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 مقدمه -1-1

و رفتاري در پسران بیشـتر از دختـران و در منـاطق شـهري بیشـتر از       یشناختروانشیوع مشکالت 

باالي مشکالت رفتـاري بخصـوص در سـنین مدرسـه موجـب شـده        نسبتاًمناطق روستایی است. شیوع 

، 1، رحـم، االنگتسـو و پپـووا    (النـگ  متخصصان علوم مختلف توجه خاصی به این موضوع داشته باشـند 

ي تشخیصـی و  که در پنجمین راهنما است یافتهرش نوجوانان چنان گست یشناختروانمشکالت  ).2017

بـه نـام    از تشدید یافتن مشـکالت نوجوانـان اخـتالل جدیـدي     براي جلوگیري 2آماري اختالالت روانی

هـاي عمـده ایـن اخـتالل     از ویژگـی  را مطرح نمـوده اسـت.   )DMDD( 3می خلق مخربیاختالل بدتنظ

  .)1394؛ ترجمه رضاعی، 2013، 4(انجمن روانشناسی آمریکا ، افسردگی و اضطراب استپذیريیکتحر

نسبتاً شایع است که فراوانی آن بر پایه تحقیق  يانشانهدائمی و شدید،  5پذیريیکتحر

ت ساله، در طول زندگی در جمعی 10- 18کودك و نوجوان  1420، روي نگریندهآ یرشناسیگهمه

). اکثر این کودکان عالئم اختالالت دیگري از 2006، 6(بروتمن شده استزدهدرصد تخمین  3/3عمومی، 

)، اختالل بیش فعالی با کمبود ODD(7اينافرمانی مقابلهلق مخرب، اختالل جمله اختالل بدتنظیمی خ

کند. تر میاضطرابی و افسردگی را نیز دارند که تابلوي بالینی آنان را پیچیده يهااختالل)، ADHD(8توجه

فراوانی باالي  باوجود). 2013، 9(کارلسون هاي بسیار جدي هستندنیازمند مراقبت این کودکان اکثراً

آن براي کودکان مبتال، تا قبل از  زايیبآس شدتبهو پیامدهاي  يادورهشدید و غیر  پذیريیکتحر

تشخیصی  ازنظر)، این کودکان DSM-5پنجمین ویراست راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی (

                                                             
1 . Lange, Rehm, Anagnostou, & Popova 
2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSM-5) 
3 . Disruptive mood dysregulation disorder 
4.American Psychology Association  
5. Irritability 
6. Brotman 
7 .Oppositional defiant disorder 

8   . Attention deficit hyperactivity disorder 
9. carlson 
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شته و بالتکلیف بودند و دستورالعمل مشخصی براي تشخیص گذاري روي این کودکان وجود ندا

  گرفتند.) جاي نمیDSM( هاييبندطبقهاز  یکچیهدر  درواقع

 یپزشکروانباشد، هرچند ممکن است یک نشانه شایع اي تکاملی و طبیعی میذیري پدیدهپتحریک

پذیري یک حالت هیجانی با ویژگی زودرنجی و خشم است و جایگاهی را هم به شمار آید. تحریک

ذیري مقطعی در طیف وسیعی از پکند. تحریکت خلقی و مشکالت رفتاري اشغال میمابین مشکال

بینی کننده برخی پایدار ممکن است پیش پذیريیکتحر یولشوند، دیده می یپزشکرواناختالالت 

باشد و خشم نیز یکی از نخستین ، هیجان خشم میپذیريیکتحرمشخصه هاي ویژه باشد. وجه اختالل

-). خشم ممکن است پیش2011، 10(استرینگرز کندهایی است که در سیر تکامل انسان بروز میهیجان

ازي نیز به شمار آید. سو یک عامل خطر براي مشکالت درونیبینی کننده رفتارهاي پرخاشگرانه باشد 

ارتباط  یسالبزرگهاي سنی از کودکی تا هدیگر در تمام دور یپزشکروانپذیري و اختالالت میان تحریک

، در کودکی یپزشکروانداراي اختالل  ساالنبزرگدرصد  60حدود  کهيطوربهتنگاتنگی وجود دارد 

  ).2004، 11، تیلمن،کارنی و بولهونفر(جلر اندپذیري، خشم و پرخاشگري داشتهسابقه تحریک

بودن آن،  يادوره یرغاي یا هپذیري یک نشانه ناهمگن است که بر اساس شدت و دورتحریک

مستقیم و افسردگی و  صورتبهاختالالت هیجانی  ازجمله یپزشکروانممکن است با اختالالت دیگر 

  ).2009 ،12کهن، پین و لبین الفت (استرینگرز، رابطه داشته باشد یرمستقیمغ صورتبهاضطراب 

هاي اخیر رخ داد، رشد کودکان و نوجوانان در سال یپزشکروانکه در  یتوجهقابلیکی از تغییرات 

ی در کودکان هاي شیدایبود که بر مبناي آن، نشانه گران ینیبالمکتب فکري میان برخی پژوهشگران و 

پذیري شدید و دائمی را وجه تحریک هاآننیست.  يادورهاست و  پذیري شدیدتحریک صورتبهبیشتر 

در کودکان در بیشتر موارد، شیدایی  دانستند و عقیده داشتنددر کودکان می یدوقطبخصه اختالل مش

، فاران، (بیدرمن اي نیز نیسترا ندارد و دوره یمنشبزرگاال و ، مانند خلق بDSM-IVهاي اصلی نشانه

                                                             
10. Stringaris 
11. Geller, Tillman, Craney, & Bolhofner 
12 . Stringaris, Cohen, Pine, & Leibenluft 
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) که این نگاه باعث افزایش چشمگیر در تشخیص گذاري اختالل 2004، 13وزینک، میک، کون و آلردي

با اند که به دنبال این بوده هاآنبنابراین  .است یدهگرددوقطبی در کودکان و نوجوانان در دهه گذشته 

  را کاهش دهند. یدوقطبجدید شیوع اختالل  يگزار یصتشخ

سبک درمانی هستند که هر یک به شیوه خاصی  رفتاري و آموزش تنظیم هیجان دو -درمان شناختی

