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Abstract
Aim and Background: Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD) is one of the mood disorders of the
fifth edition of the mental disorder’s diagnosis. This disorder begins in the childhood and causes many problems
for parents, teachers, friends, and children themselves. This disorder, which is associated with social problems, is
also very debilitating. The present study was conducted with the aim of constructing and initial reliability of the
disruptive mood dysregulation disorder scale.
Methods and Materials: The method of this research is descriptive and instrument making; while its statistical
population is all parents of children aged 6-12 year in Isfahan in the year 1397. Statistical samples included 300
people which were selected by available sampling. To collect the data for evaluation of this disorder, the
researcher-made Disruptive Mood Dysregulation Disorder Scale (DMDDS) was used. To examine the scale
items, quantitative and qualitative content reliability, quantitative and qualitative nominal reliability, Exploratory
Factor Analysis (EFA) with varimax rotation, Confirmatory Factor Analysis (CFA), and Cronbach's alpha
coefficient were used.
Findings: Based on the parameters of impact coefficient index above 1.5, content reliability index above 0.62,
reliability ratio above 0.70, and the exploratory and confirmatory factor analysis’s, 24 scale items were kept in
the instrument. Considering an eigenvalue above 1, four factors of impulsivity, performance, mood, and
frustration were extracted. According to the obtained results, the four factors of this scale were able to predict
50.80% of the changes in the total scale. Also, a total scale reliability coefficient of 0.894 was obtained by
Cronbach's alpha method.
Conclusions: Based on the results of this study, the content reliability index as well as the nominal and structural
scale which are designed for the parents, are acceptable and can be used to evaluate the disruptive mood
dysregulation disorder in children aged 6-12 year.
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ساخت و اعتباریابی مقیاس اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی-فرم والد )(DMDDS
اعظم شاهمحمدی قهساره  ،1احمد عابدی  ،2فلور خیاطان  ،3اصغر آقایی

4

 -1دانشجوی دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
( -4نویسنده مسئول) دانشیار ،گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 -2استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.

