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 مدیریت خشم در افراد با ناتوانی یادگیری خفیف تا متوسط
 استادیار دانشگاه تهران / فاطمه نصرتی

 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران/ فر معصومه امینی

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز/ عزیز محمدی

 کارشناسی تربیت معلم شرافت تهران / منیره خسروی

 
 چکیده

برای تنها مسائل سالمت روانی است اما این رویکرد اخیراَ و رایج مربوط به درمان انتخابی  ،نوعیرفتاری-شناختیدرمان : پیشینه

ش ایآزم  صورتبه رفتاری–درمان شناختی از شواهد محدودی برای استفاده .است شده همسان سازیی رافراد با ناتوانی یادگی

این مداخله .دارزیابی خواهد کررفتاری خشم را -فته درمان شناختیه 21تأثیر  این مطالعه.و محدود وجوددارندکوچک شده کنترل

وسیلۀ های پیگیری بهآموزش الزم بذکر است که. یابند ارائه خواهد شدکنندگانی که حضور میوسیلۀ کارمندان روزانه و شرکتهب

 .انجام شده است(کندکسی که نظارت را فراهم می)شناس بالینی روان

گروه طرح در مقابل مداخالت گروهی،در ی چند محوری اتصادفی خوشهبا انتخاب شدۀ آزمایش کنترلطرح: طرح ها/اهشیوه

نتایج در انتهای مداخله و شش ماه بعد از مداخله . انجام شده است  گروها مربوط به سطوحدر تصادفیانتخاب لیست انتظار با در

وسیلۀ نتایج به. پرخاشگری خواهد بود /خشمو سالمت روانی  هایاز شاخص ایگسترهشامل مطالعه این . ارزیابی خواهد شد

کیفی  هایداده. خواهد شد و تکمیل آوریو مراقبین خانه جمع با اشتغال تمام وقتچنین  کارمندان اصلی کنندگان و هماستفاده

-این مطالعه هم. د کردنارزیابی خواه،و خدمات  ایحرفهغیردرمانگران  ،کنندگانتأثیر مداخله را بر شرکت اند،آوری شدهکه جمع

 .های استفاده از خدمات خواهد شدشامل تجزیه و تحلیل نتایج و هزینهچنین 

های روزانه برای افراد با یی و تاثیر کارکنان در فراهم کردن فعالیتاعنوان اولین آزمایش برای بررسی کارهاین پژوهش ب :بحث

که توسط درمانگر انجام  CBT، که قادر به استفاده از درمان عادی برای تعمیم یک مداخله مدیریت خشم بر پایه ناتوانی یادگیری

این مفهوم که درمانگران متخصص، مزایای قابل توجهی در ارائه خدمات کنترل خشم به افراد دارای .می گیرد،ساخته شده است

 بعالوه، درمانگران .دهندنشان می دهند،رائه میاطح حمایتی که درمانگران روانشناس به این افراد ناتوانی یادگیری در مقایسه با س

های مستقیم و های اقتصادی، هزینهتحلیل. کنندمتخصص در ردیابی و شناسایی نیازهای ناشناخته این افراد،نقش بسزایی ایفا می

بخشد و اگر های کمی را بهبود میداده تفسیرهای کیفی،تحلیل. سی می کندها را بررمستقیم مداخالت و میزان اثرگذاری آنغیر

 .شودمیتاثیر بگذارد، به جوامع بزرگتری تعمیم داده پژوهش بصورت مثبت 

 اختالل یادگیری، مدیریت خشم : های کلیدی واژه 
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 مقدمه

و در (2،1002روت و فینگی)رفتاری درمان انتخابی برای مسائل سالمت روانی رایج است -درمان شناختی 

ارزیابی درمان . ن اولویت اصلی بالینی توصیه شده استاعنوبه انگلستاندۀایاالت متح دولتیدانشگاه بزرگ 

سازمان بهداشت ایاالت متحده  .رفتاری برای افراد با مسائل سالمت روانی گسترش یافته است -شناختی

-منظور افزایش قابلیت دستبه ،رفتاری-شناختیدرمانگر  0700میلیون دالر برای آموزش 270اًاخیر،انگلستان

اگرچه، از افراد با ناتوان یادگیری ( 1007، 1دوچ وسیپ)یابی به برنامه درمان روانشناسی اختصاص داده است 

بینی نشده است و داخل این برنامه پیشدر آنها های ویژه نیاز چون که  بعید است که از این رشد بهره ببرند،

 یاصطالح تشخیصی ناتوان.این جمعیت، در مراحل ابتدایی قرار دارندآن بر ی تاثیرهنوز ضرورت پژوهش درباره

نقص )"هوشییناتوان"جهانی بهداشتبه افرادی که شرایط تعریف سازمان  برای اشاره انگلستان،ریادگیری د

و معادل با  شودمیکار برده به را دارند،(زرگسالیب، با سن بروز قبل از یتوانایی هوشی و عملکردهردو معنادار در 

-جامعه روان) استفاده شده است انگلستانتا به حال در ایالت متحده است که  "ماندگی ذهنیعقب"اصطالح 

و  ،برای افراد با ناتوانی یادگیری منطبق شده استرفتاری -درمان شناختی اًاخیر(. 1001شناسان بریتیش، 

