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 یتیپنج گانه شخص یها یژگیدر نوجوانان و ارتباط آن با و یریپذ کیتحر وعیش یبررس
 

 چکیده
گانه  پنج یها يژگيدر نوجوانان و ارتباط آن با و یريپذ کيتحر وعیش يبررسهدف از انجام اين پژوهش 

به  97-96صیلي شهر اردبیل در سال تحنفر از دانش آموزان دوره متوسطه  504بود. در اين پژوهش  يتیشخص

و شاخص   نئو ويژگي های شخصیتيسوالي  60  هایپرسشنامهای انتخاب شدند و به گیری خوشهشیوه نمونه

ايي افق و برون گرتو،  وظیفه شناسيبین ها نتايج نشان داد پاسخ دادند. يافته (2014) تحريک پذيری عاطفي

ست دو  روانرنجور خويي رابطه مثبت و معني داری به  و معني دار منفيرابطه باتحريک پذيری 

 قبولیت ومه تجربه برونگرايي، روانرنجوری، باز بودن ب. نتايج رگرسیون گام به گام نشان داد (>01/0p)آمد

ن يافته نشان همچنی. (=60/0Rداشت ) تحريک پذيریبیني به ترتیب بیشترين نقش را در پیش وظیفه شناسي 

حريک پذيری تری در شیوع باالتپسران بود و درصد درمیان دانش آموزان  2/22داد كه شیوع تحريک پذيری 

ی در حريک پذيرتدرمانگران در  پیشگیری و كاهش  برای يمهم حاتيتلو افتهي ناي داشتند.دختران نسبت به 

  دانش آموزان دارد.
 نوجوان، شخصیت، تحريک پذيری: کلمات کلیدی
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 مقدمه -1-1

به عنوان يک طبقه تشخیصي جديد در اختالالت  DSM-5ابرای اولین بار در  1اختالل بدتنظیمي مخرب خلق

افسردگي مطرح شده است. از آنجا كه اين اختالل مسائل رفتاری فراواني داشته و در سنین نوجواني به خصوص 

شود، مشکالت متعددی به همراه خود دارد. يکي از بزرگترين ويژگي های اين اختالل تحريک مطرح مي

 اند كه ازويژگي شخصیتي و مرتبط با پرخاشگری دانسته پذيری راتحريک. (2013، 2تپذيری است )لبین الف

پذيری به عنوان تمايل به واكنش به شود. تحريک( ناشي مي1941)میلر، 3ناكامي میلر -فرضیه پرخاشگری

و  4عريف شده است )كاپراراتاحساسات پرخاشگرانه، تکانشگری، خصومت طلبي و در رفتارهای ناكام كننده 

(. اخیراً پژوهش در زمینه خلق تحريک پذير عاليق وسیعي 2012و همکاران،  5به نقل از فیدا 1996همکاران، 

پذيری به عنوان يک عالمت برای (. با وجود اينکه تحريک2011را به خود جلب كرده است )لبین الفت، 

اجماعي در اين زمینه وجود  تعريف نشده و DSM-IVاختالالت متعدد تعیین شده است، اما اين اصطالح در 

پذيری را به عنوان ( تحريک2008و همکاران ) 6(. كريگ2012و همکاران،  نداشته است )استرينگرز

آمادگي برای خلقي كه به احساس خاص )مانند خشم(، شناخت خاص )مانند ارزيابي خصمانه( و اقدامات 

ذيری از لحاظ ذهني ناخوشايند است و از پشود، تعريف كردند. تحريکخاص مانند )پرخاشگری( منجر مي

بنابراين تحريک پذيری به عنوان شود. نظر عیني به وسیله بیان هیجانات منفي در روابط بین فردی مشخص مي

ويژگي نقش نوجوانان داشته باشد. اين پژوهش با هدف  قيک متغیر مهم مي تواند نقش مهمي در كنترل خل

ذيری انجام گرفت. همچنین تعیین شیوع تحريک پذيری از اهداف اين تحريک پ يهای شخصیتي در پیش بین

 پژوهش بود. 

 

                                           
1  .Disruptive mood dysregulation disorder 
2. Leibenluft 
3. Miller  
4. Caprara 
5. Fida 
6 . Craig 
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 بیان مسئله-1-2

پذيری رابطه معني داری با اضطراب و ( تايیدكردند كه تحريک2005و همکاران ) 1تحقیقات اكیسکال

برخي از پذيری در تشخیص اختالالت عاطفي بزرگ شود. افسردگي دارد و اين باعث شد كه نقش تحريک

قراری و ماللت بايد به عنوان يک زيرگروه پذيری همراه با بينويسندگان پیشنهاد كردند كه وجود تحريک

پذيری به عنوان اختالل عاطفي اگرچه خشم و تحريک پذير، برای افسردگي در نظر گرفته شود.تحريک

شوند. از اب در نظر گرفته ميهای ثانوی افسردگي و اضطرتوصیف شده است، آنها دركل به عنوان ويژگي

و  2پذير ممکن است حتي در غیاب افسردگي و اضطراب نیز وجود داشته باشد )منگليطرف ديگر خلق تحريک

 (. 2006همکاران، 

اند تحريک پذيری را مطالعه كرده و نقش آن را در ايجاد اختالالت و درمان آن كه جای محققان تالش داشته

خالي بوده، مطرح كنند. با افزايش مطالعات در اين زمینه محققان به اين نتیجه دست يافتند  DSM-IVآن در 

كند. محققان در های اساسي اختالالت خلقي و مخصوصاً در اختالل دو قطبي نمود پیدا ميكه در ويژگي

یدا كرده است اين آمريکا ديدند كه میزان اختالل دو قطبي در كودكان و نوجوانان در طي يک دهه افزايش پ

های خلق و داروهای ضد روانپريشي در اين زمینه شد و باعث گرديد تمام عوامل سبب توجه به تثبیت كننده

پذير در به های اختالل دو قطبي معطوف شود، در اين میان نقش خلق تحريکها به سمت پیش بیني كنندهبحث

توان گفت (. سوال اصلي اين بود كه آيا مي2013، وجود آمدن اين اختالل برجسته شد )كاپلند و همکاران

ای نشانه تظاهرات رشدی اختالل دو قطبي باشد؟ برای جواب اين سوال لبینالفت و تحريک پذيری غیر دوره

 (.2014، 4( را مطرح كردند )رائوSMD) 3( اصطالح بد تنظیمي خلق شديد 2011همکاران )

                                           
1.Akiskal 
2.Mangelli 
3. severe mood dysregulation 
4. Rao  
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را از لحاظ تاريخچه  1ایای و دورهتحريک پذيری غیر دوره( افرادی كه 2011لبین الفت و همکاران )