چکیده

ارجاع :شاه محمدی قهساره اعظم ،عابدی احمد ،خیاطان فلور ،آقایی اصغر .ساخت و اعتباریابی مقیاس اختالل کژ تنظیمیی خلقیی ایییایی-فیر وادید
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زمینه و هدف :اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی یکی از اختالالت طبقه خلقی از پنجمین ویرایش تشخیص اختتالالت روانتی است  .ایتن اختتالل از
کودکی شروع شده و برای والدین ،معلمان ،دوستان و خود کودکان مشکالت زیادی ایجاد میکند .این اختالل که با مشتکالت اتتمتاعی همتراه است
بسیار ناتوانکننده اس  .پژوهش حاضر با هدف ساخ و اعتبار یابی اولیه مقیاس اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی انجام شد.
مواد و روشها :روش این پژوهش ،توصیفی و ابزارسازی بوده و تامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیته والتدین کودکتان  6-14ستال شتهر
اصفهان در سال  .1331تعداد نمونه آماری شامل  333نفر بود که بهصورت نمونهگیری در دسترس انجام گرف  .ته گردآوری دادهها بهمنظور سنجش
این اختالل از مقیاس محققساختهی اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی ( )DMDDSاستفاده شد .برای بررسی گویهها از روایی محتوایی کمی و کیفی،
روایی صوری کمی و کیفی ،تحلیل عامل اکتشافی ( )EFAبا چرخش واریماکس ،تحلیل عامل تائیدی ( )CFAو ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
یافتهها :بر اساس پارامترهای شاخص ضریب تأثیر باالی  ،1/5شاخص روایی محتوای باالی  ،3/64نسب روایی باالی  ،3/13همچنین بر پایه تحلیل
عامل اکتشافی و تحلیل عامل تائیدی تعداد  42گویه در ابزار حفظ شد .با در نظر گرفتن ارزش ویژه باالی  ،1چهار عامل تکانش گری ،عملکرد ،خلقی و
ناکامی استخراج گردید .طبق نتایج بهدس آمده از عوامل چهارگانه مذکور ،این مقیاس قادر بهپیش بینتی  53/83درصتد از تغییترات کتل مقیتاس بتود.
همچنین ضریب اعتبار کل مقیاس به روش آلفای کرونباخ  3/832به دس آمد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق ،شاخص روایی محتوایی و نیز صوری و سازهای مقیاس طراحیشده برای والدین قابلقبتول بتوده و
میتواند ته ارزیابی اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی در کودکان  6-14سال مورداستفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی ،والدین ،ساخ و اعتبار یابی مقیاس.
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کژ تنظیمی خلقی ایذایی اختاللتی است کته اللتب از کتودکی
شروع میشود و در بهزیستی روانی و دیگر تنبههای شخصتی
فرد تا زندگی بزرگسالی ادامه پیدا میکند ( .)1ایتن اختتالل بته
یکی از عوامل نگرانکننده در رابطه با رشد و عملکترد کودکتان
تبتتدیل شتتده استت  .اختتتاللهتتای کودکتتان اختتتاللهتتای
ناتوانکنندهای هستند که برای والدین ،معلمان ،دوستتان و ختود
کودکان مشکالت زیادی ایجاد کرده و با بستیاری از مشتکالت
اتتماعی همراه هستند .اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی ازتمله
این اختاللهتا بتوده و در گتروه اختتالالت خلقتی طبقتهبنتدی
میشود ( .)4تدوینگران ویترایش پتنجم راهنمتای تشخیصتی و
آماری اختالالت روانی با توته بته برتستتگی عالئتم خلقتی و
هیجانی در کودکان مبتال به کتژ تنظیمتی خلقتی ایتذایی و نیتز
چشمگیر بودن عالئم خلقی نسب به نشانههای رفتاری ،بختش
اختاللهای خلقی را بهعنوان تایگتاه مناستب بترای تشتخیص
اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی انتخاب کردهاند ( .)3قابلتوتته
اس که تحریک پذیری به عنتوان ویژگتی اصتلی ایتن اختتالل
شناخته میشود ( .)4تحریکپذیری شدید و لیر دورهای (دائمی)
نشانهای نسبتاً شایع اس ( .)3در گتزارش  3ماهتهایتی کته بتر
اساس ارزیابی مصاحبه با ساختار روانپزشکی از نمونههای  4تتا
 11ساله انجامشده اس  ،دامنه شیوع این اختتالل بتین  3/8تتا
 3/3درصد گزارش شده اس ( .)2همچنین طبتق تخمتینهتای
پژوهشی دیگر دامنه شیوع این اختالل از  1درصد تا  46درصتد
در نمونه های بالینی اس ( .)5تحریک پذیری در این کودکان به
شکل انفجار مداوم خشم بوده که با سنین رشد کودکان متناسب
نیس  .طبق راهنمای تشخیصی اختالالت روانتی ،ایتن اختتالل
شامل افراد زیر  18سال بوده و نشتانههتا بترای  14متاه متداوم
پابرتا میباشد (.)4
تحریکپذیری با مواردی همچون خشتم ،بتدقلقی ،مرافعته،
بهآسانی رنجاندن دیگتران ،بتهراحتتی ناکتام شتدن ،زودرنجتی،
بدخلقی ،از تا دررفتن ،اللب رنجیده بودن ،تغییتر ستریع خلتق،
قشقرق ،گاز گرفتن دیگری و حساسی عمومی نمایان میشتود
( .)6این نشانهها به یتک الگتوی رفتتاری متزمن تحریتکپتذیر
تبدیل میشوند که نمود عملی این نشانهها حملههای کالمتی و
پرخاشگری فیزیکی به اعضای خانواده ،دوستتان و معلتم است .
همچنین این اختالل که با بیقتراری و احستاس متالل همتراه
اس ( ،)1در واکنش به ناکامی ایجاد می شتود .ناکتامیهتایی از
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قبیل ناکامی در انتظار رستیدن بته پتاداش ،در اثتر نارستایی در
عزتنفس ،ناتوانی در مهارتهای ارتباطی و کسب مهتارتهتای
فردی و بین فردی منجتر بته تحریتکپتذیری و انفجتار خشتم
می شوند ( .)8عالوه بر این ،کودکان مبتتال بته ایتن اختتالل در
تنظیم خلق خود ناتوان و بیثبات هستند ( .)3نقتص در توانتایی
تغییر توته ( ،)11 ،13نقص در فهم محرکهای هیجتانی ،خطتا
در پیش بینی پتاداش ( )11و ضتع در کتارکرد اترایتی ( )14از
موارد مرتبط با این کژ تنظیمی اس  .از ویژگیهتای دیگتر ایتن
اختالل میتوان به محدودی در استفاده از فنهای حواسپرتی،
نقص در عملکرد شناختی ،ضع در یادگیری و نیاز به یتادگیری
پاسخ انتخابی ،کارکرد ضعی در انگیختگی یادگیری در کودکان
مبتال اشاره کرد (.)11
تکانهها و تحریکپذیری مزمن در ایتن اختتالل بتا آستیب
شتتدید در کودکتتان همتتراه اس ت بتتهطتتوریکتته دامنتته شتتدت
تحریکپذیری به مدرسته ،سیستتم ستالم روانتی فترد ،رفتاه
کودکان و دادگاهها کشیده میشود .با توتته بته فراوانتی بتاالی
تحریک پذیری شدید و دائمی و پیامدهای بشدت آستیب زای آن
برای کودکان مبتال به این اختالل ،نیاز به مراقب های تدی در
آنها احساس میشود ( .)13این ویژگیها از دالیل مهتم ارتتاع
آنها به مراکز درمانی است کته در صتورت درمتان نشتدن بتا
پیامدهای منفی ازتمله مشتکالت عملکتردی و ارتبتاطی روبترو
میشوند و تا بزرگسالی ادامه دارنتد ( .)3تحریتکپتذیری شتدید
حتی بعد از کنترل دیگر اختاللها ،یک پیشبینتی کننتده قتوی
برای اختاللها و آسیبشناستی آینتده است ( .)6ایتن اختتالل
می تواند به عنوان رفتاری ایذایی مشکالتی برای افراد بته وتتود
بیاورد ،مانند امتناع از انجام خواستههتای بزرگستاالن ،سترپیچی
کردن و بینظمی در رفتار که با اختتالالت نافرمتانی مقابلتهای،
بیش فعتالی و اختتالل ستلوک مشتترک است ( .)13همچنتین
داشتن احساسات منفتی و بتدرفتاری بتا دیگتران ()15 ،11 ،12
منجر به طرد آنها و کاهش فرص آموزش و یادگیری میشود
( .)16از سوی دیگر ناکامی این کودکان در موقعی ها و اهتداف
خود باعث تحریکپذیری و پرخاشگری بیشتر میشتود .سترع
پاسخ به شکس کندتر از دیگران بوده و با افسردگی ارتباط دارد
که نشانه کاستی در کارکرد اترایی اس ( .)11در ایتن اختتالل
نشتتانهای از خلتتق بتتاال یتتا بتتزر منشتتی دیتتده نمتتیشتتود و
تحریکپذیری آنها هرچند شدید اس  ،دورهای نیس ؛ بنابراین
با معیار دوره ای بتودن نشتانههتا کته از معیارهتای مهتم بترای
تشخیص اختالل دوقطبی اس هماهنگی ندارد .این اختتالل در
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مواد و روشها
روش پژوهش حاضتر توصتیفی و ازنظتر هتدف تتزت تحقیقتات
کاربردی اس  .هتدف پتژوهش ،ستاخ و تعیتین ویژگتیهتای
روان سنجی مقیاس محقق ساخته اختتالل کتژ تنظیمتی خلقتی
ایذایی اس  .تامعه موردنظر والدین کودکتان  6-14ستال شتهر
اصفهان بودند که بر روی  333نفر از والدین بهعنوان نمونه و به
روش نمونه گیری در دسترس اترا شد .ازآنجاکه کامری ()1386
حجم نمونه  333نفری را برای تحلیتل عتاملی حجتم نمونتهای
مناسب تلقی میکند ( ،)13این تعداد حجم نمونه برای پتژوهش
انتخاب و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرف .

