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را  يعالئم پرخاشگر ،خشم بر اثر ناکامیآموزش کنترل  قیاز طر شود ی، سعی میفعال شیب توجه/ ییاختالل نارسا دچارکودکان  يبرا يرفتارـ  یدرمان شناخت در :دهیچک
نیز با هدف ارزیابی این رویکرد حاضر . پژوهش شوندتلقی می يبه عالئم پرخاشگرآنها  یمقصود و توجه انتخاب ایهدف دربارة اشتباه  هايسنادا تیجۀکاهش دهند. این عالئم، ن

 آموزان به دانشکردند.  تحصیل میدبستان و پنجم  ،سوم، چهارم هاي هیدر پابود که  یفعال شی/ بتوجه ییاختالل نارسا دچار آموز دانش 32 شامل پژوهش نمونه .انجام شد
 9 یشیند. سپس گروه آزماقرار گرفت آزمون شیپ ، موردبا استفاده از پرسشنامه کاهش خشم گروه دو ،اعمال مداخلهقبل از گمارده شدند.  ينفر 16دو گروه  در یصورت تصادف 

مرحلۀ پیگیري این آزمایش . مورد بررسی قرار گرفتندپرسشنامه کاهش خشم مجدداً با گروه  هر دو ،مداخلهاین قرار گرفت. پس از انجام  يرفتار ـ یجلسه تحت درمان شناخت
 يریگیآزمون و مرحله پ و گواه در مرحله پس شیدو گروه آزما نبی که داد نشان ها داده لیتحلعبارت بود از اجراي مجدد همین پرسشنامه، یک ماه بعد، روي هر دو گروه. 

عالئم  نیاشته و باعث کاهش شدت اگذ ریتأث يپرخاشگر و یآن اعم از ناکام يها اسیبر خشم و خرده مق يرفتارـ  یشناخت درمان  که يرد. به طوروجود دا يتفاوت معنادار
 است. دهیبهبود بخش مراجِع قدرتبا  همو  سن همکودکان  با این کودکان را و روابط شده است

  
Abstract: In cognitive-behavior therapy for children suffering from ADHD, the focus is on reducing aggression signs through failure 
anger control training. These sings are due to mistaken attributions about the goal or their partial selection of aggression signs. This study 
has been con-ducted to evaluate this approach. To do so, 32 students with ADHD in the third, fourth, and fifth grades of primary school 
have been randomly divided into two groups of 16 members each. Prior to the intervention, a questionnaire about anger decline has been 
distributed among students as a pretest. Then, the experimental group participated in 9 sessions of cognitive-behavior therapy. Following 
this intervention, again the same questionnaire was distributed among both groups. During the follow up phase, the same questionnaire 
was used one month later. The results showed a significant difference between the groups in post test and follow up phases. Cognitive-
behavior therapy seems to be effective on anger and its subscales such as failure and aggression, and also leads to alleviate them. It also 
improved the relationship between these children with their peers and superiors. 
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