خانوادگي، پديدار شناختي، پاتو فیزيولوژی و طول دوره مورد مقايسه قرار دادند. نتايج نشان داد كه افرادی كه 

ای در طول (، نافرماني مقابلهدرصد 85) دارند اختالل نقص توجه و بیش فعالي (SMDبد تنظیمي خلق شديد )

با اضطراب و اختالل  SMDاند. در مطالعه پیگیری طولي درصد اختالل اضطرابي داشته 50و بیش از  عمر

ترين میزان اختالل پايین SMDافسردگي يک قطبي ولي نه با اختالل دو قطبي مرتبط بود. همچنین جوانان با 

های و اختالل دو قطبي بخاطر نشانه SMDدوقطبي خانوادگي نسبت به گروه ديگر داشتند. تفاوت بین 

 هايي داشتند. پاتولوژيک ذكر شد، هر چند كه اين دو همپوشاني

ها سندرم با توجه به ماهیت انفجاری طغیان مزاج و نرخ باالی اختالل از هم گسیختگي در جواناني كه در آن

SMD  5وجود دارد، كارگروه-DSM  2قراریتشخیص اختالل نا تنظیمي مزاج را با بي (TDD پیشنهاد )

تا حدی بخاطر فراهم نمودن منزلگاهي برای تشخیص كودكان يتیم و بخشي نیز  TDDدادند. منطق معرفي 

های قبل از تشخیص و درمان اختالل دوقطبي بود. بخاطر اينکه ها در مورد پتانسیلبرای نشان دادن نگراني

TDD ها هم در محافل علمي و هم در نشريات غیر به طورسیستماتیک مطالعه نشده بود بعضي از گروه

(. 2011، استرينگرز، 2011تخصصي به معرفي اين تشخیص انتقادهايي وارد كردند )الکسون و همکاران، 

گردد و تواند مردم را به اين باور برساند كه اين تشخیص به مزاج بر ميمي 3برخي پیشنهاد دادند كه كلمه مزاج

(. ديگران نیز استدالل 2011ها داشته باشند )استرينگرز، خیصي معیني به تغییر مزاجهای تشروانپزشکان برچسب

دهد را كاهش نمي 4میزان درمان دارو شناسي رواني TDDكردند كه تغییر دادن برچسب دوقطبي به برچسب 

ر ( تغییDMDDبه اختالل بد تنظیمي مخرب خلق ) TDD(. پس از آن بود كه 2010، و همکاران، 5)پرنس

های مطالعات طولي بود كه میزان اختالل يافت و در بخش اختالالت افسردگي قرار گرفت و اين به خاطر يافته

                                           
1. narrow-phenotype bipolar disorder 
2. temper dysregulation disorder with dysphoria 
3. temper 
4. psychopharmacologic 
5. Parens 
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باال گزارش كرده بودند. عالوه براين تحقیقات مقطعي و طولي بر روی اختالل نافرماني  SMDافسردگي را در 

های تحريک پذيری يا عاطفه منفي به طور اولیه بجای اختالل سلوک و ای نشان دهنده اين است كه مولفهمقابله

(. هرچند كه 2014اختالل نقص توجه /بیش فعالي با اختالالت اضطرابي و افسردگي مرتبط است )رائو، 

-(. در مورد طغیان2013، 2، پاری2013، 1مطرح شده است )الکسون DMDDانتقادات مشابهي نیز در مورد 

الزم است  3بیان شده است كه حداق حضور سه بیش برانگیختگي SMDمنفي و سندرم های مزاج، خلق 

( )لبین 6و تداخل 5، صحبت كردن توام با فشار4ها)يعني: بیخوابي، تهییج، حواسپرتي، افکار رقابتي يا پرواز ايده

شود. فعالي نیز مشاهده ميها در مانیا و در بیش اين است كه اين نشانه (. دلیل اين معیار2011الفت و همکاران، 

ها بدون عالئم باشد سالگي درنظر گرفته شده بود و حداكثر زمان برای اينکه دوره 12قبل از  SMDسن آغاز 

متفاوت است. محققان توسعه و  DMDDو  SMDماه است و مشخص نیست كه چرا اين معیارها میان 2

ای كه اين معیارهای تشخیصي عات منتشر شدهرا مورد بحث گزارش كرده اند، زيرا هیچ اطال DMDDتحول 

وجود دارد در درجه اول از  DMDDهای علمي كه از را برای جوانان منتشر كرده باشد وجود ندارد. حمايت

بدست آمده است، همانطور كه مشاهده شد كه اين دو با هم مرتبط هستند ولي با هم يکسان  SMDمطالعات 

، مطالعات طولي، تظاهرات بالیني پاتوفیزيولوژی و درمان در درجه اول مربوط به هانیستند. بنابراين تمام درمان

 (. 2014است )رائو و همکاران،  SMDمعیارهای 

برای اختالل دوقطبي مطرح شده است كه اگر فرد هر روز و حداقل يک هفته به طور منظم دارای  DSM-5در 

های اختالل دو قطبي را تواند يکي از مالکج باشد ميخلق باال يا تحريک پذير باشد و از حالت نرمال خار

داشته باشد. بنابراين خلق تحريک پذير را برای اختالل دو قطبي مهم دانسته است. همچنین وجود چنین خلقي را 

                                           
1. Axelson 
2. Parry 
3. hyperarousal 
4. racing thoughts or flight of ideas 
5. pressured speech 
6. intrusiveness 
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های تشخیصي برشمرده است. به عالوه مطرح كرده است كه اگر خلق بیمار برای دوره هیپومانیک نیز از مالک

را داشته باشد تا بتواند چنین  Bتحريک پذير باشد حداقل بايد چهار معیار از معیارهای گروه  بجای باال،

 (. 2014تشخیصي را دريافت نمايد )كاپلند و همکاران، 

ابراين هیچ مطالعات مدوني انجام نشده است. بن DMDDهمانطور كه در باال گزارش شد در مورد اختالل 

(. به 2014، را مطالعه كرده باشد وجود ندارد )رائو SMD ،DMDDنمونه همه گیرشناسي كه به طور ويژه 

زان شیوع دقیق آن میزان شیوع احتمالي آن گزارش شده است و بیان شده كه می DSM-5همین دلیل در

رصد گزارش كرده د 5تا  2ماهه تا يک ساله به میزان  6ن را در دوره درجامعه مشخص نیست. شیوع احتمالي آ

ه نین مدرسه در سكرود كه میزان شیوع در كودكاني اند. همچنین اين راهنما گزارش كرده است كه انتظار مي

 هستند و مردان، بیشتر از دختران و نوجوانان باشد. 