گردند. تأثیر مثبت این میختالل هاي اداشته و باعث کاهش عالئم و نشانهبر اختالالت روانی تأثیر 

. در درمان است یدهرسخشم، ترس و غیره به اثبات  افسردگی، اضطراب، ازجملهها بر اختالالتی درمان

توانند بر یکدیگر از این اجزا می هرکدامباشند و رکز بر رفتار، تفکر و هیجانات میتمشناختی رفتاري 

درباره یک مشکل خاص موجب تغییر و تحول در حاالت فیزیکی و افراد باشند. طرز تفکر  یرگذارتأث

و غیرمفید و مضر زیادي براي حل یک مشکل  کنندهکمکهاي مفید و راه. خواهد گردید هاآناحساسی 

ل بستگی زیادي به طرز شناخت و تفکر فرد ضل در زندگی موجود است و چگونگی حل این معضو مع

به ظرفیت تحمل ناکامی فرد و تسلط بر  يامالحظهقابلز به طرز جان نیدرمان مبتنی بر تنظیم هی دارد.

هاي واقعی و هم ظاهري از خطر، تجاوز و حمله اشاره دارد و به هیجانات و واکنش فرد هم در موقعیت

- هاي تحریکهر دو فرایند تهییج و کنترل معیوب بر هیجانات در موقعیت یرتأثبه درك  یتوجهقابلطرز 

وش درمان هش حاضر تعیین اثربخشی دو رومرتبط است. بنابراین هدف پژ طلبانهشونتخآمیز و 

مبتال به  نوجوانان پذیريراب و تحریکطهاي تنظیم هیجان بر افسردگی، اضشناختی رفتاري و راهبرد

  است.  )DMDD( 14می خلق مخربیبدتنظ اختالل

   مسئلهبیان - 1-2

تشخیصی جدید در راهنماي تشخیصی و آماري ) DMDDاختالل بد تنظیمی خلق مخرب (

پذیري مزمن، مداوم و شدید در کودکان و شود که با تحریک) محسوب میDSM-5( 15اختالالت روانی

بود که در  یتوجهقابلنگرانی  DSM-5علت افزودن این اختالل به  درواقعشود. نوجوانان مشخص می

                                                             
13. Biederman, Faraone,Wozniak, Mick, Kwon, & Aleardi 
14 . Disruptive mood dysregulation disorder 
15. Diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSM-5) 
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کالسیک،  یدوقطببه اختالل بندي تشخیصی و درمانی کودکانی که نسبت به کودکان مبتال ارتباط با طبقه

پذیري تري داشتند، وجود داشت. الزم به ذکر است که میزان تبدیل تحریکپذیري مداوم و مزمنتحریک

خیلی کم است. در عوض این کودکان در معرض خطر ابتال به  یدوقطباي به اختالل شدید غیر دوره

؛ 2013هستند (انجمن روانشناسی آمریکا،  یسالبزرگو یا اختالالت اضطرابی در  قطبییکافسردگی 

  ).1394ترجمه رضاعی، 

د است. پذیري مزمن مداوم و شدیبد تنظیمی خلق مخرب، وجود تحریک ویژگی اصلی اختالل

هاي خشم مکرر شود نخست: فورانپذیري شدید به دو صورت مشاهده مین تحریکتظاهرات بالینی ای

( نوع رفتاري به شکل  دهدکالمی و رفتاري رخ می صورتبهکه عمدتاً در واکنشی به ناکامی 

متوسط  طوربهزیاد (یعنی  دفعاتبه هایتعصبانپرخاشگري شدید نسبت به دیگران، خود یا اثاثیه). این 

سه بار) در طی حداقل یک سال و حداقل در دو موقعیت متفاوت مانند خانه یا مدرسه  ياهفتهحداقل 

پذیري شدید، خلق عصبانی یا تناسب نیست. شکل دوم تظاهر تحریکدهند و با سن رشدي فرد مرخ می

ا شود. این خلق عصبانی یهاي خشم آنی دیده میاوم و مزمنی است که در بین فورانپذیر مدتحریک

پذیر باید از صفات شخصیتی کودك نشأت گرفته باشد و در اکثر اوقات روز و تقریباً همه روزها تحریک

؛ ترجمه رضاعی، 2013اطرافیان کودك چشمگیر باشد (انجمن روانشناسی آمریکا،  ازنظردیده شود و 

1394.(  

آن  جانبههمهتوجه بسیاري از پژوهشگران براي بررسی  DSM-5درDMDD با مطرح شدن اختالل

هایی براي دانشمندان این حیطه وجود دارد . اما در این زمینه هنوز دغدغهشده استبه این امر معطوف 

-پیامد - 2این اختالل یعنی اعتبار سازه براي تشخیص جدید و  فقدان پایه تجربی قوي براي تعریف -1

درمانی ناشناخته. بنابراین فقدان تعریف هاي تشخیصی با پارامتر دسته جدید شناختییبآسهاي احتمالی 

فراهم کند  براي دریافت طبقه تشخیصی جدید ممکن است تنها شانس نوجوانان را ،جدید در این زمینه

   ).2013و همکاران،  16ماند (ریگرهاي آن هنوز ناشناخته میل درمانی و راه و روشئاما مسا

                                                             
16 . Regier 
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کودکان و مشکالت شدید رفتاري و عملکردي  هاي شدید و دائمی درپذیريفراوانی باالي تحریک

 که در پی دارد، نیاز آنان را به جایگاهی در ویراست پنجم راهنماي آماري و تشخیصی اختالالت روانی

)DSM-5خلق مخرب و شدت باالیی که  سازد و با توجه به فراوانی اختالل بد تنظیمی) برجسته می

دنبال دارد، مهم است که این کودکان جایگاه مشخصی در ها و اختالل عملکرد حاصل از آن به نشانه

DSM  داشته باشند. پژوهشگران معتقدند گنجاندنDMDD  درDSM ) انجمن فواید متعددي دارد

دهد و پژوهش روي این اختالل را افزایش می - 1) : 1394ی، ، ترجمه رضاع2013آمریکا،  یپزشکروان

و مدیریت  يگذار یصتشخدر  اکنونهمسردرگمی و ابهامی را که  -2شود. مایه شناخت بیشتر آن می