مطالعات موردی . موردی گسترده استهای عات موردی و سریلیی در این جمعیت شامل مطااشواهدی بر کار

لیندسی، )کنداختالالت روانی توصیف می رفتاری با تنوع-درمان شناختی ی ازآمیزنسبتاَ بزرگی نتایج موفقیت

های نگهداری شواهد از آزمایشهر حال، به. (1002، 2؛ تیلر، لیندسی و ویلنر1002ویلنر،  ؛0،1001؛ هاتون2111

خشم . وجوددارندترین شواهد پایه در ارتباط با خشم پیشرفته .انجام شده در مناطق مختلف،خالی از لطف نیست

تواند به وجود هم میخاشگری چه خشم بدون بروز پراگر.برای افراد با ناتوانی یادگیری است مشکلیک به عنوان 

( 1002، 2تیلر و نواکو) با ناتوانی یادگیری با پرخاشگری کالمی و فیزیکی همراه است ددر افرا ولی،بیاید

آلن و )های رفتاری شدید استپرخاشگری دلیل اصلی برای بزرگساالن با ناتوانی یادگیری مرتبط با چالش

 ،پرخاشگری( 2112 ، الو، فیلیس و بلکمن)نیاز دارد برای درمان، بع مداخالت گستردهاو به من(. 2111فیلیس، 

اماکن مسکونی، و ازی جدا، ویژه محرومیت از خدمات از جملههای وخیمی ناشی از خشم کنترل نشده به پیامد

 های پرخاشگرانهرفتار .(1007آلن، الو، بروفی و مور،)مربوط است در اکثر موارد درگیری با نظام عدالت جنایی

-ها فراهم میو کیفیت مراقبتی که آن(2117جنکینز، روز و لوول، )شناس بر رفاه کارمندان روانچنین هم
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خدمات کشوری که از بزرگساالن با ناتوانی یادگیری حمایت (. 2111روز، جونزو فلتچر، )گذارند ،تاثیر میکنند

خشم  مشکالت مربوط بهرواج . کنندمیخشم دریافت  مشکالت در حیطهشماری از کنند منابع اطالعات بیمی

، خشم (1001بنسون و بروکز، )دهدبرخی اشکال پرخاشگری را بروز می ،در جمعیت افراد با ناتوانی یادگیری

( 2111)و الود  برای مثال، لیندسی: رانگیز داردبهای چالش افرادی با برچسب رفتار میان درراباالترین رواج 

مشکالت کنند های یادگیری مراجعه میها و ناتوانیچالش،جعین که به خدمات کشوری از مرا%0 دگزارش کردن

 .دهندبروز می طور معناداربهرا خشم از لحاظ بالینی  موجود در حیطه

دادن، دوکر و کورزیلز، )شوندمی کنترلدرمانی یا رفتار درمانیوسیلۀ دارور رایج بهطوههای چالش برانگیز برفتار

نیز رفتاری -مداخالت مدیریت خشم شناختی ،، بر پایۀ اثبات تجربیاما(.1000، 2اتسون، بامبر و مایویل؛ م2111

، در (2112؛ بنسون، 2111؛ بنسون، 1000، 1بنسون، رایس و مارانتی)تواند خشم و پرخاشگری را کاهش دهدمی

افزایش قابل توجهی ،این مسائل درمان عنوان رویکرد اولیه برای پذیرش مدیریت خشم به درسال گذشته  10

 . دیده شده است

-مک ؛ 100گیلوری و نیوتن، کاب، مکمک)افسردگیحوزه در دو مطالعه  کنترل شده تصادفی  استثناءبه 

مطالعات کنترل  آن دراست که شناختی روان ایهنمای عنوانفقط به، خشم (1001، 0کاب و کرشاوگیلوری، مک

دو آزمایش چند .، استفاده شده استدر افراد با ناتوانی یادگیری رفتاری-شناختی مداخالت برای ارزیابی شده

 یاکنترل  گروه برای خشم، با شرایط افراد در رفتاری-مداخالت شناختیاند که که در آن وجهی چاپ شده

اجتماعی و های ها شامل چندین مداخالت گروهی مدیریت خشم در موقعیتاین. اندلیست انتظار، مقایسه شده

عات موردی از لچنین مطاهم.(1007ویلنر، ) های دادگاهی استعات درمان فردی در موقعیتلیک مجموعه مطا

با این وجود، این مطالعات رایج و (. 1001روز،  روز، داد و)های اجتماعی است عات انفرادی در موقعیتلمطا

، 2؛ هاسیتوس و هال1007ویلنر، ) انده نکردهاند و از تخصیص تصادفی کامل،برای درمان استفادمحدود شده

 افراد با ناتوانی یادگیریدر کارایی آن و کمک به گزارشات مدیریت خشم ، ازجملهعات منتشر شدهلمطا(. 1001

شده  ماه حفظ  الی  0 های پیگیریاهداف درمانی دردورهچنین در مدیریت بهتر خشم همسان هستند هم

اطالعات اندک در . های دیگر موجود استشواهدی در مورد تعمیم آن به موقعیت چنینهم. (1007ویلنر، )است