درصد گزارش كرده است )بروتمن و  3/3زا  SMD ساله شیوع 19تا  9جوان  1420در يک مطالعه بر روی 

برای مطالعه شیوع گزارش كردند كه تقريباً نیمي از جوانان سنین  2013(. كاپلند و همکاران، 2006همکاران، 

های مزاجي شديد دارند. زماني كه فراواني مدرسه گزارش كردند كه در طول سه ماه قبل از ارزيابي طغیان

درصد كاهش يافت و زماني كه استفاده از معیار مدت مالک قرار گرفت، به  7تا  6یوع به معیارها استفاده شد ش

استفاده شد میزان شیوع به  DMDDدرصد كاهش يافت. در نهايت وقتي كه از معیارهای كامل  8/2تا  5/1

وانپزشکي، ساله مراجعه كنندگان برای خدمات سرپايي ر 18تا  5درصد رسید. در يک نمونه بزرگ  1تقريباً 

های شديد مزاج هستند ها توسط هم پدر و مادر و هم معلمانشان گزارش شدكه دارای طغیاندرصد از آن 4/54

 12تا  6( در يک مطالعه طولي به منظور ارزيابي طولي عالئم مانیا در كودكان 2012، 1)كارلسون و ديسون

را نشان دادند.  DMDDها معیارهای بچهدرصد از  26( گزارش كردند كه 2012ساله الکسون و همکاران )

                                           
1- Carlson and Dyson 
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هايشان بستری شده ساله در بخش بستری به دلیل طغیان خشم 12تا  5درصداز كودكان سنسن بین  50بیش از 

 (. 2009بودند )كارلسون و همکاران، 

ن ز همه اياارد. و اگر تا حدود زيادی بستگي به میزان دوره و عالئم اين معیارها د DMDDبنابراين میزان شیوع 

نش اكثر دا . امامعیارها استفاده شود میزان شیوع اين اختالل در دانش آموزان در سنین مدرسه پايین است

ها و ان ياد آوری دوره(. هرچند كه میز2014آموزاني كه در اين زمینه نقص دارند نیازمند درمان هستند )رائو، 

سون، اشد )الکسخت ب تواندها ميی برای مراقببان و بچهشدت اين عالئم وابسته به گذشته است كه اين ياد آور

ه كدرصد بود DMDD 4/4درصد بود و اختالل  SMD 3/3(. در يک مطالعه بزرگ شیوع اختالل 2013

 SMDعیار در مدانستند. در صورتي كه اين  DMDDدلیل اين اختالف را نبود معیار بیش برانگیختگي برای 

و  SMDن (. زماني كه همپوشي میا2013، كاپلند و همکاران، 2006، وجود داررد )بروتمن و همکاران

DMDD درصد از جوانان  39گیرد، مورد ازيابي قرار ميSMD  مالکDMDD  ورا دارند )كاپلند 

توان از ياستفاده شده است، بنابراين م DMDDبرای  SMD(. از آنجا كه از معیارهای 2013همکاران، 

ذيری و (. اما متاسفانه در مورد شیوع تحريک پ2014فاده كرد )رائو، است DMDDبرای  SMDاطالعات

اتي اقدام در ايران پژوهشي صورت نگرفته است بنابراين ضرورت دارد كه در اين زمینه  DMDDاختالل 

 صورت گیرد. 

مدرسه های خانواده و روابط با همساالن و كاهش عملکرد در تحريک پذيری مزمن در آشفتگيبیان شده است

های تحصیلي با مشکالت نقش بسزايي دارد. به دلیل اينکه سطح تحمل پايین اين كودكان معموالً در موفقیت

هايي كه كودكان سالم از آن لذتمي برند شركت نمايند. و اين متعددی رو به رو هستند و قادر نیستند در فعالیت

اده انها تخريب شود. آنها مشکل شروع يا حفظ شود ساختار خانوعدم تمل ناكامي و تحريک پذيری باعث مي

رفتارهای پرخطر، افکار و اقدام به خود كشي  DMDDدوستي دارند. هم در اختالل دو قطبي و هم در 
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(.  حتي 2011پرخاشگری شديد و بستری شدن در بیمارستان روانپزشکي رايج است )البین الفت و همکاران، 

 (.2012رتبط است )فیدا و همکاران، تحريک پذی با استرس های شغلي نیز م

کات و د. اسدر مورد ارتباط بین تحريک پذيری با ويژگي های شخصیتي تحقیق و پژوهش زيادی وجود ندار

ختران د( در پژوهشي به اين نتیجه دست يافت كه تحريک پذيری خصومت آمیز در بین 2015همکاران )

لق ارای خدشد. همچنین در پژوهشي ديگر زناني كه دارای اختالل شخصیت مرزی به طور بیشتری مشاهده 

)ماوس  ار بودندرخوردبتحريک پذير بیشتری بودند تنظیم هیجاني پايین تری داشتند و از  خود انتقادی باالتری 

 ي تحقیقات(.  بنابراين در مورد ارتباط شخصیت و تحريک پذيری در پژوهش های خارج2014و همکاران، 

 ژوهش بیشتر در اين زمینه هستیم. اندک است و نیازمند پ

 . اينن خلنقانان  به عنوان يک مسئله اساسي مطرح استوهمانطور كه مطرح شد خلق تحريک پذير در بین نوج 

ننوز بنه باعت مشکالت گسترده ای برای اين گروه سني شده است. متاسفانه شنیوع دقینق اينن ويژگني خلقني ه

خص شنود. مطرح شده الزم است كه میزان شیوع اينن اخنتالل مشندرستي مشص نیست. بنابراين با توجه مسايل 

اسنت.   همچنین تا كنون تحقیق مدوني در مورد ارتباط تحريک پذيری با ويژگني هنای شخصنیتي انجنام نشنده

 هنوز به درستي مشخص نیست كه كدام يک از ويژگي های شخصنیتي مني توانند پنیش بینني كنننده تحرينک

يک پنذيری راين  سوال اصلي اين پژوهش اين است كه وضعیت شیوع شناسي تحرپذيری در نوجوانان باشد بناب

 در میان دانش آموزان چقدر است. آيا  ويژگي های شخصیتي با تحريک پذيری مرتبط است؟

 ضرورت پژوهش-1-3

يکي از بزرگترين مشکالتي كه نوجوانان با آن رو به رو هستند تحريک پذيری است. تحريک پذيری باعث 

ست كه دانش آموزان در برخورد با مشکالت و مسايل به صورت غیر منطقي باسخ داده و بنابراين مسايل شده ا

فراواني را برای آنها به وجود آورد. اين اخیراً در كارهای بالیني و آسیب شناسي مطرح شده است به نحوی كه 
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پنجمین راهنمای آماری اختالالت رس نیست اما با توجه به گزارش هنوز درباره آن اطالعات دقیقي در دست

رواني آنچه كه مشخص است اين است كه اين سازه در اختالل بدتنظیمي خلق مخرب از عاليم اساسي آن 

متاسفانه نه در مورد شیوع تحريک پذيری و نه در مورد شیوع اختالل بدتنظیمي خلق مخرب   مطرح مي شود.