هاي جدي و ضروري توانند مراقبتمی گرانینیبال -3کند. این حالت مهم بالینی وجود دارد، رفع می

ر د - 5سازد. تر میهاي بیمه درمانی را آسانمندي مبتالیان از سامانههبهر -4را بهتر فراهم کنند.  یازموردن

- هاي بیشتر پژوهشکه یافتهگیرند، حال آنحال حاضر، بیشتر این کودکان تشخیص اختالل دوقطبی می

باعث جهشی جهت شناخت و دستیابی به  -6کند. تأیید نمی هاآنهاي موجود، وجود این اختالل را در 

  شود.تر براي این کودکان میهاي مناسبدرمان

 - فرضیه پرخاشگري اند که ازمرتبط با پرخاشگري دانستهویژگی شخصیتی و  پذیري راتحریک

تمایل به واکنش به احساسات  عنوانبهپذیري شود. تحریک) ناشی می1941(میلر، 17ناکامی میلر

، است (فیدا شدهیفتعرعدم توافق  یا ناکامی ، خصومت طلبی و رفتارهاي بهيگرتکانشپرخاشگرانه، 

پذیر عالیق وسیعی را به خود جلب ). اخیراً خلق تحریک2012،  18فونتاینپاسیلو، باربارنلی، ترامنتو و 

یک عالمت براي اختالالت  عنوانبهپذیري که تحریکاین باوجود). 2011، 19کرده است (لبین الفت

و اجماعی در این زمینه وجود نداشته  نشدهیفتعر DSM-IVاست، اما این اصطالح در  شدهیینتعمتعدد 

  ). 2012و همکاران،  است (استرینگرز

                                                             
17. Miller  
18. Fida, Paciello, Barbaranelli, Tramontano, & Fontaine 
19. Leibenluft 
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آمادگی براي خلقی که به  عنوانبهپذیري را ) تحریک2008( 20، هیتانن، مارکوا و بریوسکریگ

احساس خاص (مانند خشم)، شناخت خاص (مانند ارزیابی خصمانه) و اقدامات خاص مانند 

عینی  ازنظرذهنی ناخوشایند است و  ازلحاظپذیري یف کردند. تحریکشود، تعر(پرخاشگري) منجر می

، بنازي، شود. در ادامه، تحقیقات اکیسکالبیان هیجانات منفی در روابط بین فردي مشخص می یلهوسبه

داري با اضطراب و افسردگی دارد پذیري رابطه معنید که تحریکنمودن  یید) تأ2005( 21پروگی و ریهمر

پذیري در تشخیص اختالالت عاطفی بزرگ شود. برخی از نویسندگان شد که نقش تحریکو این باعث 

-یک زیرگروه تحریک عنوانبهقراري و ماللت باید پذیري همراه با بیپیشنهاد کردند که وجود تحریک

اختالل عاطفی  عنوانبهپذیري اگرچه خشم و تحریک پذیر، براي افسردگی در نظر گرفته شود.

شوند. هاي ثانوي افسردگی و اضطراب در نظر گرفته میویژگی عنوانبهدرکل  هاآناست،  شدهیفتوص

پذیر ممکن است حتی در غیاب افسردگی و اضطراب نیز وجود داشته باشد از طرف دیگر خلق تحریک

  ). 2006، 22ی و همکارانس، فاوا و گرو(منگلی

اختالل افسردگی که در  9اختالل اضطرابی و  11به اند که با توجه بنابراین محققان اذعان داشته

DSM-IV  ،ها نیز شواهد پذیر نیست و مدتخلق تحریک دهندهنشان هاآناز  کدامیچهوجود داشت

گی از اختالالت شخصیتی یا افسرد یککدامکه باید جزو  نداشته استافی در این مورد وجود تجربی ک

افرادي که درك هیجانی باالیی پذیريِ تحریک ).2004 ،23دفنباکرنورلندر و ، د (اخاردتنبندي شوطبقه

 کنندیمدرك که با شدت اضطرابی  ،کننددارند و از هیجانات و تجربه هیجانی به نحو مناسبی استفاده می

پذیري هم ها حاکی از این است که تحریکیافته ).2008، 24، اسنو و دراسیرابطه معکوسی دارد (جاکوبز

(انجمن روانشناسی آمریکا،  دهدرا نشان میسازي شده سازي شده و هم دروناختالالت برون عالئم

بینی کننده خودکشی مستقلی پیش طوربهکه این متغیر  است شدهیانب). 1394؛ ترجمه رضاعی، 2013

                                                             
20 . Craig, Hietanen, Markova, & Berrios 
21. Akiskal, Benazzi, Perugi, & Rihmer 
22. Mangelli, Fava, Grassi, et al 
23. Eckhardt, Norlander, & Deffenbacher 
24 . Jocobs, Snow, Geraci et al 
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 یپزشکانرو). نوجوانانی که داراي اختالالت 2010، 25، آگالن، کولیشاو، مسر، روتر و موگاناست (پیکلز

سازي شده با هستند. رابطه میان اختالالت برونپذیري هستند داراي باالترین سطح تحریک

 ،26ملوین و تانگ (مولرانی، است پذیريیکتحرسازي شده و تر از اختالالت درونقوي پذیريیکتحر

، ورهالت، آینده (سویجپذیري با اضطراب و افسردگی در کنند که تحریکبیان می هایافته عالوهبه). 2014

، آنگود، لندافت اقتصادي اجتماعی (کاپ و )2015، 27ناي-کاپلند، هالتاف، لیچن استین و رابر سون 

براي این ویژگی خلقی  بسیار کمیهاي اما در این میان درمان ) مرتبط است.2014، 28کاستلو و ایگر

ست ممکن ا 29سوگیري در تفسیر خصومتکنند که ) بیان می2013ن الفت و استوارد (البی .موجود است

  پذیر باشد. درمان هدفی براي جوانان تحریک

در ایران بلکه در سایر کشورها تحقیقی با این  تنهانهد که ندهشواهد و تحقیقات گذشته نشان می

( ناتنظیمی خلق  SMD 30یا  DMDD هیچ درمان خاصی براي در حال حاضرو  موضوع انجام نگرفته