دهی یک مطالعۀ اخیر ارتباط معنادار بین کاهش پاسخ چنین،همنایی این مداخالت وجود دارد جمورد عوامل 

راهم می ی را فبنابراین برخی شواهد. های سازگاری با خشم را گزارش کرده استخشم و افزایش کاربرد مهارت
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ویلنرو ) .بخشی آن، سازگار استنسبت به اثر مدیریت خشم، آموزشی ویژه–روانیکند که محتوای برنامه 

 (.1007، 2تاملینسون

 (1001هاسیتوس و هال، ) های پرخاشگرانه در افراد با ناتوانی یادگیریدر بازبینی اخیر مداخالت برای رفتار 

رفتاری گروهی -مطالعۀ درمان شناختی شامل  که شناسایی شده است محتواتنها چهار مطالعۀ مناسب برای 

 (. 1002تیلر، نواکو و گیلمر، )خشم است رفتاری انفرادی -و درمان شناختی (1001نر، جونز و تامز، لوی)

شناختی بر پرخاشگری در کودکان و -ری و رفتاریاین بازبینی شامل شواهد اندک در مورد کارایی مداخالت رفتا

که واسطۀ اینبه .شناسی وجود داردتالش بالینی صحیح اندک از لحاظ شیوه. گساالن با ناتوانی یادگیری استبزر

 .ضروری است ترمداخالت مؤثر ندنزدهندگان خدمات ضربه میها به عواطف افراد، مراقبین، و ارائهرفتار

اولیه کاهش پرخاشگری هدایت شده و بهبود ماآزمایشات کنترل شده تصادفی با توان  مناسب،استفاده از نتایج 

-می را توصیه شوندمیگیری و انجام اندازه استاندارد یهاتوسط مقیاس که در کیفیت زندگی و کارایی

 .(1001هاسیتوس و هال، ).کنیم

ف افراد با ناتوانی یادگیری متوسط تا خفی مداخالت مدیریت خشم دستکاری شده ویژهکارایی  میزان، این مطالعه

 . کارمندان خدمات در کاهش سطوح خشم گزارش شده ارزیابی خواهد کرد وسیلهبههای خدماتی موقعیتدر 

 طرح/هاشیوه

مرکزی مداخالت گروهی مداخالت خشم دستکاری شده ای چنداین مطالعۀ  تالش کنترل شدۀ تصادفی خوشه

های کنترل و مداخله در ای، گروهخوشهدر طرح تصادفی چند.  در مقابل گروه کنترل یا  لیست انتظار است

اندازۀ نمونه مطالعات منتشر شده  .شوندداخل یک مرکز برای جلوگیری از ناخالصی بین اعضا سازش فهرست می

چنین کارمندان هم. ویژه در افراد با ناتوانی یادگیری،اندازه تاثیر بزرگ را گزارش کرده استاز مدیریت خشم به

شناس طی جلسات که دو روان شناس داشته باشند،یی کمتر نسبت به درمانگران روانخدمات ممکن است کارا

های کنترل شده ، با ما در نظر داریم اندازۀ تاثیر متوسط رادرآزمایش .دو بار بر کار درمانگران نظارت داشتند

 (.1002، 1ویلنر، براس و فیلیپس) استفاده از همان محصول نهایی مشاهده شده ،تشخیص دهیم

مرکز خدمات روزانه افراد با ناتوانی یادگیری خفیف تا متوسط در استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد،  2

استفاده کنندۀ  1و حداکثر  2در هر شهرستان یا گروه حداقل . نویسی کردندقوچان، شیروان، فاروج و درگز  نام

استفاده 70طور میانگین در کل در حدود شدند؛ که بهطور تصادفی جایگزین خدمات در گروه کنترل و مداخله به

مرکز خدمات روزانه افراد با ناتوانی یادگیری خفیف تا متوسط در استان خراسان  2نویسی کننده خدمات نام

و  2در هر شهرستان یا گروه حداقل . نویسی کردندشمالی، شهرستان بجنورد، قوچان، شیروان، فاروج و درگز  نام
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طور میانگین طور تصادفی جایگزین شدند؛ که بهستفاده کنندۀ خدمات در گروه کنترل و مداخله بها 1حداکثر 

 .نویسی کردند و هیچ افتی در طی مطالعه دیده نشداستفاده کننده خدمات نام70در کل در حدود 

قب منزل یا کارمند برپایۀ انگیزش به نقش و صداقتشان و یک مرا(در حد امکان سه)درهر مرکز، حداقل دو

 .  شوندنویسی میگر  نامموقعیت اقامتگاهی به عنوان تسهیل

-های خروج را نداشته باشند، واجدای ورود و هیچکدام از معیاراستفاده کنندۀ خدمات  در صورتی که همۀ معیار

 (.2جدول )شرایط برای این مطالعه هستند

 

 

 

 

  
 کنندگانمعیارهای ورود و خروج شرکت: 2جدول  

 های وروداستفادۀ کنندگان خدماتمعیار های خروج استفادۀ کنندگان خدماتمعیار

 ارائۀ خدمات به دلیلی غیر از تشخیص ناتوانی یادگیری 
 

 .کرده استشناختی برای خشم یا پرخاشگری دریافت درحال حاضر درمان روان

 

