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 Background and Purpose: Oppositional defiant disorder (ODD) is a common clinical disorder in 

children and adolescents. Children and adolescents with ODD have some deficiencies in emotion and 

cognition. The purpose of this study was to compare cognitive emotion regulation and cold and hot 

executive functions in female children with and without ODD.  

Method: This research was a causal-comparative study. The population consisted of all female 

middle school students with and without ODD in Shiraz during the 1st semester of 2019- 2020 

academic year. The study sample included 60 female students (30 students with ODD and 30 normal 

students). The participants were selected by random cluster sampling, based on the inclusion and 

exclusion criteria. Oppositional Defiant Disorder Rating Scale) ODDRS); Hommersen, Murray, 

Ohan & Johnston, 2006), Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; Gross & John, 2003), Wisconsin 

card Sorting Task (WCST; Shahgholian, Azadfallah, Fathi-Ashtiani & khodadadi, 2012) and Balloon 

Analogue Risk Task (BART; Lejuez, 2002) were used to collect the data. The collected data were 

analyzed by independent t-test and Multivariate analysis of variance (MANOVA) by using SPSS 

Software. 

Results: Results demonstrated that there was a significant difference between students with and 

without ODD in terms of reappraisal (F=13.76, P<0.01), but not about suppression (P>0.05). Also, 

there was a significant difference between the groups in terms of some executive functions. Also, 

Results showed that there was no significant difference between the groups in terms of cold executive 

function but there was a significant difference between the groups in terms of hot executive function 

(t= 2.37, P<0.05). 

Conclusion: Based on the findings of this study, students with oppositional defiant disorder have 

problems with emotion regulation. They have also deficits in hot executive function and they are 

more risk-taking. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Oppositional defiant disorder (ODD) is one of the most 

common reasons for referral in child psychiatry (1). ODD is a 

pattern of angry/ irritable mood, and argumentative/ 

confrontational or retaliatory (2). In the epidemiological study 

of ODD in Iran, the prevalence has been reported as 3.9% (4) 

Children with ODD are at greater risk for co-occurring 

disorders and persistent adaptation problems later in life (5). 

The etiology of ODD is complex and often results from an 

interplay between biological, psychological and especially 

educational factors (6). Emotion dysregulation has an important 

role in initiation and maintenance of many psychological 

symptoms (7). Individuals with ODD have pervasive and 

severe problems with emotion regulation (8). Research 

evidence indicates a shift in theoretical and empirical 

understanding toward a greater emphasis on the role of emotion 

in ODD, suggesting that ODD is more of an emotion 

dysregulation than a disruptive behavior disorder (9 &10).  

Human is not a creature who merely experiences emotion, but 

regulates it. There is a relationship between emotion regulation 

and executive function (EF). EFs are a set of neuro-cognitive 

skills that are required for reasoning, voluntary action, emotion 

regulation, and complex cognitive functions (24). Hot and cold 

EFs have recently been considered separately. Cold EFs are 

defined as future-oriented that operate under analytical 

evaluation. In contrast, hot EFs are future-oriented cognitive 

processes which evoked in contexts where there is a tension 

between instant gratification and long-term reward (26, 27). 

There is evidence that children and adolescents with ODD have 

deficiency in some EFs but more research is needed in this area 

(31). The important question is whether there is a difference in 

cognitive emotion regulation strategies and hot and cold EFs in 

students with and without ODD? 

Method 
This research was a descriptive causal-comparative study. The 

statistical population included all female middle school 

students with and without ODD in Shiraz in the 1st semester of 

the 2019- 2020 academic year. The sample consisted of 60 

female students (30 students with ODD and 30 normal 

students) who were selected by cluster sampling. The age range 

was between 12 and 14 years. Inclusion criteria for ODD group 

were confirming the diagnosis of the disorder based on the 

diagnostic interview, getting a score above 16 in the 

Oppositional Defiant Disorder Rating Scale (ODDRS), have 

moderate to high intelligence and informed consent to 

participate in the study. Exclusion criteria included brain 

damage or psychological disorder other than the diagnosis of 

ODD and a history of referral to psychiatric and psychological 

clinics. 

The research instruments included Oppositional Defiant 

Disorder Rating Scale (ODDRS) (34, 35); Emotion Rgulation 

Questionnaire (ERQ) (17,36); Wisconsin card Sorting Task 

(WCST) (37,38); and Balloon Analogue Risk Task (BART) 

(39,40). Data were analyzed by SPSS software version 26 using 

independent t-test and Multivariate analysis of variance 

(MANOVA). 

Results 
In Table 1, descriptive indicators including mean and standard 

deviation of research variables has been reported by groups. 
 

Table1: The means, standard deviations, and the KS-tests for 

variables 

Variables group mean S.D k.s.z p 

reappraisal 

(ERQ) 

normal 30.63 6.59 0.15 0.06 

ODD 22.66 9.73 0.13 0.17 

suppression 

(ERQ) 

normal 11.83 5.23 0.14 0.13 

ODD 13.20 5.75 0.15 0.07 

categories 

(WCST) 

normal 2.33 1.07 0.15 0.07 

ODD 2.36 1.67 0.15 0.06 

total correct 

(WCST) 

normal 31.20 6.76 0.14 0.09 

ODD 30.83 6.94 0.13 0.20 

Perseverative errors 

(WCST) 

normal 9.96 4.83 0.14 0.09 

ODD 9.20 4.70 0.08 0.20 

adjusted value 

(BART) 

normal 27.06 6.13 0.14 0.09 

ODD 32.46 10.68 0.14 0.13 

 

MANOVA was used to compare cognitive regulation 

strategies in the two groups with a confidence level of 0.95 (P 

<0.05).The result of Wilks lambda test for the cognitive 

emotion regulation variable (F = 7.83) showed that the two 

groups had a significant difference in at least one of the emotion 

regulation strategies. We used the results of univariate analysis 

of variance (ANOVA) to find out in which of the variables there 

is a difference. 

 
Table2: univariate ANOVA Summary for emotion regulation 

strategies 

Variables 
Sum of 

squares 
df 

mean 

squre 
F P eta 

Reappraisal 952.01 1 952.01 13.76 0.001 0.19 

Suppression 28.01 1 28.01 0.92 0.34 0.01 

 

According to the results of Table 2, there is a significant 

difference between the scores of female students with and 

without ODD in the scores of the reappraisal strategy that 

according to the difference between the means of the two 

groups, the normal group received a significantly higher score, 

that is they use more reappraisal. There was no significant 

difference between the two groups in terms of suppression 

strategy. 

To compare the cold EFs in the two groups, MANOVA with 

a confidence level of 0.95 (P <0.05) was used. The result of 

Wilkes lambda test for cold EFs variable (F = 1.11) shows that 

there is no significant difference between the two groups in this 

variable (p> 0.05).  

Based on the results of the independent t-test, there is a 

significant difference between the scores of students in the 

group with ODD and the normal group in hot EFs (t = 2.37, p 
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= 0.02); and the group with ODD has a defect in hot EFs and is 

more risk-taking than the normal group. 

Conclusion 
The present study was conducted to compare cognitive emotion 

regulation and hot and cold EFs in students with and without 

ODD.The first result of the present study showed that there is a 

significant difference between the two groups in terms of 

reappraisal, ie people in the normal group use reappraisal more 

than people with ODD. This finding is implicitly consistent 

with a study that found that children and adolescents who 

disobeyed rules at school were less likely to use reappraisal 

strategies (19). Explaining this finding, it can be argued that 

reappraisal is a more adapted strategy in emotion regulation and 

is more common in normal individuals who are able to adapt 

emotions to self-regulation (20).  

The results also showed that the two groups did not differ 

significantly in the use of suppression strategy (cold executive 

function). Suppression is mainly about hiding emotions and 

trying to control cognitive products such as self-talk and mental 

images. There is very limited data on hot and cold EFs in ODD. 

Research on EFs in people with ODD has often focused on 

people who have had both attention deficit hyperactivity 

disorder and, to a lesser extent, conduct disorder. Therefore, 

generalization of this finding requires more detailed studies. 