هاي ). در خصوص درمان2015 ،32و همکاران توریان ;2013و استرینگر،  31شدید) وجود ندارد (کریگر

 هیچ نفعی از لیتیوم در مقایسه با پالسیبو نبردند SMDدارویی، در یک مطالعه آزمایشی کودکان با 

داشتند،  SMDکه فنوتیپ نزدیک به  بر روي کودکانیاي که ). در مطالعه2009، 33(دیگستین و همکاران

محرك در ترکیب با  اضافهبهاز پالسیبو  مؤثرتر یرفتاردرمانیافتند که دیوالپروکس سدیم در ترکیب با 

داري میزان نمره معنی طوربهدوز پایین رسپریدون  است. در مطالعه دیگر میزان یرفتاردرمان

اند که ) چنین بیان نموده2011( 34و ترامونتینا  زنی کریگر، فاوال، سوئلو، را کاهش داد. پذیريیکتحر

                                                             
25 . Pickles, Aglan, Collishaw, Messer, Rutter, & Maughan 
26 . Mulraney, Melvin, & Tonge 
27 . Savage, Verhulst, Copeland, , Althoff, Lichtenstein, & Roberson-Nay 
28 . Angold, Costello, & Egger 
29 . hostile interpretation bias (HIB) 
30 .Sever Mood Disorder 
31 . Krieger 
32. Tourian 
33. Dickstein 
34. Pheula, Coelho, Zeni, Tramontina 
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یکسان در نظر و  نشده استانجامهیچ مطالعه فارماکولوژیکی روي اختالل بد تنظیمی خلق مخرب 

  زا باشد. ممکن است مشکلگرفتن این دو 

تنظیمی خلق مخرب مخصوصاً به در اختالل بد ستیبایها درمانیدیگر روانمداخالت رفتاري و 

). 2013، 35د (کوپلند، انگلد، کاستلو و ایگرنهاي اجتماعی در نظر گرفته شوها در جنبهدلیل نقایص آن

تنظیمی خلق اختالل بد يینهدرزمدرمانی و روانمداخالت رفتاري  يینهدرزم منظمیهیچ اطالعات 

کودکانی که ویژگی عمده ، ياختالل نافرمانی مقابلهاي اندارد. تنها در یک پژوهش مداخله مخرب وجود

، نفع داراي تظاهرات و ویژگی لجبازي بودندهایی که ها اختالل در نظم هیجانی بود نسبت به آنآن

 .بردند هاي وبستر و استراتونبیشتري از مداخالت والدین بر اساس تکنیک

راي دیگر که بر روي گرایش به قضاوت در مورد حاالت مبهم صورت، در جوانان دا یدر تحقیق

 در مقایسه با افراد عادي گرایش هاآند که شوم ، معلصورت پذیرفت مخرباختالل بد تنظیمی خلق 

نتایج تحقیق همچنین نشان داد که  هاي مبهم را عصبانی تفسیر کنند تا خوشحال.داشتند که چهره بیشتري

نقطه  با تغییر در تنظیمی خلق مخرب، آموزش فعال،اختالل بد در هر دو گروه جوانان سالم و داراي

- تر همراه است. در اختالل بد تنظیمی خلق مخرب شواهد نشان میتعادل به سمت قضاوت خوشحال

پذیري و تغییر در فعالیت کرتکس مدار پیشانی دهد که آموزش فعال ممکن است با کاهش تحریک

  ). 2016و همکاران،  36جانبی همراه باشد (استودارد

مرتبط بوده  یشناختروانکه راهبردهاي تنظیم هیجان با پریشانی  داده استتحقیقات نشان 

هاي نماید؛ همچنین تمرکز بر مهارتمی بینییشپ) و سازگاري بعدي را 6200، 37و کرایج (گارنفسکی

بینی و درمان عاطفه مرتبط با مشکالت سالمت روان مؤثر واقع شود تواند در پیشتنظیم هیجان می

تنظیم هیجان سازگاري اند که ). تحقیقات دیگر نیز نشان داده 8200، 38میر و کسپر(برکینگ، ووپرمن، 

                                                             
35.Copeland, Angold, Costello, Egger 
36. Stoddard, Harkins, Frank, Brotman 

37. Garnefski &  Kraaij 
38. Berking, Wupperman, Meier, Caspar 
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یک راهبرد  عنوانبه) و ارزیابی مجدد 2006، 39و لیروکس (یو، ماتسوموتو نمایدبینی میمثبت را پیش

 بتنکورت و همکاران). 2002 تنظیم هیجان با بهزیستی و سالمت روانی باال مرتبط است (گراس و جان،

تحریک را  ینترکوچکپذیر براي عصبانی شدن مستعدترند و حتی ) معتقدند افراد تحریک2006(

داراي ن اشود که بیمارهاي تنظیم هیجان باعث میروشکنند. بنابراین خطا و مشکل تلقی می عنوانبه

خوار ذهنی نش مانند سرزنش خود، سرزنش دیگران و هاییرفتاربتوانند  ،بد تنظیمی خلق مخرباختالل 

ریزي ش یافته و با توجه مجدد و برنامهها افزایشود که پذیرش آنرا کاهش دهند و این عوامل باعث می

زیرا  ؛یندنما یريجلوگري پذیبروز پرخاشگري و در ادامه تحریک از تريقوهاي مثبت بیشتر و ارزیابی

با آرامش  هاآنگردد که و باعث می شتهدا کنندهیکتحرهاي زیابیراین عوامل شناختی نقش مهمی در ا

در مورد سایر اختالالت  هایافته  ).2004(گارنفسکی و همکاران،  نمایندبیشتري امورات خود را پیگیري 

هولی، اوینگ، استیور و تواند میزان اضطراب و افسردگی (این است که آموزش تنظیم هیجان میحاکی از 

(ساسون،  ) و همچنین پرخاشگري2017؛ 42آرك، لندي، هانکین اشنایدر،؛ 2017، 41، باریچ2017، 40بالك

تحقیق  DMDD) را کاهش دهد. اما در مورد اختالل 2016، 44، کولی و فایت2016، 43رامسو، اسچید

هاي هیجانی فرایند تواندیماین درمان  کهحاکی از این است  هایزنگمانهروشنی صورت نگرفته است  و 

