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چکیده
در زمینه رابطه ابعاد خلق و خو با بازداری پاسخ در دانشآموزان مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهای شواهد
محدودی وجود دارد .هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ابعاد خلق و خو در پیشبینی بازداری پاسخ در
دانشآموزان دارای نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای بود .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.
جامعه پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دختر شهر اردبیل در سال تحصیلی  0835-51بودند .نمونه
پژوهش  59دانشآموز دختر دارای نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای بودند که از میان  311دانشآموز
انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از چکلیست اختالل نافرمانی مقابلهای و مصاحبه تشخیصی بالینی،
پرسشنامه ابعاد خلق و خو و آزمون رنگ-واژه استروپ استفاده شد .نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان
داد که ابعاد نوجویی ،آسیب پرهیزی ،پشتکار و خودراهبری بهترین پیشبینی کنندههای بازداری پاسخ در
دانشآموزان با اختالل نافرمانی مقابلهای هستند .این نتایج بیان میکند که ابعاد خلق و خود در پیشبینی
بازداری پاسخ در دانشآموزان با نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای نقش قابلتوجهی دارد .همچنین نتایج
حاضر تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری و آسیبشناسی اختالل نافرمانی مقابلهای دارد.
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واژگان کلیدی :خلق و خو ،بازداری پاسخ ،اختالل نافرمانی مقابلهای

مقدمه
اختالل نافرمانی مقابلهای 0در ویرایش پنجم کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای
روانی 1جزء اختاللهای رفتار مخرب و کنترل تکانه 8طبقهبندی شده است .این اختالل
یکی از شایعترین اختالالت روانی است که بهطور قابلمالحظهای زندگی روزمره فرد را
مختل میکند .اختالل نافرمانی مقابلهای الگوی پایدار رفتار منفی و خصومتآمیز است؛
بدون آنکه هنجارها و قوانین اجتماعی بهطور جدی زیر پا گذاشته شود (کاپالن و
سادوک .)1101 ،4این اختالل در جدیدترین راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای
روانی بهصورت الگویی از خلق و رفتار بیقرار ،خصومتآمیز ،گستاخانه و غیرمنطقی که
حداقل  0ماه طول کشیده باشد تعریف شده است میزان شیوع اختالل نافرمانی مقابلهای بین
 0تا  00درصد و با میانگین حدود  8/8درصد گزارش شده و میزان شیوع بین پسران نسبت
به دختران بیشتر است (انجمن روانپزشکی آمریکا.)1108 ،9
افراد دارای اختالل نافرمانی مقابلهای با تجربههایی از مزاحمت در روابط خانوادگی و
موفقیتهای تحصیلی ضعیف شناخته میشوند (دامسمور ،بووکر و اولندیک.)1108 ،0
لوپز-ویالبوس 5و همکاران ( )1104در پژوهش خود نشان دادند که بین جنسیت ،سن،
مقطع و نوع مدرسه با اختالل نافرمانی مقابلهای رابطه معناداری وجود ندارد .بهعالوه در
نوجوانان رفتار مخرب ،پرخاشگری و بزهکاری از ویژگیهای دیگر این اختالل به شمار
میرود .همچنین این اختالل با وابستگی به الکل (گاش ،مالهورتا و باسو،)1104 ،3
مشکالت خواب (شناهان ،کوپلند ،آنگولد ،باندی و کاستلو ،)1104 ،5اختالل نارسایی
)1. Opposional defiant disorder (ODD
2. Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders -5
3. Disruptive and Impulse control
4. Kaplan & sadok
5. American Psychiatric Association
6. Dunsmore, Booker, & Ollendick
7. Lopez.Villalobos
8. Ghosh, Malhotra & Basu
9. Shanahan, Copeland, Angold, Bondy & Costello
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توجه /بیش فعالی (کوهنور و دورفلر1113 ،0؛ کادیسجو ،هاگولف ،کادیسجو و گیلبرگ،1
 ،)1118کنارهگیری اجتماعی (کهنی ،اسچاچر و تانوک ،)0555 ،8افسردگی ،اضطراب،
امتناع از رفتن به مدرسه (هارادا ،یامازاکی و سایتو ،)1111 ،4اختاللهای شخصیت (می و
باس )1111 ،9و رفتارهای ضداجتماعی (لوبر ،بورک ،الهی ،وینتر و زارا1111 ،0؛ وندر،
ولف و واسرستین )1110 ،5رابطه دارد.
بازداری پاسخ 3یکی از متغیرهای مهمی است که در زیر مجموعه کارکردهای اجرایی
قرار دارد (مک لود و گورفین )1115 ،5و عموما به عنوان ممانعت از یک پاسخ غالب
تعریف میشود (نایگ1111 ،01؛  .)1110فقدان بازداری یا بازداریزدایی با سازههای توجه
و تکانشگری رابطه دارد .در واقع فقدان بازداری پاسخ بهصورت پاسخدهی سریع و
غیرصحیح خود را نشان میدهد .عدم بازداری پاسخ در کودکان سبب میشود قبل از
اینکه تکلیف را بفهمند ،قبل از اینکه اطالعات کافی در اختیار داشته باشد ،پاسخ دهند؛ به
آسانی توسط محرکهای مزاحم ،توجهشان منحرف میشود (حواسپرتی) و یا در
تصحیح پاسخهای نامناسب شکست بخورند (اسچاچر و لوگان0551 ،00؛ اسچاچر ،نیتا،
لوگان ،تانوک و کلیم .)1111 ،01توانایی برای سرکوب کردن افکار ،اعمال و هیجانها از
مؤلفه اصلی بازداری و به عنوان یک تنظیمکننده اصلی رفتار است (میاک 08و همکاران،
1111؛ اسچاچر و همکاران1111 ،؛ بارکلی .)1110 ،04افراد دارای اختالل نافرمانی مقابلهای
با مشکالت مربوط به حساسیت افراطی به پاداش و کمبود بازداری پاسخ روبرو هستند
1. May & Bos
2. Kadesjö, Hägglöf, Kadesjö & Gillberg
3. Kuhne, Schachar, & Tannock
4. Harada, Yamazaki, & Saitoh
5. May & Bos
6. Loebe, Burke, Lahey, Winters, & Zera
7. Wender
8. Respons Inhibition
9. MacLeod & Gorfein
10. Nigg
11. Schachar & Logan
12. Schachar, Nita, Logan, Tannock Klim
13. Miyake
14. Barkley
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(شاپیرو ،دیو پاول و برادلی-کلوگ .)0553 ،0ماتیز ،اسمارت ،سانسون و اوراکالید

