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 چکیده

 مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالاپژوهش حاضر، با هدف تعیین  اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر 

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشانجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه

کودک پسر  مبتلا به اختلال  02ه هدفبود. از بین جامع 6931کودکان مبتلا به اختلال  اتیسم مراکز درمانی شهر تهران در سال 

گروه عنوان حجم نمونه انتخاب و در دوگیری در دسترس)براساس پرونده روانپزشکی( بهاتیسم با عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه

ورد متاری راتر پرسشنامه مشکلات رفشیوه تصادفی گمارش شدند. در ابتدا هردو گروه توسط نفر( به62نفر( و کنترل )62آزمایش )

هفته دریافت کردند.  0ای در طول دقیقه 02جلسه  8ارزیابی قرار گرفتند. پس از آن گروه آزمایش برنامه آموزش مدیریت خشم را در 

ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان هر دو گروه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده

های این پژوهش نشان داد که آموزش مدیریت خشم بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا موثر فتهیا

است. از این رو می توان از آموزش مدیریت خشم به عنوان یک روش  آموزشی موثر در کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به 

 رد. اختلال اتیسم با عملکرد بالا استفاده ک
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 مقدمه

ارتباط اجتماعی متقابل و تعامل اجتماعی و الگوهای  کردنمداوم در برقرارنقص که با  است 0تحولی-یعصب اختلال یک6اتیسم لاختلا

ه لحاظ بالینی در ویرایش پنجم راهنمای آماری و گردد که بها وعلایق مشخص میای در رفتار، فعالیتمحدود تکراری و کلیشه

                                                             
1 . Autism Disorder 
2 . Neurodevelopmental Disorders 



، 0شود )انجمن روانپزشکی آمریکابندی میبه سه سطح که شامل: سطح یک، سطح دو و سطح سه تقسیم 9های روانیتشخیصی اختلال

کلات متقابل، مشهیجانی  -اجتماعی و تعامل اجتماعی این کودکان شامل نقص در تعامل اجتماعی مربوط به ارتباطکلات مش(. 0262

الگوهای محدود تکراری و لات مشک(. 0262، 2)سادوکشود و نقص در ایجاد، حفظ و درک روابط میان فردی میارتباط غیرکلامی 

ای و تکراری دارد، یـا از اشیاء  ها وعلایق نیـز شـامل ایـن مـوارد اسـت: فـرد حـرکات فیزیکی کلیشهای در رفتار، فعالیتکلیشه

ان زیم بسیار محدود و ثابت دارد که از لحاظ شدت یا لایقیکند؛ فرد به شدت پایبند روتین اسـت؛ ع ک شکل استفاده میهمیشه به ی

محیط،  های حسیغیرمعمولی به بعضی جنبهعلاقه های حس یا توجه غیرطبیعی هستند؛ واکنش افراطی یا تفریطی در مقابـل محرک

ی نورها کند به بعضدهد، بعضی اشیاء را به طور افراطی بو یا لمس می نش شــدید نشان میی اشیاء واکهابه بعضی صداها و یا بافت

های (. نرخ شیوع اختلال اتیسم در سال0269)انجمن روانپزشکی آمریکا، دهــد بسـیار شدیدی نشــان میلاقه یا اشیا چرخان ع

باشد تولد می 23در  6نرخ شیوع اختلال اتیسم در کودکان (.  0261، 1سرعت افزایش یافته است )سازمان بهداشت جهانیاخیر به

هزار گزارش شده 62در  0/32پژوهشی میزان شیوع این اختلال براساس  در ایران نیز(. 7،0268ها)مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری

 . (0262)صمدی، مک کانگی، است

ها و کمبود کودکان با اختلال اتیسم در ه چشم می خورد. نقصمشکلات رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم به فراوانی ب

(. مشکلات رفتاری 0221، 8های اجتماعی و تعاملات ارتباطی بروز مشکلات رفتاری را توجیه می کند )هولدن و گیتسونزمینه مهارت