  نماید.این بیماران را تنظیم 

رفتاري مبتنی بر مدیریت خشم، باعث  -مداخله شناختی اند کههاي بسیاري نشان دادهپژوهش

کودکان و  در خصوصبه) 2017، 46؛ نواکو2017و همکاران،  45(مورفی خشم شدت درکاهش معناداري 

ي هادر مقابله داري رااي شده و همچنین بهبود معنیمقابله اعتنایییبتالل رفتاري و نوجوانان داراي اخ

که یکی دیگر از  مسئلهي حل هاآورد. آموزش مهارتمی به وجودها شناختی، رفتاري و کنترل خشم آن

اي منجر اعتنایی مقابلهدکان و نوجوانان داراي اختالل بیرفتاري است، در درمان کو -هاي شناختیتکنیک

                                                             
39. Yoo, Matsumoto, LeRoux 
40 . Holley, Ewing, Stiver, & Bloch 
41 . Burch 
42 . Schneider, Arch, Landy, & Hankin 
43 . Sasson, Ramsey, & Schaid 
44 . Cooley, & Fite 
45 . Murphy 
46 . Novaco 
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؛  47سادرستروم و نیلسون-(پترسون، سادرستروم، االند به کاهش رفتارهاي نامناسب این گروه شده است

برند و این شاید به ها بهره میدهد که نوجوانان بیش از کودکان از این روشها نشان می. پژوهش)2017

یک رویکرد  عنوانبه). آموزش کنترل خشم، 2002، 48دلیل رشد گستره شناختی آنان باشد (کازدین

هاي ا در نوجوانان پرخاشگر در موقعیتدهد و خودکنترلی ررفتاري، رفتار مخرب را کاهش می-شناختی

شناختی رفتاري نقش ها حاکی از این است که درمان یافته ). 49،1999بخشد (ویت فیلدمختلف بهبود می

، 2017و همکاران،  50یکیافسردگی و اضطراب در سایر اختالالت دارد (کیروت عالئم در کاهشمهمی 

  ). 2017(  51کیشیتا و لید الو

باعث ایجاد  ،آیدل بدتنظیمی خلق مخرب به شمار میهاي اصلی اختالپذیري که از سازمانتحریک

- ون شکنانه) و مشکالت رفتاري درون(رفتارهاي پرخاشگرانه و قان سازي شدهمشکالت رفتاري برون

در پژوهش هاي پیگیري شده، پژوهش گردد؛ با توجه بهمی (حاالت افسردگی و اضطرابی) سازي شده

 شیوه یعنی ،اندن اختالالت عاطفی و هیجانی داشتهبهتري در درما هایی که کارایی نسبتاًاز درمانحاضر 

شده استفادهل، بر کاهش عالئم این اختال هاآن یرتأثرفتاري و  -و درمان شناختی آموزش تنظیم هیجان

 رفتاري و آموزش -سی این است که آیا درمان شناختیاین پژوهش به دنبال برربنابراین  .است

پذیري، افسردگی و اضطراب نوجوانان داري اختالل بدتنظیمی خلق راهبردهاي تنظیم هیجان بر تحریک

 ؟یا خیر باشدیممخرب مؤثر 

  و ضرورت پژوهش یتاهم - 1-3

به این  یتوجهکمتوجهی یا . لذا بیاندسازان میهنهاي ارزشمند کشور و آیندهسرمایه نوجوانان 

نماید بلکه چند نسل کنونی را دچار ضرر و زیان هنگفت معنوي و مادي می تنهانهقیمت، هاي ذيسرمایه

ن به سازد. اختالالت هیجانی جدي براي کودکان و نوجوانارا نیز با خسران روبرو می ینبعدازانسل 

                                                             
47 . Pettersson, Söderström, Edlund-Söderström, & Nilsson 
13.Kazdin  
14.Whitfield 
50 . Karyotaki 
51 . Kishita, & Laidlaw 
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 یاو نه، مدرسه زندگی روزانه و عملکرد آنان را در خا شدتبهکه  شودمیمشکالت سالمت روان منجر 

آوري مکن است منجر به افت تحصیلی، رويسازد. بدون کمک، چنین مشکالتی مدر اجتماع مختل می

 يینهدرزمهاي گسترده با بررسی به مواد مخدر و الکل، ناسازگاري در خانواده یا خودکشی شود.

فرد دچار  کهیناپذیري شدید باشد، احتمال تحقیقات نشان داده است اگر میزان تحریکپذیري، تحریک

اي باشد ممکن پذیري دورهاختالالت اضطرابی و افسردگی شود باال است. اگر فرد داراي اختالل تحریک

؛ ترجمه رضاعی، 2013پیشروي نماید (انجمن روانشناسی آمریکا،  یدوقطباست فرد به سمت اختالل 

1394.(  

به ظرفیت تحمل ناکامی فرد و تسلط بر هیجانات و واکنش  يامالحظهقابلپذیري به طرز تحریک

به  یتوجهقابلهاي واقعی و هم ظاهري از خطر، تجاوز و حمله اشاره دارد و به طرز فرد هم در موقعیت

- آمیز و خشونتتحریکهاي و کنترل معیوب بر هیجانات در موقعیت 52هر دو فرایند تهییج یرتأثدرك 

تحریکات مضر را با  یرتأثتواند پذیري میدهد که تحریکنشان می یروشنبهها طلبانه مرتبط است. یافته

هیجانی یا با تقویت فقدان کنترل شخصی نسبت  –افزایش برانگیختگی توسط بازداري پردازش شناختی 

هاي تواند احساس خشم و پاسخمیپذیري تحریک ترتیبینابهبه منبع هیجان، تقویت نماید. 