( گزارش دادند كه با توجه به تعريف عملیاتي از  2016ان )اطالعاتي در دست رس نیست. تنها فريمن و همکار

( 203درصد از جوانان معیارهای اين اختالل را داشتند و كاپلند و همکاران ) 33اختالل بد تنظیمي خلق مخرب 

درصد گزارش كردند. بنابراين آنچه كه واضح است ما نیازمند اين هستیم  3/3تا  8/0میزان شیوع اين اختالل را 

در مورد شیوع شناسي اين سازه اطالعات دقیقي در ايران داشته باشیم. تحريک پذيری در نوجوانان ممکن  كه

است پیامد های زيادی برای اين گروه از افراد داشته باشد. مشکل در موفقیت تحصیلي، آشفتگي های 

بین الفت و همکاران، خانوادگي، روابط نا مناسب با همساالن از جمله عوارض مخرب تحريک پذيری است)ال

(. همچنین بهتر است بدانیم كه كدام يک از شخصیت های پنج گانه مستعد اين هستند كه تحريک پذير 2011

باشند. بنابراين با توجه به اينکه شیوع تحريک پذيری در ايران هنوز مشخص نیست و مطابق با اطالعات موجود 

دارد كه در اين زمینه ما اطالعات دقیق برای مشخص  تحقیق در اين زمینه صورت نگرفته است لذا ضرورت

های های پیشگیرانه و درمان داشته باشیم. بنابراين نتیجه اين طرح مي تواند مورد استفاده سازماننمودن برنامه 

 زيربط از جمله سازمان ملي جوانان، آموزش و پرورش و سازمان بهداشت قرار گیرد. 

 اهداف پژوهش-1-4

 کلی هدف -1-4-1

  ردبیلاتعیین ارتباط تحريک پذيری با پنج عامل بزرگ شخصیت در نوجوانان دانش آموز  شهر 

 تعیین شیوع تحريک پذيری در  میان نوجوانان  دانش آموز شهر اردبیل 

 اهداف جزیی-1-4-2

  تعیین ارتباط بین تحريک پذيری  با برونگرايي در نوجوانان 
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  تعیین ارتباط بین تحريک پذيری  با روانرنجور خويي در نوجوانان 

  تعیین ارتباط بین تحريک پذيری  با بازبودن به تجربه  در نوجوانان 

  تعیین ارتباط بین تحريک پذيری  با وظیفه شناسي در نوجوانان 

  تعیین ارتباط بین تحريک پذيری  با مقبولیت در نوجوانان 

 يری در میان نوجوانان دانش آموز شهر اردبیلتعیین شیوع تحريک پذ 

 فرضیات پژوهش-1-5

 در نوجوانان ارتباط معني داری وجود دارد.تحريک پذيری  بابرونگرايي  بین .1

 در نوجوانان ارتباط معني داری وجود دارد.با تحريک پذيری روانرنجورخويي بین  .2

 معني داری وجود دارد.در نوجوانان ارتباط تحريک پذيری  با بازبودن به تجربهبین  .3

 در نوجوانان ارتباط معني داری وجود دارد.تحريک پذيری با وظیفه شناسي بین  .4

 در نوجوانان ارتباط معني داری وجود دارد.تحريک پذيری با  مقبولیتبین  .5

 بین ويژگي های شخصیت با  تحريک پذيری ارتباط چند گانه وجود دارد. .6

 .موز شهر اردبیل چگونه استآدانش  شیوع تحريک پذيری در میان نوجوانان  .7

 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی-1-6

 تحریک پذیری-1-6-1

پذيری را به عنوان آمادگي برای خلقي كه به احساس خاص )مانند خشم(، شناخت خاص )مانند تحريک

پذيری از لحاظ ذهني ناخوشايند شود. تحريکارزيابي خصمانه( و اقدامات خاص مانند )پرخاشگری( منجر مي
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شود)كريگ و همکاران، است و از نظر عیني به وسیله بیان هیجانات منفي در روابط بین فردی مشخص مي

2008.) 

 شخصیت-1-6-2

ر صیت دهای شخ: از شخصیت تعاريف متعددی وجود دارد اما به طور كلي، تعريف ويژگيتعریف مفهومی

اني غییر چنديگر تزندگي روز مره به صفاتي پايدار در خالل زمان باز مي گردد كه از موقعیتي به موقعیت د

يا همسازی  (. شخصیت هر فرد همان الگوی كلي1385نکرده و به ماهیت وجودی فرد اشاره دارد)حق شناس،

كه  توان گفتیب میو صفات ديگر اوست.بین ترت ساختمان بدني،رفتار،عاليق،استعدادها ،توانايي ها گرايش ها

است  منظور از شخصیت مجموعه يا كل خصوصیات فرد است. در مجموع مي توان گفت كه شخصیت عبارت

 (. 1384،كريميازمجموعه ويژگیهای جسمي،رواني و رفتاری كه هر فرد را از افراد ديگر متمايز مي كند )

 : از عبارتند بزرگ اي اصلي عامل پنج

ربه به تمايل فرد برای تج :كه عصبیت يا بي ثباتي هیجاني نیز نامیده مي شود( N) 1رنجورخويي روان-1

 گردد. ميو عزت نفس پايین بر افسردگي تکانشي بودن، خصومت، ترحم جويي، تنش، ،اضطراب

اطالق مي  و صمیمیت پر انرژی بودن جرات طلبي، به تمايل فرد برای مثبت بودن، :( E) 2برونگرايي -2

 شود.

عشق به  كه انعطاف پذيری نیز نامیده مي شود به تمايل فرد برای كنجکاوی، :(O) 3تجربه به بودن باز -3

 شود. تجربه پذيری و خردورزی اطالق مي هنر،

                                           
1-Neuroticism 

2-Extravertion 

3-Openness of experience 
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شود به تمايل فرد برای خوش قلبي، اعتماد، بخشندگي، تصديق :كه همسازی نیز نامیده مي( A) 1توافق -4

 آسان گیری و خوش برخوردی اطالق مي شود.كنندگي، 

شود به تمايل فرد برای وظیفه شناسي، سختکوشي، : كه وظیفه شناسي نیز نامیده مي(C) 2بودن وجدان با -5

 . (3،1986وبوش كری كاستا، مک)منضبط بودن، وقت شناسي، بلند همتي و پشتکار اطالق مي شود 

خصیت املي شعای است كه افراد در پرسشنامه پنج خصیت نمره: در اين تحقیق منظور از شتعریف عملیاتی

 در هر عامل كسب مي كنند.