1

( )1109در پژوهشی نشان دادند که کودکان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای به پاداش
واکنش نشان میدهند و به افزایش تنبیه بیاعتنا هستند .شواهد پژوهشی نیز حاکی از نقص
بازداری پاسخ در افراد مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی است (نایگ1110 ،؛
بارکلی1119 ،؛ بوس 8و همکاران1119 ،؛ نایگ .)1110 ،کرول )1109( 4به این نتیجه
رسید که اختالل نافرمانی مقابلهای با کاهش واکنش کورتیزول به محرکهای آزارنده
(مانند استرس) و کاهش واکنش ضربان قلب به حوادث مثبت (مانند پاداشها) رابطه دارد.
یکی از متغیرهایی تاثیرگذار بر اختالل نافرمانی مقابلهای ،ابعاد خلق و خو 9است .در
پژوهشهای مختلف به نمرات باال در نوجویی و اجتناب از آسیب و نمرات پایین در
پاداش وابستگی (آنکارساتر 0و همکاران1110 ،؛ جاکوب 5و همکاران )1115 ،و نمرات
پایین در ابعاد خلق و خو (فاران ،کانوار ،،آدامسان و بایدرمن )1113 ،3در افراد مبتال به
اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی اشاره شده است .اوبریین و فریک )0550( 5در پژوهشی
نشان دادند که افراد دارای اختالل نافرمانی مقابلهای و اختالل سلوک در تسلط پاداش
دچار نقص هستند .رتیو ،کوپلند ،استینجر و هودزیاک )1114( 01در پژوهشی نشان دادند
که افراد دارای اختالل نافرمانی مقابلهای در مقایسه با افراد بدون اختالل ،نوجویی باالتری
دارند .همچنین اختالل نافرمانی مقابلهای با نوجویی باال بدون توجه به همبودی با اختالل
نارسایی توجه /بیش فعالی مرتبط است.
کیم 00و همکاران ( )1101در پژوهشی نشان دادند که کودکان و بزرگساالنی که
اختالل همبودِ نافرمانی مقابلهای و نارسایی توجه /بیش فعالی دارند ،سطوح پایینی از
1. Shapiro, DuPaul & Bradley.Klug
2. Mattiz, Smart, Sanson & Oberklaid
3. Booth
4. Krol
5. Temperament and Character
6. Anckarsater
7. Jacob
8. Faraone, Kunwar, Adamson & Biederman
9. Oberien & Frick
10. Rettew, Copeland, Stanger & Hudziak
11. Kim
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پشتکار و خود راهبری و سطوح باالیی از مشکالت رفتاری را در مقایسه با افراد دارای
اختالل نافرمانی مقابلهای از خود نشان میدهند .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که
افراد دارای نافرمانی مقابلهای سطوح باالیی از نوجویی و سطوح پایینی از خود راهبری و
همکاری را دارند و در معرض خطر باالتری برای ابتالء به مشکالت رفتاری قرار دارند.
همچنین نمرات باالتر در نوجویی و نمرات پایینتر در پاداش وابستگی ،پشتکار ،خود
راهبری و همکاری و عدم تفاوت بین نمرات اجتناب از آسیب در پسران مبتال به اختالل
نارسایی توجه /بیش فعالی نسبت به گروه کنترل (پورپر-اوآکیل 0و همکاران )1101 ،و
نمرات باالتر در اجتناب از آسیب و نمرات پایینتر در ابعاد همکاری و خود راهبری افراد
مبتال به اختالل شخصیت مرزی نسبت به افراد مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی
(وان دیجک 1و همکاران )1100 ،گزارش شده است .ملیگاری 8و همکاران ( )1109در
پژوهشی نشان دادند که نوجویی در کودکان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای و اختالل
نارسایی توجه /بیش فعالی باال بود .همچنین نتایج نشان داد که ابعاد سرشتی نوجویی،
آسیب پرهیزی و پشتکار در  59درصد موارد افراد را بهدرستی در گروه خود یعنی اختالل
اضطراب ،اختالل نافرمانی مقابلهای و اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی طبقهبندی نمود
(ملیگاری و همکاران.)1109 ،
هرچند میزان شیوع اختالل نافرمانی مقابلهای در دختران کمتر است ،اما با به علت
توجه کمتر به این اختالل در دختران و بازداری بیشتر در دختران این پژوهش بر روی این
آنها صورت گرفته است .همچنین فقدان پژوهش در زمینه نقش ابعاد خلق و خو در
پیشبینی بازداری پاسخ ،خألهای پژوهشی در این زمینه ،وجود نتایج متفاوت و نقش این
متغیرها در زمینه آسیبشناسی و پیشگیری این اختالل از ضرورتهای دیگر انجام این
پژوهش بود .بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ابعاد خلق و خو در پیشبینی
بازداری پاسخ در دانشآموزان دختر دارای نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای بود.