درمان خشم یا پرخاشگری شناس بالینی را برای افرادی که بصورت اورژانسی ارجاع به روان

 .کندمی درخواست

 

 .دهدپذیر بزرگساالن را نشان میکند که حمایت آسیبشرایطی را تجربه می

 

 

 شناس، در مورد فرد شرکت کننده در گروه قضاوت کندهر دلیلی که باعث می شود روان

 کنند بزرگسالی که خدمات ناتوانی خفیف تا متوسط دریافت  می

 

وسیلۀ کارمندان خدمات مشکالتی درمدیریت خشم دارند و بهافرادی که  

 . شوندشناسایی می

 

 .ند بهبود در مدیریت خشم را یاد بگیرندافرادی که امیدوار

 

 .قادر است که رضایت رسمی فراهم کند

 

 

 .قادر است که سنجش را کامل کند
 

 های ورود خدمات معیار های خروج خدماتمعیار

 .مدیریت خشم را اجرا کرده استخدمات برنامۀ 

 

 .هیچ تسهیالت مناسبی برای کار گروهی وجود ندارد
 

کننده خدمات مسائل مدیریت خشم گزارش شده  در بین حداقل چهار استفاده

 .خواهند شرکت کنندهای ورودی فردی را دارا هستندو میکه معیار
 

ر گروه آموزش عنوان رهبدسترسی به حداقل دو عضو کارمند که مایلند به

 . ببینند

 . نامۀ کتبی را برای شرکت فراهم خواهد کردمدیر خدمات رضایت
 

 

 ابزارپژوهش

 مداخله
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را شامل دوازده هفته ( 1001 ٰ  ویلنر و تامیلسون)رفتاری راهنمایی شده -کنندگانی که مداخلۀ شناختیشرکت

شناس روان.دریافت می کنندعنوان تکلیف خانه قبل از شروع مداخله کامل آموزشی به-جلسات گروهی روانی

را با استفاده از راهنمای درمانی متخصص، جلسات آموزشی اصول مدیریت خشمبالینی، برای درمانگران غیر

حدید جلسات آموزشی اضافه با صال. کندکند بعالوه از نظارت دو بار در هفته در طی هفته پیروی میفراهم می

 . شودمی آموزش کارمندان با پیروی از راهنمای آموزشی بر طبق اهداف این پروژه فراهم. شودآموزشگر فراهم می

-شناختیانگیزانند؛ عناصر روانهای که خشم را برمیاندازراه: شوند شاملموضوعاتی که در هر جلسه بیان می

های کنند یا با موقعیتروز خشم جلوگیری میهای شناختی و رفتاری که از برفتاری خشم؛ استراتژی

ارائه به میزان . است(ورزیجرأت)های قابل پذیرش بروزخشمشیوه. کنند، هستندبرانگیزانندۀ خشم مقابله می

بعد از جلسۀ اول، . و ایفای نقش متکی است(".سازد؟های که مرا خشمگین میچیز"مانند)زیادی به بارش مغزی 

لسه به بحث تسهیل کننده در مورد  تجربیات یک یا دو شرکت کنندۀ اعضای گروه در حدود یک سوم هر ج

های که ممکن است به شیوۀ متفاوتی به پیامد بهتر مسئله به موقعیتهای حلاصوالً شیوه.یابداختصاص می

ای ممکن از ارائۀ ما تا ج. شودتر میبر آن زبان استفاده شده در هر جلسه سادهعالوه. کنندمنجر شود، تمرکز می

همین منظوردر پایان هر جلسه، از شرکت کنندگان به. کنیمتصویری به جای مواد نوشتاری استفاده می

دار شوند که شامل کار با اعضای کارمند برای تکمیل تحلیل شود که تکالیف منزل را عهدهدرخواست می

ده است، که توصیف تحلیل و ارزیابی با ها را در طی هفته خشمگین کرهای است که آنکارکردی موقعیت

کند و پیشنهادات در پایان مداخله گزارشاتی که هر شرکت کننده فراهم می. عمل می آیداستفاده از کتاب کار به

تفاوت هر گزارش، مفهوم مورد . شوددهد، ارائه میکارمند که توان او برای رسیدن به اهداف درمانی افزایش می

 . کنداده کنندۀ خدمات، ترسیم میتری از استفپذیرش

هفته   2.سازی و شش ماه بعد پیگیری خواهد شدهفته بعد از تصادفی  2کننده بعد از مداخله، هر شرکت

هفته مداخله، برای آموزش همکاران و دو هفته  21دو هفته قبل از شروع . شودبعنوان محدوده زمانی انتخاب می

ماه پیگیری،   بعد از . مرکزی و غیبت کارمندان، در نظر گرفته می شودبندی احتماال تأخیر به علت خوشه

شودو از تمام کنندگان منعقد میتوافق قراردادی با خدمات شرکت. شودمداخالت به گروه کنترل ارائه می

 .دشومینامه گرفتهکنندگان؛ مراقبین منزل یا موقعیت اقامتگاهی، درمانگران و مدیران مراکز  رضایتشرکت

مهم است، . شودشود و فراوانی درک مورد بررسی واقع میآزمایش به طور کالمی با شرایط ساده توضیح داده می

-کنیم میزان اطالعات، شامل اطالعات کمتر از حد معمول شرکتزمانی که با افراد با ناتوانی هوشی کار می

