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 چکیده

انجام شد.  مداخله ای کنترل تکانه بر مشکالت رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنیپژوهش حاضر، با هدف اثربخشی برنامه 

روش این پژوهش از نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان 

ر مقطع ابتدایی بودند، تشکیل دادند. در شهر تهران مشغول به تحصیل د1397-1398کم توان ذهنی  که در سال تحصیلی 

دانش آموزدختر با کم توانی ذهنی روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.  20دراین پژوهش تعداد 

نفر( 10نفر( و کنترل)10پس از تکمیل پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر توسط معلمان، این دانش آموزان در دو گروه آزمایش)

دقیقه ای برنامه مداخله ای کنترل تکانه  45جلسه  8نفر( به مدت 10شیوه تصادفی گمارش شدند. پس از آن گروه آزمایش) به

را دریافت کردند. در حالی که گروه کنترل چنین آموزشی را برنامه مداخله ای کنترل تکانه دریافت نکردند. بعد از پایان جلسات 

الت رفتاری راتر به عنوان پس آزمون توسط معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی، تکمیل مداخله ای  ، مجددا پرسشنامه مشک

استفاده شد. یافته ها نشان دادکه برنامه مداخله  (ANCOVAراهه ) یک یانسکوار یلتحلشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از 

روه آزمایش شده است. با توجه به یافته های ای کنترل تکانه موجب کاهش  مشکالت رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی گ

این پژوهش می توان از برنامه مداخله ای کنترل تکانه را با هدف کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی پیشنهاد 

  داد.

 : کنترل تکانه ، مشکالت رفتاری، کم توان ذهنیکلید واژه ها

 

 

 

 



 مقدمه

1هوشیتوان کماصطالح  2او تحولی آمریک هوشیهای  توانی توسط انجمن کم 2013 که از سال  استفاده قرار گرفته است، مورد  

روبرو با محیط محدودیت  می شود  رفتارهای سازشیو  عملکرد ذهنی ی که شاملهای افرادی را توصیف می کند که در حیطه

3رفته باشد)گوپاالنسالگی صورت گ 18یعنی قبل از های اولیه رشد؛  در سال ن ها و تشخیص آ هستند راهنمای (. 2016، 

4های روانی )ویراست پنجم(تشخیصی و آماری اختالل 5تحولی-کم توانی هوشی را جز اختالل های عصبی  که در دوره  می داند، 

 قضاوت، یادگیری تحصیلی ریزی، مسئله، برنامه ، حلاللکلی، مانند استد ذهنیشود و با کمبودهایی در توانایی  رشد شروع می

طوری که معیارهای  شود. به در عملکرد انطباقی منجر می الالتیگردد. این کمبودها به اخت و یادگیری از تجربه مشخص می

شخصی و رفتارهای  اللمشارکت اجتماعی و استق شخصی و اجتماعی در یک یا چند جنبه از زندگی روزانه مانند ارتباط، اللاستق

)انجمن روانپزشکی رفتاری است التشناختی، عاطفی و مشک الالتاین کودکان شامل اخت الالتسازشی دچار نقصان میگردد. اخت

6آمریکا  ،2013.) 

ها ویژه شان  نسبت به کودکان عادی، مشکالت رفتاری بیشتری را نشان دهند، آن این افراد همچنین با توجه به محدودیت

رو های متعددی روبهها نشات  می گیرد، با شکستناختی آنهای شهای گوناگون که غالبا از محدودیتها به دلیل  محدودیت

های گوناگون خواهد بود. )انجمن ها ناکامی است که خود سر آغاز پرخاشگری به گونهمی شوند و پیامد همه این عدم موفقبت 

7کم توان های ذهنی و تحولی آمریکا آورد. کودکان وجود می مشکالت رفتاری، مشکالت فردی و اجتماعی فراوانی را به(. 2013،

(. وجود 1387کنند ) سیف،های گوناگون مواجهه میبا مشکالت رفتاری ، خانواده، آموزشگاه و اجتماع را با مسایل و دشواری

 بر بزرگ یمانع رایز. است آورده ستوه به را ها آن پرورش و آموزش انیمرب و معلّمان یتمام کودکان، نیدر ا یمشکالت رفتار

 بزرگ مانع نیا یبرطرفساز یراستا در همواره اء،یاول یحتّ و انیمرب و معلّمان و است کودکان نیا پرورش و وزشآم راه سر

