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Abstract 

Background and Purpose: Since children with autism spectrum disorder are at risk for emotional 

and social problems, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of emotional 

regulation training on social skills of children with autism spectrum disorder. 

Methods: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest and control group 

design. For this purpose, 25 children with autism spectrum disorder were selected and randomly 

assigned to two experimental and control groups. The experimental group received emotional 

regulation training in eight sessions, but the control group did not receive this training. Both groups 

were evaluated in the stages of pretest and post-test by social skills questionnaire (Stone, 2003). 

For analysis of data, covariance analysis was used. 

Results: The results of data analysis indicated that after the intervention, the experimental group 

had a better performance compared to the control group in the areas of emotional perception, 

initiation and maintenance of interaction (P <0.01). 

Conclusion: Based on the results of this study, training of emotional regulation by improving the 

emotional adjustment skills in social relationships and emotional and cognitive perspective taking, 

improves the emotional understanding, initiation and maintenance of social interaction in children 

with autism spectrum. 
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 ماوتیس طیف اختلال با کودکان اجتماعی هایمهارت بر هیجان تنظیم آموزش تأثیر

 
 4ستاره شجاعی، 3رشیدی ، سمیه2، اکرم دهقانی1*دهنوی رضایی صدیقه

 شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواناستادیار گروه روان. 8

 ایران آباد،نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،بالینی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف شناسیاستادیار گروه روان. 2

 نشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایرانا، دشناسیروان ارشد کارشناس. 3

 رانی، اشیرازدانشگاه  شناسی و علوم تربیتی،دانشکده روان ،ییگروه آموزش کودکان استثنا اریاستاد. 4

 81/13/31تاریخ پذیرش:  81/82/36تاریخ دریافت: 

 

  چکیده

از  هدف ،تندهس اجتماعی و هیجانی مشکلات خطر معرض در اوتیسمم طیف اختلال به مبتلا کودکان با توجه به این که زمینه و هدف:

 .دبو اوتیسم طیف اختلال با کودکان اجتماعی هایمهارت افزایش بر هیجان تنظیم آموزش اثربخشی بررسی حاضر پژوهش

 با کودکان از نفر 25 تعداد منظور این برای. بود گروه گواه وآزمون پس -آزمونطرح پیشبا  آزمایشممیشممبه پژوهش روش روش:

را  یجانه تنظیم آموزش ،آزمایش گروه. جایدهی شدند گواه و آزمایش گروه دو در تصادفی صورت به و انتخاب اوتیسم طیف اختلال

و  آزمونهر دو گروه در مراحل پیشرا دریافت نکردند.  آموزشاین  ،گروه گواه لیو کرد دریافت جلسه هشت در گروهی صورت به

 ادهاستف کواریانس تحلیل از هاداده وتحلیل تجزیه رای( ارزیابی شدند. ب2113های اجتماعی استون )وسیله پرسشنامه مهارتآزمون بهپس

 .شد

از آغ ،حیطه درک عاطفی در مداخله اجرای از پس به طور معناداری آزمایش گروه که داد نشان هاداده تحلیل از حاصل نتایج ها:یافته

 .(>18/1P) داشته است از گروه گواه عملکرد بهتری ،و حفظ تعامل

 هیجانی در روابط اجتماعی وهای تنظیم بردن مهارت بالاآموزش تنظیم هیجمان با  ،بر اسممماس نتمایج پژوهش حماضمممر گیری:نتیجهه

 ود.شمی اوتیسم طیف و حفظ تعامل اجتماعی در کودکان ،گیری عاطفی و شناختی باعث بهترشدن درک عاطفی، آغازدیدگاه

 اجتماعی هایمهارت، هیجان تنظیمآموزش ، اوتیسماختلال طیف  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 اختلالات آماری و تشمممخیصمممی راهنمای ویرایش پنجمین در