1. Purper.Ouakil
2. van Dijk
3. Melegari
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روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش توصیفی از نوع همبستگی اجرا شد .در این پژوهش ابعاد خلق و
خو به عنوان متغیرهای پیشبین و بازداری پاسخ به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شدند.
جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشآموزان دختر سوم دبیرستان شهرستان اردبیل
تشکیل میدادند که در سال تحصیلی  0835-51در شهر اردبیل مشغول به تحصیل بودند.
تعداد  311دانشآموز در دو مرحله به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .نمونه آماری این
پژوهش بر اساس فرمول زیر محاسبه شد (سرمد ،بازرگان و حجازی:)0850 ،
 .n=S2.Z2/d2بر اساس این فرمول حجم نمونه در این پژوهش بهصورت زیر محاسبه
میشود .n=)0/501()1/911( /)1/191( =839 :بنابراین حجم نمونه در این پژوهش 839
نفر بوده است؛ اما به دلیل بررسی زمینهیابی ،نمونه این پژوهش را  311دانشآموز
دبیرستانی شهرستان اردبیل تشکیل دادند که با روش خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.
در گام اول دانشآموزان بهصورت خوشهای چندمرحلهای از میان دانشآموزان دختر
دبیرستانی شهرستان اردبیل انتخاب شدند .سپس فهرست رفتاری نافرمانی مقابلهای توسط
این دانشآموزان تکمیل شد .در گام بعدی دانشآموزانی که در فهرست رفتاری نافرمانی
مقابلهای نمره باالتر از یک انحراف معیار باالی میانگین (نمره  )10داشتند ،شناسایی شدند
و از آنها مصاحبه بالینی ساختارمند گرفته شد .در نهایت تعداد  59دانشآموز دختر دارای
نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای انتخاب شدند .میانگین و انحراف معیار سن
شرکتکنندگان به ترتیب  08/09و  1/04بود.
برای جمعآوری دادهها از چکلیست رفتاری نافرمانی مقابلهای ،0پرسشنامه خلق و خو
و آزمون رنگ -واژه استروپ استفاده شد که در ادامه توضیح هر یک از این ابزارها ارائه
میشود.
چکلیست رفتاری نافرمانی مقابلهای :این چکلیست بر اساس مالکهای
تشخیصی راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی (ویراست چهارم) 1توسط انجمن
روانپزشکی آمریکا در سال  1114پیشنهاد شده است .چکلیست حاضر هشت سوال دارد
1. Oppositional Defiant Disorder Checklist
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder
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که در سه حیطهی خلق تحریکپذیر یا عصبی ،کینهجویی و انتقام و رفتارهایی از قبیل جر
و بحث و یا مقابله جویی توسط والدین کودک پاسخ داده میشود .سواالت این
چکلیست در یک مقیاس چهار درجهای نمرهگذاری میشود .اگر آزمودنی چهار نمره یا
بیشتر را در شش ماه گذشته بهدست آورد نشانگر مالکهای اختالل نافرمانی مقابلهای
است و مشکوک به این اختالل تشخیص داده میشود .این چکلیست در سال 1108
تجدیدنظر شده است .با تاکید طراحان آن به هیچ وجه یک مقیاس تشخیصی نیست و
دادههای آن باید بر اساس بافت زندگی فرد و به همراه مصاحبهی بالینی که توسط
متخصص بالینی انجام میشود ،مورد تحلیل قرار گیرد .پژوهشهای مربوط به روایی این
چکلیست نشان دادهاند که این ابزار دارای روایی قابلقبول بوده و روایی صوری و