 (. 1388)صمدی،  کنندی م ییجو چاره یتیترب و یآموزش

شکالت رفتاری  یبرا یمتفاوت مداخالت مختلف، یها کردیرو به توجه با ست، شده گرفته نظر در کودکانم  ها آن از یکی ا

8تکانه کنترل آموزش باشددد، یم پرخطر یرفتارها بهبود و کاهش یبرا ها روش نیمؤثرتر از که  تکانه، کنترل آموزش. اسددت  

ست یرفتار – یشناخت مداخله از یگرید نوع شکال و ا سه وارد کودك که زمانی اغلب ت رفتاری م سته با و شود می مدر  خوا

شی محیط و اجتماع های ست آن امر این علت که گردد، می آغاز شود، می رو روبه آموز  ایجاد باعث ها آن ای تکانه رفتار که ا

 (. 1391،یمانینر)دارند بهتری سازماندهی و بیشتر تمرکز به نیاز نتیجه در و شود می بیشتری نادرست های پاسخ

 کنترل یها مهارت آموزش دادند نشان یپژوهش در( 1394)فرد ییرضا و مرز کوله انیبگ ،یعباس ،یمانینر راستا، نیهم در

 آموزش این از توان یم و شود یم یپرت حواس و یتکانشگر کاهش باعث یریاض اختالل به مبتال آموزان دانش به توجه و تکانه

سب یا مداخله یها روش عنوان به ها ست سود منا ستو. ج 9همکاران و پر ش در( 2011)  یها مهارت آموزش دریافتند یپژوه

شکالت، از یتوجه قابل مقدار دتوان یم تکانه کنترل ص یها نهیزم همه در م  یرییادگ یناتوان و فعال شیب آموزان دانش یلیتح

 . همچنیناسددت یلیتحصدد یها آزمون در بهتر عملکرد یبرا یمناسددب نیب شیپ تکانه کنترل یراهبردها و بخشددد بهبود را

1رونن 0 ش در( 2004) س به یمورد یپژوه شگر کاهش در یخودکنترل یهارتهام آموزش یریگ کار به آثار یبرر  پرداخت، یپرخا

 دانش یاجتماع تعامالت و یخودکنترل شیافزا و ییذایا یرفتارها کاهش باعث یخودکنترل مهارت آموزش که داد نشددان جینتا

 .(1392 گراوند، پادروند، مرز، کوله انیبگ ،یدرآمد یفیشر از نقل به)شود یم یا مقابله ینافرمان اختالل به مبتال آموزان
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2 .  American Association on Intellectual and  Developmental Disabilities 
3 .  Gopalan, 
4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)  
5 .  Neurodevelopmental Disorders 
6.  American Psychiatric Association 
7 .  American Association on Intellectual and  Developmental Disabilities 
8 impulse control training 
9 Presto etal 
1 0 Ronen 



هنجاری های در کاهش مشکالت رفتاری و نامداخله ای کنترل تکانه با در نظر گرفتن پیشینه پژوهش که نشان از تاثیر 

توان ذهنی به  رفتاری می باشد. ضرورت انجام این پژوهش احساس می شود. و امید است تا مربیان و معلمان دانش آموزان کم

بردی آموزش آموزش در زندگی این گروه از دانش آموزان پی ببرند و به صورت کارل تکانه مداخله ای کنتراهمیت آموزش برنامه 

عیین اثربخشی آموزش ت را در برنامه های آموزشی آن ها بگنجانند. از این رو هدف از این پژوهش  مداخله ای کنترل تکانهبرنامه 

 وزان کم توان ذهنی است.بر مشکالت رفتاری دانش آممداخله ای کنترل تکانه آموزش برنامه 

 روش

مداخله ای کنترل  در این پزوهش برنامهروش این پژوهش از نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 

وهش را کلیه دانش جامعه این پژ تکانه به عنوان متغیر مستقل  و مشکالت رفتاری به عنوان  متغیر وابسته در نظر گرفته شد.

هران مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی بودند، تشکیل در شهر ت1397-1398زان کم توان ذهنی  که در سال تحصیلی آمو

ه پژوهش انتخاب دانش آموزدختر با کم توانی ذهنی روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمون 20دادند. دراین پژوهش تعداد 

تدایی و بهره ن، کم توان ذهنی آموزش پذیر،مشغول به تحصیل در مقطع اب.مالك های ورود آزمودنی ها شامل دختر بودشدند.