 3تحولی عصبی یهااختلال ءجز 2اوتیسمم طیف اختلال ،8روانی

 زمینه دو در آن تشممخی  معیارهای و اسممت شممده بندیدسممته

 که اجتماعی تعامل و ارتباط درنارسمممایی ( 8 شمممامل: رفتاری

 مشکلات ،اجتماعیدهی پاسخ و آغازگری در مشکلات شمامل

 وابطر بینش در و آگاهی در مشمکلات و ،غیرکلامی ارتباطدر 

 ،تکراری محدود و هایفعالیت و علایق ،رفتارها( 2 ، واجتماعی

 موضمموعات و اشممیاء با ذهنی اشممتغال ،تغییر برابر در مقاومت

 هایپژوهش. (8) اسممت ،غیرمعمول حسممی رفتارهای و خاص

مشمممکلات  با اوتیسمممم طیف کودکاندادند که  نشمممان زیادی

 تنظیم خاص موضممو  به اما (2)هسممتند  مواجهرفتاری متعددی 

 هاپژوهش از معدودی تعداد جز بهدر این کودکان،  4هیجمان

 اصممطلاح کلی طور به. (4) اسممت شممده اندکی توجه ،(3-5)

 هایمهارت از ایدامنه به تحولی شمناسیروان در هیجان تنظیم

 اجازه راداف به که دارد اشاره فیزیولوژیکی و ،رفتاری ،شناختی

 کنند مدیریت و ،تعدیل ،ابراز را های خودهیجانتا  دهمدمی

تحول  برای اسممماسمممی کارکرد چندین هاهیجمان تنظیم. (6)

 و یزیکیف محیط با آمیزموفقیت تعامل برای، مثلاً دارد ودکانک

 هیجان تجربه از هیجان تنظیم. (4) دارد کلیدی نقش ،اجتماعی

 در است شدید و خودکار معمولا هیجانی تجربه. است متفاوت

 اب تطبیق برای اسمممتفاده مورد تنظیمی راهبردهای کمه حمالی

. (1) حال حاضمر و به صورت آگاهانه و تعمدی است موقعیت

 رفیتظ یا و شدت ،زمانی هایویژگی تلفیق شامل هیجان تنظیم

 هدف به معطوف یا و انطباقی جهت رفتار در فرد احسمماسممات

 همبه مسیست چندین شامل چندسطحی و گسترده فرایند واست 

 (ناختیشممعصمم  و فیزیولوژیک ،توجه فرایندهای مثل) مرتبط

 ،افزایش یا بردن بالا برای معمولا تنظیمی راهبردهای. اسمممت

. (1) شممود می برده کار به هیجانی تجربه فرونشممانی و کاهش

                                                           
1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

(DSM5) 