The third finding of this study indicates a significant 

difference between the two groups in terms of hot EFs (risk-

taking); That is, individuals in the group with ODD are 

defective in hot EFs and make more risky decisions than the 

normal group. This finding is somewhat consistent with the 

results of some studies (6, 11, 29). Explaining this finding, it 

can be said that the symptoms of ODD are closer to hot EFs and 

symptoms such as low emotional control, risk-taking and 

dependence on immediate reward. On the other hand, this 

disorder in recent research is closer to the concept of emotional 

disorders, which is in line with the definition of hot EFs.  

The use of self-report tools to measure the cognitive 

regulation of individuals and the female sex can be mentioned 

as research limitations. Because one of the most important 

factors in the development of psychological disorders in 

children is the lack of emotion regulation skills, Therefore, in 

treatment programs, special attention should be paid to teaching 

cognitive emotion regulation strategies. They also have deficits 

in hot EFs, which raises the need for therapeutic intervention in 

this area. On the other hand, we suggest that future researchers 

conduct this study with a higher number of tests in higher age 

ranges and in a wider statistical community with the 

participation of males.  

Ethical Considerations  
Compliance with ethical guidelines: The research proposal 

approved under code number 686 in postgraduate studies of the 

university on 19/06/2019. The license to conduct research on 

sample individuals was issued by the Education and Training 

Office of Shiraz under letter number b/533 /12 on 04/09/2019. 

with ethics IR.SUMS.REC.1399.1089. In this research, the 

ethical codes such as obtaining the informed consent of the 

participants and confidentiality were considered by the authors.  

Funding: This study was conducted without any sponsoring 

from a specific organization 

Author’s Contribution: This article is part of the first author's 

doctoral dissertation under the supervising and advising of the 

other authors. 

Conflict of Interest: There is no conflict of interest for the 

authors in this study. 

Acknowledgments: The authors of the article consider it 

necessary to appreciate the officials of Education and Training 

Office of Shiraz who agreed to conduct this research in schools, 

and the administrative staff and teachers of the schools who 

provided the necessary place and time to conduct the research, 

as well as the participants in the research.  
 

 

 

 

 

 



 0011 پاییز، 3، شماره هشتمدوره                                                    فصلنامه سلامت روان کودک         

09 09 

مقاله پژوهشی

 رمهای اجرایی سرد و گهیجان و کنشجویی شناختی مقایسه نظم

 ایآموزان دختر با و بدون اختلال نافرمانی مقابلهدر دانش
 

 2فرد، حبیب هادیان2، چنگیز رحیمی2*، نوراله محمدی 1محبوبه جاوید
 شناسی، دانشگاه شیراز، ایرانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشجوی دکترای روان. 1

 شناسی، دانشگاه شیراز، ایرانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و رواناستاد گروه روان. 2

 

 مشخصات مقاله
 

 چکیده

 :هادواژهیکل

 جویی شناختی هیجان،نظم

 کنش اجرایی سرد و گرم،

 ای اختلال نافرمانی مقابله

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 22/90/1900دریافت شده: 

 99/90/1099پذیرفته شده: 

 99/90/1099منتشر شده: 

های نوجوانان اسااات. این افراد در زمینههای رفتاری در کودکان و ترین اختلالای، یکی از رایجاختلاال ناافرمانی مقابله زمینهه و ههد   

های اجرایی سااارد و گرم در جویی شاااناختی هیجان و کنشهیجان و شاااناخت مشاااکلاتی دارند. هدن از انجام این پموهش، مقای اااه نظم

 ای بود.آموزان دختر با و بدون اختلال نافرمانی مقابلهدانش

آموزان دختر دوره متوساا ه اول با و بدون جامعه آماری شااامت تمامی دانش ای بود.طرح پموهش، توصاای ی از نوع علی مقای ااه روش  

آموز دختر با و بدون اختلال نافرمانی دانش 09بودند. نمونه شاااامت  1901-1900ساااال تلیااایلی ای شاااشر شااایراز در اختلال نافرمانی مقابله

بندی اختلال ها از مقیاس درجهآوری دادهخاب شااادند. برای جم ای انتگیری خوشاااهن ر در هر گروه( که با روش نمونه 99ای بود )مقاابله

افزار (، نرم2999جویی شااناختی هیجان )گراس و جان، (، پرسااشاانامه نظم2990ای )هومرسااون، موری، اوهان و جان ااتون، نافرمانی مقابله

افزار خ رپذیری بادکنکی بارت )لجوئز، ( و نرم1909های وی اکان ین )شاهقلیان، آزاد فلاح، فتلی آشتیانی و خدادادی، بندی کارتدساته

های تی م تقت و تللیت واریانس چندمتغیری، تللیت و با است اده از آزمون SPSSافزار نرم 20وسیله ن خه  ( اسات اده شد. اطلاعات به2992

 شد.

ارزیابی مجدد  داری در مؤل های، ت اوت معنامقابله نتایج پموهش حاضار نشان داد بین دو گروه کودکان با و بدون اختلال نافرمانی ها یافته

(. همچنین بین دوگروه در کنش اجرایی  <P 92/9( و این ت اوت در مؤل ه فرونشااانی مشاااهده نشااد )=P<  ،60/19 F 91/9وجود دارد )

 (.=P<  ،96/2 t 92/9داری داشتند )سرد ت اوتی نبود، اما دو گروه از نظر کنش اجرایی گرم، ت اوت معنا

ند و جویی هیجانی دچار مشاااکلاتی ه اااتای در نظمآموزان با اختلال نافرمانی مقابلههای این پموهش، دانشبر اسااااس یافته گیری نتیجه

 همچنین خ رپذیری بیشتری دارند. استلزامات نتایج به دست آمده در مقاله مورد بلث قرار گرفته است.
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 و همکاران دیملبوبه جاو                                                                                           ایآموزان با و بدون اختلال نافرمانی مقابلهجویی شناختی هیجان دانشمقای ه نظم 
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، یا  مشاااکت بالینی شاااای  در کودکان و 1ایناافرماانی مقاابلاهاختلاال 

(. 1پزشکی کودکان است )ترین دلایت ارجاع در رواننوجوانان و از رایج

ن اصلی ایبرداری از بزرگ الان، مشخیه مجادله، خیاومت و عدم فرمان

ای، الگویی از خلق خشااامگین/ اختلاال ناافرماانی مقابله اختلاال اسااات.

در  (.2) جویانه اسااتای یا تلافیفتار با جر و بلث/ مقابلهپذیر، رتلری 

، اختلال 2پنجمین ویرایش راهنمای تشاااخییااای و آماری اختلالات روانی

 مشار تکانه، و رفتار هنجاری ،مخربای در فیت اختلالات نافرمانی مقابله

مشاکت، مخرب، پرخاشگرانه  هایرفتار در مقولهقرار دارد. این اختلالات 

اند. در این گروه اختلالات، مشاااکلاتی در اجتماعی تجمی  شااادهیا ضاااد 

 0(. در گروه ساانی 2ها و رفتارها وجود دارد )هیجان مشارگریزمینه خود

درصااد گزارش  0تا  1/1ای بین ساااله، شاایوع اختلال نافرمانی مقابله 16تا 

 ای درگیرشااناساای اختلال نافرمانی مقابلهدر م العه همه (.9اساات )شااده 

ه درصااد ب 0/9ساااله انجام شااد، شاایوع  11تا  0ران که روی گروه ساانی ای

ای در معرض خ ر (. کودکاان باا اختلاال نافرمانی مقابله0دسااات آماد )

دار بعدی یافتگی ادامههای همزمان و مشکلات سازشبیشتری برای اختلال

ه است ای پیچیدشناسی اختلال نافرمانی مقابله. سبب(2در زندگی ه تند )