محتوایی آن توسط متخصصان و روانشناسان تائید شده است .پایایی این چکلیست با
ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش جهانیبخش ( )0835برابر با  1/30گزارش شده است.
در پژوهش حاضر به ترتیب ضریب آلفای کرونباخ و دونیمهسازی برابر با  1/31و  1/59به-
دست آمد .در این پژوهش نیز این مقیاس طبق دستورالعمل آن در مرحلهی اول صرفاً برای
غربالگری اولیه موارد مشکوک به اختالل نافرمانی مقابلهای استفاده شد و تشخیص نهایی
پس از انجام مصاحبهی بالینی انجام گرفت.
پرسشنامه خلق و خو :پرسشنامه خلق توسط کلونینجر و همکاران در سال  0554برای
ارزیابی خلق و خو ساخته شده است .در واقع این پرسشنامه برای سنجش خصلتها و
ویژگیها ساخته شده است که یا از طریق وراثت یا از طریق محیط در فرد وجود دارد .این
پرسشنامه  019سوال دارد .پرسشنامه خلق و خو یک ابزار خودگزارشی است .هر آزمودنی
به سواالت این پرسشنامه بهصورت صحیح و غلط پاسخ میدهد .در این پرسشنامه چهار بعد
خلق (نوجویی  11سوال ،اجتناب از آسیب  11سوال ،وابستگی به پاداش  11سوال و
پشتکار  11سوال) و  8بعد خوی (خود راهبری  09سوال ،همکاری  09سوال و خودفراروی
 09سوال) ارزیابی میشود .این پرسشنامه فرمهای مختلفی دارد و در این پژوهش از فرم
خودگزارشدهی  019سوالی استفاده شد .روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه از سوی
متخصصان تائید شده است .ضریب پایایی در جامعهی ایرانی به روش بازآزمایی به شرح
زیر به دست آمد :نوجویی  ،1/50آسیب پرهیزی  ،1/50پاداش وابستگی  ،1/00پشتکار
 ،1/50همکاری  ،1/59خودراهبردی  1 /39و خودفراروی ( 1/31ملکیان و احمدزاده،
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 .)0830در پژوهشی آلونسو ،بادیج ،تانزی و برترام )1113(0ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه را باالی  1/03گزارش کردند .کاویانی و محققشناس ( )0830ضریب پایایی
بازآزمایی این پرسشنامه را در مقیاسهای هفتگانه از  1/00تا  1/50بهدست آوردند.
آزمون رنگ -واژه استروپ :آزمون استروپ یک مقیاس کالسیک از پردازش
توجه و توانایی تغییر آمایی شناختی است .اولین بار ،کتل0338( 1؛ به نقل نجاریان،
سلیمانپور و لیالی )0851 ،در پایان نامه دکترای خود به مطالعه مدت زمان الزم برای نام
بردن اشیاء ،رنگها و خواندن اسامی رنگها پرداخت .در سال  0589جان ریدلی استروپ
پژوهشهای جالبی را در این زمینه انجام داد و از آن پس این پدیده با نام پدیده استروپ
معرفی شد .بهطور کلی پدیده استروپ تاثیر ابعاد گوناگون محرکها را بر توجه انسان و
توانایی تغییر توجه از یک بعد به بعد دیگر مورد بررسی قرار میدهد .این آزمون در شکل
اصلی خود شامل چهار مرحله است .این آزمون از چهار کارت به شرح زیر تشکیل شده
است W :خواندن واژه C ،نامیدن رنگ CW ،خواندن واژهها بدون توجه به رنگ آنها و
در کارت چهارم ،گفتن رنگ واژهها بدون توجه به چیزی که نوشته شده .هر کارت 19
محرک را نشان میدهد که به ترتیب در پنج سطر و پنج ستون تنظیم شدهاند .از آزمودنی
خواسته میشود به هر کارت نگاه کند و از سمت چپ بهطور افقی به سمت راست این کار
را ادامه ده د و پاسخ مناسب را سریع و تا جاییکه محتمل است بگوید .در کارت W