2. Autism Spectrum Disorder 

3. Neuro Developmental disorder 

 آگاهانه راهبردهای همه شممامل هیجان تنظیم 5گراس مدل طبق

 کاهش و حفظ ،افزایش برای که شمممودمی ایغیرآگاهانه و

 کار هب هیجانی پاسخ یک وشناختیِ رفتاری ،هیجانی هایمؤلفه

ابراز  و ،تجربه ،تعدیل ،هیجانات فهم توانایی به و شودمی برده

 .(3) دارد اشاره هیجانات

 ستا این مستلزم هیجان تنظیم در موفقیت ،نظری لحاظ از

 را خود سن با متناس  هیجانی هایحالت( 8:بتواند کودک که

 سممطوح یا منفی هیجان یک تجربه هنگام( 2 ،کند شممناسممایی

 کار به 6سممازیآرامخود هایروش ،هیجان و انگیختگی بالای

 انهیج که رویدادهایی بارویارویی  هنگام در بتواند( 3 و ،ببرد

 ،برعکس. (3) دهد ادامه خود فعالیت به انگیزد برمی زیادی

 دهندمی نشان را هیجان تنظیم عدم بالای سمطوح که کودکانی

 ،نهیجاناتشا شمدت تنظیم در بنابراین و ندارند را هامهارت این

 و فردیبین هایفعمالیت بماموضمممو   این و دارنمد مشمممکمل

 ییک عنوان به هیجان تنظیم. کندمی ایجاد تداخل محورهدف

 و اعمالمهمار  برای توانمایی یما تنظیمیخود سمممازه ابعماد از

 را هدف یک مؤثر طور به تا هاسممتمحرک به فرد هایپاسممخ

 .(3) کند دنبال

 رخط معرض در اوتیسمممم طیف اختلال به مبتلا کودکمان

 با همقایس این کودکان در. هستند اجتماعی و هیجانی مشکلات

 مشمممکلاتی در پردازش اطلاعات ،بهنجاربما تحول  همسمممالمان

 اجتماعی عملکرد ،(88)1گیریدیدگاه اختلال ،(81) اجتماعی

 درک پیوسمممته، توجه اجتماعی، جهت گیری ،(82) بازی و

 ،(83) تقلید و شریک شدن در احساسات دیگران احسماسمات،

 ،اجتماعی مشمکل حل ،(83) عواطف یرکلامیغ بیاندر  اختلال

 هیجانی مشمممکلماتدارنمد.  (84)بیمان رفتمارهمای اجتمماعی و

 به بتلام تشممخی  افتراقی کودکانهای یکی از ملاک اجتماعی

ی فراگیر تحول اختلالات دیگر با سممایر افراد از اوتیسممم اختلال

 قدر جدی آن اوتیسممشکل تنظیم هیجان در افراد  .(85) است

4. Emotional Regulation 

5. Gross 

6. Self-calming 

7. Taking perspective 
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های آن را به عنوان یکی از ویژگی است که برخی پژوهشگران

 یسموتااصلی برای تشخی  های و یکی از ملاک اوتیسمذاتی 

 -اجتماعی -رفتاری مشمممکلات از و ریشمممه بسمممیاریدانند می

 .(81 و 86) دانندرا با آن مرتبط می جمعیت این در احسمماسممی

 و منفی هیجانات مهار و کاهش معنای به هیجان تنظیم آموزش

ای یک راه ساده بر .(81) است هیجانات از مثبت استفاده نحوه

 کنشممیسممازی آن به عنوان سممازی تنظیم هیجان، مفهوممفهوم

شممموند، تجربه می: کدام هیجانات کندمهار میاسمممت که فرد 

شی رو شوند؟حساس میا ها به وسیله فرده و چه زمانی آنچگون

 ،دشممونند یا به وسممیله دیگران مشمماهده میشمموکه آنها ابراز می

 .(81) ند؟اکدام

 همکاران و سممامسممون ،هاپژوهش جدیدترین از یکی در

 ایهویژگی و هیجان تنظیم در اختلال رابطه بررسمممی به (81)

 هایرفتار ،ارتباطی-اجتماعی هایآسی  شامل اوتیسمم اصملی

 مشمممکلات آنها .پرداختند ،حسمممی هایناهنجاری و ،تکراری

 جنتای. کردند بررسی قسمتی 81 مقیاس یک با را هیجانی تنظیم

حول ت با کودکان با مقایسممه در اوتیسممم کودکان دادکه نشممان

 نبی داشممتند و در بیشممتری مشممکلات هابخش همه در بهنجار

 اصلی هایویژگی با هیجان تنظیم در اختلال ،اوتیسمم کودکان

 ادیزی ارتباط ،اجتماعی آسممی  در رفتارهای ویژه به اوتیسممم

در پژوهشممی به بررسممی  همکاران و مازوفسممکی .(81) داشممت

تایج ن. پرداختند اوتیسممممنقش تنظیم هیجمان در اختلمال طیف 

 مثل انگیختگی)های زیربنایی مکمانیسمممم از نشمممان داد برخی

 در منفی، تغییرات و مثبممت عمماطفممه فمیمزیولوژیممک، درجممه

 ضعیف نتنظیم هیجامنجر به  که (قشر پیش پیشانی و ،آمیگدال

 در، ستامشترک  های بالینیجمعیت دیگر بااست،  اوتیسم در

ات، پردازش اطلاع در تفاوت مثل) دیگر هایمکانیسم که حالی

 تاسمم اوتیسمممویژه اختلال  ،هدفمند( رفتار و شممناختی، عوامل

(83). 