ود خیاااور تربیتی وجه شاااناختی و بترکیبی از عوامت زی اااتی، روانو 

و  شاااروع در 9هیجان جوییهای نظمدر مشارتارساااایی . ن(0و  1) دارد

 (.6) دارد نقش شناختیروان هاینشانه از ب یاری نگشداری

ال اشاااک ،ایجویی هیجاان در افراد باا اختلاال نافرمانی مقابلهدر نظم

جایی در به(. شاواهد پموهشی حاکی از جا1رد )وجود دا شادید و فراگیر

درک نظری باه سااامت ت کید بیشاااتر بر نقش هیجان در اختلال نافرمانی 

نظیم ت مشکت دراختلال، بیشاتر  این دهدای وجود دارد که نشاان میمقابله

جویی . شاااناساااایی نظم(19و  0مخرب )هیجان اسااات تا اختلال رفتاری 

 هایای از پموهشاختلال نافرمانی مقابله در یهیجاان باه عنوان عامت مشم

ا هدسااات آورده اسااات. در این پموهشه تللیت عاملی، حمایت تجربی ب

 اندای در دو بعد رفتاری و عاط ی جای گرفتهعلایم اختلال نافرمانی مقابله

ای اند ابتلا به اختلال نافرمانی مقابلهها نشاااان داده. همچنین یاافته(11و  0)

بتلا به اختلالات مربوط به خلق مانند اف ااردگی و اضاا راب ا ،در کودکی

                                                           
1. Oppositional deviant disorder (ODD) 

2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders- 5th edition 

(DSM-5) 

3. Emotion regulation 

(. همچنین نشانگان مرتبط با اختلال 12کند )بینی میرا در بزرگ الی پیش

جویی هیجان ضاااعیر مرتبط اسااات. نمرات ای به نظمناافرماانی مقاابلاه

جویی هیجان با مشاااکلات رفتاری، طغیان خشااام و رفتار تر در نظمپایین

ارسایی ها وجود ن(. در مجموع این یافته19ارتباط است ) پرخاشاگرانه در

ای نشاااان در مؤل ه عاط ی و هیجانی زیربنایی را در اختلال نافرمانی مقابله

 دهد که با آسیب روانی بعدی در زندگی مربوط است.می

ها را صاارفات تجربه کند، که آنشا را ان ااان موجودی نی اات که هیجان

لات یافتگی بیشاااتر و تعامتا ساااازشدهد قار میجویی مورد بازبینی و نظم

جویی هیجان، فرد بر هیجانی که نظمتری داشااته باشااد. در اجتماعی موفق

ها را کند آن هیجانگذارد و مشاااخی میدر حال حاضااار دارد ت  یر می

جویی هیجان شامت راهبردهای نه تجربه و ابراز کند. راهبردهای نظمچگو

ژیکی و عملکردهای فیزیولو ،دادن رفتار، توجه، شاناخت متمرکز بر تغییر

 :کندجویی هیجان را معرفی می(. گراس دو دسااته راهبرد نظم10اساات )

های هیجانی به کار گرفته راهبردهاایی کاه قبات از فعاال شااادن پااسااا 

( و آنشایی که بعد از جریان یافتن هیجان و 0)متمرکز بر پیشااایند شاوندمی

(. راهبرد 2گیرند )متمرکز بر پاسااا تولید پاسااا  مورد اسااات اده قرار می

و راهبرد شاااناختی متمرکز بر  0شاااناختی متمرکز بر پیشاااایند، بازارزیابی

جویی باازارزیابی، از راهبردهای (. نظم12اسااات )  6پااسااا ، فرونشاااانی

هایی برای فکرکردن عه تغییر شاااناختی اسااات و شاااامت تلاشزیرمجمو

 این راهبردو ت  یر هیجان اسااات. از طریق  ،درباره موقعیت، اصااالاح معنا

های آموزناد چگوناه هیجاان کاانونی خود را بناذیرند و ملرکافراد می

یامدی ای ت  یر کنند که رویدادی من ی بتواند پبرانگیزاننده آن را به گونه

رای هایی بداقت خنثی داشاااته باشاااد. فرونشاااانی، شاااامت تلاشمثبت یا ح

ها و اح اسمشار  مبنای آن و بازداری یا کاهش رفتار بیانگر هیجان است

ها و هاای هیجانی و افکار مرتبط با رویدادهای برانگیزاننده هیجانتجرباه

(. این راهبردهااا در (16و  10) ای هیجااان اسااااتابراز چشره از بااازداری

 های فیزیولوژی ، شناختی و روابط اجتماعی را تلت، شاخیمدتبلند

جویی هیجااان موفق بااا بشزی اااتی و دیگر (. نظم11دهنااد )تاا  یر قرار می

ه و فیزیکی مرتبط است. بازارزیابی ب ،پیامدهای سلامت ج می، اجتماعی

4. Antecedent- focused strategy 

5. Response- focused strategy 

6. Reappraisal 

7. Suppression 
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شانی تر است و فرونیافتهجویی هیجان سازشراهبرد نظم نوعیطور کلی، 

یکی از عوامت مشم که  .(29و  10) ی من ی بیشااتری ارتباط داردبا پیامدها

شناختی کودکان نقش دارد، راهبردهای شناختی های رواندر بروز اختلال

هااای خود بعاد از تجربااه رویااداد دهی هیجااناسااات کاه آنشاا برای نظم

 12-16نتایج پموهشاای روی نوجوانان (. 21گیرند )کار می تشدیدآمیز به

بازداری  یا ارزیابی جویی هیجان باداد تکیه بیشتر بر راهبرد نظمسال نشان 

یااه بر تکهمچنین دارد.  ارتباااططور کلی بااه  ،اجرایی بشتر کنش بشتر و

زندگی  تر درهای اجرایی ضعیرراهبرد تنظیم هیجان فرونشانی، با کنش

جویی را در نظمهای مختلر مشااکلاتی پموهش(. 10روزانه ارتباط دارد )

 های دوق بی، اختلالنمودنمود و درونرونجان در مشاااکلات رفتاری بهی

ای/ لهاختلال نافرنانی مقاب و ،کنشااینارسااایی توجه فزوناختلال کودکی، 

جویی هیجان و اما ارتباط بین نظم ؛نشان داده است 1اختلال رفتار هنجاری

 رفته اساااتطور ویمه مورد توجه کمی قرار گبه  ایاختلال نافرمانی مقابله

 (.  22و  2)

(. 29راب ااه وجود دارد ) جراییهااای اجویی هیجااان وکنشبین نظم

شناختی  -های عیاابای از مشارتهای اجرایی، مجموعهمنظور از کنش

و هیجان را از بالا به پایین بر عشده دارد و  ،افکاار، عمتمشاار اسااات کاه 

و عملکردهای شاااناختی  ،جویی هیجانبرای اساااتدلال، عمت ارادی، نظم

های هیجانی، عمت کنشاااشای اجرایی را (. حالت20پیچیده لازم اسااات )

ی گیری زندگ، توانایی شاااناختی به شاااکتساااوییکنند و از تعادیت می

دهی هیجانی به پاسااا  های اجراییکنشکند. هیجانی ان اااان کم  می

 های فردیکند. همچنین ت اوتکم  می آورمناساااب در موقعیت تنش

جویی هیجان را در هاا در موفقیت در نظماجرایی، ت ااوتهاای کنشر د

هااای اجرایی در کنشهمچنین  (.29کنااد )بینی میب ااایاااری موارد پیش

رفتار مناسااب اجتماعی بزرگ ااالان، خودآگاهی، تنظیم رفتار حرکتی در 

 و تنظیم هیجان نقش دارد ، وبرابر دسااتورالعمت کلامی، ابعاد شااخیاایت

(22  .) 