سالی برسد شدت آن افزایش یابد  بر اساس سن، جنس، درجه و نوع ناتوانی متفاوت است و احتمال دارد تا زمانی که فرد به بزرگ

ها (. مشکلات رفتاری شدید ممکن است در ابتدا به صورت رفتار تحریک آمیز مانند تکان دادن دست0229، 3)گیلبرگ و سودستدام

فونی، های ع(. بیماری0220، 62باشد اما بعدها به دلیل افزایش نیاز به تحریک به رفتارهای خطرناک تر تبدیل می شود )نیند و کلیت

 های خطرناک مشکلاتهای عصبی و حتی مرگ می تواند از پیامدهای صورت و بدن، از دست دادن بینایی یا شنوایی، آسیبناهنجاری

 پیامدهای از ای مجموعه با مشکلات رفتاری اغلب (.6338، 66رفتاری برای کودکان و اطرافیان این افراد باشد )امرسون، کامینگ، بارت

 دگیزن کیفیت یا و روحی و جسمی سلامت توجهی قابل طور به است ممکن رفتارهایی چنین. است همراه اجتماعی و شخصی منفی

 شدید بسیار موارد در و کنند مختل را کنند می زندگی آنها نزدیکی در که یاکسانی و کنند می مراقبت آنها از که کسانی یا فرد، خود

 تاثیر از فراتر تواند مشکلات رفتاری می پیامدهای حال، این با (.0221 ،60توپسو موکادز،) شوند مرگ به منجر است ممکن حتی

 بدون شوند.می حذف نهادی قوانین جامعه و خدمات از توجهیقابل طور به رفتار مشکلات رفتاری دارند که افرادی. باشد آنها فیزیکی

فتاری مشکلات ر مانند. وجودمی باقی رشد به مربوط هایناتوانی اختلال اتیسم و به مبتلا مشکلات رفتاری در افراد مناسب، مداخله

 بدهند دست از را اجتماعی یهافعالیت در مشارکت یهافرصت و شود محدود آنها اجتماعی تعاملات که شود می باعث افراد این در

 کسانی برای ویژه به جدید یهامهارت یادگیری برای مانع یک عنوان مشکلات رفتاری به (.6330 ،69چن هیل، لارکین، آندرسون،)

 (. 0222 ،60تیلور برنارد، والکر، پیروس، چادویک،) کند عمل هستند، مدرسه محیط در که

 کاهشو  خشم مدیریت یهارتمها شگستر یارـدر این میان آموزش مدیریت خشم یک مداخله روانی تربیتی است ب

 در که ستا مناسب یادفرا یابر بیشترنی مادر خلۀامد نــی. ادشو اجرا بالینیجمعیت از  یهایژو وهگر یا ربهنجا ادفرا یسیبپذیرآ

                                                             
3 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 
4 . American Psychiatric Association 
5 . Sadock 
6 .World Health Organization 
7. Centre for Disease Control and Prevention 
8 Holden & Gitlesen 
9 Gillberg & Soderstrom 
10 Nind & Kellett 
11 Emerson & Cummings  &  Barrett 
12 Mukaddes   & Topcu 
13 Anderson   &  Larkin   &  Hill & Chen 
14 Chadwick & Piroth   & Walker   &  Bernard & Taylor 



(. از این رو با توجه به شایع بودن 0222و دارای مشکلات رفتاری هستند)اوانس،  دهنبو رداربرخو فیکا رتمهااز  خشم مدیریت مینۀز

 ها نیز نیاز دارند تا مدیریت خشم را آموزش ببنند. مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم آن

آنچه اهمیت تحقیق حاضر را برجسته می سازد این است که نمی توان تحقیقی را یافت که به بررسی اثربخشی آموزش مدیریت 

پرداخته باشد. و با در نظر گرفتن اینکه مشکلات رفتاری  انجام بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالاخشم  

می باشد. به همین دلیل استفاده از آموش مدیریت خشم   کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالای های اصلاز مشکلات و چالش

بررسی بسیار ضروری است تا ضمن پر کردن  بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالاو بررسی اثربخشی آن 

هدف از پژوهش حاضر از این رو  ز گامی در جهت بهبود شرایط این کودکان برداردخلا تحقیقی در این زمینه، به لحاظ کاربردی نی

 تعیین  اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا است.