بالا در برچسمم  زدن به  وریسممطک کنشبا  اوتیسمممافراد 

 ددمج ارزیابی استفاده کمتر از و ها،توصمیف هیجان، هاهیجان

 به همکاران و نوسممامسمم. (81) مهارت کمتری دارند ،شممناختی

 یفط اختلال با نوجوانان و کودکان در هیجان تنظیم بررسممی

با  اوتیسمممنوجوان  و کودک 28 مطالعه این. پرداختند اوتیسممم

در  تحول بهنجممارکودک بمما  22را بمما بممالمما  وریسمممطک کنش

نتایج نشمممان داد که . راهبردهمای تنظیم هیجمان مقمایسمممه کرد

 ه بهنجار،نسبت به گرو اوتیسمپروفایل تنظیم هیجانی کودکان 

های یابیارزها استفاده کمتری از که آنبه صورتی  ؛متفاوت بود

. از سمرکوبی را نشان دادند یو اسمتفاده بیشمتر مجدد شمناختی

 مجدد شمممناختی ارزیابی آموزش همچنین نتایج نشمممان داد که

ای در مطالعه .(81) مفید بود اوتیسم، نوجوانان و کودکان برای

 اثربخشممی بررسممی به (21)پور، برجعلی و محمدی قاسمممدیگر 

با  اوتیسم کودکان اجتماعی هایمهارت بر هاهیجان بازشمناسی

 هک داد نشمممان پژوهش نتایج. پرداختند بالا وریسمممطک کنش

 هایمهارت بهبود به منجر هاهیجمان بمازشمممنماسمممی آموزش

 کاهش همچنین و ،اجتماعی تعامل نارسممایی کاهش،اجتماعی

شده  واهگروه گ با مقایسه در اوتیسم افراد ارتباطی هاینارسایی

 .(21)است 

 ،هیجان بر اجتمماعی مبتنی همایمهمارت آموزش همدف

ین ا. است مدرسه سنین کودکان در هیجانی کارآمدیافزایش 

 همای درکمؤلفمههمما بر اسممماس هیجمان بر نو  آموزش مبتنی

 هایمهارت و ،هیجانی حل مشکل ،دیگران و خود احسماسات

طراحی شممد و اثربخشممی آن بر روی  کودکاندر هیجان  تنظیم

است  هیید قرار گرفتاختلال اوتیسم مورد تأعلایم اصلی و همراه 

 ارتباط بررسی به پژوهشی در (22) و همکارانبروگینک . (28)

 لانبزرگسمما در افسممردگی و اضممطراب ،هیجان شممناختی تنظیم

 با گروه ادد نشممان نتایج. پرداختند تیسممموا طیف اختلال به مبتلا

 و دیگری سرزنش تکنیک از یبیشتر اسمتفاده ،تیسمموا اختلال

 ،روه گواهگ از بیشتر را مثبت مجدد ارزیابی از یکمتر اسمتفاده

 برای درمانیشمممناخت از اسمممتفاده نتایج این. کردند گزارش

 کندمی هادپیشن را تیسموا به مبتلا افراد در اضطراب و افسردگی

ان داد که اصلاح نشمنیز  (23) هارتو  انوگرازی هاییافته. (22)

مبتنی بر مشممارکت والدین در صممورتی  اوتیسمممرفتار کودکان 

 نتواند بیشممتریمی ،همراه باشممد آموزش تنظیم هیجان همبا که 
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 ه باشدداشت اوتیسمممآموزان تاثیر را بر عملکرد تحصمیلی دانش

 به پژوهشمممی در (24) و همکاران راتکلایفدر نهایت  .(23)