1 . Content Validity Index
2 . Content Validity Ratio
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معیارهای اختالل نافرمانی نمیگنجد زیرا تحریکپتذیری آنهتا
محدود به موارد نافرمانی ،قانونشکنی و ستیزهتویی نیست  .در
معیارهای اختالل افستردگی تتکقطبتی و اضتطرابی نیتز قترار
نمی گیرند زیترا معیارهتای ایتن اختتالالت تکمیتل نمتی شتود.
همچنین در تحریک پذیری ،خشم و بیقراریهایی کته در ستیر
طبیعی تکاملی در سنینی خاص رخ میدهند نیز نمیگنجند زیترا
از نظر شدت ،دفعات و اختالل حاصتل از آن ،بستیار شتدیدترند.
شدت ،بسامد و آسیب زایی تحریتک پتذیری در ایتن کودکتان از
تحریک پذیریی که بته طورمعمتول در اختتالل نافرمتانی ،بتیش
فعالی ،افسردگی تک قطبی و اضتطرابی دیتده متیشتود ،بستیار
بیشتراس ( .)18بر این اساس ،سنجش موقعیت و شترایط هتر
فرد قابلی ارزیابی و سنجش اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی را
ندارد ( .)11،13با توته به اهمی تحریتکپتذیری و اولویت در
تشخیص ویژگی اصلی برای اختالل کژ تنظیمی خلقی ایتذایی و
نبود ابزار سنجش و مقیاس ،پژوهش حاضتر بتهمنظتور ستاخ
مقیاسی با اعتبار و روایی مناسب انجام گرف تتا پژوهشتگران و
درمانگران بتوانند کودکان مبتال به اختالل کتژ تنظیمتی خلقتی
ایذایی را با کودکانی کته معیارهتای ویترایش چهتارم راهنمتای
تشخیص آماری و اختالالت روانی را برای دیگتر اختتاللهتای
مشابه پر میکنند ،مقایسه کنند .هدف از ساخ این آزمون تأکید
بتتر وضتتعی متترثر بتتر ابتتتال بتته ایتتن اختتتالل اس ت  .اگرچتته
تحریکپذیری در اختالل های دیگر مانند بیش فعالی ،نافرمتانی
مقابلهای و اختالل سلوک نیز دیده میشود ،اما تحریتکپتذیری
برای این اختاللها یک پدیده ثانویه اس ولی برای اختالل کتژ
تنظیمی خلقی ایذایی به عنتوان معیتار اولیته بترای تشتخیص و
درمان محسوب میشود.
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قابتتلذکتتر است کتته مجتتوز انجتتام ایتتن مطالعتته از ستتوی
آموزشوپرورش استان اصفهان ارائه گردید .بترای دستتیابی بته
اهداف کلی این مطالعه ،تدوین گویههتا و بررستی ویژگتیهتای
روانسنجی مقیاس در دو مرحله انجام گردید .مرحله اول ساخ
هر آزمون ،مطالعه نظریه و تئوریهای مطرحشده در ایتن زمینته
اس ( .)41در این پژوهش نیز پتس از مطالعته مبتانی نظتری و
تئوریهای موتود و همچنین با بررسی تعدادی از پژوهشهتای
داخل و خارج از کشور ،عوامتل اصتلی در اختتالل کتژ تنظیمتی
خلقی ایذایی استخراج شدند .بهاینترتیتب و بتا در نظتر گترفتن
همه عواملی که به عنوان کژ تنظیمتی خلقتی ایتذایی در حیطته
کودکان مطرح شده بودند ،مقیاسی با  42گویته کته دربرگیرنتده
چهار عامل یا مرلفه اصلی بتود ،تهیته شتد .مرحلته دوم ستاخ
آزمون ،سنجش اعتبار و روایی آن اس که از مهمتترین عوامتل
موردتوته در ساخ آزمون میباشد .در این پژوهش ،تهت بته
دس آوردن روایی صوری از روش محاسبه شاخص تتأثیر آیتتم
استفاده گردید .بدین منظور از ده نفر از والدین درخواس گردیتد
تا با توته به اهمی هریک از گویههتا ،آنهتا را در یتک طیت
لیکرتی پنجقسمتی موردبررسی قرار داده و سپس یتک گزینته را
انتخاب نمایند .پس از محاستبه امتیتاز تتأثیر هتر گویته ،روایتی
صوری کمی مقیاس ارزیابی گردید .در روش محاستبه شتاخص
تأثیر ،درصورتیکه امتیاز تأثیر هر گویه باالتر از  1/5باشد ،گویته
برای تحلیلهتای بعتدی مناستب تشتخیص داده شتده و حفتظ
می گردد .به این ترتیب در این مقیاس 42 ،گویه مالک الزم را به
دس آورد (.)44
ته دس یابی به روایی محتتوا ،اقتدام بته تمتعآوری آن
دسته از گویهها و عبارتهایی شد که ویژه کتژ تنظیمتی خلقتی
ایذایی بر اساس مرلفههای بهدس آمده باشند .فرم اولیه گویههتا
بهمنظور تعیین روایتی محتتوا در اختیتار ده نفتر از متخصصتان
روان شناسی قرار گرف  .پس از دریاف نظترات و پیشتنهادهای
اصالحی ،گویههایی که نقص داشتند مورد اصالح و بازبینی قرار
گرفتند .گویههای نامناسب حذف و گویههای دیگتری تتایگزین
آنها گردید .ته ارزشیابی روایی محتتوایی بتهصتورت کمتی،
محاسبه شاخص روایی محتوا ( )CVR1و نسب روایتی محتتوا
( )CVI4استفاده شد .طبق نتایج بتهدست آمتده گویتههتا دارای
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عامل بهعنتوان متغیرهتای آشتکار بتر روی متغیتر مکنتون کتژ
تنظیمی خلقی ایذایی مورد برازش قرار گرف .
روش نمره گذاری مقیاس محقق ساخته کژ تنظیمتی خلقتی
ایذایی بهصورت لیکرتی شامل پنج گزینه (همیشه ،اللب اوقات،
گاهی ،بهندرت و هرگز) اس که به ترتیب از  5تا  1نمرهگذاری
شدهاند .عاملهای آزمون پس از تعیتین نتتایج تحلیتل عامتل و
همچنین نتایج حاصل از تجزیهوتحلیتل گویتههتا و نتامگتذاری
آنها ،تعیینشده و نمره کل هریک از خرده مقیتاسهتا از تمتع
امتیازهای آنها به دس آمد.