-کننده فراهم میومی که برای هر شرکتبر کاربرگ اطالعات عمعالوه. کنندگان را مورد توجه قرار دهیم
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برند و در کنند که آن را به خانه میچنین کاربرگ اطالعات ساده را دریافت میکنندگان خدمات همشود؛استفاده

 (.1007، 2دوج و سیپ)اوقات فراغتشان و با سرعت خودشان مطالعه می کنند

  3 وکسلر کوتاه فرم

 هایآزمونخرده و کالمی هایآزمونخرده شامل و کاربرددارد سال  2 تا  کودکان هوش ارزیابی برای آزمون این

-جمله ارقام،فراخنای واژگان، ها،حساب،مطلب،شباهتدرک اطالعات، شامل کالمی آزمونخرده .است کالمیغیر

 تصاویر، کردنمرتب تصاویر، تکمیل شامل آن کالمیغیر آزمونخرده و است حروف-اعداد کردن مرتب ها،

  .است ماتریس استدالل و هندسیطراحی ها،ماز ها،نماد جستجوی کردن اشیاء، کدگذاری،جور ها،مکعب طراحی

 .شوند می تبدیل سه معیار انحراف و ده میانگین با استاندارد هاینمره به مقیاس خرده هر در خام هاینمره

 بهرهوش ترتیببدین شوند ومی جمع هم با جداگانه یک هر کالمیغیر و کالمی هایآزمونخرده نمرات سپس

 .شوندمی محاسبه جداگانه طوربه کلی بهرهوش سپس و کالمی،غیر و کالمی

 آزمون کل قابلیت و %12تا %10 بین کالمیغیر های آزمونخرده ،% 1تا11 کالمی هایآزمون اعتماد قابلیت

 .است شده گزارش 17%تا% 12

 هوش مقیاس چهارم ویرایش ریون؛ روندۀپیش های ماتریس از حاصل هاینمره با0 وکسلر ار حاصل هاینمره

 پرند، یکتا،شکوهی) است داده نشان معنادار وکسلرهمبستگی تحصیلی پیشرفت انفرادی وآزمون بینه -استنفورد

2012.) 

 

 (ویرایش سوم)مقیاس دامنۀ لغات تصویری انگلیسی

 (1002هاتون و امرسون،)فرم کوتاه مقیاس رفتار سازشی 

 .گرددگر درمان تکمیل میوسیله مراقبین منزل یا اقامتگاه یا تسهیلبه

 نمایه برانگیختگی 

نمایۀ برانگیختگی، شاخص مستقیم پاسخ . شودکنندۀ خدمات، در دورۀ پیگیری کامل میوسیلۀ استفادهبه

شود، کنندۀ خدمات استفاده میفراوان در گروه شرکتطور هایی برانگیزانده خشم است که بهعاطفی به  موقعیت

موقعیت گوناگون  12چنین شامل فهرستی از هم(. 1000؛ پافرو تگرسون،1002تیلر و نواکو، )شود تعریف می

نمرات این . سنجدای میزان خشم را میگزینهانگیزاند که هر کدام در مقیاس چهاراست که خشم را برمی

 (.1002تیلرو نواکو، )دهددهی کارمندان نشان میا سطوح پرخاشگری خود گزارشها ارتباط را بشاخص
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؛ ویلنر و 1001ویلنر و تامیلسون، )گرددگر تکمیل میوسیلۀ درمانگران تسهیلچنین بهنمایۀ برانگیختگی هم

نجی در درهای خوگر ،با استفاده از آیتم حوزهپرخاشگری به وسیلۀ گزارش درمانگر تسهیل(. 1002برایس، 

، (1007الیور و کارفوذد، )و مقیاس اصالح پرخاشگری آشکار ( 2112امان و سینگ، )سیاهۀ رفتار نابهنجار 

و . ها برای ارزیابی  افراد با ناتوانی یادگیری طراحی شده اندها ارزشگذاریهر دومورد از ارزیابی.شودسنجیده می

های چالش برانگیز اری و اخیر در درمان دارویی رفتاررفت-چنین برای سنجش رفتاری در درمان شناختیهم

گر درمان  های تسهیلویژگی(1001تایلرو الیورآفراکانو، .)بزرگساالن با ناتوانی یادگیری، مورد استفاده واقع شدند

 (.1002داگنان و گرانت،)شودکنترل سنجیده میوسیلۀ مقیاس عقاید قابلهای چالش برانگیز بهدر رابطه با رفتار

 (.1002؛ ویلنر و برایس، 1001ویلنر و تاملینسون،)پروفایل مهارتهای سازگاری با خشم 

شود؛ که رشد متناوب مهارتهای سازگاری و کارکردی گر  تکمیل میکنندگان  و تسهیلوسیلۀ شرکتکه به 

 .سنجدرامی

 مقیاس اضطراب و افسردگی گالمگو

و  1؛ میدهام1000، 2کاتهیل وایسپ)اتوان یادگیری ایجاد شده استبه عنوان شاخص اضطراب و افسردگی افراد ن

کیفیت خود .نفس روزنبرگ ،ویژۀ افراد با ناتوانی یادگیری منطبق شده استکه با مقیاس عزت( 1000ایسپ، 