 یجانه بر مبتنی اجتماعی هایمهارت آموزش اثربخشی بررسی

. رداختندپ تیسموا طیف اختلالمبتلا به  مدرسه سمن کودکان در

همای اجتمماعی و بمالاتر رفتن سمممطک افزایش مهمارت والمدین

 در این مطالعه، سمملامت کودکان خود را پس از اجرای مداخله

 .(24) گزارش کردند

 هک های مبتنی بر تنظیم هیجانممداخلمه رسمممدمی نظر بمه

، دهندمی قرار هدف مورد را ارتباطی و اجتماعی هایمهارت

 در دوسمممویممه تعمماملممات و آغممازگری توانممایی بهبود بمرای

 هیجانات و علایق اسمممتنباط و اجتماعی مختلف هایموقعیت

که تاکنون اثربخشی این  از آنجا. (1) اسمت ضمروری ،دیگران

های اجتماعی مهارتروش آموزشی به صورت خاص بر روی 

به ه توجبا  در ایران صممورت نگرفته اسممت و اوتیسمممکودکان 

این  ی آموزشممی و درمانی برای کاهش علایمهااهمیت مداخله

بررسمممی اثربخشمممی روش  با هدف پژوهش حاضمممر ،کودکان

بمما  هممای اجتممماعی کودکممانتنظیم هیجممان بر افزایش مهممارت

  ، انجام شد.اوتیسم اختلال طیف

 روش 

ز ا پژوهش حاضر :کنندگانطرح پژوهش و شهرکتالف( 

 -آزمونپژوهش به صممورت پیشطرح  وآزمایشممی شممبهنو  

 کودکان تمامی ،جمامعه آماری. بودگواه گروه آزمون بما پس

اصفهان  شهرتیسمم وکز اامردر که  ی بوداوتیسمم مبتلا به طیف

های خاص شمممده مشممممول دریافت آموزش 36-35در سمممال 

با  دختر( 3پسممر و 25) نفر 21عداد ت کودکاناین از بین  .بودند

بر  متیسو: تشخی  امانندتوجه به ملاک های ورود به پژوهش 

های تشخیصی مورد استفاده در اساس نظر روانپزشک و آزمون

و  ،سال( 82-3) هاسمن آزمودنی، 8گارز مرکز از جمله آزمون

                                                           
1. GARS 

2. Social skills questionnaire (Stone) 

3. Affective Understanding 

4. Taking Perspective 

ری گینمونه، به روش موافقت والدین برای شممرکت در مداخله

دهی جممایمم گواهدر دو گروه آزممایش و  و، خممابنتهمدفمنممد ا

سمه نفر از ادامه شرکت در  ،کنندهاز این تعداد شمرکت شمدند.

 25همما بر روی مطممالعممه حممذف شممممدنممد و در نهممایممت داده

  . کننده تحلیل شدشرکت

همای اجتماعی افراد نمونه در برای ارزیمابی مهمارتب( ابزار: 