محرک ،نام رنگهای پنجگانه (قرمز ،آبی ،سبز ،قهوهای و زرد) است .در این قسمت از
آزمودنی خواسته میشود تا فقط واژهها را بخواند .کارت  Cمربعهای رنگی را نشان
میدهد (قرمز ،آبی ،سبز ،قهوهای و زرد) .در این قسمت از آزمودنی خواسته میشود تا
رنگ مربعها را بگوید و کارت  CWنیز واژههایی که به نام رنگهای پنچگانه اشاره دارند
و با رنگهای متعارض (برای مثال واژه قرمز به رنگ آبی) نوشته شدهاند را نشان میدهد.
در کارت سوم از آزمودنی خواسته میشود آن واژهها را بدون توجه به رنگ آنها بخواند.
در کارت چهارم از آزمودنی خواسته میشود تا رنگ آن واژهها را بدون توجه به چیزی
که نوشته شده ،بگوید .در هر چهار کارت ،زمان واکنش ثبت میشود .ضریب پایایی
بازآزمایی برای زمان واکنش مرحله اول  1/0و برای تعداد خطاها در همین مرحله 1/99
1. Allenso, Bagade, Tanzi & Bertram
2. Cattell
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بهدست آمد .در مرحله دوم آزمایش زمان واکنش ضریب پایایی  1/38و برای تعداد خطاها
ضریب  1/53محاسبه شد .در مرحله سومِ آزمایش ضریب پایایی برای زمان واکنش 1/55
و برای تعداد خطاها  1/55بهدست آمده است (داوسن و گوایر.)1114 ،0
برای شناسایی دانشآموزان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای ابتدا آزمون فهرست
رفتاری نافرمانی مقابلهای بر روی آنها اجرا شد .دانشآموزانی که در این چکلیست
نمرهی باالیی آوردند ،بر اساس مالکهای راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی
مورد مصاحبه قرار گرفتند و کسانی که دارای مالکهای اختالل نافرمانی مقابلهای بودند،
انتخاب شدند .شرکتکنندگان ابتدا پرسشنامه ابعاد خلق و خو را تکمیل کردند و سپس
بهصورت عملی آزمون رنگ واژه استروپ روی آنها اجرا شد .سرانجام ،دادههای
جمعآوریشده با روش تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد.