 روش 

آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش از نوع نیمه

کودک پسر  مبتلا به اختلال اتیسم با  02بود. از بین جامعه هدف 6931مبتلا به اختلال  اتیسم مراکز درمانی شهر تهران در سال 

زمایش دوگروه آعنوان حجم نمونه انتخاب و در گیری در دسترس)براساس پرونده روانپزشکی( بهعملکرد بالا با استفاده از روش نمونه

 شیوه تصادفی گمارش شدند.نفر( به62نفر( و کنترل )62)

 

 ابزار

و همکاران تهیه شده و مورد تجدید 62توسط مایکل راتر 6312پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر )فرم معلم(: این پرسشنامه در سال 

شود و فرم ب )فرم معلم( که وسط والدین تکمیل می(. پرسشنامه راتر دارای دو فرم الف )فرم والدین( که ت6970نظر قرار گرفته )

عبارت ساده تشکیل شده است که توسط معلم  01از « ب»پرسش و فرم  96دارای « الف»شود. فرم آموز پر میتوسط معلم دانش

این پرسشنامه  (.6371های روانی کودکان است )راتر، های برای مشخص کردن ناراحتیتکمیل می شود ویکی از رایج ترین پرسشنامه

 ها عبارت مربوط به آنها عبارتند از:زیر گروه طبقه بندی شده که هر گروه سوالات خاصی را در بر می گیرد. زیر گروه 2به 

 پرخاشگری و بیش فعالی .6

 اظطراب و افسردگی  .0

 ناسازگاری اجتماعی  .9

 رفتارهای ضد اجتماعی .0

 اختلال کاستی توجه .2

عبارت مستقیما از پرسشنامه راتر استخراج شده  00عبارت است که از این تعداد  92مل اختلال کمبود توجه این پرسشنامه شا

 92ماده به علت تشابه، آن را به یک پرسشنامه  0عبارت جدید و تبدیل  1( با توجه به فرهنگ ایرانی 6972اند. مهریار و همکاران)

گذاشتن بین کودکان بهنجار و کودکان دارای مشکلات رفتاری  عبارتی تبدیل نمودند. این آزمون توسط راتر و همکاران جهت تمایز

( برای ارزیابی کودکان ایرانی )شیراز( بکار گرفته شده. تا به حال 6972تنظیم شده است. این پرسشنامه توسط مهریار و همکاران )

ها پرسشنامه راتر انجام گرفته. اکثر آن های متعددی چه در ایران و سایر کشورها درمورد قابلیت اعتماد و اعتبارها و پژوهشبررسی

دهند. این آزمون، در ایران به وسیله مهریار و همکاران ترجمه و مورد استفاده قرارگرفته ضریب اطمینان بالایی را در این مورد نشان می

                                                             
15 . Rutter 



 622فرعی آن در سطح ( میزان توافق تشخیص روانپزشکی با پرسش نامه در وجود اختلال و انواع 6330است. در پژوهش مهریار)

 درصد معنی دار بوده است.

قبل از آموزش مدیریت خشم برای جلب همکاری والدین برای شرکت کودکان مبتلا به اختلال اتیسم باعملکرد شیوه اجرای پژوهش: 

ین والد در جلسات آموزشی مدیریت خشم، یک جلسه در مرکز برگزار شد و پژوهشگر به تشریح فواید آموزش مدیریت خشم برای

 کودکان مبتلا به اختلال اتیسم باعملکرد پرداختند.  