های سمممنجش مهارت مقیاسمراحمل قبمل و بعد از آموزش از 

 برای ارزیابی( اسمممتفماده شمممد که 2113)  2اسمممتون اجتمماعی

سال مبتلا به اختلال طیف  82تا 6کودکان های اجتماعی مهارت

ای هابزار در اصل برای سنجش پروفایل ینا. ساخته شد اوتیسم

شمممناسمممایی نقاط قوت و  ،اوتیسممممکودکان پیچیده اجتماعی 

هممایی برای ارائممه توصمممیممه و ،اجتممماعی زمینممه همما درچممالش

خاص  راهبردهای له از طریق اهداف فردی وریزی مداخبرنامه

توصمممیف های اجتماعی حاوی فرم سمممنجش مهارت. اسمممت

، 3همایی شمممامممل درک هیجمانرفتمارهممای اجتمماعی در زمینممه

و حفظ  ،6پاسممخ دادن به تعامل، 5شممرو  تعامل، 4گیرییدگاهد

 ییانمادر یا معلم( توا )پدر دهندگانپماسمممخ. اسمممت 1لتعمامم

نه خیلی "از درجمه چهماررفتمار در  کودک را برای انجمام هر

و  اسمممتون. نممدنکبنممدی میدرجممه"خیلی خوب" تمما "خوب

 32/1والممدین  فرمبرای  را این ابزاراعتبممار  (2113) همکمماران

لفممای کرونبمماا گزارش آاز طریق  34/1همما معلم فرموبرای 

 .(25) یید کردندأن را تآاعتبار محتوای  ایشان ینهمچن. کردند

رده خنمره کل با نمره اعتبار سمممازه از طریق روش همبسمممتگی 

و پممایممایی این  گزارش شمممد 33/1-13/1بین ن آهممای مقیمماس

لازم  .(25) مقیاس بر روی جمعیت ایرانی مناسمم  گزارش شممد

 استفاده شد.فرم معلم به ذکر است در این پژوهش از 

ارپا هیجان توسط اسکبرنامه آموزش تنظیم  :ج( برنامه مداخله

 و اوتیسمممم مبتلما بمه طیف کودکمان ( برای2183) اتوود لز وو

طرح درمان طراحی شمممد.  تحول بهنجارکودکان خردسمممال با 

5. Initiating reactions 

6. Responding to Interaction.   

7. Maintaining Interactions 
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آموزش تنظیم هیجان به شممیوه شممناختی رفتاری برای کودکان 

 هاییفعالیت و هابازی از برنامه در این بود. اوتیسمممممبتلما به 

 عنوان به مدرسممه اول هایسممال در اغل  که کنندمی اسممتفاده

اسمممتفاده  مختلف مفاهیم و همامهمارت آموزش برای ابزاری

 نداعبارت برنامه این در استفاده مورد اولیهراهبردهای . شوندمی

 معرفی با) سممماختاری مهارت عاطفی، پرورش و آموزش: از

 یک یاهفته کودکان. شناختی بازسازی و ،(عاطفی ابزار جعبه

 جلسمممه هر در سممماعت یک مدت به گروه یک عنوان به بار

 تکالیف را در ،پدر و مادر با کمک درمانگر. شمموندمی ملاقات

 .(26) اجرا می کنندمنزل 
 

 اوتیسممبتلا به اختلال طیف جلسات آموزش تنظیم هیجان برای کودکان : 1جدول

 عناوین محتوای آموزشی جلسات

 .داستان و وازآ از استفاده با شادی احساس معرفی ،مختلف احساسات معرفی اول جلسه

 .انیهیج ابزار جعبه یمعرف، شادی احساس با مقایسه و تنیدگی و خشم احساس یکتوض ،رامشآ احساس بر تمرکز با مثبت احساس یکتوض دوم جلسه

 .ریلکسیشن و جسمی ابزارهای و اضطراب و خشم توضیک سوم جلسه

 .هیجاناتمهار  برای روش یک عنوان به اجتماعی تماس از استفاده بر توجهعمده  ،شدن رامآ برای اجتماعی ابزار یمعرف چهارم جلسه

 .والدین به تکلیفارائه ، ناراحتی موقع در بهتر احساس به یابیدست برای ایوسیله عنوان به فکری ابزار برتمرکز  پنجم جلسه

 .اضطراب یا خشم هنگام در علائق این کارگیری به و ،کودک برای بخشلذت مختلف هایفعالیت ییشناسا ،خاص علایق ابزار یمعرف ششم جلسه

 .الدینو و کودک به تکلیفارائه ، شدن رامآ برای نادرست و درست هایروش بین تفاوت تفهیم برای نامناس  و مناس  ابزار یمعرف هفتم جلسه

 .داستان از استفاده با هیجانی ابزار جعبه بر مرور هشتم جلسه

 

 نو  خاطر به مطالعه، مورد افراد انتخاب از بعد د( روش اجرا:

