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 چکیده

رفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر 

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش پس-آزمونبالا انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش

کودک پسر مبتلا به اختلال  02تشکیل دادند. در این پژوهش  8921را کلیه کودکان پس مراکز توانبخشی شهر تهران در سال 

اتیسم با عملکرد بالا استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بر اساس پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم به عنوان حجم 

نفر( به شیوه تصادفی گمارش شدند. در ابتدا هردو گروه توسط 82نفر( و کنترل )82نمونه انتخاب و در دوگروه آزمایش )

(مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از آن 0222شده رفتارهای چالش برانگیز بودفیش، سیمونز، پارکر و لوییز )مقیاس تجدید نظر 

دقیقه ای آموزش کنترل تکانه را دریافت کردند. در حالی که گروه کنترل چنین  54جلسه  1نفر( به مدت 82گروه آزمایش)

 ها با استفاده ازان مجددا هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. دادهآموزشی را در زمینه کنترل تکانه دریافت نکردند. در پای

های این پژوهش نشان داد که آموزش کنترل تکانه موجب کاهش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته

ه و می توان از آموزش کنترل تکانه برفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا می شود. از این ر

 عنوان یک روش مداخله ای موثر در حوزه اختلال اتیسم بهره گرفت.

 اختلال اتیسم، رفتارهای چالش برانگیز، کنترل تکانه ها:کلید واژه

 

 

 

 

 

 مقدمه

ی فرد را در جهت برقراری شناختی است که ارتباط فرد را با دنیای خارج قطع کرده و توانای روان -اتیسم یک اختلال عصبی 

طور ند بهابرند و تاکنون پزشکان نتوانستهرسد مبتلایان در دنیای خودشان به سر میکند. به نظر میارتباط با دیگران سلب می

نخستین بار که اختلال اتیسم به (. 0285، 8جونز-دقیق علت آن را درک کنند )تونزلی، رابینسون، ویلیامز، بایر و کریستین

 از سوی های روانیت یک طبقه جداگانه شناخته شد تا کنون که پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری بیماریصور

اتیسم صورت گرفته است. در  اختلال ( منتشر شده است، تغییر و تحولات وسیعی در حوزه0289) 0پزشکی آمریکاانجمن روان
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ای روانی به دلیل مشکلاتی که در تفکیک اختلال اتیسم، اختلال هاختلال راهنمای تشخیصی و آماری  آخرین تجدید نظر

 «اختلال طیف اوتیسم»ده و آنها را تحت شآسپرگر، اختلال رت و اختلال تجزیه کودکی وجود داشت، همه این اختلالات حذف 

بر خلاف  ی،روان هایاختلال یو آمار یصیتشخ یراهنمانسخه پنجم همچنین  (.0284، 9هاردان)فونگ وند معرفی نموده ا

اتیسم را در دو حوزه کلی نقص در ارتباط و تعامل اجتماعی و رفتارها، اختلال ، معیارهای لازم برای تشخیص نسخه چهارم

شش مولفه اصلی  به هنگام در نظر (. 0289، 5، بلک و تیرنی)مایس های محدود و تکراری معرفی کرده استعلائق و فعالیت

های عاطفی، سبک این افراد شامل رفتارهای محدود و  تکراری، تعامل اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، پاسخگرفتن مشکلات 

 (.0289باشد )انجمن روانپزشکی آمریکا، شناختی و گفتار ناسازگارانه می

لال کودکان با اخت ها و کمبودرفتارهای چالش برانگیز در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم به فراوانی به چشم می خورد. نقص

، 4های اجتماعی و تعاملات ارتباطی بروز رفتارهای چالش برانگیز را توجیه می کند )هولدن و گیتسوناتیسم در زمینه مهارت

(. رفتارهای چالش برانگیز بر اساس سن، جنس، درجه و نوع ناتوانی متفاوت است و احتمال دارد تا زمانی که فرد به 0222