ی خروج آزدمونی ها شامل استفاده از مداخالت آموزشی مشابه، معلولیت حسی و غیبت و مالك ها 70-75تا 50-55هوشی 

 یر استفاده شد:زبزار ان از اآموزدانشجلسه برنامه آموزشی بود.در این پژوهش برای سنجش مشکالت رفتاری  2متوالی در 

1توسط مایکل راتر 1965پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر )فرم معلم( : این پرسشنامه در سال  1 و همکاران تهیه شده و مورد 

شود و فرم ب )فرم (. پرسشنامه راتر دارای دو فرم الف )فرم والدین( که توسط والدین تکمیل می1372تجدید نظر قرار گرفته )

عبارت ساده تشکیل شده است که  26از  "ب"پرسش و فرم  31دارای  "الف "شود. فرمپر می آموزدانشمعلم  معلم( که توسط

های روانی کودکان است )راتر، های برای مشخص کردن ناراحتیتوسط معلم تکمیل می شود ویکی از رایج ترین پرسشنامه

ها عبارت مربوط وه سواالت خاصی را در بر می گیرد. زیر گروهزیر گروه طبقه بندی شده که هر گر 5(. این پرسشنامه به 1976

 به آنها عبارتند از:

 پرخاشگری و بیش فعالی .1

 اظطراب و افسردگی  .2

 ناسازگاری اجتماعی  .3

 رفتارهای ضد اجتماعی .4

 اختالل کاستی توجه .5

اتر استخراج ز پرسشنامه رعبارت مستقیما ا 24عبارت است که از این تعداد  30اختالل کمبود توجه این پرسشنامه شامل 

، آن را به یک ماده به علت تشابه 4عبارت جدید و تبدیل  6( با توجه به فرهنگ ایرانی 1375شده اند. مهریار و همکاران)

ر و کودکان دارای عبارتی تبدیل نمودند. این آزمون توسط راتر و همکاران جهت تمایز گذاشتن بین کودکان بهنجا 30پرسشنامه 

ی )شیراز( بکار ( برای ارزیابی کودکان ایران1375تاری تنظیم شده است. این پرسشنامه توسط مهریار و همکاران )مشکالت رف

های متعددی چه در ایران و سایر کشورها درمورد قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه ها و پژوهشگرفته شده. تا به حال بررسی

دهند. این آزمون، در ایران به وسیله مهریار و همکاران ن باالیی را در این مورد نشان میها ضریب اطمیناراتر انجام گرفته. اکثر آن

مه در وجود ( میزان توافق تشخیص روانپزشکی با پرسش نا1992ترجمه و مورد استفاده قرارگرفته است. در پژوهش مهریار)

 معنی دار بوده است. %001اختالل و انواع فرعی آن در سطح 

 برنامه ایندقیقه ای به گروه آزمایش آموزش داده شد.  45جلسه 8در پژوهش حاضر برنامه مداخله ای در طیشیوه اجرا: 

 شناسایی آن، هدف که است ای مداخله تکانه، کنترل آموزش. است شده توصیف و تدوین 1999 سال در اسپری توسط آموزشی

 دارای مداخله این. است عمل برای ارادی غیر و شدید تمایالت هشکا نهایت در و آنها انداختن تأخیر به ای، تکانه های انگیزه

  با مصاحبه و تشخیص شناسایی، و ها آزمودنی رضایت جلب و مجوز کسب هماهنگی، از بعد که باشد می مرحله یا جلسه هشت

                                                             
1 1 .  Rutter 



 در ها پرسشنامه آزمون یشپ مرحله در و شد بیان آنها برای تحقیق هدف ابتدا ،کم توان ذهنی آموزان دانش و معلمان و نیوالد

 های ویژگی با متناسب را نظر مورد پاسخهای و بخوانند را سؤاالت دقت به که شد خواسته آنها از و گرفت قرار نیمعلم اختیار

 در تصادفی صورت بهکم توان ذهنی  آموزان دانش سپس. نگذارند جواب بی امکان حد تا را سؤالی و نمایند انتخاب آموز دانش

 دو ای هفته در و گروهی صورت به را تکانه کنترل یا قهیدق 45 جلسه  8 آزمایشی گروه و شدند گمارده گواه و مایشیآز گروه