 والدین، به پژوهش اهداف بیان ضمممن نخسممت پژوهش، طرح

 در آنها اوتیسمممم فرزندان شمممرکت جهت آنها نامهرضمممایت

 اسممماس بر پژوهش انجام اخلاقی موارد و شمممد اخذ پژوهش

 ،بودن داوطلبانه همچون آمریکا شناسیروان انجمن اسماسمنامه

 دفراین در رازداری و کودکان، به روانی و جسمانی آسی  عدم

 ایهداده تحلیل و تجزیه جهت. قرارگرفت هتوج مورد پژوهش

 و میانگین های آماره از توصیفی آمار بخش در آمده دسمت به

 وییگپاسخ جهت استنباطی آمار بخش در و استاندارد انحراف

 یمتغیرتک کوواریانس تحلیل ازآزمون پژوهش سممموالات به

 شد. استفاده یکراهه

 هایافته
های توصیفی و استباطی پژوهش دادهدر این قسمت به بررسی 

میانگین و انحراف استاندارد نمرات  8جدول . پرداخته می شود

  .دهدنشان میهای اجتماعی دو گروه آزمایش را در مهارت

 

 (=13n) گواه( و =12n) های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه آزمایششاخص :2جدول 

 K-S Z p انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 درک عاطفی

 آزمونپیش
 2/1 85/1 3/2 15/24 گواه

 82/1 83/1 3/2 1/26 آزمایش

 آزمونپس
 2/1 86/1 3/2 4/25 گواه

 13/1 85/1 8/3 21 آزمایش

 آغاز تعامل

 آزمونپیش
 8/1 86/1 1/3 32 گواه

 2/1 84/1 3/3 1/32 آزمایش

 زمونآپس
 2/1 81/1 3/3 5/35 گواه

 13/1 85/1 8/4 8/31 آزمایش

 حفظ تعامل

 آزمونپیش
 4/1 82/1 24/1 28/22 گواه

 35/1 24/1 11/22 64/21 آزمایش

 آزمونپس
 2/1 82/1 4/1 14/22 آزمایش

 82/1 23/1 3/1 51/22 گواه
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آزمون  zنشمممان می دهنمد که آماره  2همای جمدول یمافتمه

اسممممیرنف برای تممامی متغیرها برای دو گروه  -کولموگراف

واه گبنابراین توزیع متغیرها در گروه آزمایش و  ،معنادار نیست

تممأثیر آموزش تنظیم هیجممان برای بررسمممی نرمممال اسممممت. 

 ،های اجتماعی )درک عاطفی، آغاز تعاملهای مهارتبرمؤلفه

واریممانس از تحلیممل کو اوتیسممممو حفظ تعممامممل( کودکممان 

چندمتغیری اسممتفاده شممد. نتایج آزمون بررسممی همگنی شممی  

های همای مهارتآزمون مؤلفمهرگرسمممیون پیش آزمون و پس

داد که شمممی  رگرسمممیون برای هر دو گروه  اجتماعی نشمممان

(. نتایج آزمون لوین برای بررسی p< 28/3 F, 8/1) یکسان است

داد که  ها نشمممانواریانس متغیرهای وابسمممته در گروههمگنی 

(، آغمماز p≤ 8/2 F, 8/1هممای درک عمماطفی )واریمانس مؤلفممه

( در p≤ 1/2 F, 8/1و حفظ تعامل ) ،(p≤ 6/1 F, 8/1تعمامل )

. نتایج آزمون باکس برای بررسمممی برابری اسمممتها برابر گروه

ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسممته در بین گروه آزمایش و 

نیز نشممان داد که ماتریس کواریانس متغیرهای وابسممته در گواه 

  =p≤ 3/8= 11/ .(BOX M, 24/1دو گروه برابر است )

عنی یت یا منتایج آزمون خی دو بارتلت برای بررسممی کرو

که  های اجتماعی نشمممان دادهای مهارتداری رابطه بین مؤلفه

  p< 5 =,df , 15/1دار اسمممت )ها معنیرابطه بین این مؤلفه

31/81= 2X .) 

هممای تحلیممل کوواریممانس فرضپمس از بمررسمممی پمیش

ون نشممممان داد کممه بین دو گروه در متغیری، نتممایج آزمچنممد

داری وجود دارد تماعی تفاوت معنیهای اجهای مهارتلفمهمؤ

(118/1 ,p<5/81=25/3 ,F86/1Wilks Lambda = .)