از یک  53به دلیل فعالیت نیمه اتوماتیک احتماالًنتیجه ناکامی افزایش دهد که این  عنوانبهپرخاشگرانه را 

هاي پرخاشگرانه را نسبت به است که واکنش پرخاشگري) -توالی خاص رفتاري (یعنی تحریک هیجان

) 2006( 54تالی، بنجامین و والنتین همین راستا بتنکورت،د. در نمایتسهیل می کنندهیکتحرهاي موقعیت

خطا و  عنوانبهتحریک را  ینترکوچکپذیر براي عصبانی شدن مستعدترند و حتی معتقدند افراد تحریک

هاي ناکام کننده به دلیل شناخت خصمانه و نسبت به موقعیت هاآنکنند. از این نظر، مشکل تلقی می

  پذیرترند. آسیبهاي عاطفی منفی، واکنش

                                                             
52. excitatory 
53. quasi-automatic activation 
54 Bettencourt, Talley, Benjamin & Valentine 
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این اختالل جزء  کهينحوبهمشکالت این بیماران افسردگی و اضطراب است.  ینتربزرگیکی از 

(انجمن روانشناسی  است شدهيبندطبقهاي اختالالت روانی اختالالت افسردگی در پنجمین راهنم

فراد به دلیل اینکه در شود که این ا). اضطراب و افسردگی باعث می1394؛ ترجمه رضاعی، 2013آمریکا، 

اي شوند. بنابراین توجه به اضطراب و افسردگی این افراد مدرسه هستند دچار مشکالت گسترده سن

  شایان توجه است. 

ی را براي خود و هاي متعدد، کودکان پرخاشگر با رفتارهاي خود، جو متشنجبا توجه به پژوهش

کاستی در مدیریت خشم، از ناراحتی شخصی و کنند و عالوه بر آن آثار ضعف و دیگران فراهم می

رفتار  باریانزتخریب روابط بین فردي فراتر رفته و با اختالل در سالمت عمومی، ناسازگاري و پیامدهاي 

مانع  تواندیممهار نشود،  یدرستبهاین هیجان نیرومند  کهیدرصورتپرخاشگرانه پیوند خورده است و 

ها و جوامع را بشدت تهدید کند. کودکان و نوجوانان بهینه افراد، گروه شده و کارکرد جانبههمهموفقیت 

دید؛ و تظاهرات پذیري مزمن، مداوم و شداراي اختالل بد تنظیمی خلق مخرب، با توجه به تحریک

به  یواکنش درهاي خشم مکرر که عمدتاً فوران صورتبهري شدید که خود را پذیبالینی این تحریک

دهند؛ بشدت مستعد مواجهه با عواقب مخرب رفتارهاي میکالمی و رفتاري نشان  صورتبهناکامی، 

آن، مشکالت فراوانی را  موقعبهپرخاشگرانه بوده و در صورت عدم توجه کافی و پیشگیري و درمان 

  براي خود، خانواده و جامعه ایجاد خواهند نمود. 

اختالل بدتنظیمی خلق مخرب و  درمان کودکان و نوجوانان داراي ضرورت بهحال با توجه 

نیز،  تاکنونمعرفی و  DSM-5در  یتازگبهپیشگیري از رشد فزاینده این اختالل و هم اینکه این اختالل 

فته است و و تنظیم هیجان بر روي این اختالل، تحقیقی صورت نگر CBTدرمان  یاثربخشدر مورد 

 -دو روش درمانی اي غیر بالینی اثربخشی اینههاي بالینی و چه در نمونهکلی چه در نمونه صورتبه

، نشده استاین اختالل سنجیده و مقایسه پذیري و حاالت افسردگی و اضطراب آموزشی بر تحریک

 مورداستفادهتواند تواند باعث تقویت علم روانشناسی بالینی شده و نتایج آن میانجام این تحقیق می
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، مشاوران، اولیاي مدرسه، والدین و کلیه کسانی که به نحوي با امور تربیتی و آموزشی کودکان درمانگران

  دارند، قرار گیرد. سروکارو نوجوانان 

  پژوهش اهداف - 1-4

  ف کلیااهد-1- 1-4

، افسردگی پذیريیکتحررفتاري بر -تنظیم هیجان و درمان شناختی يراهبردهاآموزش  تعیین اثربخشی-

  .DMDDو اضطراب نوجوانان داراي 

و حاالت  پذیريیکتحررفتاري بر -تنظیم هیجان و درمان شناختی يراهبردهامقایسه اثربخشی آموزش -

  .DMDDافسردگی و اضطراب نوجوانان داراي 

  اهداف جزئی-2- 1-4

  .DMDDنوجوانان داراي  پذیريیکتحرهاي تنظیم هیجان بر آموزش راهبرد یرتأثتعیین میزان -

  .DMDDهاي تنظیم هیجان بر افسردگی نوجوانان داراي آموزش راهبرد یرتأثتعیین میزان -

  .DMDDهاي تنظیم هیجان بر اضطراب نوجوانان داراي آموزش راهبرد یرتأثن میزان تعیی-

  .DMDDنوجوانان داراي  پذیريیکتحررفتاري بر -درمان شناختی یرتأثتعیین میزان -

  .DMDDرفتاري بر افسردگی نوجوانان داراي -درمان شناختی یرتأثتعیین میزان -

  .DMDDرفتاري بر اضطراب نوجوانان داراي -درمان شناختی یرتأثتعیین میزان -

پذیري نوجوانان داراي ري و آموزش تنظیم هیجان بر تحریکرفتا-درمان شناختی یاثربخشمقایسه -

DMDD.  

رفتاري و آموزش تنظیم هیجان بر افسردگی نوجوانان داراي -ناختیدرمان ش یاثربخشمقایسه  -

DMDD.  