شاخص نسبی روایی محتتوایی بتاالی  3/13و شتاخص روایتی
محتوایی باالی  3/64بودند (.)43
3
تهتت بتترآورد روایتتی واگتترا از فتترم ( CDSافستتردگی
کودکان-فرم والد) استفاده شد .این فرم ابتزاری مشتابه و قابتل
مقایسه با مقیاس اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی اس تا نتایج
حاصل دقیق و پیشبینی پذیر باشد ( .)42ته مقایسه محتوای
این مقیاس با دیگر مقیاسهای حوزه افسردگی کودکان ،مقیاس
محقق ساخته این پژوهش با مقیاس افسردگی کودکان ()CDS
ساخته شده توسط راسکین و مورد تجدید نظر قرار گرفته توستط
تیشر و النگ ،مقیاسه گردید .این ابزار یک مقیتاس  66سترالی
اس که عالئم افسردگی در کودکان و نوتوانان را میستنجد و
شتامل  28متتاده منفتی (افستتردگی) و  18متاده مثبت (لتتذت و
خوشی) اس (.)45
روایی همگرا از طریتق همبستته نمتودن عملکترد افتراد در
گویهها با نمره کل مقیتاس ،در زمینته روایتی ستازه بته دست
میآید .همچنین روایی سازه به میزان قابلی تشتخیص صتفات
زیر بنایی مقیاس و نیز اینکه صفات تا چه اندازه بر مدل نظری
مقیاس منطبق اس  ،مرتبط میباشتد ( .)41در مقیتاس اختتالل
کژ تنظیمی خلقی ایذایی ،روایی ستازه بتا روش تحلیتل عتاملی
اکتشافی با چرخش واریماکس ،با استفاده از نرمافتزار Spss-23
انجام شد ( .)46هدف از چرخش واریماکس که از دورانی عمتود
بر هتم تشتکیل شتده ،رستیدن بته ستاختار ستاده است  .روش
واریماکس پیچیدگی مرلفهها را با بزر تر سازی بارهای بتزر
و کوچکتر سازی بارهای کوچک در داخل هر مرلفه به حتداقل
میرساند ( .)43برای مشخص کردن کفای حجم نمونهگیری از
آزمون کیسر ،مایرز و الکین ( )KMOاستفاده شتد .میتزان ایتن
شاخص بین صفر و یک اس و هرچه به یک نزدیتکتتر باشتد
تحلیل عامل دقیقتر خواهد بود که میزان آن دس کم  3/1و یتا
بیشتر است ( .)41پتس از استتخراج عوامتل بترای هتر عامتل
اسمهای مرتبط با متغیرهای هریک از عاملهتا انتختاب گردیتد
(.)41
روایتی ستازه بتا روش تحلیتتل عتاملی تأییتدی ( )CFAبتتا
استفاده از نرمافزار  AMOS-24مورد آزمون قرار گرفت (.)48
به این صورت که ابتدا برازش هرکدام از گویههتای استتخراتی،
بر روی هر عامل بهصورت تداگانه بررسی شتد و ستپس چهتار

یافتهها

روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی

3. Children Depression Scale

461

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.2.2.1

بهمنظور انجام روایی سازه مقیاس کژ تنظیمی خلقی ایذایی،
ابتدا روش تحلیل عاملی اکتشافی ( )EFAبررسی شد که طبتق
نتایج بهدس آمده با توته به معناداری کروی بارتل  ،معنتاداری
این تحلیتل کمتتر از  3/35بتود .بتهمنظتور شناستایی و تعیتین
عاملهایی که زیربنای عملکرد در خترده آزمتونهتا را تشتکیل
میدهند ،از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس
استفاده گردید .برای مشخص کردن پیشفرض چندگانگی خطی
تحلیل عاملی از شاخص کیسر ،مایر و الکین ( )KMOاستتفاده
شد .همچنین برای تعیین تعداد عاملها از نمودار ستنگ ریتزه و
مالک کیسر استفاده شد .بهمنظور بررستی تحلیتل عامتل ،ابتتدا
پیشفرضهای آن بررستی شتد کته در ادامته ارائته متیگتردد؛
بنابراین می توان گف تحلیل عامل صحیح بتوده و عامتلهتای
تشکیلدهنده مقیتاس بتیش از یتک عامتل بتوده است  .نتتایج
پژوهش نشان داد که مقیاس طراحیشده برای سنجش اختتالل
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در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری و تئوری اختالل کتژ
تنظیمی خلقی ایذایی ،همچنین بررسی پژوهشهایی که در ایتن
رابطه در داخل و خارج از کشور انجامشده اس  ،عوامل اصلی در
حوزه کژ تنظیمی خلقی ایذایی استخراج گردید .بهاینترتیب با در
نظر گترفتن کلیته عتواملی کته بتهعنتوان کتژ تنظیمتی خلقتی
مطرح شده بودند ،مقیاس حاوی  42گویه کته دربرگیرنتده چهتار
عامل یا مرلفه اصلی بود تهیه شد .در فرایند روایی صوری ،نتایج
بهدس آمده از طریق محاسبه شاخص تأثیر آیتم ،نشان میدهتد
که امتیاز تأثیر بیشتر آیتمها بیشتر از  1بودند و نتتایج حاصتل از
روایی محتوایی با محاستبه  CVIو  CVRبته ترتیتب  3/83و
 3/13بود.
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بهدس آمده در این مقیاس  3/886اس  .شاخص ارائهشده برای
آزمون پیش فرض چندگانگی خطی ،شاخص تقارن بارتل اس .
این شاخص بهصتورت مجتذور کتای ( )Chi-squareگتزارش
میشود .اگر احتمال این شاخص  3/35یا کوچکتر باشد (مجذور
کای معنادار باشد) ،ماتریس همبستتگی مناستب تحلیتل عامتل
میباشد .میتوان نتیجه گرف که پیشفترض عتدم چنتدگانگی
خطی رعای شده است و بتا توتته بته معنتادار بتودن آزمتون
کروی  ،تحلیل عامل درس بوده و عامتلهتای تشتکیلدهنتده
مقیاس بیش از یک عامل بوده اس .