در حالی (2117کامینس، )شود دهی زندگی  با استفاده از مقیاس جامع زندگی ناتوان هوشی سنجیده میگزارش

آمیز مهارتهای کنترل خشم، سالمت روانی وکیفیت  زندگی را ارتقاء  دهد، این تظار می رود کسب موفقیتکه ان

سازگاری  هایهای مهارتو تعمیم شاخص. کندهای درمانی مؤثر خدمت میچنین به یافتن توصیهشاخص هم

-کنندگان خدمات تکمیل فادهوسیلۀ مراقبین استکه به. سنجدهای دیگر را میخشم و پرخاشگری به موقعیت

 .گرددمی

 هایافته

محقینی که سنجش پیامد را . شودماه بعد از پایان مداخله انجام می های کمی قبل و بعد از مداخله و شاخص

-ها نظارت صادقانه را بر عهده میآن. گیرند هیچ نوع فعالیتی در آموزش یا نظارت درمانگران ندارندبر عهده می

 .گیرند
انگیختگی خود گزارش شده بین دو گروه با استفاده از مدل رگرسیون خطی دو سطحی، سطوح میانگین نمایه بر

-های مراقبین و تسهیلبعالوه، داه. پراگندگی  مقایسه خواهد کرد عنوان به  انگیختگیخط پایه در نمایه بر

 .  شودگران با استفاده از تحلیل ترکیبی چند سطحی تخمین زده می
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چنین ارتباط شود،همگران در گروه کنترل و مداخله مقایسه میارتباط بین گزارشات خود و مراقبین و تسهیل 

 . شودهایی مانند تحریک پذیری و سالمت روانی سنجیده میبین مهارتهای سازگاری با خشم و پیامد

تحلیل پدیداری . رزیابی خواهد شدا 2کنندگان خدمات با استفاده از تحلیل پدیداری تفسیریمصاحبۀ استفاده 

های محتمل و شفاف های تجربی با تحلیل منظم و نیرومند با شیوهکند از پیچیدگی دادهتفسیری تالش  می

 (. 211، اسمیت)بکاهد

کننددگان کمتر آماده و ماهر در های است که از شرکتشناختی و مناسب برای دادهاین یک تمرکر ویژه روان

تمرکز بر مصاحبۀ درمانگران یک تجربۀ ذهنی و شخصی درمانگران است و . شودآوری میط جمعبرقراری ارتبا

 . کار خواهند رفتعنوان تحلیل کیفی مناسب بهدست خواهند آمد و بهطور مناسب بهبنابراین نتایج به

کار گرفته شده بهها مجموعهها و زیرکنندگان به مجموعههای شرکتبندی پاسخبرای طبقه 1تحلیل موضوعی

شرکت کنندگان .  بندی و تحلیل خواهند شدیافته گروهها بر طبق هر سؤال در طی مصاحبه ساختارپاسخ. است

-طبق موضوعات مشترک  وتفاوتشوندو بربر طبق سؤاالت در طی مصاحبه ساختار یافته،گروه بندی وتحلیل می

از تمرکز ویژه بر این بخش، ارزیابی تأثیر آزمایش .ی گردندبندی مها در بین خدمات قبل و بعد از مداخله سطح

 . شودرفتاری و تمرین تخصصی در هر خدمات استنتاج می -درمان شناختی

کنندگان در شوند و تجربیات شرکتمینفربعد از مداخله مصاحبه  22کنندگان خدمات در هر گروهاستفاده

کنندگانی را در طور تصادفی شرکتکنندگان خدمات، بهادهاز میان استف.شودرفتاری درک می-درمان شناختی

ای استنتاج در این بخش تحقیق هیچ فرضیه. گیریم که توانایی بیانی و زبانی کافی برای مصاحبه دارندنظر می

کنندۀ اما هدف این است که نگرش درونی را از چهارچوب تئوری مربوط به تجربیات ذهنی استفاده. شودنمی

 .دست بیاوریمخدمات به

که تجربیات منظور اینشود بهبعد از مداخله مصاحبه می(نفر22)با درمانگرانی که در هر گروه فعال هستند 

 .رفتاری به کار رود -عنوان درمانگران شناختیهای درمانی جدید بهها بررسی شود مهارتیادگیری آن

 گیریبحث و نتیجه

طور مؤثر بر روی خدمات کار کنند تا فعالیت خواهد کرد که چطور بهمرکزی صریحا پیشنهاد آزمایش چند 

 -روزانه برای افراد با ناتوانی یادگیری فراهم شود و راهنمای درمانی بر پایۀ مداخالت مدیریت خشم رفتاری

-اخصتا مطالعه با دامنۀ گسترده ش. شناس بالینی ارائه شودشناختی با پیروی از اموزش مختصر به وسیلۀ روان

آمیز، مدیریت خشم به طور موفقیتاثبات تجربی کارمندان به.های نتایج نسبت به مطالعۀ قبلی هماهنگ شود

های فعلی بهبود از طور خیلی معنادار در ارتباط با سیاستافراد با ناتوانی یادگیری را ممکن می سازد، تا به
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های کنترل شدۀ کنند که ایا امکان دارد که آزمایش برخی شکایات بیان می. شناختی بهره ببرندهای رواندرمان