ای بین یافته در بافت زندگی واقعی، شاامت تعامت پیوستهر ساازشرفتا

و  2های اجرایی سااردهای هیجانی و شااناختی اساات. اخیرات کنشپردازش

هااای شاااود. کنشمی نیز باه صاااورت متماایز از هم در نظر گرفتاه 9گرم

                                                           
1. Conduct disorder  

2. Cold executive function (cold EF) 

هاای هدفمند و مع ون به آینده تعریر اجرایی سااارد باه عنوان مشاارت

نی و بازبیفعال،  پذیری، حافظهریزی، مشار، انع انرحمانند ط ؛شاااوندمی

و ارزیابی  ،که تلت شااارایط ن ااابتات ایرهیجانی، ناواب اااته به بافت زمینه

های های اجرایی گرم، پردازشکنند. در مقابت، کنشتللیلی فعاالیت می

اخوانده هایی فرای ه تند که در بافتشناختی هدفمند و مع ون به آینده

ه هیجان، انگیزش و تنش بین لذت و خشاانودی آنی و پاداش شااوند کمی

هیجااانی و در برخی مشااار هااایی ماااننااد وجود دارد. کنش بلناادماادت

اند. را در این طبقه گنجانده های مختلرگریها انواعی از مشاربندیدسته

کنش اجرایی گرم، عملکردهای فراشاااناختی ه اااتند که شاااناخت را با 

در تظاهر اختلالات طیر  (.26و  20کند )هیجاان/ انگیزش همااهنای می

 -یکنشاااتوجه، اختلال فزونارساااایی توره، اختلال ن نشاااانگان اوتی ااام،

در کنش اجرایی وجود دارد ارسایی نارساایی توجه و اختلالات رفتاری، ن

های اجرایی و انواع سرد و گرم آن در اما در مورد چگونگی کنش ؛(21)

های ب یار ملدود و ناهم ویی وجود دارد. داده ،ایاختلال نافرمانی مقابله

سااه  ،های اجراییارتباط رفتارهای ضااد قانون و بزهکارانه با کنشباره در

اساات. نتایج دو  انجام شااده 2911و  2911، 2999های فراتللیت در سااال

رسااایی ابین دو متغیر رفتار بزهکارانه و ن بالامورد نخ اات، به وجود راب ه 

اما در فراتللیت آخر بیان شااد که در دو  ،اشاااره داشاات در کنش اجرایی

هاای ناهمگنی در ی  مجموعه با هم بررسااای پموهش ساااابق، پموهش

د انها دامنه وسیعی داشتهها و نوع آزمایهاند که از نظر سان آزمودنیشاده

تر مورد های عینیهاا باا آزماایاههاای بعادی زیرگروهو باایاد در پموهش

 -کنشی(. در ی  م العه سه گروه با اختلال فزون21بررسای قرار گیرند )

ل نارساااایی توجه همبود با اختلا -کنشااایتنشایی، فزوننارساااایی توجه به 

های اجرایی سااارد و گرم با از نظر کنشگواه و گروه  ،اینافرمانی مقابله

ها بیانگر این بود که هر دو گروه اختلال یکادیگر مقای اااه شااادند. یافته

تنشاایی و همبود باا اختلاال نافرمانی ارساااایی توجاه باه نا -کنشااایفزون

مت تر عدر کنش اجرایی سااارد ضاااعیر گواهای، ن ااابت به گروه مقابله

م اختلال ئاز علا برخیکردناد، اماا باا یکدیگر ت اوتی نداشاااتند. به علاوه 

ای، با ناارساااایی توجاه، اما نه علایم اختلال نافرمانی مقابله -کنشااایفزون

رایی سااارد مرتبط بودنااد. همچنین ساااه گروه در کنش نمرات کنش اج

3. Hot executive function (hot EF) 
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(. در پموهشی دیگر 20داری با یکدیگر نداشتند )اجرایی گرم ت اوت معنا

نارساااایی توجه، نافرمانی  -کنشااایفزوناختلال ساااه گروه با تشاااخیی 

 با نارسااایی توجه همبود -کنشاای، و فزوناختلال رفتار هنجاریای/ مقابله

قرار داشاااتند. ساااه دامنه کنش  ختلال رفتار هنجاریاای/ ناافرمانی مقابله

ریزی مورد م العه قرار ، و برنامهفعالاجرایی شااامت روانی کلامی، حافظه 

ه کنش اجرایی با گروارساااایی گرفت. نتایج نشاااان داد که هیک ی  از ن

(. از ساااویی 99مرتبط نی ااات ) رفتار هنجاریای/ اختلاال نافرمانی مقابله

دهاد کودکان و نوجوانان با دارد کاه نشاااان میدیگر شاااواهادی وجود 

اجرایی  هایای، در برخی کنشمشکلات رفتاری و اختلال نافرمانی مقابله

 نارسااایی توجه با اختلال -کنشاایارند و همبودی اختلال فزونارسااایی دن

و  های اجرایی کودکبیشاااتر در کنشارساااایی ای باعث ننافرمانی مقابله

فتار رکه گروه افراد با اختلال    م العه نشان دادنتایج یشود. نوجوان می

 ،گرم وهای اجرایی سااارد ای در برخی کنش/ ناافرماانی مقاابلههنجااری

 (.  91دارند )ارسایی ن

جویی شناختی افراد با در نظمارساایی های پیشاین وجود ندر پموهش

نشا از که آاما این ،اساات یید شااده طور کلی ت ای بهاختلال نافرمانی مقابله

جویی شاناختی هیجان شاامت بازارزیابی و فرونشانی های نظمکدام شایوه

های ذکر است. همچنین م ابق با پموهش بررسی نشده، کننداسات اده می

های اجرایی راب ه وجود دارد و این موضوع که ، بین هیجان و کنششده

گونه ای چکنشااشای اجرایی ساارد و گرم در افراد با اختلال نافرمانی مقابله

ن در ای بنابراین سااوال مشم ؛تری نیاز داردهای گ ااتردهاساات به پموهش

ای ههای تنظیم شناختی هیجان و کنشاین اسات که آیا در شایوه م العه

ای آموزان با و بدون اختلال نافرمانی مقابلهاجرایی سااارد و گرم در دانش

 ت اوت وجود دارد؟

 روش 
ز این پموهش، توصی ی اطرح  کنندگان شرکتالف( طرح پژوهش و 

ای است. جامعه آماری این م العه شامت تمامی مقای ه -ینوع علّ

-1901تلییلی  سالششر شیراز در  یکمآموزان دختر دوره متوس ه دانش

سال بود. از این  10تا  12کننده بین . دامنه سنی افراد شرکتبود 1900

 09ای، گیری خوشهشین، به روش نمونهبر اساس م العات پی آماری جامعه

                                                           
1. Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia- 

Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) 

ن ر بشنجار( به عنوان  99 ای ون ر با اختلال نافرمانی مقابله 99) آموزدانش

ای هجویی شناختی هیجان و کنشگروه نمونه انتخاب شدند. نمرات نظم

د. ه تندر این م العه اجرایی سرد و گرم، به عنوان متغیرهای واب ته 

ید تشخیی ای، ت یاد مبتلا به اختلال نافرمانی مقابلهمعیارهای ورود برای افر

در فرم گزارش  10، گرفتن نمره بالای بالینی اساس میاحبه تشخییی بر

و تمایت و رضایت آگاهانه برای شرکت در  ،والدین، هوش متوسط به بالا

 پموهش بود. معیارهای ورود برای افراد بشنجار، عدم تشخیی اختلال بر

در فرم گزارش والدین  10خییی، گرفتن نمره کمتر از اساس میاحبه تش

و هوش متوسط به بالا و تمایت و رضایت آگاهانه برای شرکت در پموهش 

وانی دیگر ایر از داشتن اختلال ربود. معیارهای خروج از م العه شامت 

و  ته،در گذش ای، سابقه بیماری روانیتشخیی اختلال نافرمانی مقابله

 بود.  هاپرسشنامهتکمیت ناقی 

  ب( ابزار

و  اختلالات عاط ی»سااااختاریافته: پرساااشااانامه میااااحباه بالینی نیمه .1

ی  « 1 ساااال( 11تا  0اساااکیزوفرنیا برای کودکان در سااانین مدرساااه )