کژ تنظیمتی خلقتی ایتذایی دارای  2عامتل بتود و طبتق نتتایج
به دس آمده 2 ،عامل ذکرشده در مقیاس  53/83درصد واریانس
کژ تنظیمی خلقی ایذایی را تبیین میکنتد .همچنتین هرکتدام از
عاملها مقدار قابل توتهی از واریتانس کتل را تبیتین متیکننتد
(عامل نخس  12/23درصد ،عامتل دوم  12/36درصتد ،عامتل
سوم  14/33درصد و عامل چهارم  3/31درصد).
پیشفرض کفای حجتم نمونته و پتیشفترض چنتدگانگی
خطی تحلیل عاملی ،نیازمند حجم نمونه بزر و معموالً بیش از
 433نفر اس  .پیش فرض کفای حجم نمونته توستط شتاخص
کیسر ،مایر و الکین ( )KMOمحاسبه گردیده که مقدار KMO

یکی از روش های مورداستفاده ته مشخص کردن تعتداد
عاملها ،نمودار سنگ ریتزه است  .عامتل اصتلی کته بیشتترین
واریانس را محاسبه میکند ،در قسم شیبدار صخره قرارگرفته
اس  .عاملهای فرعی که واریانس کمتری را محاسبه میکننتد،
در قسم کمعمق صخره قرار دارند .مالک استخراج عامتلهتا،
نقطه شکستگی در نمودار اس  .بر این اساس ،نقطه مربوطه بته
چهارمین عامل اشتاره دارد و پتس ازآن شتیب عامتلهتا تقریبتاً
یکسان می شود که نمودار  1چهار عامل را در قستم شتیبدار
نشان میدهد.
در تحلیل عاملی اکتشافی حداقل بار عاملی معنادار  3/3در
نظر گرفتهشده و  42گویه مورد تحلیل قرار گرف  .هریک از
گویهها روی یکی از عاملها دارای بار عاملی بزر تر و روی
بقیه عاملها دارای بار عاملی کوچکی بودند .گویههای مربوط به
هریک از عاملها به شرح ذیل اس :
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عامل اول شامل  8گویه اس که عبارتاند از-2-3-4-1 :
 .6-13-3-1عامل اول اشاره به مواردی همچون عدم کنترل،
پرخاشگری ،از کوره دررفتن ،عجول بودن ،بازی همراه با
سروصدای زیاد ،صبور نبودن و مانند اینها دارد .بر اساس این
گویهها ،عامل اول و مواردی که این گویهها آن را موردسنجش
قرار میدهند ،به نام «کژ تنظیمی ایذایی تکانش گری»
نامگذاری شد.
عامل دوم شامل  6گویه اس که عبارتاند از-44-41-5 :
 .45-42-43عامل دوم اشاره به مواردی همچون مشکالت در
رابطه با ارتباط با معلم ،دوستان ،اعضای خانواده ،مشکالت
تحصیلی و مانند اینها دارد .بر اساس این گویهها عامل دوم و
مواردی که این گویهها آن را موردسنجش قرار میدهند به نام
«کژ تنظیمی ایذایی عملکردی» نامگذاری شد.
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نمودار  .1نمودار سنگریزه
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عامل چهارم شامل  2گویه اس که عبتارت انتد از-13-8 :
 .46-43عامل چهارم به مواردی همچتون احستاس درمانتدگی،
شکس  ،نرسیدن به هدف و مانند اینها اشتاره دارد .بتر استاس
این گویهها ،عامتل چهتارم و متواردی کته ایتن گویتههتا آن را
موردسنجش قرار میدهند ،به نام «کژ تنظیمی ایذایی ناکتامی»
نامگذاری شد.

عامل سوم شامل  6گویه اس کته عبتارتانتد از-11-13-14 :
 .16-15-12عامل سوم به مواردی همچتون احستاس خشتم و
تحریک پذیری ،بدخلقی (مانند اخم کردن ،آه کشیدن ،نتق زدن،
لر زدن ،گله کردن ،پافشاری کردن و زودرنجی) ،نداشتن تمرکز
و عدم آگاهی از شرایط خود در شرایط تحریکپذیری اشاره دارد.
بر اساس این گویهها عامل سوم و مواردی که این گویهها آن را
موردسنجش قرار می دهند ،به نام «کژ تنظیمی ایتذایی خلقتی»
نامگذاری شد.

جدول  .2ماتریس عامل چرخش یافته با روش تحلیل مؤدفهای اصلی و چرخش واریماکس
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3/121
3/136
3/142
3/114
3/645
3/238
3/131
3/633
3/635
3/533
3/233
3/282
3/812
3/163
3/621
3/331

بقیه عاملها دارای بار عاملی کوچکی بودند .گویههای مربوط به
هریک از عاملها به شرح ذیل اس :
عامل اول شامل  8گویه اس که عبارتانتد از-2-3-4-1 :
 .6-13-3-1عامل اول اشاره به مواردی همچون عتدم کنتترل،

نا گیاری عاملها
در تحلیل عاملی اکتشافی حداقل بار عتاملی معنتادار  3/3در
نظر گرفته شده و  42گویه مورد تحلیل قترار گرفت  .هریتک از
گویهها روی یکی از عاملها دارای بار عتاملی بتزر تتر و روی
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عنوان گویه
سرال
 4هر روز کنترل خشم خود را از دس میدهد (از کوره در میرود).
 1در موقع عصبانی و خشم ،دادوبیداد میکند.
 3در موقع عصبانی و خشم تروبحث میکند.
 13در موقع عصبانی و خشم ،به فرد دیگری سیلی یا مش میزند و گاز میگیرد.
 1معموالً نمیتواند بدون حاشیه و سروصدا بازی کند.
 2بیاندازه عصبانی و ناراح اس بهطوریکه نمیتواند به حال آرامش درآید.
 3عجول اس و نمیتواند برای برآورده شدن خواستههایش صبر کند.
 6پس از پرخاشگری گریه میکند و لمگین اس .
 45در موقع عصبانی چیزهایی که متعلق به دیگران اس را خراب میکند.
 43عصبانی و خشم فرزند شما ،در روابط با خواهر و برادرش ،مشکل ایجاد کرده اس .
 42عصبانی و خشم فرزند شما ،در روابط با والدینش ،مشکل ایجاد کرده اس .
 41عصبانی و خشم فرزند شما ،در روابط با معلمش ،مشکل ایجاد کرده اس .
 44عصبانی و خشم فرزند شما ،در روابط با والدینش ،مشکل ایجاد کرده اس .
 5این عصبانی و خشم باعث مشکالت تحصیلی برای فرزند شما شده اس .
 15زمانی که فریاد نمیزند و آشفته نیس معموالً احساس بدخلقی دارد (مانند اخم کردن ،آه کشیدن،
پس کشیدن ،نق زدن ،لر زدن ،گله کردن ،پافشاری کردن و زودرنجی)
 16وقتی ناراح اس و یا کنترل خشم خود را از دس میدهد نمیداند چه چیزی باعث آن شده اس .
 13زمانی که فریاد نمیزند و آشفته نیس معموالً احساس خشم دارد.
 12زودرنج اس و بهراحتی (از دس دیگران) ناراح میشود.
 11زمانی که فریاد نمیزند و آشفته نیس معموالً احساس لم و ناراحتی دارد.
 14در موقع عصبانی چیزهایی که متعلق به خودش اس را خراب میکند.
 13وقتی به هدف خود نمیرسد (مثالً در بازی میبازد) خشمگین میشود و ناسزا میگوید (تحمل
شکس ندارد).
 43وقتی به هدف خود نمیرسد (مثالً در بازی میبازد) احساس درماندگی و شکس میکند.
 8وقتی به هدف خود نمیرسد (مثالً در بازی میبازد) لمگین میشود.
 46موقع روبرو شدن با شکس تمرکزش به هم میخورد.

