08

مهارت شناختی که بهسرعت در سالهای پیشدبستانی

تشخیص اینکه افکار همیشه درست نیستند و اینکه میتوان

تحول میکند و با غنی شدن شبکههای نورونی موجود در

آنها را تغییر داد ،مهارت فراشناخت را میطلبند( .)2در

کورتکس پیشانی ،بهطور مستمر تا نوجوانی افزایش

نتیجه ،کودکانی که هنوز به رسش تحولی الزم در این

مییابد( ،)82نقش مهمی در موفقیت کودک در اجرای

مهارت نرسیده باشند احتماالً نمیتوانند در این تکنیکها

تکنیکهای درمان شناختی رفتاری داشته باشد و اثربخشی

بهخوبی عمل کنند .فراشناخت از مهارت پایۀ تئوری ذهن

این درمان را تحت تأثیر قرار دهد .پژوهشگران معتقدند

که در حدود  3سالگی ایجاد میشود ،نشأت میگیرد و

که انعطافپذیری شناختی در کودکان بین  3-3سالگی

کمکم تحول میکند(.)83

رشد میکند و بهبود مییابد(.)80

مهارت شناختی اساسی دیگری که در اثربخشی این

استدالل ،مهارت تحولی شناختی دیگری است که به نقش

03

آن در اثربخشی درمان شناختی رفتاری اشارهشده است.

است .انعطافپذیری شناختی یکی از مؤلفههای

سه نوع استدالل که فرض میشود در این درمان نقش

کارکردهای اجرایی است و بهعنوان توانایی تغییر افکار یا

مهمی ایفا میکنند ،عبارتاند از :استدالل علّی ،علمی و

میشود(.)84

منطقی .استدالل علی یکی از مهمترین تواناییهای

برخی محققان معتقدند که انعطافپذیری شناختی بیشتر،

شناختی انسان است که او را قادر میسازد با دنیای اطراف

استفاده بهتر از راهکارهای مقابلهای(شامل راهکارهای

سازگار شود .دانش علّیت به افراد امکان میدهد که

مقابلهای در درمان شناختی رفتاری) برای مدیریت استرس

رویدادهای آینده را پیشبینی کند یا علتهای

را در پی خواهد داشت( .)83اعتقاد براین است که فرآیند

واقعیتهای قابلمشاهده شده را تشخیص دهد .افراد برای

انعطافپذیری شناختی مشابه فرآیند تکنیک بازسازی

حل مسائل و برنامهریزیها از دانش روابط علت-اثر بهره

شناختی در درمان شناختی رفتاری است( .)86-87در

میبرند( .)31استدالل علّی برای درمان شناختی رفتاری

بازسازی شناختی ،مراجع به سمت شناسایی افکار منفی،

مهارتی اساسی است.

آزمودن افکار بر اساس واقعیت ،متوقف کردن پاسخهای

یک هدف صریح درمان شناختی رفتاری ،درک کودک

درمان نقش مهمی ایفا میکند ،انعطافپذیری شناختی

اعمال برحسب تقاضاهای محیطی تعریف

از ارتباط علّی بین شناخت و رفتار است .استدالل علّی
10.

Identify thoughts
& Differentiate situations, thoughts, feelings,
behaviors
4. Examine evidence for and against their beliefs
5. Bartsch, & Estes
12. Geurts, Corbett, & Solomon
11.

 58تعالی بالینی

درباره رفتار ،فرآیند ایجاد قضاوت درباره رابطه بین
رویدادها براساس یک سلسله مراتبی از مفاهیم پیچیده
است .در یک سطح ساده ،قضاوت در مورد رابطه علت و
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شناختی که مستلزم ارزیابی ،پایش و کنترل شناختی است

عادتی(افکار و باورهای منفی) ،ایجاد افکار جایگزین
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که آیا یک علت تصادفی رخ میدهد یا عمدی(.)30

است(.)00

استدالل علمی فرآیند استفاده از شواهد برای بررسی

عالوه بر این ،توانایی کالمی نیز در اثربخشی درمان

فرضیهها و نظریهها و نتیجهگیری کردن از این

شناختی رفتاری مهم پنداشته میشود( .)01درمان شناختی

بررسیهاست .در استدالل علمی ،افراد فرضیههایی در

رفتاری یک رویکرد مبتنی بر کالم و زبان است و تحول

مورد پیشبینی نتایج خاص میزنند و برای آزمون چنین

تواناییهای کالمی برای اجرای تکنیکهای درمان

پیشبینیهایی شواهد جمعآوری میکنند و بررسی

شناختی رفتاری ضروری است .برای برقراری رابطه

میکنند که چقدر دادههای جمعآوریشده با

درمانی و نیز تکنیکهای مداد و کاغذی که مستلزم

فرضیههایشان هماهنگ است( .)38این توانایی در کودکان

بهرهمندی از تواناییهای زبانی است .بر این اساس

از سن  7سالگی ایجادشده و تحول آن تا نوجوانی ادامه

کودکان باید به سطحی از رسش زبانی که برای مداخله

مییابد( .)33استدالل علمی بهخصوص به توانایی کودک

موردنیاز است برسند( .)33از سن مدرسه(حدود

در مشارکت در درمان شناختی مربوط است .توانایی

سالگی) توانایی زبانی کودک به پیشرفتهای زیادی در

اجرای آزمایشهای عینی ،بررسی شواهد و ترکیب

محتوا و استفاده از زبان میرسد .استفاده از لغاتی که

شواهد ناهمگون بهسوی یک باور تغییریافته برای

کودک در دوره پیشدبستانی آموخته است ،افزایشیافته

یادگیری و اجرای بازسازی شناختی ضروری است.