یافتههای پژوهش
شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) مربوط به نمرات ابعاد خلق و خو و
بازداری پاسخ در دانشآموزان دارای نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای بهطور جداگانه
محاسبه شد .دادههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد خلق و خو و بازداری پاسخ در شرکتکنندگان
متغیر

میانگین

انحراف معیار

متغیر

میانگین

انحراف معیار

نوجویی

5/35

8/51

خودراهبری

01/31

4/09

اجتناب از آسیب

00/39

8/83

همکاری

09/51

8/99

پاداش وابستگی

3/45

8/11

خود فراروی

5/95

8/15

پشتکار

1/58

0/80

بازداری پاسخ

8/05

0/33

در جدول  0میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد خلق و خو و بازداری پاسخ
دانشآموزان دارای نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای ارائه شده است .میانگین (انحراف
معیار) نوجویی  ،)8/51( 5/35اجتناب از آسیب  ،)8/83( 00/39پاداش وابستگی 3/45
1. Dovasen & Govayer
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( ،)8/11پشتکار  ،)0/80( 1/58خودراهبری  ،)4/09( 01/31همکاری  ،)8/99( 09/51خود
فراروی  )8/15( 5/95و بازداری پاسخ  .)0/33( 8/05در ادامه ماتریس همبستگی ابعاد و
مولفههای پژوهش ارائه شده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی ابعاد خلق و خو و بازداری پاسخ در شرکتکنندگان
متغیرها
نوجویی

0

8

1

9

4

5

0

5

3

از

اجتناب
آسیب

**-1/80

-

پاداش
وابستگی

*-1/00

**-1/10

-

پشتکار

*-1/03

*1/09

**1/18

-

خودراهبری

**-1/10

**1/81

**1/81

*1/03

-

همکاری

*-1/05

**1/19

*1/09

1/14

**1/13

-

خود فراروی

**-1/15

**1/13

**1/15

*1/04

**1/14

**1/18

-

**1/50

**1/81

**-1/48

**-1/19

**-1/11

**-1/14

*-1/05

-

*1/03

**1/14

**-1/10

**-1/15

**-1/10

**-1/15

**-1/15

**

بازداری
پاسخ
نشانهها

-1/11

*P>1/10 **P>1/10

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که نوجویی ( ،)r= 1/50اجتناب از آسیب
( ،)r= 1/81پاداش وابستگی ( ،)r= -1/48پشتکار ( ،)r=-1/19خود راهبری (،)r=-1/11
همکاری ( ،)=r-1/5خود فراروی ( )r= -1/05با بازداری پاسخ دختران رابطة معناداری
دارند ( .)P<1/19همچنین نتایج نشان داد که پاداش وابستگی ( ،)r= -1/10پشتکار
( ،)r=-1/15خودراهبری ( ،)=r-1/10همکاری ( ،)=r -1/15خود فراروی ( )=r -1/15با
نشانههای نافرمانی مقابلهای رابطة معنادار دارند ( ،)P<1/19اما نوجویی و اجتناب از آسیب
با نشانههای نافرمانی مقابلهای رابطه معناداری نداشتند.
جدول  .3خالصه نتایج رگرسیون چندگانه برای پیشبینی بازداری پاسخ از طریق ابعاد خلق و خو
متغیرهای پیشبین