کارگیری به. ؟(1001الیور و پاخود،)شناختی برای افراد با ناتوانی یادگیری  مؤثر باشد تصادفی مداخالت روان

رفتاری به کم کردن این شکایات و تحقیق بیشتر برای استحکام شواهد بر پایۀ -آمیز درمان شناختموفقیت

چنین عواملی را در ارتباط با ما امیدواریم هم. کندخواهد کرد و از این جمعیت حمایت می مداخالت خدمت

 .) کننده یا جایگاهش که با پیامدهای مختلف مرتبط است شناسایی کنیمهای شرکتویژگی

ر از پراکندگی د% 1پی بردند ( 1000)فلس و همکاران . چنین ابزار نظارت صحیح خواهد بوداین مطالعه هم

های چالش برانگیزو های کارمندان برای شخص در خدمات اقامتگاهی در ارتباط با نمرات شاخص رفتارارزش

 . ایمهایمان استفاده کردهعنوان شاخص پیایمدهای منحرف که ما بهلیست رفتارچک

 .بخشدهای کمی را بهبود میهای کیفی، تحلیلما معتقدیم داده 

های ها یا مکانیسمها بینش را نسبت به فرایندند آنکؤاالت تأثیر مداخله را فراهم میهای کمی پاسخ به سداده

های ها را با نشان دادن برجستگیچنین تأثیر تفسیرات  نتایج دادههای کیفی، همیافته. کنندتغییر فراهم می

شود، یرند یا هر تغییری که یافت میپذها تأثیر میبرای مراجعینی که از رفتار( تمیز از معناداری آماری)شخصی 

های کیفی در طول سنجش مداخله ممکن است به تفسیر اگرچه نتایج منفی وجود دارد اما داده. آشکار می سازد

بینی در گروه شناسایی  قابل پیشهای غیرگران مداخله ممکن است پیامدمراقبین و تسهیل. ها کمک کندآن

های کیفی شامل تأثیر مداخله بر فرهنگ در خدمات نتایج مثبت نشان داد، داده نهایتا اگر این مطالعه. کنند

 .روزانه گسترده ومداخله بر جامعه گسترده را تأیید خواهد کرد

و  تحصیلیهای هوش، پیشرفتهای روانی و تربیتی شامل آزمونآزمون(.2012.)اکرم ،محسن؛ پرند، یکتاشکوهی

 .نشرطبیب-تیمورزاده موسسۀ فرهنگی انتشاراتی .شخصیت

Allen,  D,.  Felce,  D. (1999).  Service responses to challenging behaviour. In 
Psychiatric and behavioural disorders in developmental disabilities. Edited by: 

Bouras N. Cambridge: Cambridge University Press. 
Allen,  D,.  Lowe,  K,.  Brophy,  S,.  Moore,  K. (2007).  Predictors, costs and 
characteristics of out of area placements for people with intellectual disability and 

challenging behaviour. J Intellect Disabil Res. 51:409-416. 
Aman,  M G,.  Singh,  N, N,.  Stewart,  A, W,.  Field,  C, J. (1985).  The Aberrant 

Behavior Checklist: a behavior rating scale for the assessment of treatment 
effects. Am J Ment Defic, 89:485-91.  

Benson,  B. A,.  Brooks,  W. (2008).  Aggressive challenging behaviour and 
intellectual disability. Curr Opin Psych .  21:454-458. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Benson,  B, A.,  Rice,  C, J.,  Miranti,  S, V. (1986).  Effects of anger management 
training with mentally retarded adults in group treatment. J Consult Clin Psychol. 

54:728-279. 
Benson,  B. (1992).  Teaching anger management to persons with mental 

retardation. Champaign, IL: International Diagnostic System, Inc.  
Benson,  B. (1994).  Anger management training: A self control program for 

people with mild mental retardation. In Mental Health in Mental Retardation. 
Edited by: Bouras N. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 224-232. 

British Psychological Society(2002). Learning Disability: Definitions and Contexts. 
British Psychological Society.  Leicester. 

Didden,  R,.  Duker,  P,.  Korzilius,  H. (1999).  Meta-analytic study on treatment 
effectivesness for problem behaviours in individuals who have mental 

retardation. Am J Ment Retard,  101, 387-399. 
DoH,. CSIP,. (2007).  Choices in Mental Health: Improving Access to Psychological 

Therapies. http://www.dh.gov.uk. 
Emerson,  E, Robertson,  J,.  Dorr , H,.  Russell,  P,.  Spencer,  K,.  Davies,  I,.  Felce,  
D,.  Allen,  D,.  Churchill,  J,.  Rose,  S,.  Maguire,  S,.  Hatton,  C,.  Madden,  P, . 
Mills,  R,. McIntosh,  B,.  Congdon,  D. (2008). Commissioning Person Centred, 
Cost Effective, Local Support for People with Learning Difficulties. London: Social 

Care Institute for Excellence. 
Felce,  D,.  Jones,  E,.  Lowe,  K,.  Perry,  J. (2003).   Rational resourcing and 
productivity: Relationships among staff input, resident characteristics and group 

home quality. Am J Ment Retard, 108:161-172. 
Hatton,  C. (2002).  Psychosocial interventions for adults with intellectual 

disabilities and mental health problems: A review. Mental  Health.11:357-373. 
Hassiotis,  I,.  Hall,  I. (2008).  Behavioural and cognitive-behavioural interventions 
for outwardly-directed aggressive behaviour in people with learning disabilities. 