 (DMDDاختالل بدتنظیمی خلق مخرب ) -1-7

( تشخیصي جديد در ويرايش پنجم راهنمای تشخیصي و DMDDاختالل بدتنظیمي خلق مخرب )

مزمن، مداوم و شديد در كودكان پذيری شود كه با تحريکمحسوب مي 4(DSM-5آماری اختالالت رواني )

توجهي بود كه در نگراني قابل DSM-5شود. در واقع علت افزودن اين اختالل به و نوجوانان مشخص مي

بندی تشخیصي و درماني كودكاني كه نسبت به كودكان مبتال به اختالل دوقطبي كالسیک، ارتباط با طبقه

، ترجمه رضاعي، 2013پزشکي آمريکا، اشت )انجمن روانتری داشتند، وجود دپذيری مداوم و مزمنتحريک

1394.) 

ای از اختالل دوقطبي را پذيری مزمن شديد شکل اولیهبرای آزمون اين ادعا كه كودكان با تحريک

ايجاد شد كه خلق منفي مزمن در قالب  5(SMDدارا هستند، طبقه جديدی با نام بدتنظیمي خلقي شديد )

برخالف اختالل دوقطبي  SMD(. 2011، 6مکرر خشم از عاليم آن بود )لیبنالفت پذيری و طغیانهایتحريک

تعريف شد  7برانگیختگيفزونآمیز و پذيری هیجاني اغراقای، واكنشپذيری غیردورهبه صورت تحريک

                                           
4-Agreeableness 

5-Conscientionness 

6-Costa & McCeae & Bush 
4 Diagnostic and statistical manual of mental disorders-5 (DSM-5) 
5 Severe Mood Dysregulation (SMD) 
6 Leibenluft  
7 hyperarousal 



 

13 

 

كازم، (. اين دو اختالل با توجه به تراكم خانوادگي )براتمن، 2003، 1، چارني، توبین، بانگو و پینلیبنالفت)

(، پاسخ روانشناختي به ناكامي )ريچ، شاماجوک، پرز ادگار، 2007، 2ريسینگ، گاير، ديکشتاين و همکاران

های اجتماعي )براتمن، ريچ، گاير، النسفورد، ( و پاسخ عصبي به محرک2007، 3فاكس، پین و همکاران

 ( با يکديگر تفاوت داشتند.2010، 4هورسي و همکاران

با افسردگي بعدی بود )براتمن، شامجوک، ريچ،  SMDدهنده ارتباط میان ي نشانهای طولتحلیل داده

پذيری مزمن و اختالالت افسردگي بعدی با (. اين رابطه میان تحريک2006، 5ديکشتاين، گاير و همکاران

دان پذيری كودكي )برای مثال، به راحتي آزرده و خشمگین شدن، فقهايي كه نشان دادند عاليم تحريکيافته

؛ استرينگاريس، كوهن، پین و 2010، 6كند )بورک، هیپول و لیبربیني ميخلق و ...( افسردگي بعدی را پیش

 ( سازگار بود. 2009، 7لیبنالفت

پذيری مزمن در حیطه روانپزشکي و اهمیت تحريک SMDاز اينرو، مطابق با تحقیقات در خصوص  

در طبقه اختالالت افسردگي مطرح شد كه هم بر مولفه  DSM-5توسط گروه كاری  DMDD، 8تحولي

-كند. الزم به ذكر است كه میزان تبديل تحريکخلقي اين اختالل و هم تمايزش از اختالالت دوقطبي تاكید 

ای به اختالل دوقطبي خیلي كم است. در عوض اين كودكان در معرض خطر ابتال به پذيری شديد غیردوره

اختالالت اضطرابي در بزرگسالي هستند )استرينگاريس، زاوس و لیبنالفت، موگان و  قطبي و ياافسردگي يک

شبیه  DMDD؛(. تعريف 2013، 10مارتینز و همکاران-؛ كريگر، پوالنزيک، گودمن، راد، گرف2012، 9ايلي

                                           
1 Leibenluft, Charney, Towbin, Bhangoo & Pine 
2 Brotman, Kassem, Reising, Guyer, Dickstein & et al. 
3 Rich, Schmajuk, Perez-Edgar, Fox, Pine & et al. 
4 Brotman, Rich, Guyer, Lunsford, Horsey & et al. 
5 Brotman, Schmajuk, Rich, Dickstein, Guyer & et al. 
6 Burke, Hipwell & Loeber 
7 Stringaris, Cohen, Pine & Leibenluft 
8 developmental 
9 Stringaris, Zavos, Leibenluft, Maughan & Eley 
10 Krieger, Polanczyk, Goodman, Rohde, Graeff-Martins & et al. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maughan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22193524
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پذيری مداوم يا خلق عصباني(، اگرچه ی شديد سوار بر تحريکهای خلقي راجعهاست )طغیان SMDبه 

DMDD برانگیختگي الزم برای فزونSMD گیرد.را در برنمي 

  DSM-5در  DMDDهای تشخیصی مالک-1-7-1

A .ری )مثل های كالمي( و يا رفتاپرخاش های خشم مکرر و شديد به صورت كالمي )مثالطغیان

وجود يا مموقعیت ا بوجه به هیچشوند كه از نظر شدت يا مدت ( آشکار مياجسامبه افراد يا  فیزيکيپرخاشگری 

 خواني ندارد.عامل محرک آن هم

B .ناهماهنگ است و نموی فرد های خشم با سطح رشدطغیان. 

C .دهندبار در هفته روی مي 3 حداقل های خشم به طور متوسططغیان. 

D .ذيرپتحريک وممدابه طور  روز، تقريبا هر و ای از روزهای خشم در بخش عمدهخلق مابین طغیان 

 .و برای ديگران )مثل والدين، معلمان، همساالن( قابل مشاهده است يا خشمگین است

E .های مالکA  تاD داشته است كه نای اند. فرد در طول اين مدت، دورهوجود داشتهماه  12 حداقل

 .باشد Dتا  Aهای مالک فاقد تمامماه پیاپي  3

F .های مالکA  تاD  حداقل در  ، مدرسه، با همساالن( ومنزلموقعیت وجود دارند ) 2حداقل در

 .ها شديد هستنديکي از اين موقعیت

G .سالگي داده شود18سالگي يا بعد از  6بار قبل از اين تشخیص نبايد برای اولین. 

H .های بنابر سابقه يا مشاهده، سن شروع مالکA  تاE  سالگي است 10قبل از. 

Iای همالک تر از يک روز وجود نداشته است كه در آن تمامی خلقي طوالني. هیچگاه دوره مجزا

 تشخیصي دوره مانیا يا هیپومانیا به جز مالک مدت برآورده شده باشد.