  .DMDDنوجوانان داراي  بر اضطرابرفتاري و آموزش تنظیم هیجان -درمان شناختی یاثربخشمقایسه -
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  هاي پژوهشفرضیه - 1-5

  مؤثر است. DMDDرفتاري بر اضطراب نوجوانان داراي - درمان شناختی -1

  مؤثر است. DMDD رفتاري بر افسردگی نوجوانان داراي- شناختیدرمان  -2

  مؤثر است. DMDDهاي تنظیم هیجان بر اضطراب نوجوانان داراي راهبرد-3

  مؤثر است. DMDDهاي تنظیم هیجان بر افسردگی نوجوانان داراي راهبرد -4

  مؤثر است. DMDDپذیري نوجوانان داراي رفتاري بر تحریک - درمان شناختی -5

  مؤثر است. DMDDپذیري نوجوانان داراي تنظیم هیجان بر تحریک يراهبردها -6

  

   هاي پژوهشسؤال - 1-6

پذیري تنظیم هیجان بر تحریک هايراهبرد رفتاري و آموزش- درمان شناختی یاثربخشبین آیا  -1

  وجود دارد؟ تفاوت DMDDنوجوانان داراي 

تنظیم هیجان بر افسردگی نوجوانان  هايراهبرد آموزشرفتاري و  -درمان شناختی یاثربخشبین آیا  -2

  وجود دارد؟ تفاوت DMDDداراي 

نوجوانان  بر اضطرابتنظیم هیجان  هايراهبرد رفتاري و آموزش -درمان شناختی یاثربخشبین آیا  -3

  تفاوتی وجود دارد؟ DMDDداراي 

  

  تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها- 1-7

  خلق مخرب یمیبدتنظ-1- 1-7

هاي کالمی) و یا پرخاش مثالًکالمی(  صورتبهشدید که هاي خشم مکرر : فورانتعریف مفهومی

 وجهیچهبهشدت یا مدت  ازنظرکنند و رفتاري( مانند پرخاشگري فیزیکی به اشخاص یا اجسام) بروز می

ترجمه رضاعی، ؛ 2013(انجمن روانشناسی آمریکا،  با موقعیت موجود یا عامل محرك آن همخوانی ندارد

1394.(   
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 یمیبدتنظهاي اختالل مالك مطابق با آموزي است کهدر این پژوهش منظور دانش تعریف عملیاتی:

  هاي این اختالل را برآورد کرده است.معیار DSM-5 درخلق مخرب 

  پذیريیکتحر-2- 1-7

فرضیه  که ازاند ویژگی شخصیتی و مرتبط با پرخاشگري دانسته را پذیري: تحریکتعریف مفهومی

تمایل به واکنش به  عنوانبهپذیري شود. تحریک) ناشی می1941(میلر، 55ناکامی میلر -پرخاشگري

، خصومت طلبی و رفتارهاي در ناکامی عدم توافق تعریف شده يگرتکانشاحساسات پرخاشگرانه، 

به احساس خاص  عنوان آمادگی براي خلقی کهپذیري را به). تحریک2012و همکاران، 56است (کاپرارا

شود، منجر می ) و اقدامات خاص مانند پرخاشگري(مانند خشم)، شناخت خاص (مانند ارزیابی خصمانه

بیان هیجانات منفی  یلهوسبهعینی  ازنظرذهنی ناخوشایند است و  ازلحاظپذیري ند. تحریکاهتعریف کرد

   ).2008و همکاران،  57شود (کریگدر روابط بین فردي مشخص می

در  نوجوانانست که اي اپذیري میزان نمرهدر این پژوهش منظور از تحریک تعریف عملیاتی:

اي گیري این متغیر فاصلهمقیاس اندازه .نددآور به دست) 2011پذیري عاطفی استرینگر (شاخص واکنش

  است.

  افسردگی-3- 1-7

روزها و  در اغلب ، یا ناامیدي، دلسرديغم از احساس است عبارت افسردگی: تعریف مفهومی

یک وضعیت و حالت روانی باشد،  عنوانبهتواند افسردگی می .همراه عالئم عالوهبهروز،  ساعات اغلب

یک  انعنوبهاست. این پدیده گاه  عالقگییبو  یديناامي ، ژکه نشانگر آن احساس کسالت، کمبود انر

 شودیمیک بیماري محسوب  عنوانبهتجربه و گاه یک نگرش به زندگی محسوب و در شکل حاد آن 

  ).1394، ترجمه رضایی، 2015(سادوك و سادوك و روئیز، 

                                                             
55. Miller  
56. Caprara 
57 . Craig 
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آموزان در اي است که دانشوهش منظور از افسردگی میزان نمره: در این پژتعریف عملیاتی

گیري این متغیر مقیاس اندازه کنند.) کسب میDASS-21لویندا (پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس 

  اي است.فاصله

  اضطراب-4- 1-7

ی از ئنگرانی یا اضطراب عادي واکنشی است طبیعی و الزم که در حقیقت جز: تعریف مفهومی

یی و هوشیاري و حتی تحریک باعث یادگیري و رشد شخصیت و باال بردن میزان کارآ زندگی است و

دهد که کند یعنی به فرد هشدار میمی زنگبهگوشاضطراب هشداري است که فرد را  شود.فرد می

شود و آن تشویشی فراگیر، ناخوشایند و مبهم است که خطري در راه است. هرکسی دچار اضطراب می

اغلب، عالئم دستگاه خودکار نظیر سردرد، تعریق، تپش قلب، احساس تنگی در قفسه سینه و ناراحتی 

کند که از حد طبیعی بگذرد و اضطراب وقتی حالت مرضی پیدا میصر معده نیز با آن همراه است. مخت

تعادل روانی فرد را مختل و باعث نقصان کارایی و پیدایش یک سلسله اختالالت  یرعاديغبا شدتی 

  ).1394، ترجمه رضایی، 2015، و همکارانسادوك ( جسمانی و روانی شود

آموزان در اي است که دانشژوهش منظور از اضطراب میزان نمرهاین پ: در تعریف عملیاتی

 گیري این متغیرمقیاس اندازه کنند.) کسب میDASS-21پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس لویندا (

  اي است.فاصله

  

  تنظیم هیجان-5- 1-7

، آن، تجربه هیجانی ارزیابی یلهوسبهیندي داللت دارد که آ: تنظیم هیجان به فرتعریف مفهومی: 

شوند به اینکه چه کمک چنین فرایندي افراد ترغیب میبا  یتدرنهاشود. بازبینی و نگهداري یا اصالح می

 هیجانی زمانی چه نوع هیجانی را داشته باشند و چگونه آن هیجانات را تجربه و ابراز نمایند. تنظیم
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 دهدمی اجازه فرد سازگار به هیجانی تنظیم رفتاري، هر ندهمان .نیست ناسازگار یا سازگار ذاتی، طوربه

  ).58،2004باشد (بریدجز آمیزموفقیت یطدر مح او کارکرد که

) 2007( هاي هیجان از مدل تنظیم هیجانی گروسبراي آموزش تنظیم راهبرد :تعریف عملیاتی

 90 جلسه 8متغیر مستقل در نظر گرفته شد که در طی  عنوانبهدر این پژوهش این متغیر  استفاده گردید.