های کنونی و برای ارزیابی دورهکه  ساختاریافته استمیااحبه بالینی نیمه

ساااومین ویرایش تجدیدنظر قبلی اختلالات روانی و بر اسااااس معیارهای 

شااده و چشارمین ویرایش راهنمای تشااخییاای و آماری اختلالات روانی 

 لوب، م هابرای همه تشخیی ی این ابزاراست. ضرایب کاپا تدوین شده

ت. ها اسمناسب بین ارزیاب اعتباردهنده بود که نشان 09/9تا  19/9و بین 

های سمقیاه با خردههای این میاحبهای معنادار بین تشاخییهمب اتگی

ین ها ب. یکی از بیشترین همگراییبه دست آمد2لی ات رفتار کودکچ 

رفتارهای های و زیرمقیاس( 90/9ای با پرخاشگری )اختلال نافرمانی مقابله

قبول برای اختلالات عاط ی بود. روایی همگرای قاابات  (91/9)نمود برون

همااه اختلااالااات  هااا بینتوافق بین ارزیاااباعتبااار  (.92دسااات آمااد )ه باا

 -آزمون رواننزشاااکی در ن اااخاه فاارسااای، خوب تاا عاالی بود. پایایی

و  ،اینارسایی توجه، اختلال نافرمانی مقابله -کنشیبازآزمون اختلال فزون

بود. پایایی بین ارزیابان برای  20/9و  06/9، 11/9اختلاال تیا  به ترتیب 

 00/9و  00/9 نیز ایی مقابلهنارسااایی توجه و نافرمان -کنشاایاختلال فزون

گزارش شاد. در مجموع ن اخه فارسی این ابزار برای ارزیابی و تشخیی 

2. Child behavior checklist(CBCL) 
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 یی مناسااابروااز اعتبار و  اختلاالاات رواننزشاااکی کودکان و نوجوانان

(. هدن از انجام این میاحبه، تشخیی اختلال مورد 99اسات ) برخوردار

 بود. وورود و خروجهای م العه و بررسی ملاک

: این مقیاس توساااط 1ایبنادی اختلاال ناافرمانی مقابلهمقیااس درجاه .2 

هومرسااان، موری، اوهان و جان اااتون برای تشاااخیی کودکان با اختلال 

های چشارمین ویرایش تجدیدنظر شااده اساااس ملاک ای برنافرمانی مقابله

اساات و برای  راهنمای تشاخییاای و آماری اختلالات روانی سااخته شااده

ه دارد و والد یا گوی 10شود. این مقیاس سال است اده می 12تا  2کودکان 

(. 90دهند )ای لیکرت پاساا  میمعلم به این مواد به صااورت چشار درجه

مربوط به  گویه 1ای، بنادی اختلال نافرمانی مقابلههاای درجاهدر مقیااس

معلم(. در هر ی   -مربوط به معلمان اسااات )فرم والد گویه 1والدین، و 

اساات. هرچه نمره فرد بیشااتر  92 ، و بالاترین نمره1 ها کمترین نمرهاز فرم

باشاد، شادت اختلال نیز بیشاتر اسات. در این پموهش از فرم والد است اده 

شاد. ساازندگان آزمون، ضریب پایایی مقیاس به شیوه آل ای کرونبار را 

گزارش کردند. همچنین  69/9گذاران را و ضااریب پایایی بین نمره 02/9

های مشااابه در ساایاهه مقیاسهمب ااتگی مناسااب بین این آزمون و خرده

(. این مقیاس توساااط 90لی ااات رفتاار کودکاان وجود داشااات )چا 

تااا پنجم دب اااتااان  یکمآموزان فرامرزی، عاااباادی و قنبری بر روی دانش

است و ضریب هم انی درونی این مقیاس  سنجی و اعتباریابی شدهروایی

و ضاااریب پایایی آن به روش بازآزمایی  09/9باه روش آل اای کرونبار 

در  این ابزار (. ضاااریب آل ای کرونبار92)اسااات  گزارش شاااده 00/9

 بدست آمد.  60/9پموهش حاضر 

 فرمجویی هیجان، : پرساااشااانامه نظم2جویی هیجانپرساااشااانامه نظم -9 

راهبردهای گویه و دو زیرمقیاس دارد که به  19خودگزارشاای اساات که 

 0( و فرونشانی )گویه 0تنظیم هیجان مربوط اسات: بازارزیابی شاناختی )

 ود کهشاز آزمودنی پرسیده می پرساشنامه دساتورالعمتبر اسااس (. گویه

 مانندتعدادی سااوال درباره زندگی هیجانی شااما اساات، » این ابزار شااامت

ها پاساا « کنید؟می مشارهایتان را چ ور به طور خار، شااما هیجاناینکه 

ای از کاااملااات مخااال م تااا کاااملااات موافقم نق ااه 6لیکرت اساااااس طیر  بر

ضریب هم انی درونی این مقیاس در کارمندان و شاوند. گذاری مینمره

                                                           
1. Oppositional Defiant Disorder Rating Scale )ODDRS( 

2. Emotion regulation questionnaire 

و برای فرونشانی 01/9تا  01/9ای از دانشاجویان برای بازارزیابی در دامنه

س ا مقیادساات آمد. ضاارایب همب ااتگی ارزیابی مجدد به ب 09/9تا  02/9

است. ضرایب  گزارش شاده -10/9عواطر من ی  و 20/9عواطر مثبت 

و عواطر من ی  -12/9همب اااتگی فرونشاااانی باا مقیاس عواطر مثبت 

پور، (. این مقیاس در ایران توسااط قاساام16اساات ) گزارش شااده 90/9

مقیاس این است. اعتبار  زاده، ترجمه و هنجاریابی شادهبیگی و ح انایت

به ( 11/9تا  09/9اساس روش هم انی درونی )با دامنه آل ای کرونبار  بر

و روایی این پرسشنامه از طریق تللیت مؤل ه اصلی با است اده از دست آمد

همب اااتگی بین دو خردهمورد تا یید قرار گرفت و  چرخش واریمااکس

م لوب گزارش ابزار نیز و روایی ملااکی بااه دسااات آماد  19/9مقیااس )

 60/9(. ضریب آل ای کرونبار در پموهش حاضر، 90نقت از است ) شاده

و فرونشانی  60/9دسات آمده است. این ضریب برای مؤل ه بازارزیابی ه ب

 .بود 61/9

ن ااخه اصاالی این  )کامنیوتری(: 9بندی وی ااکان ااینهای دسااتهکارت. 0 

کارت  0کارت پاسااا  در مقابت  00کارت پاسااا  یا  09آزمون شاااامت 

( میزان روایی این آزمون را برای 2990لزاک ) ملرک کلیااد اساااات.

به دست آورد.  10/9سنجش نقایی شناختی به دنبال آسیب مغزی، بالای 

 گزارش شااده 19/9ضااریب توافق ارزیابان  پایایی این آزمون براساااس

افزار فاارسااای شاااده آزمون نرم (. در این پموهش از96اسااات )نقات از 

روایی ملتوایی این آزمون توسط های وی اکان این اسات اده شاد. کارت

متخیاایااان ت یید شااد. به علاوه، ضااریب آل ای کرونبار برای دو نمره 

و  69/9اصااالی نشایی آزمون، مناساااب بود )تعداد طبقات تکمیت شاااده: 

(. این آزمون چندین نمره به 91( )60/9تعاداد خ ااهاای درجااماانادگی:

یح، نمره های صاالدهد که در پموهش حاضاار از تعداد پاساا دساات می

   شده است.و تعداد طبقات است اده  ،خ ای درجاماندگی

آزمون کااامنیوتری خ رپااذیری : 0آزماون خا ارپااذیری بااادکنکی. 2 

بادکنکی توساط لجوئز ساخته شد و امکان بررسی میزان خ رپذیری فرد 

مناسااب بودن یا نامناسااب کند و میزان را در شااااارایط واقعی بررساای می

آزمون طاوری این سنجد. جویانه وی را میطرهراهبرد مخا بودن کارکرد

که درجات اولیه خ رپذیری آزمودنی، ساااودبخش و همراه  طراحی شده

3. Wisconsin card Sorting Task 

4. Balloon Analogue Risk Task 
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نشده وی با ضرر )سود و زیان به صورت مشار و خ ااارپذیری  ؛باااا پاداش

(. در این پموهش، نمره 90پاداش یا جریمه مالی فرضااای( همراه باشاااد )

شاااود. این نمره، میانگین دفعات پمد شااادن گزارش می 1شااادهتعدیت 

اند. این متغیر، نمره اصااالی آزمون و هاایی اسااات کاه نترکیدهباادکنا 

دهنده پذیری آزمودنی است. نمره بالاتر در این متغیر، نشانشااخی خ ر

های مختلر به (. این آزمون در پموهش90گیری پرخ رتر است )تیمیم

است.  افراد بشنجار و افراد خ رپذیر اسات اده شاادهعنوان عامت تمایز میان 

در پموهشی بیان شد که این آزمون، با آزمون تکانشگری همب تگی دارد 

(. در هنجااار 09گزارش شااااد ) 19/9( و آل ااای کرونبااار آن هم 09/9)