هفته دریافت کردند. در حالی که  0ای در طول  دقیقه02جلسه  8پس از آن گروه آزمایش برنامه آموزش مدیریت خشم را در 

 گروه کنترل این نوع مداخله رو دریافت نکردند.



 نتایج

 های توصیفی یافته

 ی در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترلمشکلات رفتار توصیف آماری نمرات .6جدول

انحراف  میانگین تعداد مرحله گروه متغیر

 استاندارد

 مشکلات رفتاری

 کنترل
 212/7 32/02 62 آزمون شیپ

 207/1 89/93 62 آزمون پس

 آزمایش
 391/8 26/03 62 پیش آزمون

 021/7 90/97 62 آزمون پس

های هی به تفکیک برای افراد گرومشکلات رفتارآمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر  6در جدول و نمودار 

گردد میانگین آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می

 دهد. درحالیکه در گروه آزمایش، شاهد کاهشدر پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت زیادی را نشان نمی نمرات گروه کنترل

 نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم. بیشتر

بر کاهش مشکلات رفتاری، از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. آموزش مدیریت خشم  اثربخشی بررسی منظور به

 نتایج مربوط به اجرای این آزمون و بررسی مفروضات آن در ادامه ارائه شده است.

 نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس 0جدول

 منبع تغییرات

مجموع 

 درجه آزادی مجذورات

میانگین 

 Fمقدار  مجذورات

سطح 

 معناداری

* پیش گروه 

 آزمون
392/0 6 391/0 279/0 218/2 

یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض اصلی انجام تحلیل کواریانس آورده شده است.  نتایج تحلیل 0در جدول

می باشد. بنابراین فرضیه  22/2بزرگتر از  (=218/2pبر اساس نتایج مندرج، سطح معناداری سطر اثر متقابل گروه و پیش آزمون )

 همگنی رگرسیونی پذیرفته می شود.

  اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات-. نتایج آزمون کالموگروف9جدول

 پس آزمون آزمون یشپ 

 متغیر
Z  کالموگروف

 اسمیرنوف

سطح معنی 

 داری

Z  کالموگروف

 اسمیرنوف

سطح معنی 

 داری

مشکلات 

 یرفتار
291/2 812/2 279/2 838/2 

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پیش آزمون و پس آزمون آورده شده  -نتایج آزمون کالموگروف  9در جدول 

باشد بنابراین فرض نرمال بودن توزیع می 22/2است. بر اساس نتایج مندرج در جدول، سطح معناداری آماره محاسبه شده بزرگتر از 

 پذیرفته می شود.نمرات 



 هانتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس 0جدول

درجه آزادی  سطح معنی داری

0 

درجه 

 6آزادی

F متغیر 

 یمشکلات رفتار 838/2 6 68 927/2

 

همگنی نشان داده شده است، نتایج آزمون لوین معنا دار نمی باشد. از این رو فرض صفر ما مبنی بر  0همانطور که در جدول 

 باشد.ها، برقرار میواریانس متغیرها مورد تایید قرار می گیرد. بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه همگنی واریانس

 کنترل گروه ی در گروه آزمایش ومشکلات رفتار مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج 2جدول

 اندازه اثر سطح معناداری  Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 388/2 226/2 001/6917 209/373 6 201/373 پیش آزمون

 902/2 223/2 708/8 017/1 6 018/1 یمشکلات رفتار

    761/2 67 638/60 خطا

     63 372/6200 کل

 

های آزمایش و کنترل، در مرحله پس ی در گروهمشکلات رفتارنتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات  7در جدول 

می باشد. از این  26/2است و سطح معنی داری آن نیز کوچکتر از  708/8بدست آمده برابر با  Fآزمون، نشان داده شده است. مقدار 

در  شیزماآه تر بودن میانگین نمرات گرورو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به پایین

کودکان مبتلا به اختلال اتیسم ی مشکلات رفتارموجب کاهش  پس آزمون، می توان نتیجه گرفت که برنامه مداخله ای موثر بوده و

 می شود. با عملکرد بالا

 بحث و نتیجه گیری

انجام  بالا اتیسم با عملکردپژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال 

شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مدیریت خشم موثر واقع شده است و موجب کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال 

 اتیسم با عملکرد بالا شده است. 