  به گروه آزمایش آموزش داده شد. ايیقهدق

  

  

  

  رفتاري-ن شناختیادرم-6- 1-7

درمان شناختی رفتاري درمانی است با تمرکز بر شناخت و رفتار افراد سعی دارد  تعریف مفهومی:

رفتار بر شناخت است.  تغییر يراکه میزان سالمت روان افراد را ارتقا دهد. تمرکز عمده این درمان ب

اصالح ختی است، نوع خطاي شنا 11ن درمان معتقد است که اگر خطاهاي بنیادین که شامل بنابراین ای

  ).1386زاده، قاسم؛ ترجمه 2006هاوتون و همکاران، یابد (د رفتار نیز تغییر میشو

در این ) استفاده گردید. 1380( 59بک پروتکلبراي درمان شناختی رفتاري از : تعریف عملیاتی

به گروه  ايیقهدق 90 جلسه 8متغیر مستقل در نظر گرفته شد که در طی  عنوانبهپژوهش این متغیر 

  آموزش داده شد.آزمایش 

                                                             
58- Bridges 
59 beck  



 

    

  

 :فصل دوم

 

  مبانی نظري پژوهش

  

  

  

  مقدمه - 2-1

پذیري، ختالل بد تنظیمی خلق مخرب، تحریکه ادبیات پژوهش در مورد ائدر این فصل به ارا

بندي به جمع یتدرنهاگردد. ارائه می پژوهشیشود و سپس سوابق اضطراب و افسردگی پرداخته می

  شود. پرداخته می شدهارائهمطالب 

  



 

  
 

  

 )DMDDاختالل بدتنظیمی خلق مخرب ( - 2-2

) تشخیصی جدید در ویرایش پنجم راهنماي تشخیصی و DMDD( اختالل بدتنظیمی خلق مخرب

پذیري مزمن، مداوم و شدید در تحریکشود که با محسوب می DSM(60-5آماري اختالالت روانی (

توجهی نگرانی قابل DSM-5علت افزودن این اختالل به  درواقعشود. کودکان و نوجوانان مشخص می

بندي تشخیصی و درمانی کودکانی که نسبت به کودکان مبتال به اختالل دوقطبی بود که در ارتباط با طبقه

، 2013پزشکی آمریکا، (انجمن روان تند، وجود داشتتري داشپذیري مداوم و مزمنکالسیک، تحریک

  .)1394ترجمه رضاعی، 

اي از اختالل دوقطبی را پذیري مزمن شدید شکل اولیهبراي آزمون این ادعا که کودکان با تحریک

ایجاد شد که خلق منفی مزمن در قالب  SMD(61دارا هستند، طبقه جدیدي با نام بدتنظیمی خلقی شدید (

برخالف اختالل  SMD). 2011، 62(لیبنالفت آن بود عالئمهاي مکرر خشم از و طغیان پذیريتحریک

 63یختگیفزون برانگآمیز و پذیري هیجانی اغراق، واکنشيادوره یرغپذیري تحریک صورتبهدوقطبی 

خانوادگی ). این دو اختالل با توجه به تراکم 2003، 64تعریف شد (لیبنالفت، چارنی، توبین، بانگو و پین

شناختی به ناکامی (ریچ، )، پاسخ روان2007، 65(براتمن، کازم، ریسینگ، گایر، دیکشتاین و همکاران

هاي اجتماعی (براتمن، ) و پاسخ عصبی به محرك2007، 66شاماجوك، پرز ادگار، فاکس، پین و همکاران

  ) با یکدیگر تفاوت داشتند.2010، 67ریچ، گایر، النسفورد، هورسی و همکاران

بعدي بود (براتمن، شامجوك،  هايبا افسردگی SMDدهنده ارتباط میان هاي طولی نشانتحلیل داده

 افسردگی لیري مزمن و اختالپذ). این رابطه میان تحریک2006، 68ریچ، دیکشتاین، گایر و همکاران

  آزرده و خشمگین  یراحتبهپذیري کودکی (براي مثال، م تحریکئهایی که نشان دادند عالبعدي با یافته

                                                             
60 Diagnostic and statistical manual of mental disorders-5 (DSM-5) 
61 Severe Mood Dysregulation (SMD) 
62 Leibenluft  
63 hyperarousal 
64 Leibenluft, Charney, Towbin, Bhangoo & Pine 
65 Brotman, Kassem, Reising, Guyer, Dickstein & et al. 
66 Rich, Schmajuk, Perez-Edgar, Fox, Pine & et al. 
67 Brotman, Rich, Guyer, Lunsford, Horsey & et al. 
68 Brotman, Schmajuk, Rich, Dickstein, Guyer & et al. 
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Abstract: 

This study aims determine the effectiveness of cognitive behavioral therapy and emotion regulation 

training on irritability and depressive moods on disruptive mood dysregulation disorder . The method 

of this experimental is pre-test and multi-group post-test. The statistical universe of this research 

consisted of all from grade seven, eight and nine male students of shahroud city in academic year of 

2016-2017. The sample was 45 male with disruptive mood dysregulation disorder identified among 

students assigned to the two experimental  groups  and one control group. Data were collected using the 

emotional stimulus index and Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21). The research data 

results were analyzed using the methods of multivariate and univariate analysis of covariance 

(MANCOVA). Multivariate analysis of covariance showed that the cognitive-behavioral therapy and 

emotion regulation significantly reduce depression, anxiety and irritability (P<0.01). Also The results 

of post hoc test showed that the average scores of the experimental groups in all studied variables were 

significantly lower than the control group. The results showed that there was no significant difference 

among treatment groups in terms of efficacy on excitability and anxiety. The results showed that there 

is no significant difference among treatment groups in terms of efficacy on irritability and anxiety; 

Hoever emotional regulation training was more effective than cognitive-behavioral therapy in 

decreasing the depression symptoms. These results indicate that cognitive-behavioral therapy and 

emotional regulation training can moderate depression, anxiety and excitability in adolescents. 
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