 .ه دسااات آمدب 60/9ایرانی، ضاااریب هم اااانی به روش آل ای کرونبار 

های خ رپذیری در نیز با مقیاس ابزاراین  روایی همزمان مناسااب همچنین

ید یدگی مورد ت یو تن ،موقعیت اجتماعی و مقیاس اضااا راب، اف اااردگی

 (.  09)قرار گرفت 

پس از اخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش ششر شیراز  ج( روش اجرا 

و مراجعاه به مدارس، طبق معیارهای ورود و خروج تا زمان تکمیت حجم 

. نجام شداگیری ای و بشنجار نمونهل نافرمانی مقابلهنمونه برای گروه اختلا

شااد یافته توسااط کارشااناس ارساااختاربا اساات اده از میاااحبه بالینی نیمه

ای لهبندی اختلال نافرمانی مقابشااناساای بالینی و تکمیت مقیاس درجهروان

انجام شاااد. بعد از اربالگری،  های لازم نیز( توساااط والد، اربالگری90)

ز ای شناسایی شد، در مقابت اآموز با اختلال نافرمانی مقابلهدانش 99تعداد 

اب خن ر فاقد اختلال به عنوان گروه مقای ه انت 99 ،آموزانبین دیگر دانش

جویی شاناختی پس از توضایح اهدان پموهش، پرساشانامه نظماند. شاده

 ینبندی وی کان های دستهافزارهای کامنیوتری کارت( و نرم16هیجان )

( اجرا شاااد. باه منظور رعاایت اخلا  90( و خ رپاذیری باادکنکی )91)

ها، داوطلبانه بودن شاارکت در پموهش اعلام پموهشاای و حقو  آزمودنی

دست آمده فقط در جشت اهدان ه که اطلاعات باطمینان داده شد شاد و 

 ها آزمون تی م تقت و تللیتشود. جشت تللیت دادهپموهشی است اده می

 اجرا شد. SPSS 20متغیری در ملیط ن خه دواریانس چن

 هایافته
های توصی ی متغیرها شامت میانگین و انلران معیار شااخی 1در جدول

 است. ها گزارش شدهبه ت کی  گروه

 

 های پژوهش در متغیرهاهای توصیفی گروه  یافته1جدول

 K.S Z P انحرا  استاندارد میانگین گروه متغیرها

 بازارزیابی )هیجان(
 90/9 12/9 20/0 09/99 بشنجار

 16/9 19/9 69/0 00/22 اینافرمانی مقابله

 فرونشانی )هیجان(
 19/9 10/9 29/2 19/11 بشنجار

 96/9 12/9 62/2 29/19 اینافرمانی مقابله

 شده )وی کان ین( طبقات تکمیت
 96/9 12/9 96/1 99/2 بشنجار

 90/9 12/9 06/1 90/2 اینافرمانی مقابله

 های درست )وی کان ین(تعداد پاس 
 90/9 10/9 60/0 29/91 بشنجار

 29/9 19/9 01/0 19/99 اینافرمانی مقابله

 خ ای درجاماندگی )وی کان ین(
 90/9 10/9 19/0 00/0 بشنجار

 29/9 91/9 69/0 29/0 اینافرمانی مقابله

 شده )بارت( نمره تنظیم
 90/9 10/9 19/0 90/26 بشنجار

 19/9 10/9 01/19 00/92 اینافرمانی مقابله

 

جویی شاااناختی در دو گروه، از تللیت برای مقای اااه راهبردهای نظم

( اسات اده شد. قبت P<92/9) 02/9متغیری با سا ح اطمینان چندواریانس 

                                                           
1. Adjusted Value 

های آن مورد بررسااای قرار گرفت. فرضاز ارائاه نتایج این آزمون، پیش

برای بررسای همگنی واریانس متغیرهای پموهش از آزمون لوین اساات اده 
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آزمون لوین جشت بررسااای همگنی  Fها نشاااان داد آماره شاااد و یاافته

( 90/9های پموهش برای متغیرهای بازارزیابی )ر گروهواریانس متغیرها د

یعنی  T(P >92/9)دار نی ااات ( در هر دو گروه معنا99/9و فرونشاااانی )

 است. برای بررسی همگنی فرض برابری واریانس خ ا رعایت شادهپیش

ها از آزمون ام باکس مااتریس کوواریاانس متغیرهاای واب اااته در گروه

فرض همگنی دهناده رعاایات پیششاااان هاا ناسااات ااده شاااد کاه یاافتاه

فرض کرویاات نیز (. پیش= F=  ،22/9 p 02/1)هااا بود کوواریااانس

 (.χ2،02/9=KMO (p09=N،9=df;<991/9رعایت شده است ))

 
 جویی شناختی هیجان در دو گروه نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری مربوط به نظم 2جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری F df1 df2 آماره آزمون

 21/9 991/9 26 2 19/6 21/9 ا ر پیلایی

 21/9 991/9 26 2 19/6 61/9 لامبدای ویلکز

 21/9 991/9 26 2 19/6 26/9 ا ر هاتلینی

 21/9 991/9 26 2 19/6 26/9 بزرگترین ریشه روی

 

ان جویی شناختی هیجبرای متغیر نظمنتیجه آزمون لامبدای ویلکز 

(19/6 =F  در جدول )دهد دو گروه مورد م العه در حداقت نشان می 2

داری دارند. برای اینکه جویی هیجان ت اوت معناهای نظمیکی از راهبرد

ک از متغیرها وجود دارد از نتایج آزمون تللیت  بدانیم ت اوت در کدامی

 . متغیره است اده شدواریانس ت 

 
 جویی شناختیمتغیره در بین دو گروه در راهبردهای نظم  نتایج تحلیل واریانس تک3جدول

 مجذور اتا داریسطح معنا F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرها

91/022 بازارزیابی )هیجان(  1 91/022  60/19  991/9  10/9  

91/21 فرونشانی )هیجان(  1 91/21  02/9  90/9  91/9  

 

آموزان دختر با و بدون بین نمرات دانش 9باا توجاه باه نتایج جدول 

ای در نمرات راهبرد بازارزیابی ت اوت معناداری اختلاال ناافرماانی مقاابله

 های دو گروه، گروه بشنجار بهوجود دارد کاه باا توجه به ت اوت میانگین

 اده یعنی از بازارزیابی بیشاااتر اسااات ؛داری نمره بالاتری گرفته اندمعناطور 

ه داری بین دو گروه مشاهدکنند. در مورد راهبرد فرونشانی ت اوت معنامی

 نشد.

باا اختلاال ناافرمانی  برای مقاای اااه کنش اجرایی سااارد در دو گروه

طمینان ا، از تللیت واریانس چندمتغیری با ساا ح ای و گروه بشنجارمقابله

02/9 (92/9>P ،اساااتا اااده شاااااد. قباات از ارائااه نتااایج این آزمون )

 اساااس نتایج آزموناین  های آن مورد بررساای قرار گرفت. برفرضپیش

وزی  فرض نرمال بودن تاسااامیرنر بیانگر آن بود که پیش-کالموگرون

(. برای بررساای همگنی واریانس P < 92/9ها برقرار اساات )ای دادهنمونه

ره ها نشان داد آماای پموهش از آزمون لوین اسات اده شاد که یافتهمتغیره

F هااای آزمون لوین جشات بررسااای همگنی واریاانس خ ااهاا در گروه

های (، تعداد پاسااا 10/0شاااده ) های طبقات تکمیتپموهش برای مؤل ه

دار ( در هر دو گروه معنا91/9( و خ اای درجااماندگی )09/9درسااات )

ت. برای اسفرض برابری واریانس خ ا نیز رعایت شده یعنی پیش ؛نی ات

از  هابررسااای همگنی مااتریس کوواریاانس متغیرهای واب اااته در گروه

فرض دهنده رعایت پیش ها نشااانکه یافته آزمون ام باکس اساات اده شااد

فرض کرویت نیز پیش .(90/1F=  ،21/9 =pها بود )همگنی کوواریانس

 .(χ2،991/9=KMO (p09=N،2=df;<991/9) اساااترعایت شاااده 

( F= 11/1نتیجاه آزمون لامبدای ویلکز برای متغیر کنش اجرایی سااارد )