(. رفتارهای چالش برانگیز شدید ممکن است در ابتدا 0229، 2ت آن افزایش یابد )گیلبرگ و سودستدامبزرگ سالی برسد شد

ها باشد اما بعدها به دلیل افزایش نیاز به تحریک به رفتارهای خطرناک تر به صورت رفتار تحریک آمیز مانند تکان دادن دست

های صورت و بدن، از دست دادن بینایی یا شنوایی، ناهنجاری های عفونی،(. بیماری0220، 7تبدیل می شود )نیند و کلیت

های خطرناک رفتارهای چالش برانگیز برای کودکان و اطرافیان این افراد های عصبی و حتی مرگ می تواند از پیامدآسیب

 اجتماعی و شخصی منفی پیامدهای از ای مجموعه با رفتارهای چالش برانگیز اغلب (.8221، 1باشد )امرسون، کامینگ، بارت

 انیکس یا فرد، خود زندگی کیفیت یا و روحی و جسمی سلامت توجهی قابل طور به است ممکن رفتارهایی چنین. است همراه

 ممکن حتی شدید بسیار موارد در و کنند مختل را کنند می زندگی آنها نزدیکی در که یاکسانی و کنند می مراقبت آنها از که

 تاثیر از فراتر تواند رفتارهای چالش برانگیز می پیامدهای حال، این با (.0222 ،2توپسو موکادز،) شوند مرگ به منجر است

 حذف نهادی قوانین جامعه و خدمات از توجهیقابل طور به رفتارهای چالش برانگیز دارند که افرادی. باشد آنها فیزیکی

 اقیب رشد به مربوط هایناتوانی اختلال اتیسم و به مبتلا رفتارهای چالش برانگیز در افراد مناسب، مداخله شوند. بدونمی

 اجتماعی تعاملات که شود می باعث افراد این رفتارهای چالش برانگیز در وجود .(8217، 82مانند )مورفی، اولیور، کوربیتمی

 مانع یک عنوان رفتارهای چالش برانگیز به .بدهند دست از را اجتماعی یهافعالیت در مشارکت یهافرصت و شود محدود آنها

 رد،برنا والکر، پیروس، چادویک،) کند عمل هستند، مدرسه محیط در که کسانی برای ویژه به جدید یهامهارت یادگیری برای

 (. 0222 ،88تیلور
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ها آن از یکی است، شده گرفته نظر در کودکانرفتارهای چالش برانگیز  یبرا یمتفاوت مداخلات مختلف، یهاکردیرو به توجه با

 نوع تکانه، کنترل آموزش. است  80تکانه کنترل آموزش باشد، یماین رفتارها  بهبود و کاهش یبراها روش نیمؤثرتر از که

 یهاخواسته با و شود می مدرسه وارد کودک که زمانی اغلب ات رفتاری مشکل و است یرفتار - یشناخت مداخله از یگرید

 ایجاد باعثها آن ای تکانه رفتار که است آن امر این علت که گردد، می آغاز شود، می رو روبه آموزشی محیط و اجتماع

 (. 8928،یمانینر)دارند بهتری سازماندهی و بیشتر تمرکز به نیاز نتیجه در و شود می بیشتری نادرست یهاپاسخ

 کنترل یهامهارت آموزش دادند نشان یپژوهش در( 8925)فرد ییرضا و مرز کوله انیبگ ،یعباس ،یمانینر راستا، نیهم در

 این از توان یم و شود یم یپرت حواس و یتکانشگر کاهش باعث یریاض اختلال به مبتلا آموزان دانش به توجه و تکانه

 آموزش دریافتند یپژوهش در( 0288)89همکاران و پرستو. جست سود مناسب یا مداخله یهاروش عنوان بهها آموزش

 و فعال شیب آموزان دانش یلیتحص یهانهیزم همه در مشکلات، از یتوجه قابل مقدار تواند یم تکانه کنترل یهامهارت