 منتخب، آموزان دانش گروه دو هرمعلمان  ، تکانه کنترل  برنامه آموزش جلسات انیپا در. نمودند دریافت ماه کی مدت به بار

 . کردند لیتکم آزمون پس نعنوا به راپرسشنامه مشکالت رفتاری راتر 

 نتایج

 یافته های توصیفی

 ی در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترلمشکالت رفتار توصیف آماری نمرات .1جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد مرحله گروه متغیر

 مشکالت رفتاری

 کنترل
 7.062 40.90 10 آزمون شیپ

 6.546 39.80 10 آزمون پس

 آزمایش
 8.934 49.50 10 پیش آزمون

 7.206 37.30 10 آزمون پس

ی به تفکیک برای افراد مشکالت رفتارآمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر 1در جدول و نمودار 

ت. همان طور که مالحظه های آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده اسگروه

دهد. درحالیکه در گروه گردد میانگین نمرات گروه کنترل در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت زیادی را نشان نمیمی

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

کم توان ذهنی، از آزمون دانش آموزان ش مشکالت رفتاری برنامه مداخله ای کنترل تکانه بر کاه اثربخشی بررسی منظور به

 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 2جدول

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی ع مجذوراتمجمو منبع تغییرات

 069/0 074/4 932/2 1 932/2 * پیش آزمونگروه 

یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض اصلی انجام تحلیل کواریانس آورده شده  نتایج تحلیل 2در جدول

می باشد. بنابراین  05/0( بزرگتر از  =069/0pل گروه و پیش آزمون )است. بر اساس نتایج مندرج، سطح معناداری سطر اثر متقاب

 فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته می شود.

  اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات-: نتایج آزمون کالموگروف 3جدول

 پس آزمون آزمون یشپ 

 سطح معنی داری کالموگروف اسمیرنوف Z سطح معنی داری کالموگروف اسمیرنوف Z متغیر

 899/0 572/0 965/0 530/0 یمشکالت رفتار

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پیش آزمون و پس آزمون آورده  –نتایج آزمون کالموگروف  3در جدول 

ن فرض نرمال باشد بنابرایمی 05/0شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول، سطح معناداری آماره محاسبه شده بزرگتر از 

 بودن توزیع نمرات پذیرفته می شود.

 نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها 4جدول

 متغیر F 1درجه آزادی 2درجه آزادی  سطح معنی داری

 یمشکالت رفتار 899/0 1 18 356/0



ا مبنی بر همگنی مین رو فرض صفر نشان داده شده است، نتایج آزمون لوین معنا دار نمی باشد. از ا 4همانطور که در جدول 

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

 کنترل گروه ی در گروه آزمایش ومشکالت رفتار مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج 5جدول

 اندازه اثر سطح معناداری  Fمقدار  میانگین مجذورات  دی درجه آزا مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 0.988 0.001 1367.446 979.523 1 979.523 پیش آزمون

 0.340 0.009 8.749 6.267 1 6.267 یمشکالت رفتار

    0.716 17 12.177 خطا

     19 1022.950 کل

ل، در مرحله های آزمایش و کنتری در گروهت رفتارمشکالنتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات  7در جدول 

می  01/0ز ااست و سطح معنی داری آن نیز کوچکتر  749/8بدست آمده برابر با  Fپس آزمون، نشان داده شده است. مقدار 

میانگین نمرات بودن  ترباشد. از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به پایین

دانش ی رمشکالت رفتاموجب کاهش  در پس آزمون، می توان نتیجه گرفت که برنامه مداخله ای موثر بوده و شیآزماگروه 

 می شود. یآموزان کم توان ذهن

 بحث و نتیجه گیری

 ذهنی انجام شد. پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی برنامه مداخله ای کنترل تکانه بر مشکالت رفتاری دانش آموزان کم توان

 یپژوهش در که نشان دادند (1394)فرد ییرضا و مرز کوله انیبگ ،یعباس ،یمانینر ،این یافته ها با یافته های پژوهش های 

 حواس و یتکانشگر کاهش باعث یریاض اختالل به مبتال آموزان دانش به توجه و تکانه کنترل یها مهارت آموزش دادند نشان

( 2011)12همکاران و پرستو ، جست سود مناسب یا مداخله یها روش عنوان به ها آموزش این از نتوا یم و شود یم یپرت