: خلق باالی متناسب با رشد، مثل خلقي كه در زمینه رويدادی بسیار مثبت يا انتظار كشیدن آن نکته

 . در نظر گرفته شود ايا هیپومانی امانیدهد، نبايد به عنوان نشانه روی مي
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J .اني ديگراری جسمدهند و با بیماين رفتارها منحصرا در طول دوره اختالل افسردگي اساسي رخ نمي 

-افسرده}اوم )مثل طیف اوتیسم، اختالل استرس پس از آسیب، اختالل اضطراب جدايي، اختالل افسردگي مد

 .شوند( بهتر توجیه نمي{خويي

ا تناوب، يمنفجاری ، اختالل اجويانهمقابله توان همراه با اختالل نافرمانينمي تشخیص راين : انکته

ساسي، افسردگي اتواند همراه با اختالالت ديگر، از جمله اختالل ، هرچند ميعنوان نموداختالل دوقطبي 

ADHDای آنها هه نشانه، اختالل سلوک، و اختالالت مصرف مواد، وجود داشته باشد. در مورد افرادی ك

DMDD كنند، فقط بايد تشخیص را برآورده مي جويانهمقابله و اختالل نافرمانيDMDD شود. اگر  داده

 .و داده شودانبايد برای  DMDDرا تجربه كرده باشد، تشخیص  ايا هیپومانی افردی تا به حال دوره مانی

K .نیستند يا عصبي ديگر طبيماری ها ناشي از تاثیرات فیزيولوژيکي مواد يا بیاين نشانه. 

پذيری مزمن مداوم و شديد است. تظاهرات بالیني اين ، وجود تحريکDMDDويژگي اصلي 

های خشم مکرر كه عمدتاً در واكنش به شود: نخست، فورانپذيری شديد به دو صورت مشاهده ميتحريک

پرخاشگری شديد نسبت به ديگران، خود دهد )نوع رفتاری به شکل ناكامي به صورت كالمي و رفتاری رخ مي

ای سه بار( در طي حداقل يک سال و ها به دفعات زياد )يعني به طور متوسط حداقل هفتهيا اثاثیه(. اين عصبانیت

دهند و با سن رشدی فرد متناسب نیست. شکل دوم حداقل در دو موقعیت متفاوت مانند خانه يا مدرسه رخ مي

های خشم آني پذير مداوم و مزمني است كه در بین فورانخلق عصباني يا تحريکپذيری شديد، تظاهر تحريک

پذير بايد از صفات شخصیتي كودک نشأت گرفته باشد و در اكثر شود. اين خلق عصباني يا تحريکديده مي

 10بايد قبل از  DMDDاوقات روز و تقريباً همه روزها ديده شود و از نظر اطرافیان كودک چشمگیر باشد. 

سال است نبايد از اين تشخیص  6سالگي آغاز شده باشد ولي در مورد كودكاني كه سن رشدی آنان كمتر از 

گردند، از اين تشخیص دستخوش تغییر مي DMDDاستفاده نمود. از آنجا كه به موازات بلوغ كودكان، عالئم 

سال(  7-18ر آنها به اثبات رسیده )های سني مشابه با بازه سني فوق كه اعتبار تشخیصي دفقط بايد در گروه
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(. متغیرهای وابسته به سن نیز سبب 1394، ترجمه رضاعي، 2013پزشکي آمريکا، استفاده نمود )انجمن روان

شود. شیوع اختالل دوقطبي قبل از سن بلوغ در مجموع كم مي DMDDافتراق اختالل دوقطبي كالسیک از 

لوغ شايع است و هرچه از كودكي به طرف بزرگسالي سیر قبل از ب DMDDدرصد( ولي  1است )كمتر از 

 شود.كنیم از شیوع آن كاسته ميمي

ن با دهد كه اين اختالل برای در بر گرفتن تمامي كودكانشان مي DMDDهای تشخیصي مالک

ای ال با تاريخچهس 9تا  5های خشم شديد طراحي نشده است. برای مثال، در مطالعه ای بر روی كودكان طغیان

ری پذيحريکتفاقد  های خشم شديد و فراوان نشان داده شد كه نیمي از آنها به دلیل اينکهطوالني از طغیان

ان، ت و همکاررا كامل نکردند )روی، كالين، آنجلوسانتي، بارهیم، لینبالف DMDDهای مزمن بودند مالک

2013). 

وجه تشخیصي اختالل دوقطبي  ای راپذيری شديد مستمر و دورهبرخي از پژوهشگران، تحريک

كنند كه برای تشخیص اختالل ايجاب مي DSM-IVو هم  DSM-5گیرند هرچند هم كودكان در نظر مي

های آخر قرن بايد در كودكان مبتال حمالت مجزای مانیا يا هیپومانیا ديده شود. در طول دهه IIو  Iدوقطبي 

ای يکي از تظاهرات مانیای اطفال است سبب غیردورهپذيری شديد بیستم اين عقیده پژوهشگران كه تحريک

درصد( میزان تشخیص اختالل دوقطبي در كودكان و نوجوانان در آمريکا شد  500افزيش چشمگیر )باالی 

( و به همین شکل، افزايش شديدی در تجويز داروهای ضدروانپريشي صورت گرفت 2011)لیبنالفت، 

هايي شد. اين افزايش ( كه هر دو اين عوامل منجر به بروز نگراني0102، 1)آلفسون، كريستال، هوآنگ و جرارد

گرفت كه در واقع بالینگران حداقل دو دسته تظاهرات بالیني مختلف را در يک شديد بیشتر از آنجا نشات مي

ای كالسیک مانیا و هم كردند. به اين معني كه هم تظاهرات دورهطبقه تشخیصي با يکديگر تركیب مي

-DSMدادند. در پذيری شديد را به عنوان اختالل دوقطبي كودكان تشخیص ميای تحريکات غیردورهتظاهر

                                           
1 Olfson, Crystal, Huang & Gerhard 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerhard%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20215922
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 DSM-IVشود. در ای عاليم دوقطبي به كار گرفته ميكلمه اختالل دوقطبي منحصرا برای تظاهرات دوره 5

پذيری شديد، تشخیصي وجود نداشت كه كودكان و نوجواناني را در برگیرد كه شاه عالمت آنها تحريک

طبقه مجزايي را برای  DMDDبا لحاظ نمودن تشخیص  DSM-5ای است. درحالیکه در مستمر و غیردوره

 اين تظاهرات در نظر گرفته است.