 مدیریت مینۀدرز که ستا مناسب یادفرا یابرتوان گفت از آن جایی که آموزش مدیریت خشم در راستای تبیین این یافته می

توانند از این نوع مداخله و دارای مشکلات رفتاری هستند. کودکان مبتلا به اختلال اتیسم می دهنبو رداربرخو فیکا رتمهااز  خشم

ش های اجتماعی لازم را بر ابراز وجود ندارن و آموزمند گردند چرا که علاوه بر مشکلات رفتاری این کودکان مهارتبسیار بهره

 های مدیریت خشم این کودکان را به سمت رفتارهای بهنجار هدایت می کند.مهارت

که آموزش مدیریت خشم سبب کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال  های پژوهش حاضر نشان دادبه طور کلی یافته

ت، در این اسدکان اتیسم کاهش مشکلات رفتاری توانبخشی کو. با توجه به این که یکی از اهداف مهم اتیسم با عملکرد بالا می شود

و یان مرب، معلمان، بسیار مفید خواهد بود. بنابراین، آگاهی دادن به والدین این کودکانبرای آموزش مدیریت خشم میان استفاده از 

 ه کارشناسان سازمان آموزش، اطلاع رسانی بویژه اختلال اتیسم ، ارائه راهکارهای عملی به مسئولین مدارسدرمانگران اختلال اتیسم

ر د، تاثیر بسزایی آموزش مدیریت خشم درباره نقش و اهمیت ان، روانشناسان و متخصصو سازمان بهزیستی و پرورش استثنایی

 داشت. کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال  اتیسم با عملکردبالا خواهد



محدود بودن تعداد ها، و تعداد اندک آزمودنی، پسر یتتنها بر روی جنسهای پژوهش حاضر، انجام پژوهش از جمله محدودیت

 بود. بنابراین شایسته است که در تعمیم پذیری نتایج احتیاط شود.جلسات آموزشی مدیریت خشم 

تری شبی و تعداد جلسات  با حجم نمونههای بعدی و پژوهشجنسیت توجه داشته باشد.  های آتی بهشود که پژوهشپیشنهاد می

های آموزشی مسئولین سازمان و آموزش و پروش استثنایی و سازمان بهزیستی دورهشود که انجام شود. همچنین پیشنهاد می

 .و درمانگران اختلال اتیسم در نظر بگیرندمربیان  مدیریت خشم برای معلمان،

 منابع

 .آموزان دبستانی شهر گنابادتاری و کمبود توجه در دانشهمه گیرشناسی اختلالات رف(. 6972زاده جوانشیر )مهریار، دژکام، توکلی
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Abstract 

The aim of this study was to determine the effectiveness of anger management training on the 

behavioral problems of children with autism with high performance. The research method was 

semi-experimental with pre-test-post-test design with control group. The statistical population of 

this study included all children with autism disorder in Tehran's medical centers in 0267. Among 

the target population, 02 boys with high-functioning autism were selected using the available 

sampling method (based on psychiatric records) as the sample size and randomly assigned to two 

experimental groups (62 people) and control (62 subjects). Initially, both groups were assessed by 

Rutter's Behavioral Problems Questionnaire. The experimental group then received the anger 

management training program in 8-02minute sessions over 0 weeks. In the end, both groups were 

re-evaluated. Data were analyzed using covariance analysis. The study found that anger 

management training was effective in treating behavioral problems in children with high-

functioning autism. Therefore, anger management training can be used as an effective educational 

method in reducing the behavioral problems of children with autism with high performance. 
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