MR

RS

F

B

SE

Β

مقدار ثابت

-

-

-

-0/59

0/15

-

خودراهبری

1/111

1/145

*4/09

-1/018

1/143

-1/111

T
0/55
*-1/00

-
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همکاری

1/153

1/155

*8/54

-1/011

1/101

-1/031

-0/09

خودفراروی

1/884

1/001

*8/05

-1/003

1/104

-1/053

-0/34

نوجویی

1/530

1/003

***89/01

1/435

1/149

1/318

***01/58

آسیبپرهیزی

1/310

1/058

***89/49

1/041

1/180

1/191

***8/38

پاداشوابستگی

1/385

1/510

***88/05

-1/011

1/148

-1/034

پشتکار

1/385

1/510

***13/15

-1/110

1/150

-1/114

**-1/55
-1/10

**P> 1/10 ***P> 1/110*P> 1/10

برای تعیین نقش ابعاد خلق و خو (متغیرهای پیشبین) و بازداری پاسخ (متغیر مالک)
از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود استفاده شد .همانطور که در جدول  8مشاهده
میشود  51درصد از واریانس بازداری پاسخ توسط ابعاد خلق و خو تبیین میشود .با توجه
به مقادیر بتا ( ،)Betaبه ترتیب بعد نوجویی ( ،)Beta=1/318اجتناب از آسیب
( ،)Beta=1/191خودراهبری ( )Beta=-1/111و پاداش وابستگی ( )Beta=-1/034به
عنوان قویترین متغیرها برای پیشبینی بازداری پاسخ در دختران دارای اختالل نافرمانی
مقابلهای هستند.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ابعاد خلق و خو در پیشبینی بازداری پاسخ در
دانشآموزان دختر دارای اختالل نافرمانی مقابلهای بود .نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه
نشان داد که نوجویی ،اجتناب از آسیب ،خود راهبری و پاداش وابستگی ،بازداری پاسخ
دختران دارای نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای را پیشبینی میکنند .این یافته در راستای
نتایج پژوهشهای رتیو ( ،)1114آنکارساتر و همکاران ( )1110و جاکوب و همکاران
( )1115است .همسو با این یافته ملیگاری و همکاران ( )1109به این نتیجه رسیدند که
نوجویی ،پشتکار و اجتناب از آسیب در کودکان دارای اختالل بیاعتنایی مقابلهای در
مقایسه با کودکان دارای اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی و اضطراب باالتر است و این سه
بعد در  59درصد موارد توانستند این سه گروه را از هم متمایز کنند.
درمجموع نقش معنیدار نوجویی ،اجتناب از آسیب ،پشتکار و خودراهبری در
پیشبینی بازداری پاسخ دانش آموران دارای نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای را میتوان
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بر اساس الگوی ارائه شده توسط بارکلی ( )1110تبیین کرد .بر این اساس رشد مناسب
بازداری برای عملکرد عادی تواناییهای عصبشناختی ضروری است .به همین دلیل،
بازداری رفتاری به توانمندی حافظه کاری ،احساس زمان ،درونی سازی ،خودانگیزشی،
خالقیت رفتاری و بهطور کلی به خودکنترلی کمک میکند .از طریق الگوی بارکلی
( )1110میتوان مشکالت موجود در این کودکان را پیشبینی کرد و رابطه یافتههای
عصبشناختی و روانشناسی رشد را نیز در آنها تفسیر و تبیین نمود .بنابراین اختالل در
کارکردهای اجرایی باعث می شود که این افراد در ساخت روانی و کنترل حرکتی یا به
تعبیر دیگر کنترل رفتار حرکتی مشکل داشته باشند.
این نتیجه که نوجویی میتواند بازداری پاسخ را در دانشآموران دارای اختالل
بیاعتنایی مقابله پیشبینی کند با نتایج پژوهشهای رتیو ( ،)1114آنکارساتر و همکاران
( )1110و جاکوب و همکاران ( )1115و ملیگاری و همکاران ( )1109همسو است .افراد
دارای اختالل نافرمانی مقابلهای به نوجویی باال ناپایدار بوده و درنتیجه مشکالت اجتماعی
آنها با احساسات منفی و ناپختگی در رفتار همراه است .پیشبینی بازداری پاسخ از طریق
اجتناب از آسیب ،در راستای نتایج پژوهشهای کلونینجر0550 ،؛ رتیو1114 ،؛ آنکارساتر
و همکاران 1110 ،و جاکوب و همکاران 1115 ،و ملیگاری و همکاران 1109 ،است .این
نتیجه را میتوان اینگونه تبیین کرد که باال بودن آسیب پرهیزی که با ویژگیهای همچون