عامل 1
3/135
3/143
3/658
3/561
3/513
3/534
3/333
3/333

عامل 4

عامل 3

عامل 2
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قرار میدهنتد ،بته نتام «کتژ تنظیمتی ایتذایی تکتانش گتری»
نامگذاری شد.

پرخاشگری ،از کتوره دررفتتن ،عجتول بتودن ،بتازی همتراه بتا
سروصدای زیاد ،صبور نبودن و مانند اینها دارد .بر استاس ایتن
گویهها ،عامل اول و مواردی که این گویهها آن را موردستنجش

جدول  .3شاخص برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول
RMSEA
DF
P
CMIN/df
شاخص
معیار
8/048
8/870
042
8/880
0/140
CFI

عامل دوم شامل  6گویه اس که عبارتاند از-44-41-5 :
 .45-42-43عامل دوم اشاره به مواردی همچون مشتکالت در
رابطه با ارتباط با معلتم ،دوستتان ،اعضتای ختانواده ،مشتکالت
تحصیلی و مانند اینها دارد .بر اساس این گویههتا عامتل دوم و
مواردی که این گویهها آن را موردسنجش قرار میدهند بته نتام
«کژ تنظیمی ایذایی عملکردی» نامگذاری شد.
عامل سوم شامل  6گویه اس کته عبتارتانتد از-13-14 :
 .16-15-12-11عامل سوم به مواردی همچون احساس خشتم
و تحریکپذیری ،بدخلقی (مانند اخم کردن ،آه کشیدن ،نق زدن،
لر زدن ،گله کردن ،پافشاری کردن و زودرنجی) ،نداشتن تمرکز
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و عدم آگاهی از شرایط خود در شرایط تحریکپذیری اشاره دارد.
بر اساس این گویهها عامل سوم و مواردی که این گویهها آن را
موردسنجش قرار می دهند ،به نام «کژ تنظیمی ایتذایی خلقتی»
نامگذاری شد.
عامل چهارم شامل  2گویه اس که عبتارت انتد از-13-8 :
 .46-43عامل چهارم به مواردی همچتون احستاس درمانتدگی،
شکس  ،نرسیدن به هدف و مانند اینها اشتاره دارد .بتر استاس
این گویهها ،عامتل چهتارم و متواردی کته ایتن گویتههتا آن را
موردسنجش قرار میدهند ،به نام «کژ تنظیمی ایذایی ناکتامی»
نامگذاری شد.
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شکل  .2مدل نظری کل پرسشنامه
جدول  .4شاخص برازش کژ تنظیمی خلقی اییایی
شاخص
معیار

CMIN/df

P

DF

RMSEA

CFI

8/800

8/331

0

8/880

0

جدول  .6نتایج بررسی ضریب همبستگی هر گویه اختالل کژ تنظیمی خلقی اییایی با نمره کل
مقیاس

گویه

همبستگی

گویه

همبستگی

گویه

همبستگی

گویه

همبستگی

اختالل کژ
تنظیمی خلقی
ایذایی

1
4
3
2
5
6
1

3/561
3/631
3/563
3/234
3/556
3/231
3/643

8
3
13
11
14
13
12

3/551
3/228
3/583
3/524
3/513
3/641
3/233

15
16
11
18
13
43
41

3/531
3/533
3/183
3/414
3/233
3/231
3/514

44
43
42
45
46

3/624
3/611
3/131
3/512
3/633

روایی سازه با روش تحلیل عاملی تأییدی
بتترای ستتنجش روایتی ستتازهای مقیتتاس ،بعتتد از استتتخراج
عاملها و مشخص شدن گویههای مربوط به هر عامل ،تحلیتل
عاملی تأییدی ) (CFAبتا استتفاده از نترمافتزار AMOS-24
انجتتام شتتد .در ایتتن پتتژوهش ،شتتاخصهتتای کتتای دو CFI،و
 RMSEAته بررسی برازش مدل مورداستفاده قرار گرفتنتد.
نتایج تحلیتل عتاملی تأییتدی مرتبته اول و دوم در شتکلهتا و
تدولهای زیر آمده اس .
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تحلیل عاملی تأییتدی مرتبته اول عامتلهتای اختتالل کتژ
تنظیمی خلقی ایذایی دارایِ  CFIبیشتر از  3/83بوده و شاخص
 RMSEAعامل اختالل کژ تنظیمی خلق ایذایی کمتتر 3/314
اس  .این امتر نشتاندهنتده بترازش بستیار مناستب متیباشتد.
همچنین شاخص  CMIN/dfدارای  Pمعناداری بوده و گویتای
وتود تفاوت میان مدل مشاهدهشده و مدل متورد انتظتار است .
طبق موارد ذکرشده میتوان نتیجته گرفت کته تحلیتل عتاملی
تأییدی مرتبه اول عامل های اختالل کژ تنظیمی خلقتی ایتذایی
دارای برازش مناسبی اس  .همانگونه که در شتکل  1مشتاهده

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-01-18

جدول  .5ضریب همسانی درونی آدفای کرانباخ عاملهای مقیاس کژ تنظیمی خلقی اییایی
ضریب آلفای کرونباخ
انحراف استاندارد
میانگین
زیر مقیاس
3/188
5/345
18/256
عامل اول ،تکانش گری
3/832
2/434
13/366
عامل دوم ،عملکرد
3/133
3/155
11/633
عامل سوم ،خلقی
3/155
3/532
13/323
عامل چهارم ،ناکامی
3/832
12/332
53/346
کل مقیاس
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بهمنظور بررسی روایی همگرا ،همبستگی نمرات هتر گویته
اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی با نمره کل این مقیاس بررسی
شد .نتایج نشان داد که نمرات گویههتای اختتالل کتژ تنظیمتی
خلقی ایذایی با نمره کل این مقیاس در کودکان رابطته مثبت و
معناداری داشته و نشان دهنده روایی همگرا اس  .همچنین نمره
کل این مقیاس بتا مقیتاس افستردگی کودکتان ( )CDSرابطته
مثب ت و معن تادار داشتتته (ضتتریب همبستتتگی  3/531و ستتطح
معناداری  )P<3/31که نشاندهنده رابطه واگرایی ایتن مقیتاس
اس .