 یلیتحص یها نهیزم همه در مشکالت، از یتوجه قابل مقدار تواند یم تکانه کنترل یها مهارت آموزش دریافتند یپژوهش درکه 

 در بهتر عملکرد یبرا یمناسب نیب شیپ تکانه کنترل یهاراهبرد و بخشد بهبود را یرییادگ یناتوان و فعال شیب آموزان دانش

 یمهارتها آموزش یریگ کار به آثار یبررس به یمورد یپژوهش درکه ( 2004)13رونن و  همچنین است یلیتحص یها آزمون

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

 ،یدرآمد یفیشر از نقل به)شود یم یا مقابله ینافرمان اختالل به مبتال آموزان دانش یاجتماع تعامالت و یخودکنترل شیافزا

 . همسو است. (1392 گراوند، پادروند، مرز، کوله انیبگ

 دهد تا رفتارشان یم ازهاج نوجوانان و کودکان به اینکه دلیل به در راستای تبیین این یافته ها می توان گفت: کنترل تکانه

 مسئولیت احساس شانرفتار به نسبت تا می آموزد آنها به و است مؤثر بسیار کنند، اداره بزرگساالن نظارت و حمایت غیاب در را

 کنترل فنون موزشآ با توان می بنابراین.  یابند بهبود نیز روانی لحاظ تا از شود می سبب مسئولیت حس این نتیجه در و کنند

 مشکل مانند ت آنهامشکال از بسیاری نتیجه در که داد افزایش را آنان خود کنترل میزان کم توان ذهنی، آموزان دانش به هتکان

ت)به پژوه، یاف خواهد افزایش آنها روان و سالمت اجتماعی های مهارت و کاهش مزاحم رفتارهای و ارتباطی های مهارت در

 (.1386غباری، علیزاده و همتی، 

از برنامه مداخله ای کنترل تکانه بر کاهش مشکالت رفتاری دانش بر اهمیت استفاده یافته های این پژوهش ع در مجمو

، ارائه راهکارهای عملی به کم توان ذهنیمربیان ، معلمان و بنابراین، آگاهی دادن به والدین .تاکید داردآموزان کم توان ذهنی 

، روانشناسان و سازمان بهزیستی به کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی، اطالع رسانی کم توان ذهنی مسئولین مدارس

                                                             
1 2 Presto etal 
1 3 Ronen 



زیادی در کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان کم  ، تاثیربرنامه مداخله ای کنترل تکانه درباره نقش و اهمیت انو متخصص

 داشت. خواهد توان ذهنی

محدود بودن ها، و تعداد اندك آزمودنیدختر،  یتروی جنسهای پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر از جمله محدودیت  

در شود که پیشنهاد می بود. بنابراین شایسته است که در تعمیم پذیری نتایج احتیاط شود.تعداد برنامه مداخه ای کنترل تکانه 

 و تعداد جلسات  نمونه با حجمو پژوهش های بعدی توجه داشته باشد. دانش آموزان کم توان ذهنی  جنسیت های آتی بهپژوهش

همچنین پیشنهاد می گردد و در آخر پیشنهاد می شود معلمان، مربیان دانش آموزان کم توان ذهنی در  بیشتری انجام شود.

 رابطه با نحوه اجرای برنامه مداخله ای کنترل تکانه به دانش آموزان کم توان ذهنی تسلط الزم را پیدا کنند.
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Abstract 

The present study aimed to evaluate the effectiveness of the impulse control intervention 

program on the behavioral problems of mentally retarded students. The method of this 

research was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The 

study population consisted of all mentally retarded students who were studying in elementary 

school in the academic year of 1398-1397 in Tehran. In this study, 20 female students with 

mental retardation of the available sampling method were selected as the research sample. 

After completing the Ratter Behavioral Problems Questionnaire by teachers, the students 

were randomly assigned to two experimental (10 subjects) and control (10 subjects) groups. 

After that, the experimental group (10 people) received the impulse control intervention 

intervention program for 8 45-minute sessions. While the control group did not receive such 

training, the impulse control intervention program. After the intervention sessions, Rutter's 

behavioral problems questionnaire was again completed as a posttest by teachers of mentally 

retarded students. One-way analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data. 

The results showed that the impulse control intervention program reduced the behavioral 

problems of the mentally retarded students in the experimental group. Based on the findings 

of this study, it is possible to suggest impulse control from the intervention program with the 

aim of reducing the behavioral problems of mentally retarded students. 
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