و از طرف دیگر کودک میتواند از کلمات جدید پیچیده

بازسازی شناختی مستلزم توانایی متمایز کردن افکار از

را آموخته و آنها را به کار ببرد(.)38

2-7

شواهد ،بررسی شواهد و اصالح افکار(نتیجهگیری) بر
اساس این بررسی است( .)2در نتیجه استدالل علمی ،نوعی
از استدالل است که بر اثربخشی درمان شناختی رفتاری

نتيجهگيری
بهطورکلی ،پژوهش حاضر چندین مهارت تحولیِ

اثرگذار است.

هیجانی ،اجتماعی و شناختی را که بر مشارکت موفقت

استدالل منطقی روش نتیجهگیری بر اساس منطق حاصل

آمیز کودک در درمان شناختی رفتاری اثرگذارند را

از اندیشیدن و تفکر عقالنی است .بنابراین هرگاه از

برجسته کرد .بر اساس نتایج حاصله ،سطح تحولی کودک

استداللی منطقی استفاده گردد باید دالیل ارائهشده بر

در موفقیت درمان بسیار اثرگذار است و اگر کودک در

اساس اصول درستی اندیشه باشد که منطق نام

هر یک از مهارتهای موردنیاز دچار نقص و یا تأخیر

میگیرد( .)34پیاژه( )0078اواسط کودکی(تقریباً  7-08سال)

تحولی باشد ،احتماالً نتواند این درمان را بهطور

را دوره تحول سریع منطق و استدالل منطقی میداند.

موفقیتآمیز به اتمام برساند .با توجه به توضیحاتی که در

کودکان در  7-08سالگی میتوانند بهطور منطقی استدالل

مورد هر مهارت و سن اکتساب آن در کودکان مطرح

کنند و بنابراین توانایی حل مسئله آنها افزایش مییابد.

شد ،به نظر میرسد که در حدود  7-2سالگی کودکان

بااینحال ،تفکر منطقی در اواسط کودکی تا حدی عینی

مهارتهای الزم برای درمان شناختی رفتاری را کسب

است(.)04

کرده و میتوانند از آن بهرهمند شوند .البته سرعت رشد

استدالل منطقی در درمان شناختی رفتاری برای بررسی

کودکان در مهارتهای مختلف با هم متفاوت است و

شواهد له و علیه باورها و تشخیص اینکه افکار همیشه

درمانگران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند؛ اما بهطور

است(.)2

متوسط میتوان مطرح کرد که اکثریت کودکان در این

همچنین این مهارت برای حل مسئله ،که اغلب از

سن به تحول کافی برای بهرهمندی از درمان رسیده باشند.

است و اغلب وابسته به رویدادهای قابلمشاهده

درست نیستند و میتوان آنها را تغییر داد الزم

شایانذکر است که کودکان دارای تأخیرهای رشدی

تعالی بالینی
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اثر است و در سطح پیشرفتهتر قضاوت درباره این است

مؤلفههای درمان شناختی رفتاری است ،مهارتی ضروری

مهارتهای رشدی الزم برای اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری در کودکان

این زمینه مستثنی نمود و این کودکان به دلیل مشکالت و

شناختی رفتاری نیز میتواند موردتوجه پژوهشگان آتی

تأخیرهای رشدی احتماالً در بهرهمندی از این درمان دچار

باشد .این مقیاس میتواند در کلینیکهای روانشناختی

مشکالتی خواهند بود .ازآنجاکه توجه به نقش تحول در

کودکان مورداستفاده درمانگران شناختی رفتاری قرار

بهرهمندی کودکان از درمان تأثیرگذار است ،بهتر است

گیرد تا تعیین کنند که آیا کودک میتواند از پس درمان

پژوهشهای کمی و کیفی بیشتری در این زمینه انجام

شناختی رفتاری برآید یا رویکرد درمانی دیگری را باید به

گیرد .از جمله توجه به کارکردهای اجرایی و نقش آنها

کاربست که با تواناییهای کودک هماهنگ باشد.

در پیامدهای درمانهای روانشناختی کودکان میتواند
مدنظر قرار گیرد .ساخت مقیاسی برای سنجش توانایی

شكل شماره :2مؤلفههای تحولی اثربخشی درمان شناختی رفتاری
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مانند کودکان مبتال به اتیسم را باید از کودکان عادی در

های تحولی موردنیاز کودکان برای شرکت در درمان

مروری

بهزادپور و همکاران
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