فرار ،اجتناب ازموقعیتهای خطرزا ،محتاط و منزوی بودن مشخص میشود ،به عنوان
سدی در برابر عالئم این اختالل عمل میکند .پایین بودن ویژگیهای آسیب پرهیزی
همچون اعتماد به نفس در مقابل بالتکلیفی منجر به تالشهای زیاد با حداقل ناراحتی
شخص میگردد و ضرر این حالت عدم پاسخدهی به خطر و خوشبینی غیرواقعی است و
نتایج بالقوه پرخطر آن در موقعیتهایی بروز مییابد که احتمال خطر زیاد است و کامال در
راستای افزایش عالئم این اختالل است.
این نتیجه که بازداری پاسخ از طریق پشتکار پیشبینی میشود در راستای نتایج
پژوهشهای اوبریین و همکاران ( ،)0550کیم و همکاران ( )1101و پورپر-اوآکیل
( )1101و ملیگاری و همکاران ( )1109قرار دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که
نقص در پشتکار در این افراد بر اساس رویکردهای عصبشناختی مربوط به افراد
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 ،ADHDمفهوم گریزی و تأخیر در پاسخ تبیین میشود (بیدرمن 0و همکاران )1113 ،که
این مساله میتواند این افراد را در معرض خطر و آسیب جدیتر قرار دهد .عدم نقش
معنیدار پاداش وابستگی در پیش ببینی بازداری پاسخ در این پژوهش در راستای یافتههای
پژوهشی (برای مثال اوبریین و همکاران0550 ،؛ شاپیرو و همکاران0553 ،؛
کلونینجر0550،؛ ماتیز و همکاران1109 ،؛ دورستون و همکاران1119 ،؛ کرول 1109 ،و
پورپر-اوآکیل و همکاران1101 ،؛ ملیگاری و همکاران )1109 ،نیست .همچنین کلیفتون و
پیلکونیس )1110( 1به این نتیجه رسیدند که افراد مبتال به نافرمانی مقابلهای و اختالل
نارسایی توجه /بیشفعالی نمرات باال در نوجویی و نمرات پایین در اجتناب از آسیب و
پاداش وابستگی دارند.
از میان ابعاد خوی (خود راهبری ،خود فراروی و همکاری) فقط خود راهبری توانست
بازداری پاسخ را بهصورت معنیداری پیشبینی کند .درصورتیکه نتایج پژوهشها (برای
مثال اوبریین و همکاران0550 ،؛ کیم و همکاران1101 ،؛ پورپر-اوآکیل 1101،و وان
دیجک و همکاران )1100 ،بین ابعاد خوی و بازداری پاسخ رابطه معنیداری نشان دادهاند.
سطوح پایین خودراهبری در افراد دارای اختالل نافرمانی مقابلهای را احتماال میتوان
اینگونه تبیین کرد که افراد دارای اختالل نافرمانی مقابلهای در معرض خطر بیشتری برای
ابتال به مشکالت رفتاری قرار دارند (بیدرمن و همکاران .)1113 ،همچنین افرادی که
نافرمانی مقابلهای و اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی را با هم دارند ،سطوح پایینی از خود
راهبری و همکاری و سطوح باالیی از مشکالت رفتاری را در مقایسه با افراد دارای اختالل
نافرمانی مقابلهای نشان میدهند .این نتیجه در راستای این یافته وان دیجک و همکاران
( )1100قرار دارد که افراد با اختالل نافرمانی مقابلهای و اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی
نسبت به اختالل شخصیت مرزی نمرات پایینتری در ابعاد همکاری و خود راهبری دارند.
محدود بودن نمونه پژوهش به دبیرستانهای دولتی شهر اردبیل و جنسیت دختران و
عدم توجه به متغیرهایی نظیر وضعیت اجتماعی -اقتصادی و انتخاب نمونه غیربالینی از
محدودیتهای پژوهش حاضر بود .در نهایت با توجه به نتایج و متون پژوهشی بهطور
کاربردی میتوان پیشنهاد کرد که در فرآیند تشخیص و بهویژه انتخاب مداخلههای درمانی
1. Biederman
2. Clifton & Pilkonis
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باید به ابعاد خلق و خو و ویژگیهای بازداری پاسخ نیز توجه شود و یک رویکرد جامع
نسبت به مشکل دختران با اختالل نافرمانی مقابلهای اتخاذ شود که در آن همراه با در نظر
گرفتن فرد در حد امکان ویژگیهای او نیز در معرض مداخله قرار داده شوند تا نتایج
درمانی جامعتر و پایدارتر باشد .همچنین بررسی پسران ،استفاده از نمونه بالینی از
پیشنهادهای این پژوهش است .در نهایت برنامهریزیهای مداخلهای بهمنظور کاهش
پیامدهای منفی اختالل نافرمانی مقابلهای پیشنهاد میشود.
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