می شود بار عاملی گویهها بیشتر از  3/23اس که نشتاندهنتده
مطلوبی بار عاملی اس چراکه حداقل بار عاملی  3/34اس .
همانگونه که از تتدول  2مشتخص است  ،تحلیتل عامتل
مرتبه دوم مقیاس اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی دارای ،CFI
 1بوده و شاخص عامل RMSEAزیر  3/35میباشد کته ایتن
امر نشاندهنده برازش بسیار مناسب اس  .شاخص CMIN/df
دارای Pمعناداری نیس که نشاندهنده عدم تفاوت میان متدل
مورد انتظار و مدل مشاهدهشده اس  .طبق موارد ذکرشده متی-
توان نتیجه گرف که مقیاس اختالل کژ تنظیمی خلقتی ایتذایی
دارای برازش مناسبی اس ؛ بنابراین الگوی انتدازهگیتری متغیتر
مکنون اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی با توته به مرلفتههتای
تکانش گری ،عملکترد ،خلقتی و ناکتامی از برازنتدگی و روایتی
سازهای قابل قبولی برخوردار اس .
اعتبار مقیاس
میزان اعتبار یک مقیاس اندازهگیتری را متیتتوان بتا روش
آلفای کرونباخ برآورد کترد .روش آلفتای کرونبتاخ مهتمتترین و
پرکاربردترین روش محاسبه میزان اعتبار مقیاس اس ( .)43این
روش به هماهنگی کارکرد آزمودنی از یک گویه به گویته دیگتر
بستگی داشته و محاسبه آن مبتنی بر انحراف استاندارد گویههتا
اس  .درنهای بر اساس همبستگی درونی گویتههتا مقتدار آلفتا
استخراج میشود .چنانچه این مقدار بیشتر از  3/1باشد میتتوان
گف ابزار دارای اعتبار باالیی اس ( .)33نتایج آلفتای کرونبتاخ
مقیاس محقق ساخته کژ تنظیمی خلقی ایذایی در تدول  5آمده
اس .
برای تعیین پایایی مقیاس ،از تعیین همستانی درونتی و نیتز
برای تعیین همسانی درونتی از ضتریب آلفتای کرونبتاخ تهت
محاسبه مقیاس کژ تنظیمی خلقی ایذایی کودکتان  6-14ستال
استفاده گردید .طبق مندرتات تدول  ،5عامل نخس با عنتوان
تکانش گری شامل  8گویه بوده که آلفتای کرونبتاخ آن 3/188
اس  .دومین عامل با عنوان عملکترد شتامل  6گویته بتا آلفتای
کرونباخ  ،3/832عامل سوم با عنتوان خلقتی شتامل  6گویته بتا
آلفای کرونباخ  3/133و عامل چهارم با عنوان ناکتامی شتامل 2
گویه دارای آلفای کرونباخ  3/155میباشتد .همچنتین همستانی
درونی (ضریب آلفای کرونباخ کل) مقیتاس کتژ تنظیمتی خلقتی
ایذایی 3/832 ،اس  .بهمنظتور بررستی روایتی همگترا ،ضتریب
همبستگی هر گویه مقیاس اختالل کژ تنظیمی خلقی ایتذایی بتا
نمره کل این مقیاس بررسی شد که در تدول  6آمده اس .