منجر به  DSM-5فراهم شده است اگرچه معرفي آن توسط  DMDDتاكنون شواهد اندكي برای 

شناختي خواهد بود. در واقع هنوز ها( آسیبخلقيهای شده است كه رفتارهای طبیعي كودكان )كجنگراني

بايست به عنوان يک اختالل يا انتهای يک طیف در نظر گرفته پذيری شديد ميمشخص نیست كه آيا تحريک

 2(. كاپیلند، آنگولد، كاستلو و ايگر2012، 1شود )استرينگاريس، گودمن، فرديناندو، رازدان، موهرر و همکاران

درصد قرار دارد و باالترين میزان آن  3/3تا  8/0ای از نادر بوده و در دامنه DMDDكه ( بیان كردند 2013)

همزمان با تمامي اختالالت  DMDDدر سنین قبل از مدرسه و پسران است. در همین مطالعه نشان داده شد كه 

در  DMDDدهد. جويانه رخ ميهای افسردگي و اختالل نافرماني مقابلهروانشناختي شايع به خصوص اختالل

شوند شايع است ولي شیوع آن در بین جامعه معلوم های بهداشت روان اطفال آورده ميكودكاني كه به درمانگاه

پذيری مزمن مداوم و شديدی كه هسته مركزی عاليم اين اختالل است برآورد نیست. اگر بر اساس تحريک

درصد تخمین  5تا  2كودكان و نوجوانان حدود  ماهه تا يکساله در 6شود در مجموع شیوع آن در يک دوره 

رود كه شیوع آن در پسرها و در سنین دبستان بیشتر از دخترها و سنین نوجواني باشد شود. انتظار ميزده مي

 (.1394، ترجمه رضاعي، 2013پزشکي آمريکا، )انجمن روان

صان مختلف اين چراكه متخصچالش خاصي در خصوص اين اختالل است  DMDDارزيابي پايايي 

شود. برای مثال، ها ميو اين امر منجر به تعدد تشخیص كنندسازی ميهای گوناگوني مفهومكودكان را به روش

توجهي ، پايايي بین متخصصان بالیني با توجه به زمینه درماني، به میزان قابلDSM-5های میداني در كوشش

                                           
1 Stringaris, Goodman, Ferdinando, Razdan, Muhrer  & et al. 
2 Copeland, Angold, Costello & Egger  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Razdan%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22574736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muhrer%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22574736
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(. در بیماران بستری، پايايي ارزيابي قابل 2013، 1و همکارانمتغیر بود )ريگر، نارو، كالرک، كريمر، كورموتو 

(. به طور مشابه، عاليم 11/0تا  K ،06/0( اما در بیماران سرپايي غیرقابل قبول بود )ارزش K=49/0قبول )

DMDD گیرد )مارگولیس، وينتراب، توسط والدين نسبت به كاركنان بیمارستان بیشتر مورد تايید قرار مي

 (. 2012، 2ور و كارلسونبازيل، گر

 شیوع -1-7-2

ابراين هیچ مطالعات مدوني انجام نشده است. بن DMDDهمانطور كه در باال گزارش شد در مورد اختالل 

(. به 2014، را مطالعه كرده باشد وجود ندارد )رائو SMD ،DMDDنمونه همه گیرشناسي كه به طور ويژه 

زان شیوع دقیق آن میزان شیوع احتمالي آن گزارش شده است و بیان شده كه می DSM-5همین دلیل در

رصد گزارش كرده د 5تا  2ماهه تا يک ساله به میزان  6درجامعه مشخص نیست. شیوع احتمالي آن را در دوره 

ه مدرس نینه در سكرود كه میزان شیوع در كودكاني اند. همچنین اين راهنما گزارش كرده است كه انتظار مي

 هستند و مردان، بیشتر از دختران و نوجوانان باشد. 

درصد گزارش كرده است )بروتمن و  3/3زا  SMDساله شیوع  19تا  9جوان  1420در يک مطالعه بر روی 

برای مطالعه شیوع گزارش كردند كه تقريباً نیمي از جوانان سنین  2013(. كاپلند و همکاران، 2006همکاران، 

های مزاجي شديد دارند. زماني كه فراواني كردند كه در طول سه ماه قبل از ارزيابي طغیانمدرسه گزارش 

درصد كاهش يافت و زماني كه استفاده از معیار مدت مالک قرار گرفت، به  7تا  6معیارها استفاده شد شیوع به 

شد میزان شیوع به  استفاده DMDDدرصد كاهش يافت. در نهايت وقتي كه از معیارهای كامل  8/2تا  5/1

ساله مراجعه كنندگان برای خدمات سرپايي روانپزشکي،  18تا  5درصد رسید. در يک نمونه بزرگ  1تقريباً 

های شديد مزاج هستند ها توسط هم پدر و مادر و هم معلمانشان گزارش شدكه دارای طغیاندرصد از آن 4/54

                                           
1 Regier, Narrow, Clarke, Kraemer, Kuramoto & et al. 
2 Margulies, Weintraub, Basile, Grover & Carlson 
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 12تا  6نظور ارزيابي طولي عالئم مانیا در كودكان ( در يک مطالعه طولي به م2012، 1)كارلسون و ديسون

را نشان دادند.  DMDDها معیارهای درصد از بچه 26( گزارش كردند كه 2012و همکاران ) 2ساله الکسون

هايشان بستری شده ساله در بخش بستری به دلیل طغیان خشم 12تا  5درصداز كودكان سنسن بین  50بیش از 

 (. 2016ان، بودند )كارلسون و همکار

ن ز همه اياارد. و اگر تا حدود زيادی بستگي به میزان دوره و عالئم اين معیارها د DMDDبنابراين میزان شیوع 

نش اكثر دا . امامعیارها استفاده شود میزان شیوع اين اختالل در دانش آموزان در سنین مدرسه پايین است

ها و ان ياد آوری دوره(. هرچند كه میز2014ن هستند )رائو، آموزاني كه در اين زمینه نقص دارند نیازمند درما

سون، اشد )الکسخت ب تواندها ميشدت اين عالئم وابسته به گذشته است كه اين ياد آوری برای مراقببان و بچه

ه كدرصد بود DMDD 4/4درصد بود و اختالل  SMD 3/3(. در يک مطالعه بزرگ شیوع اختالل 2013

 SMDعیار در مدانستند. در صورتي كه اين  DMDDا نبود معیار بیش برانگیختگي برای دلیل اين اختالف ر

و  SMDن (. زماني كه همپوشي میا2013، كاپلند و همکاران، 2006وجود داررد )بروتمن و همکاران، 

DMDD درصد از جوانان  39گیرد، مورد ازيابي قرار ميSMD  مالکDMDD  ورا دارند )كاپلند 

توان از ياستفاده شده است، بنابراين م DMDDبرای  SMD(. از آنجا كه از معیارهای 2013همکاران، 

 (.2014استفاده كرد )رائو،  DMDDبرای  SMDاطالعات

 و دوره اختالل رشد-1-7-3

 1شديد و كرونیک، عالئم خود را تا DMDDهايي با پنجمین راهنمای آماری بیان كرده كه تقريباً نیمي از بچه