. است یلیتحص یهاآزمون در بهتر عملکرد یبرا یمناسب نیب شیپ تکانه کنترل یراهبردها و بخشد بهبود را یرییادگ یناتوان

 یپرخاشگر کاهش در یخودکنترل یمهارتها آموزش یریگ کار به آثار یبررس به یمورد یپژوهش در( 0225)85رونن همچنین

 تعاملات و یخودکنترل شیافزا و ییذایا یرفتارها کاهش باعث یخودکنترل مهارت آموزش که داد نشان جینتا پرداخت،

 گراوند، پادروند، مرز، کوله انیبگ ،یدرآمد یفیشر از نقل به)شود یم یامقابله ینافرمان اختلال به مبتلا آموزان دانش یاجتماع

8920). 

رود که آموزش کنترل تکانه بر رفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با با توجه به پیشنه پژوهشی احتمال می

ه به فت کتوان پژوهشی را یاسازد این است که نمیعملکرد بالا تاثیر داشته باشد. آنچه اهمیت پژوهش حاضر را برجسته می

تعیین اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر رفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا پرداخته باشد. به 

دست آمده از آن در دلیل پر کردن خلا پژوهشی در این حوزه و کاربردی بودن نتایج بههمین دلیل انجام پژوهش حاضر به

به اختلال اتیسم با عملکرد بالا ضرورت دارد. ضمن این که با در نظر داشتن میزان شیوع بالا و قابل  توانبخشی کودکان مبتلا

(. و مزمن بودن آن، انتخابی بودن و تخصصی 0281، 84، بران، بیو، بیلدر، چارلز و کنستانتینونسنیستیکرتیسم)اُتوجه اختلال 

تیسم؛ ضرورت دارد، تا پژوهشگران اُای بر روی مشکلات خاص کودکان مبتلا به اختلال کردن مداخلات با مطالعات چند رشته

، یگلها و مشکلات خاص این کودکان توجه داشته باشند)ولکمار، سهای کاربردی بر روی نشانهبیشتری به انجام پژوهش

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر  رو (. از این0285، 82وودباری، کینگ، مک کراککن و استات

 رفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا است. و فرضیه ذیل قابل تدوین می باشد:

 ودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا موثر است.آموزش کنترل تکانه بر رفتارهای چالش برانگیز ک

 روش
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آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش آموزش کنترل تکانه به پس-آزمونروش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش

 عنوان متغیر مستقل و رفتارهای چالش برانگیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.

 

انتخاب  

 تصادفی

پیش 

 آزمون

پس  متغیر مستقل

 آزمون

    E  گروه

 آزمایش

R       T8   X     T0 

     C گروه

 کنترل

R      T8   T0 

 دیاگرام طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل

 

 02تشکیل دادند. در این پژوهش  8921جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان پس مراکز توانبخشی شهر تهران در سال  

کودک پسر مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بر اساس پرسشنامه سنجش دامنه 

شخیص اختلال اتیسم با عملکرد بالا، پسر بودن و قرار داشتن در محدوده های ورود دریافت تطیف اتیسم که واجد ملاک

های خروج آسیب حسی )آسیب شنوایی، آسیب بینایی(، ناتوانی جسمی و حرکتی و غیبت متوالی در و ملاک 85تا 82سنی

تخاب شدند  و در دو گروه جلسه از جلسات آموزشی بودند، از موسسه اتیسم حیات ارغوانی تهران به عنوان نمونه ان 0بیش از 

ها از ابزارهای زیر نفر( به شیوه تصادفی گمارش شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده82نفر( و کنترل )82آزمایش )

 استفاده شد.