بحث و نتیجهگیری
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. Internalizing problems
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کودکتتتان مبتالبتتته اختتتتالالت افستتتردگی بتتترای والتتتدین
چالش برانگیزند .این کودکان دارای رفتارهایی هستند که بر افراد
و محیط پیرامونشان تتأثیر منفتی متیگذارنتد و معمتوالً نتیجته
رفتارهای منفی نیتز بته ختود آنهتا بتازمیگتردد .ازتملته ایتن
اختالالت ،اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی اس کته در فاصتله
سنی  6-18سال رایج اس ( .)4ایتن کودکتان تحریتکپتذیری
مزمن مداوم و شدید دارند؛ بنابراین ارزیابی ،تشخیص و معالجته
کودکان دارای تحریک پذیری و عصبانی شتدید از موضتوعاتی
اس که در زمینهی روان پزشکی کودکان موردبحث و تبادلنظر
قرارگرفتتته استت  .اگرچتته تقریبتتاً همتته کودکتتان رفتارهتتای
تحریکپذیر و عصبانی را در بعضی مواقع به نمایش میگذارند،
اما برخی از کودکان اللتب آنهتا را بتا شتدت بیشتتری نشتان
میدهند .تا حدی که بهنتوعی اختتالل در تنظتیم خلتق تبتدیل
میشود .این کودکان با تحریتکپتذیری یتا عصتبانی متزمن و
شدید در معرض خطر بیشتری برای نتایج منفی خاص قرار دارند
و درمان مناسب را دریاف نکردهانتد .ایتن اختتالل بته ررفیت
تحمل ناکامی فرد ،میزان تسلط بر هیجانتات و واکتنش فترد در
موقعی های واقعی و راهری نسب بته خطتر ،تجتاوز و حملته
مرتبط اس  .همچنین این اختالل بهصورت قابلتوتهی با تتأثیر
هر دو فرایند تهییج و کنترل معیوب بر هیجانات در موقعی های
تحریکآمیز و خشون طلبانه ارتباط دارد ( .)8هیجان خشم وتته
مشخصه تحریک پذیری اس که پیش بینی کننتده پرخاشتگری
بوده و یک عامل خطر برای مشکالت درونی ستازی 2بته شتمار
میآید .بررسیهای گسترده در زمینه تحریکپتذیری نشتان داده
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تقدیر و تشکر
مطالعه حاضر برگرفته از پایاننامه مقطتع دکتتری تخصصتی بتا
شتتتتتتتتماره  43843135351311و کتتتتتتتتد اختتتتتتتتالق
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اس اگر میزان تحریکپذیری شدید باشد ،احتمال اینکه فرد در
سنین باالتر دچار اختالالت اضطرابی و افسردگی شود باال اس
( .)3تحریکپذیری مزمنی که در کودکان مبتال به ایتن اختتالل
دیتتده متیشتتود ،مشتتکالت چشتتمگیری در روابتتط ختتانوادگی و
همساالن و یا کارکرد تحصیلی ایجاد میکنتد .ازآنجاکته تحمتل
ناکامی در این کودکان فوقالعاده پایین اس  ،در مدرسه هتم بتا
مشکالت زیادی روبرو خواهند شد .برای مثتال اللتب قتادر بته
شرک در فعالی های تفریحی گروهی با سایر بچتههتا نیستتند.
زندگی خانوادگی آنها بهواسطه تحریتکپتذیری و فتورانهتای
مکرر خشم مختل است  .همچنتین در شتروع یتا حفتظ روابتط
دوستانه با مشکالتی مواته میگردند .عملکرد کودکان مبتال بته
این اختالل از قبیل رفتارهای خطرناک ،افکار خودکشی یا اقتدام
به آن ،پرخاشگری شدید و بستتری در بیمارستتان روانپزشتکی
شایع اس  .بر ایتن استاس هنگتام ارزیتابی کودکتان مبتتال بته
تحریک پذیری مزمن باید به شواهدی که نشانگر پرخاشتگری و
رفتارهای خطرنتاک و ستایر پیامتدهای کتارکردی اختتالل کتژ
تنظیمی خلقی ایذایی هستند ،توته کافی شود (.)13
تا پیش از انتشار ویرایش پنجم راهنمتای اختتالالت روانتی
درباره این کودکان ،توافق نظر تشخیصی میتان صتاحب نظتران
وتود نداش  .اکنون در  DSM-5وتود این اختالل با معیارهای
ساختاریافته در بخش اختاللهتای خلقتی ،افتزون بتر برتستته
کردن مشکالت خلقی در افراد مبتال به تحریکپتذیری شتدید و
دائمی ،تشخیص گذاری را روشنتر میسازد .تحریتکپتذیری و
لیر دورهای بودن از شاخصهای این اختالل بوده که در مقیاس
محقق ساخته این پژوهش مبتنی بر معیارهتای ویترایش پتنجم
اختالالت روانی ،مطرحشده است  .بتا استتناد بته ایتن مقیتاس،
نشانههای خلقی ارزیابی شده این اختالل نسب بته نشتانههتای
مشابه در اختالل های دیگر قابل شناسایی اس  .این اختاللهای
دیگر عبارتاند از :اختتالل دوقطبتی در کودکتان ،بتیش فعتالی،
نافرمتتانی مقابلتتهای و ستتلوک کتته در نشتتانههتتا و عالئتتم
مشابه هایی با اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی دارند .مطابق با
این مقیاس با توته به تفاوت در بعد بزر منشی و دورهای بودن
موتود در اختتالل دوقطبتی ،ایتن اختتالل از اختتالل دوقطبتی
تفکیک میشود؛ و نیز با توته به اینکه تحریکپتذیری و خشتم
در این اختالل شتاخص و عامتل اصتلی است  ،ایتن اختتالل از
اختالل بیش فعالی نیز قابلتفکیتک است  .همچنتین بته دلیتل
شدیدتر بودن اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی و نیز عدم وتتود
کله شقی و آزار رسانی در این اختالل نسب به اختالل نافرمانی

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.2.2.1

مقابله ای و سلوک ،گویههای مقیاس محقق ساخته این پژوهش
موتب تفکیک این دو اختالل از هم میگردد.
در مقایسه بتا مقیتاس افستردگی تیشتر و النتگ (،)CDS
مقیاس اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی عالوه بر ابعاد عاطفی و
خلقی مطرحشده در مقیاس افسردگی تیشر و النگ ابعاد دیگری
در مالک های تشخیصتی اختتالل کتژ تنظیمتی خلقتی ایتذایی
همچون احساس ناکتامی ،تحریتکپتذیری شتدید و مشتکالت
عملکردی را نیز موردبررسی قرار میدهد.
بهمنظور بررسی گویههای مقیاس پتژوهش ،از عامتل یتابی
محورهای اصلی با چرخش واریماکس ،روایی محتوایی (کمتی و
کیفی) ،روایی صوری (کمی و کیفی) ،روایی سازهای (اکتشافی و
تأییدی) و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .این مقیاس شتامل
 42سرال لیکرتی اختالل کژ تنظیمی خلقی ایذایی بوده و نمونته
آماری شتامل  333نفتر از والتدین کودکتان  6-14ستال شتهر
اصفهان در سال  1331اس .
با توته به اهمی تحریکپذیری و خشم در کودکان و پیامد
آن در عملکتترد اتتمتتاعی و تحصتتیلی آنتتان ،مقیتتاس متتوردنظر
بهعنوان ابتزاری معتبتر بترای شناستایی ایتن اختتالل پیشتنهاد
میگردد .دس اندرکاران درمانی و آموزشی میتوانند با استفاده از
این مقیاس در ته شناسایی بهتر و اقدامات درمانی و آموزشی
برنامهریزی کنند .به عبارتی میتوان نتیجه گرف که ستاخ و
روان سنجی این مقیاس که بر اساس معیار تشخیصتی و آمتاری
ویرایش پتنجم اختتالالت روانتی ستاختهشتده است  ،بته دلیتل
برخورداری از تامعی و تشخیص محور بتودن ،تهت ارزیتابی
کودکان مبتال به این اختالل مناسب می باشد .ازآنجاکه مقیتاس
برای مقطع سنی  6-14سال اتراشده و معیار تشخیصی اختالل
تا  18سالگی اس  ،اترا برای مقطع ستنی  14تتا  18ستالگی از
محدودی های پتژوهش بتوده کته پیشتنهاد متی شتود مقیتاس
موردنظر برای این محدوده سنی نیز تهت تعمتیم نتتایج اتترا
شود .انتظار میرود با انجام این پژوهشها بتوان کودکتان دچتار
تحریکپذیری شدید و لیر دورهای که فراوانی قابتلتتوتهی در
تمعی عمومی و بالینی دارند را بهطور مناسبی دستهبندی کرده
و خطمشیهای درمانی مناسبی را برای آنها تدوین کرد.
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تمام کسانی که در این مطالعه شرک داشتهاند تشکر و قدردانی
.میشود
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تحقیقات علمی میباشد که توسط دانشتگاه آزاد استالمی واحتد
 بدینوستیله از همکتاری.اصفهان (خوراسگان) به تصویب رسید
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