داری در این متغیر ندارند که در جدول دهد دو گروه ت اوت معنانشان می

 است.گزارش شده  0
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 مربوط به کنش اجرایی سرد در دو گروه  نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری  4جدول 

 اندازه اثر داریسطح معنا F df1 df2 آماره آزمون

 92/9 92/9 20 9 11/1 92/9 ا ر پیلایی

 92/9 92/9 20 9 11/1 00/9 لامبدای ویلکز

 92/9 92/9 20 9 11/1 90/9 ا ر هاتلینی

 92/9 92/9 20 9 11/1 90/9 بزرگترین ریشه روی

 

ها از نظر متغیر واب اااته نشاااان داد که بین گروه 0هاای جدول یاافتاه

آموزان دختر بااا اختلااال نااافرمااانی بین دانشیعنی  ،ت اااوتی وجود ناادارد

 ت.داری نی ااای و گروه بشنجار در کنش اجرایی ساارد ت اوت معنامقابله

ای و برای بررسااای کنش اجرایی گرم بین گروه باا اختلال نافرمانی مقابله

گروه بشنجار از آزمون تی م ااتقت اساات اده شااد. پیش از اجرای آزمون، 

ها بررسااای شاااد. ها و یک اااانی واریانسهای نرمال بودن دادهم روضاااه

( که این =p  ,11/0 F>92/9همچنین نتاایج آزمون لوین معناادار نبود )

ت درسااتی رعایها به حاکی از آن اساات که فرض همگنی واریانس یافته

ارائه شده  2دو گروه در جدول آزمون تی  های مربوط بهاست. دادهشده 

 است. 
 

 جهت مقایسه میانگین کنش اجرایی گرم دو گروه t  نتایج آزمون 5جدول

 داریسطح معنا درجه آزادی T وت میانگینتفا انحرا  معیار میانگین تعداد هاگروه

  01/19 00/92 99 ایاختلال نافرمانی مقابله

09/2 

 

96/2 

 

21 

 

 

 92/0 90/26 99 بشنجار 92/9

 

آموزان گروه ، بین نمرات دانش2شده در جدول بر اساس نتایج ارائه 

 بشنجار در کنش اجرایی گرم ت اوتای و گروه باا اختلاال نافرمانی مقابله

(؛ و گروه باا اختلاال نافرمانی =t=  92/9 p ,96/2دار وجود دارد )معناا

است ی ارسایای ن بت به گروه بشنجار در کنش اجرایی گرم دچار نمقابله

 و خ رپذیری بیشتری دارد.

 گیریبحث و نتیجه

ای هکنشجویی شااناختی هیجان و پموهش حاضاار به منظور مقای ااه نظم

ای آموزان با و بدون اختلال نافرمانی مقابلهاجرایی سااارد و گرم در دانش

روه از که بین دو گ نشان دادانجام شاد. نخ تین یافته این پموهش حاکی 

داری وجود دارد، یعنی افراد گروه نظر راهبرد بااازارزیااابی ت اااوت معنااا

کنند. ه میارزیابی اساات ادای از بازبشنجار بیشااتر از افراد با نافرمانی مقابله

 یاهبردر ،توان چنین م رح کرد کااه بااازارزیااابیدر تبیین این یااافتااه می

جویی هیجان اسااات و در افراد بشنجار که قادر به تر در نظمیافتهساااازش

(. 29شااود )بیشااتر مشاااهده می ،ها ه ااتندیافته هیجانخودتنظیمی سااازش

شاااناختی کودکان نقش روانهای یکی از عوامت مشم که در بروز اختلال

های خود دهی هیجاندارد، راهبردهای شااناختی اساات که آنشا برای نظم

(. این راهبردهای 21گیرند )کار میبعاد از تجرباه رویاداد تشادیادآمیز به

ها عامت اصاالی ب اایاری از مشااکلات روانی نامؤ ر برای برخورد با هیجان

ای با اختلال نافرمانی مقابلهه اااتناد. در نتیجاه راهبرد باازارزیابی در فرد 

رود. در بررساای م العات گذشااته، پموهشاای که طی آن کمتر به کار می

های جویی شااناختی هیجان بازارزیابی را در گروهاساات اده از راهبرد نظم

ت ای و بشنجار با یکدیگر مقای ااه شااود، یافافراد با اختلال نافرمانی مقابله

یج م العه حاضر با پموهشی هم و ؛ اما به صاورت ضامنی نتاه اساتنشاد

اسات که نشان داد کودکان و نوجوانانی که در مدرسه از قواعد سرپیچی 

از  یاز راهبرد فرونشاااانی و به احتمال کمتر یکنند، به احتمال بیشاااترمی

ها نشان داد که دو (. همچنین یافته10کنند )راهبرد بازارزیابی اسات اده می

د. داری نداشاااتناهبرد فرونشاااانی ت اوت معناگروه در میزان اسااات اده از ر

ات ملیولمشار کردن اح اسات و تلاش جشت فرونشانی عمدتات به مخ ی

 که به چهشااناختی مانند خودگویی و تیاااویر ذهنی اساات. در مورد این

 علتی در اسات اده از راهبرد فرونشاانی، ت اوتی بین دو گروه مشاهده نشده

ش طوری که در چند پموه به ؛گی اشاره کردتوان به م ئله فرهناست، می
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  زمین یافته نی ت در مشرکه سازشآمده اسات که فرونشانی بیانی با این

(. یعنی 11هااای اجتماااعی اساااات )ا ربخش و دارای نقش مشم در کنش

بشنجار یا با اختلال باشااد، فرونشااانی به دلیت اهمیت در  ،فراتر از اینکه فرد

 مورد است اده در مشر  زمین است. های فرهنی، یکی از سب 

دو گروه در کنش اجرایی  این م العه نشاااان داد که بیندومین یاافته 

کنش اجرایی ساارد و گرم در باره دروجود ندارد. داری ساارد ت اوت معنا

هااای ب ااایااار ملاادودی وجود دارد. داده ،ایاختلااال نااافرمااانی مقااابلااه

افراد باا اختلاال نافرمانی هاای اجرایی در کنشبااره هاایی کاه درپموهش

االب روی افرادی بوده اسااات که به طور  ،اساااتای انجام شاااده مقابله

نارساااایی توجه و در درجه بعد  -کنشااایهمزماان و همبود، اختلال فزون

های مختلر، اند. همچنین در پموهشنیز داشاااته رفتاار هنجااریاختلاال 

ه لزومات ه است کابزارهای مت اوتی جشت سنجش کنش اجرایی به کار رفت

ود. شاااهای کلی منجر میگیریسااانجناد و به نتیجهیا  تواناایی را نمی

نااافرمااانی رفتااار هنجاااری/ هااای اجرایی سااارد در اختلااال کنشباااره در

تر ترین یافته این است که سرعت بازداری حرکتی آه تهای، ملکممقابله

رفتاری های اجرایی ساارد در اختلال در سااایر کنشارسااایی اما ن ،اساات

ارسایی ن -کنشیای م تقت از وجود اختلال فزوننافرمانی مقابلههنجاری/ 

(. به علاوه، افراد با 91دارد )وجود توجه همزمان، پیشاینه پموهشی اندکی 

کنش اجرایی دچار  ءای لزومات در همه ابعاد و اجزااختلاال ناافرمانی مقابله

شود که می هایی دیدهالمشاکت نی تند. مثلات مشکلات توجه بیشتر در اختل

شااانااختی و نوروفیزیولوژیکی شااادیادی ماانند اختلال نقاایی عیاااب

ای نارسایی توجه دارند؛ در حالی که اختلال نافرمانی مقابله -کنشایفزون

 (.0بیشتر به م ائت تربیتی و ملی ی مربوط است )