گویه وجود دارد  09پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم: در این پرسشنامه که به وسیله والدین و معلمان تکمیل می شود 

)در صورت تکمیل شدن توسط درمانگر(  00ها در نظر گرفته می شود. کودکانی که نمره کلی آن 2-0رای هر گویه نمره که  ب

)در صورت تکمیل شدن والدین( باشد، به عنوان کودک دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا انتخاب می شوند. این  82و 

های حوزه تعاملات اجتماعی، تاخیر زبان و گفتار و مشکلات رفتاری و بازی 9پرسشنامه مشکلات افراد دارای اختلال اتیسم در 

( هنجاریابی 8922نمادین غیرعادی را می سنجد. پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم در داخل کشور توسط کاسه چی )

محاسبه شد که در گروه  CSI-5و  87شده است. برای برآورد روایی همگرایی این پرسشنامه همبستگی آن با دو پرسشنامه راتر

(، و 512/2، )CSI-5(، و ضریب همبستگی این پرسشنامه و 784/2والدین، ضریب همبستگی این پرسشنامه و پرسشنامه راتر، )

، CSI-5(، و ضریب همبستگی این پرسشنامه و 524/2در گروه معلمان، ضریب همبستگی این پرسشنامه و پرسشنامه راتر، )

معنادار بود. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در گروه والدین و معلمان کودکان عادی و طیف (، به دست آمد و 588/2)

های پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم برای غربالگری کودکان اتیسم با عملکرد بالا مناسب اتیسم نشان می دهد که گویه

 (.8922است )کاسه چی، 
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ظر ن ز: برای سنجش رفتارهای چالش برانگیز در این پژوهش از مقیاس تجدیدنظر شده رفتارهای چالش برانگیمقیاس تجدید 

این مقیاس برای سنجش رفتارهای چالش انگیز طراحی شده است. مقیاس مذکور  شده رفتارهای چالش برانگیز استفاده شد.

و رفتار  00رفتار یکنواختی، 08، رفتار آیینی02، رفتار وسواسی82، رفتار خودآزاری81ایدارای شش خرده مقیاس رفتار کلیشه

( اعتبار مقیاس 0227) 04(. لم و امان8922؛ به نقل از رضایی و لاری لواسانی، 0222، 05است )بودفیش و همکاران 09محدود

 28/2تا 71/2های آن از نظر شده رفتارهای چالش برانگیز را با استفاده از روش همسانی درونی برای خرده مقیاستجدید

 47/2(. به علاوه روایی مقیاس را با استفاده از همبستگی درونی بین8925)به نقل از خاموشی و میرمهدی، گزارش کرده اند 

و روایی سازه آن با  20/2به دست آورند. اعتبار مقیاس تجدید نظر شده با استفاده از آلفای کرنباخ برای کل مقیاس  79/2تا

دهنوی، غلامی و گزارش شده است )همتی، رضایی 21/2تا  21/2های آن بین محاسبه همبستگی کل مقیاس و زیر مقیاس

 (.0289قرقانی، 

 برنامه ایندقیقه ای به گروه آزمایش آموزش داده شد.  54جلسه 1روش اجرا: در پژوهش حاضر برنامه مداخله ای در طی

 آن، هدف که است ای مداخله تکانه، کنترل آموزش. است شده توصیف و تدوین 8222 سال در اسپری توسط آموزشی

 این. است عمل برای ارادی غیر و شدید تمایلات کاهش نهایت در و آنها انداختن تأخیر به ای، تکانه یهاانگیزه شناسایی

 شناسایی، وها آزمودنی رضایت جلب و مجوز کسب هماهنگی، از بعد که باشد می مرحله یا جلسه هشت دارای مداخله

 و شد بیان هاآن برای تحقیق هدف ابتدا ،کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا و معلمان و نیوالد  با مصاحبه و تشخیص

 و بخوانند را سؤالات دقت به که شد خواسته آنها از و گرفت قرارمربیان  اختیار درها پرسشنامه آزمون پیش مرحله در

 حد تا ار سؤالی و نمایند انتخاب اختلال اتیسم با عملکرد بالاکودکان مبتلا به  یهاویژگی با متناسب را نظر مورد پاسخهای