ای باشد به احتمال خیلي كمي تبديل سال بعد نیز ادامه خواهند داد. اگر تحريک پذيری آنها شديد و غیر دوره

های با تحريک پذيری شديد، مستعد افسردگي يک قطبي و اختالالت شود. ولي بچهبه اختالل دو قطبي مي

با اختالل دو قطبي متفاوت است. میزان  DMDDرات وابسته به سن اختالل اضطرابي در بزرگسالي هستند. تغیی

                                           
1- Carlson and Dyson 
2 . Axelson 
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میزان  DMDDيابد. اما در اختالل دوقطبي در قبل از نوجواني كمتر است و با رسیدن به بزرگسالي افزايش مي

 ( . 2014يابد )رائو، شیوع آن در قبل از نوجواني بیشتر و هنگام انتقال به بزرگسالي كاهش مي

 عملکردی  پیامدهای-1-7-4

سزايي ه نقش بهای خانواده و روابط با همساالن و كاهش عملکرد در مدرستحريک پذيری مزمن در آشفتگي

به  تعددی روکالت مهای تحصیلي با مشدارد. به دلیل اينکه سطح تحمل پايین اين كودكان معموالً در موفقیت

مل ين عدم تاند. و ان سالم از آن لذتمي برند شركت نمايهايي كه كودكرو هستند. و قادر نیستند در فعالیت

وستي دا حفظ شود ساختار خانواده انها تخريب شود. آنها مشکل شروع يناكامي و تحريک پذيری باعث مي

ي پرخاشگری رفتارهای پرخطر، افکار و اقدام به خود كش DMDDدارند. هم در اختالل دو قطبي و هم در 

 (. 2011)البین الفت،  یمارستان روانپزشکي رايج استشديد و بستری شدن در ب

 همایندی اختالالت-1-7-5

به طور فراواني با ديگر اختالالت  DMDD/SMDدهد كه های همه گیرشناسي و هم بالیني نشان ميهم نمونه

مرتبط است و بسیاری از جوانان، از لحاظ  1روانپزشکي مانند اختالالت خلقي، اضطرابي و اختالالت تخريبي

 84ای لبین الفت و همکاران میزان دوره خلق (. در مطالعه2014شوند. )رائو، اجتماعي شديداً دچار تخريب مي

ماهه با هم مقايسه كردند و مشاهده كردند  28بیمار مبتال دوقطبي را در يک دوره  93و  SMDبیمار مبتال به 

ای ديگر البین الفت های مانیک و يا هیپومانیک نشان دادند. در مطالعهدوره SMDكه تنها يک بیمار 

ای و پايدار را مورد پذيری دوررهجوان را از لحاظ تحريک 776( در يک مطالعه طولي 2006وهمکاران )

سردگي اف 8/13بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد كه تحريک پذيری مزمن در طول نوجواني با میانگین سني 

-ای مانیا را پیشپذيری دورهكرد. در مقايسه با اين تحريکسالگي پیش بیني مي 1/22اساسي را در بزرگسالي 

ای دو سازه مجزايي هستند. اين گروه نمونه ادامه داده ای و غیر دورهپذيری دورهكرد. بنابراين تحريکبیني مي

                                           
1 - disruptive 
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سالگي  33نوجواني اختالل افسردگي اساسي را در پذيری مزمن در طول شد و نتايج نشان داد كه تحريک

 7بودند  SMDسالگي افرادی دارای معیارهای  10ای ديگر نشان داد كه اگر در كند. در مطالعهبیني ميپیش

(. 2010سالگي به اختالل افسردگي مبتالل شوند )بورتمن و همکاران،  18بار بیشتر احتمال داشت كه در 

رسد كه در كه دارای برخي از عالئم مانیک و هیپومنیک هستند به نظر مي DMDD/SMDبنابراين افرادی 

هر زماني احتمال بسیار بااليي وجود دارد كه به اختالل دوقطبي كامل تبديل شوند. از اين رو تشخیص جوانان 

DMDD ای درماني هاز افراد مبتال به اختالل دوقطبي نامشخص مهم است. پیامدهای بالیني به عنوان استراتژی

ای و پايدار( متفاوت است و اين تفاوت بايد در نظر گرفته شود. آلکسون و پذيری دورهبرای اين دو )تحريک

ای داشتند درصد از بیماراني كه اختالل نافرماني مقابله 58( درپژوهشي گزارش دادند كه 2012همکاران )

هايي كه اين ODDرا نداشتند نسبت  DMDDكه عاليم  ODDنیز مالقات كردند. اما  DMDDمعیارهای 

داری در شدت عالئم، همپوشاني يا اختالل در عملکرد نداشتند كه اين عامل عاليم را داشتند. تفاوت معني

 كند. تفاوت گذاشتن در تشخیص را با مشکل مواجه مي

 پاتو فیزیولوژی-1-7-6

، اختالل دو قطبي و SMD( با استفاده ازدستگاه های سنجش مغزی، جوانان با 2011لبین الفت و همکاران، )

ای، گروه كنترل سالم را مقايسه كردند. نتايج نشان داد كه هر دو گروه در توانايي نامگذاری هیجانات چهره

ملکرد در يادگیری پاسخ معکوس تفاوت دادند، عمیزان پريشاني ذهني در حالي كه يک كار سختي را انجام مي

ای ديگر میزان بیان هیجانات در زمان ناكامي در دو گروه با داری نسبت به گروه كنترل داشتند. در مطالعهمعني

-هايي كه طغیانطغیان مزاج و افراد سالم مورد سنجش قرار گرفت. نتايج نشان داد كه در شرايط آزمايشي بچه

ای منفي نقص داری نشان دادند و در كنترل بیانات چهرهان احساسات مثبت كاهش معنيهای شديد داشتند در بی

  (.2013و همکاران،  1شديدی داشتند )روی

                                           
1 . Roy 
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Prevalence of Surgery in Adolescents and Its Relationship with Five 

Personality Features 

The purpose of this study was to investigate the prevalence of irritability in 

adolescents and its relationship with personality traits. In this research, 504 high 

school students of Ardabil in the academic year of 96-97 were selected by 

cluster sampling method. They selected the Neo Personality Characteristics 

Questionnaire and the Emotional Exposure Index (2014). ) Responded. Findings 

showed that there was a positive and significant relationship between 

conscientiousness, agreement and extroversion with susceptibility, and negative 

and significant negative relationships (p <0.01). The results of stepwise 

regression showed that extroversion, neuroticism, openness to the experience of 

acceptability and tasking had the highest role in prediction of irritability, 

respectively (R = 0/60). The findings also showed that the prevalence of 

irritability was 22.2% among students, and men had higher rates of irritability 

than women. This finding has important implications for therapists in 

preventing and reducing student excitability. 

 

Keywords: irritability, personality, teenager 