در ارساااایی های اخیر این بوده اسااات که آیا نساااوال کلیدی در دهه

جود و نارساااایی توجه -کنشاااییی مانند آنچه در اختلال فزونکنش اجرا

ای هم مانند اختلال نافرمانی مقابلهرفتاری مخرب  ، در سایر اختلالاتدارد

ی/ ااختلال ناقرمانی مقابله دررا  مشاااکلاتیهاا وجود دارد. برخی پموهش

اره بوسااای  درم العات م رح کردند، اما برخلان  رفتار هنجاریاختلاال 

ین نارسایی توجه، ا -کنشیدر اختلال فزون های اجراییایی در کنشنارس

 هایکنشمشااکلات در  ها نادر اساات. حمایت ایرم ااتقیم برایپموهش

 اتاز م الع رفتار هنجاریای/ اختلال اجرایی در اختلاال ناافرماانی مقاابله

 حاصات شده است.اجتماعی در بزرگ االان  رفتار ضادانجام شاده درباره 

ای/ هاند که اختلال نافرمانی مقابلها پیشااانشاد کردهبرخی از یافته در مقابت

، با عملکرد افزایش یافته در مقیاس کنش اجرایی رفتاار هنجااریاختلاال 

ختلال اکودکانی که با گذاری بالای والدین مرتبط اسااات. برای مثال نمره

برج  ندر آزمو یاشاااتباه کمتر رفتار هنجاری،ای/ اختلال ناافرمانی مقابله

دریافت ا رختلال ین دو ادر مقای ه با کودکانی که تشخیی ا داشند؛لندن 

دریافت  بندیبرج لندن در تللیت طبقه ی درنمرات باالاتر و نکرده بودناد

ایی نارسااا -کنشااایاختلال فزون علاوه برکودکاانی که  . همچنینکردناد

 ،ندیز داشاااتنرا  رفتار هنجاریای/ اختلال ، اختلاال ناافرماانی مقابلهتوجاه

، نتدکنشاای داشاانارسااایی توجه/ فزوناختلال  فقط ن اابت به آنشایی که

(. این یافته ناهم اااو 99ای کمتری را دارا بودند )ریزی تکانهراهبرد برنامه

اجرایی گرم و سرد را در دو گروه  هایکنشبا نتیجه پموهشای اسات که 

با اختلال  کاننارسایی توجه و گروه کود -کنشایکودکان با اختلال فزون

ای مقای ااه نارسااایی توجه همبود با اختلال نافرمانی مقابله -کنشاایبا فرون

 دست آمد که کودکان با اختلال نافرمانیه ب این یافته کرد. در آن پموهش

 در کنش اجرایی سااارد انتزاعمشاااکلاتی ، رفتار هنجاریای/ اختلال مقابله

 (.  20دهند )در شناخت نشان می

بیانگر وجود ت اوت معنادار بین دو گروه از نظر  این م العه یافته سوم

یعنی افراد گروه بااا اختلااال نااافرمااانی  ؛اساااات بوده کنش اجرایی گرم

دارند و ن ااابت به گروه بشنجار، مشاااکت ای در کنش اجرایی گرم مقابله

گیری پرخ ر بیشاااتری دارند. در تبیین اینکه دو گروه در کنش تیااامیم

مانی م اختلال نافرئتوان گ ت علاداری دارند، میمعنا اجرایی گرم ت اوت

گی به و واب ااات ،خ رگیری پرمشار هیجانی پایین، تیااامیممانند ای مقابله

 به کنش اجرایینمود رفتااری برونپااداش فوری باه عنوان یا  اختلاال 

های دیگر این اختلال در پموهشساااویی نزدیکی بیشاااتری دارد. از  ،گرم

ریر شااود که با تعتر میپردازی اختلالات هیجانی نزدی جدید به م شوم

اجرایی های کنش اجرایی گرم هم ااو اساات. همچنین از آنجا که کنش

رمانی هایی که اختلال نافها همب تگی بیشتری دارد، پموهشگرم با هیجان

ین ا دادند کهنشاااان و کرده ای را به عنوان اختلال هیجانی معرفی مقاابلاه

به  (،11و  0کند )بینی میدگی و اضاا راب را در آینده پیشاف ااراختلال، 

توانند هم ااو در نظر گرفته شااوند.در می این یافته پموهش طور ضاامنی با

کاه در افراد با اختلال نافرمانی  دادنتاایج پموهش حااضااار نشاااان پاایاان 

جویی شااناختی در بعد بازارزیابی، کمتر از افراد ای، اساات اده از نظممقابله
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د. ه تن دارای نقیهای اجرایی گرم ار است. همچنین آنشا در کنشبشنج

ار های اجرایی، است اده از ابزاسات اده از صرفات دو ابزار برای سنجش کنش

و اجرای پموهش  ،جویی شااناختی افرادخودگزارشاای برای ساانجش نظم

پموهش عنوان این های توان به عنوان ملدودیتفقط روی دختران را می

شاااود کااه از آنجااا کااه یکی از عواماات مشم در بروز نشاااد میکرد. پیشااا

شااناختی، راهبردهای شااناختی اساات که کودکان بعد از های رواناختلال

های خود به کار می دهی هیجانمنظور نظمتجرباه رویاداد تشدیدآمیز، به 

بااه آموزش راهبردهااای  ایهااای درمااانی، توجااه ویمهگیرنااد، در برنااامااه

های شاااود. همچنین در برنامهانجام ازارزیابی خیاااور به شااانااختی با

ای، هم مشاااابه با اختلال نافرمانی مقابلئپیشاااگیری و درمانی کودکان با علا

علاوه پیشااانشاد  . بهانجام شاااودهای اجرایی گرم، مداخله در حوزه کنش

های اجرایی در افراد با اختلال نافرمانی شااود چگونگی وضااعیت کنشمی

هااای اجرایی را بااه طور مجزا هااایی کااه انواع کنشنای، بااا آزمومقااابلااه

های جویی هیجان با روشراهبردهای نظمسنجش سنجند، انجام شود. می

 اده ازاست  و های طبیعی و دساتکاری شدهعینی مانند مشااهده در موقعیت

هااای )مناااب  مختلر اطلاااعاااتی علاااوه بر فرم دیاگاران هااایگازارش

هااای هااای اجرایی و شااایوهکنش مقااای ااااه همچنین و خودگزارشااای(

هاای هیجانی/ رفتاری دختران و پ اااران باا اختلاالجویی هیجاان در نظم

های آتی مورد توجه تواند در پموهشنمود مختلر مینمود و بروندرون

 .  پموهشگران قرار گیرد.

 

 ملاحظات اخلاقی
م العه  زاین مقاله این مقاله برگرفته از بخشاای اپیروی از اصههول اخلاپ پژوهش  

راز شاناسی بالینی دانشگاه شیای اسات که در قالب رسااله دکترا در رشاته روانگ اترده

اسااات. تاری  تیاااویب طرح پموهش در تلیااایلات تکمیلی دانشاااگاه  شاااده انجاام

پموهش بر روی افراد نمونه این مجوز اجرای بوده است.  010با شاماره کد  20/9/1901

/ب در تاری  12/299شااشر شاایراز به شااماره نامه از سااوی سااازمان آموزش و پرورش 

 است.   R.SUMS.REC.1399.1089صادر شد. کد اخلا  این پموهش 19/0/01

 مالی انجام شده است.  حامی بدون این م العه حامی مالی 

نقش نوی اانده نخ اات این مقاله به عنوان اجراکننده  نقش هر یک از نویسههندگان 

اصالی م العه و نگارش مقاله، نوی انده دوم به عنوان نوی انده م ائول و استاد راهنما، و 

 نوی نده های سوم و چشارم به عنوان استادان مشاور در این م العه نقش داشتند. 

ته گونه تعارض مناف  را به دنبال نداشاین پموهش برای نوی ندگان هیکتضاد منافع  

 است و نتایج آن بدون سوگیری، گزارش شده است. 

وساایله از م اائولان اداره آموزش و پرورش که با اجرای این بدین تشههکر و قدردانی 

پموهش در مدارس موافقت کردند و کادر اداری و معلمان مدارسااای که مکان و زمان 

آموزانی که وقت خود را صااارن ازم برای اجرای پموهش را فراهم کردند و نیز دانشل

 کنیم.  همکاری با ما کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می
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