 گواه و آزمایشی گروه در تصادفی صورت به کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا سپس. نگذارند جواب بی امکان

 ماه کی مدت به بار دو ای هفته در و گروهی صورت به را تکانه کنترل یا قهیدق 54 جلسه  1 آزمایشی گروه و شدند گمارده

پرسشنامه مقیاس  منتخب، آموزان دانش گروه دو هرمربیان ، تکانه کنترل  برنامه آموزش جلسات انیپا در. نمودند دریافت

 . کردند لیتکم آزمون پس عنوان به رانظر شده رفتارهای چالش برانگیز تجدید 

 نتایج

 های توصیفییافته

 رفتارهای چالش برانگیز در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل . توصیف آماری نمرات8جدول

                                                             
18 . Stereotyped Behavior 

19 . Self-injurious Behavior 

20 . Compulsive Behavior 

21 . Ritualistic Behavior 

22 . Sameness Behavior 

23 . Restricted Behavior 

24 . Bodfish et.al 

25 . Lam & Aman 



 انحراف استاندارد میانگین تعداد مرحله گروه متغیر

رفتارهای چالش 

 براانگیز 

 کنترل
 222/7 28/52 82 آزمون شیپ

 452/2 12/91 82 آزمون پس

 آزمایش
 294/7 42/91 82 پیش آزمون

 021/1 98/97 82 آزمون پس

 

برانگیز به تفکیک برای  آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر رفتارهای چالش8در جدول و نمودار 

های آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که افراد گروه

ه دهد. درحالی کگروه کنترل در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت زیادی را نشان نمیگردد میانگین نمرات ملاحظه می

 در گروه آزمایش، شاهد کاهش بیشتر نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.

رد بالا، از کآموزش کنترل تکانه بر رفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عمل اثربخشی بررسی منظور به

آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. 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 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 Fمقدار  مجذورات

سطح 

 معناداری

 222/2 275/5 290/0 8 529/0 گروه * پیش آزمون

 

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

می باشد.  24/2( بزرگتر از =222/2pاست. بر اساس نتایج مندرج، سطح معناداری سطر اثر متقابل گروه و پیش آزمون )

 بنابراین فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته می شود.

 

  اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات-: نتایج آزمون کالموگروف 9جدول

 پس آزمون آزمون یشپ 

 متغیر

Z  کالموگروف

 اسمیرنوف

سطح معنی 

 داری

Z  کالموگروف

 اسمیرنوف

سطح معنی 

 داری

چالش رفتارهای 

 برانگیز

492/2 250/2 470/2 122/2 



 

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

باشد بنابراین فرض نرمال می 24/2 از بزرگتر شده محاسبه آماره معناداری سطح جدول، در مندرج نتایج اساس بر. است شده

 توزیع نمرات پذیرفته می شود. بودن

 هانتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس 5جدول

درجه آزادی  سطح معنی داری

0 

درجه 

 8آزادی

F متغیر 

 رفتارهای چالش برانگیز 111/2 8 81 942/2

 

فرض صفر ما مبنی برهمگنی باشد. از این رو نشان داده شده است، نتایج آزمون لوین معنادار نمی 5همانطور که در جدول 

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

 

 کنترل گروه رفتارهای چالش برانگیز در گروه آزمایش و مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج 4جدول

 Fمقدار  میانگین مجذورات  زادی درجه آ مجموع مجذورات  منبع تغییرات
سطح 

 معناداری 

 اندازه اثر

 211/2 228/2 552/8927 409/272 8 409/272 پس آزمون

 952/2 222/2 748/1 027/2 8 027/2 رفتارهای چالش برانگیز

    782/2 87 872/80 خطا

     81 242/8200 کل

 

های آزمایش و کنترل، در نمرات رفتاهای چالش برانگیز در گروهنتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه  4در جدول 

است و سطح معنی داری آن نیز کوچکتر از  748/1بدست آمده برابر با  Fمرحله پس آزمون، نشان داده شده است. مقدار 

 تر بودنبه پایین می باشد. از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه 28/2

موجب کاهش  کنترل تکانه موثر بوده وآموزش توان نتیجه گرفت که در پس آزمون، می شیآزمامیانگین نمرات گروه 

 رفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالامی شود.