Cochrane Database Syst Rev .  CD003406. 
 Jenkins,  R,.  Rose,  J,.  Lovell,  C. (1997).  Psychological well-being of staff working 

with people who have challenging behaviour. J Intellect Disabil Res . 41:502-511 
Lowe,  K,.  Felce,  D,.  Blackman , D. ( 1995). People with learning disabilities and 
challenging behaviour: the characteristics of those referred and not referred to 

specialist teams. Psychol Med. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Lowe,  K,.  Felce,  D,.  Blackman , D. ( 1995). People with learning disabilities and 
challenging behaviour: the characteristics of those referred and not referred to 

specialist teams. Psychol Med. 
Lindsay.  W. R. (1999).  Cognitive therapy. Psychologist.  12:238-241. 

Lindsay,  W. R,.  Law,  J. (1999).  Outcome evaluation of 161 people with learning 
disabilities in Tayside who have offending or challenging behavior.  Paper 
presented to British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 

27th Annual Conference Bristol; 1999. 
Mental Health Foundation Boiling Point. ( 2008).  http://www.mentalhealth. 

org.uk. 
Matson,  J,.  Bamburg, J,.  Mayville,  E,.  Pinkston,  J,.  Bielecki,  J,.  Kuhn,  D,. ( 
2002). Psychopharmacology and mental retardation: A ten year review (1990- 

1999). Res Dev Disabil,  21, 263-296. 
McCabe,  M, P,.  McGillivray,  J, A,.  Newton,  D, C. (2006).  Effectiveness of 
treatment programmes for depression among adults with mild/moderate 

intellectual disability. J Intellect Disabil Res, 50:239-247. 
McGillivray,  J, A,.  McCabe,  M, P,.  Kershaw,  M, M. (2008).  Depression in people 
with intellectual disability: An evaluation of a staff-administered treatment 

program. Res Dev Disabil, 29:524-536. 
Novaco,  R, W. (1994). Anger as a risk factor for violence among the mentally 

disordered. In Violence and Disorder: Developments in Risk Assessment.Edited by: 
Monahan, j,.  Streadman,  H, J. Chicago: University of Chicago Press;,21-59. 

Oliver,  P,C,.  Piachaud,  J,.  Done, J,.  Regan,  A,.  Cooray,  S,.  Tyrer,  P. (2002).  
Difficulties in conducting a randomised controlled trial of health service 
interventions in intellectual disability: implications for evidence-based practice.J 

Intellect Disabil Res, 46:340-345. 
Roth,  A.,  Fonagy,  P,. (2004).  What works for whom? A critical review of 

psychotherapy research. Guilford Press, New York, 2. 
Rose,  J,.  Jones,  F,.  Fletcher,  B. (1998).  Investigating the relationship between 

stress. 
Rose,  J,.  Dodd,  L,.  Rose,  N. (2008).  Individual cognitive behavioural 

intervention for anger. J Ment Health Res Intellect Disabil .  1:97-108. 
Rose,  J,.  Dodd,  L,.  Rose,  N. (2008).  Individual cognitive behavioural 

intervention for anger. J Ment Health Res Intellect Disabil .  1:97-108. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Taylor,  J, L,.  Novaco,  R, W,.  Gillmer,  B, T,.  Robertson,  A,.  Thorne,  I. ( 2005). 
Individual cognitive-behavioural anger treatment for people with mild-borderline 
intellectual disabilities and histories of aggression: A controlled trial.Brit J Clin 

Psychol. 44:367-382. 
Taylor,  J. L,.  Lindsay,  W. R,.  Willner,  P. (2008).  CBT for people with intellectual 
disabilities: Emerging evidence, cognitive ability and IQ effects. Behavioural  and 

Cognitive Psychotherapy. 36:723-734 
Taylor,  J. L,.  Novaco,  R. W. (2005).  Anger Treatment for People with 

Developmental Disabilities: A Theory, Evidence and Manual-Based Approach. 
Wiley,  Chichester. 

Willner,  P. (2005).  Readiness for cognitive therapy in people with intellectual 
disabilities. App Res Intellectual  Disability. 19:5-16 

Willner,  P. (2007).  CBT for people with intellectual disabilities: Focus on anger. 
Adv Ment Health Learn Disabil .  1:14-21. 

Willner,  P,.  Tomlinson,  S. (2007).  Generalization of anger-coping skills from 
dayservice to residential settings. Journal of Applied Research in Intellectual 

Disabilities. 20:553-562. 
Willner,  P,.  Jones,  J,.  Tams,  R,.  Green,  G. (2002).  A randomised controlled trial 
of the efficacy of a cognitive-behavioural anger management group for adults 

with learning disabilities. J App Res Intellect Disabil . 15:224-235. 
Willner,  P,.  Brace,  N,.  Phillips,  J. (2005).  Assessment of anger coping skills in 

individuals with intellectual disabilities. J Intellect Disabil Res, 49:329-339. 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