 بحث و نتیجه گیری



ه بر رفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش کنترل تکان

های این پژوهش نشان داد که آموزش کنترل تکانه موجب کاهش رفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا به بالا انجام شد. یافته

 اختلال اتیسم با عملکرد بالا می شود.

 نشان یپژوهش در که نشان دادند (8925)فرد ییرضا و مرز کوله انیبگ ،یعباس ،یانمینر ،هایهای پژوهشها با یافتهاین یافته

 یتپر حواس و یتکانشگر کاهش باعث یریاض اختلال به مبتلا آموزان دانش به توجه و تکانه کنترل یهامهارت آموزش دادند

 درکه ( 0288)02همکاران و پرستو ، جست سود مناسب یا مداخله یهاروش عنوان بهها آموزش این از توان یم و شود یم

 نشدا یلیتحص یهانهیزم همه در مشکلات، از یتوجه قابل مقدار تواند یم تکانه کنترل یهامهارت آموزش دریافتند یپژوهش

 در ربهت عملکرد یبرا یمناسب نیب شیپ تکانه کنترل یراهبردها و بخشد بهبود را یرییادگ یناتوان و فعال شیب آموزان

 یمهارتها آموزش یریگ کار به آثار یبررس به یمورد یپژوهش درکه ( 0225)07رونن و  همچنین است یلیتحص یهاآزمون

 و ییذایا یرفتارها کاهش باعث یخودکنترل مهارت آموزش که داد نشان جینتا پرداخت، یپرخاشگر کاهش در یخودکنترل

 ،یرآمدد یفیشر از نقل به)شود یم یا مقابله ینافرمان اختلال به مبتلا آموزان دانش یاجتماع تعاملات و یخودکنترل شیافزا

 . همسو است. (8920 گراوند، پادروند، مرز، کوله انیبگ

 م واختلال اتیس به مبتلا رفتارهای چالش برانگیز در افراد مناسب، مداخله ها باید گفت بدوندر راستای تبیین این یافته

 باعث افراد این رفتارهای چالش برانگیز در وجود .(8217، 01مانند )مورفی، اولیور، کوربیتمی باقی رشد به مربوط هایناتوانی

 آندرسون،) بدهند دست از را اجتماعی یهافعالیت در مشارکت یهافرصت و شود محدود آنها اجتماعی تعاملات که شود می

 برای ویژه به جدید یهامهارت یادگیری برای مانع یک عنوان رفتارهای چالش برانگیز به (.8220 ،02چن هیل، لارکین،

 (.  در این میان کنترل تکانه0222 ،92تیلور برنارد، والکر، پیروس، چادویک،) کند عمل هستند، مدرسه محیط در که کسانی

 مؤثر بسیار کنند، اداره بزرگسالان نظارت و حمایت غیاب در را دهد تا رفتارشان می اجازه نوجوانان و کودکان به اینکه دلیل به

 ا ازت شود می سبب مسئولیت حس این نتیجه در و کنند مسئولیت احساس رفتارشان به نسبت تا می آموزد آنها به و است

 کنترل یزانم کودکان مبتلا به اختلال اتیسم، به تکانه کنترل فنون آموزش با توان می بنابراین. یابند بهبود نیز روانی لحاظ

 و کاهش مزاحم رفتارهای و ارتباطی یهامهارت در مشکل مانند مشکلات آنها از بسیاری نتیجه در که داد افزایش را آنان خود

 (.8918یافت)به پژوه و نوری،  خواهد افزایش آنها روان و سلامت اجتماعی یهامهارت

که آموزش کنترل تکانه موجب کاهش رفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا  های پژوهش حاضر نشان دادبه طور کلی یافته

توانبخشی کودکان اتیسم کاهش رفتارهای . با توجه به این که یکی از اهداف مهم به اختلال اتیسم با عملکرد بالا می شود

ر مفید خواهد بود. در مجموع نتایج بسیا این کودکانبرای آموزش کنترل تکانه است، در این میان استفاده از چالش برانگیز 

استفاده آموزش کنترل تکانه برکاهش رفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا به اختلال اتیسم  حاصل از این پژوهش بر اهمیت

  .تاکید داردبا عملکرد بالا 

                                                             
26 Presto etal 

27 Ronen 

28 Murphy G, Oliver C, Corbett 

29 Anderson  & Larkin  & Hill & Chen 

30 Chadwick & Piroth  &Walker  & Bernard & Taylor 



محدود بودن تعداد ها، و یتعداد اندک آزمودن، پسر یتهای پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر روی جنساز جمله محدودیت

 بود. بنابراین شایسته است که در تعمیم پذیری نتایج احتیاط شود.جلسات مداخله ای در زمینه آموزش کنترل تکانه 

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

های مسئولین سازمان و آموزش و پروش استثنایی و سازمان بهزیستی دورهشود که ن پیشنهاد میبیشتری انجام شود. همچنی

و درمانگران اختلال اتیسم در نظر بگیرند و در آخر پیشنهاد می شود آموزش مربیان  آموزشی کنترل تکانه برای معلمان،

ردد جرا گاصورت مستمر و منظم به ژه اختلال اتیسم در مراکز و مدارس وی توانبخشی و درمانی به صورت خدماتکنترل تکانه 

 .کودکان مبتلا به اختلال  اتیسم را کاهش داد بتوان از بسیاری از مشکلاتتا 

 منابع

. یذهن مانده عقب آموزان دانش پرخاشگرانه یرفتارها کاهش در یدرمان ینقاش ریتأث(. 8918)ریدهف ؛ینور ،حمدا پژوه، به

 .844-872 ص دوم، شماره ،یتیترب علوم و یروانشناس مجله

(.اثربخشی روش یکپارچگی حسی در کاهش رفتارهای کلیشه ای کودکان 8925خاموشی، محمد و میرمهدی، رضا)

 .509-587(55)88درخودمانده. فصلنامه روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی، 
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 وانبخشی.کارشناسی ارشدکاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و ت

 هب مبتلا آموزان دانش یپرت حواس و ی،تکانشوریجانیه پردازش بر تکانه کنترل آموزش یاثربخش(. 8928)حمدم ،یمانینر

 .828-0/800 شماره ،0 دوره ،یریادگی یهایناتوان مجله. یاضیر اختلال
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 سال ،یرفتار و یشناخت علوم یهاپژوهش. یاضیر اختلال به مبتلا آموزان دانش یپرت حواس و یتکانشگر ،یجانیه پردازش بر
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Abstract 

The aim of this study was to determine the effectiveness of impulse control training on the 

challenging behaviors 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 consisted of all children after rehabilitation centers in Tehran in 

8921. In this study, 02 boys with autism with high performance were selected using the 

available sampling method based on the autism spectrum measurement questionnaire as 

the sample size and were randomly assigned to two experimental groups (82 people) and 

control (82 people). Initially, both groups were evaluated by a revised scale of the 

challenging behaviors of Budapest, Simmons, Parker, and Louise (0222). After that, the 

experimental group (82 people) received impulse control training for 1 54-minute sessions. 

While the control group did not receive such training in the field of impulse control. In the 

end, both groups were re-evaluated. Data were analyzed using covariance analysis. The 

findings show that impulse control training reduces the challenging behaviors of children 

with high-functioning autism. Therefore, impulse control training can be used as an effective 

intervention method in the field of autism. 
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