گواه در کدام یک از برای بررسمممی این کمه گروه آزمایش و 

 رهای اجتماعی با یکدیگر تفاوت دارند، دهمای مهمارتلفمهمؤ

 .متغیری گزارش شده استنتایج تحلیل واریانس تک 3جدول 
 

 های اجتماعیمهارتهای لفهؤدر م گواهتفاوت گروه آزمایش و  راههیکواریانس کنتایج تحلیل  :3جدول 

 اندازه اثر F p خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مولفه

 21 گواهآزمایش  درک عاطفی

3/25 

5/8 33/1 

32/1 

1/3 113/1 85/1 

 2/36 گواهآزمایش  آغاز تعامل

33/34 

36/2 34/1 

32/1 

2/85 118/1 31/1 

 23/23 گواهآزمایش  حفظ تعامل

2/22 

36/8 85/1 

86/1 

1/21 118/1 46/1 

 

 درک عاطفیهای لفهؤبرای م Fآماره  3با توجه به جدول 

و ، 118/1 در سطک (2/85) آغاز تعامل ،113/1( در سطک 1/3)

ها است. این یافته دارمعنی 118/1( در سطک 1/21) حفظ تعامل

 تفاوت هالفهؤها در این منشمممانگر آن هسمممتنمد کمه بین گروه

ها در جدول فوق میانگیننتایج بررسی  داری وجود دارد.معنی

 درک عاطفیدهمد کمه میمانگین گروه آزمایش در نشمممان می

بیشمممتر از  (23/23) و حفظ تعامل ،(2/36) ، آغماز تعامل(21)

 همما بممه ترتیمم  بمما میممانگیندر این مؤلفممه گروه گواهمیممانگین 

وان تها میهتباتوجه به این یافاست.  (2/22و ) (33/34)، (3/25)

موج  افزایش  تنظیم هیجانهای تمهمار گفمت کمه آموزش

 ازههمچنین اندشود. یم اوتیسممهای اجتماعی کودکان مهارت

 85 ،دهد که عضویت گروهینشان می 3اثر در جدول شمماره 

درصممد از تغییرات آغاز  31درک عاطفی، درصممد از تغییرات 

 .کندرا تبیین می حفظ تعاملدرصد از واریانس  46و  ،تعامل

 گیرینتیجه وبحث 
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان 

ها یافته .صورت گرفت اوتیسممکودکان  بر رفتارهای اجتماعی

 اجتماعیهای مهمارتنشمممان داد کمه این روش موجم  بهبود 
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 شروبدین ترتی  در این مطالعه  .شمممودمی اوتیسمممم کودکان

بهبود  توانسممممت مممداخلممه دوره تنظیم هیجممان طی آموزش

ه این یافت. آورد فراهم را اوتیسم کودکان اجتماعی هایمهارت

و  (24) همکمماران و راتکلیف هممای پژوهشبمما یممافتممه همسمممو

کمه بمه بررسمممی تاثیر آموزش تنظیم  (23) و همارت رازیمانوگ

و  پرداختند، اوتیسممممکودکان  ین بر رویهیجان از طریق والد

که به بررسی اثربخشی آموزش تنظیم  (3) نیز رضایی و کاظمی

ان های اجرایی کودکهیجمان بر شمممنماخمت اجتمماعی و کنش

پور  مقاسهمچنین نتایج مطالعه  ، همسو است.پرداختند اوتیسمم

 هااثربخشی آموزش بازشناسی هیجانمبنی بر  (21) و همکاران

بما نتایج مطالعه  ،اوتیسممممن امماعی کودکمهمای اجتمهمارت بر

 .است ، همسوحاضر

گونه تبیین کرد که  توان ایننتمایج بمه دسمممت آمده را می

 هیجانی و فیزیولوژیکی پذیریانعطاف زیربنای هیجان تنظیم

 را گیبرانگیخت بهینه سطک تا سازدمی قادر را وی که است فرد

 طور به تواندمی فرد ،بهینه وضمممعیت این در .باشمممد داشمممته

 واناییت و کند شممرکت اجتماعی هایفعالیت در آمیزیموفقیت

تگی یافشسمماز و مؤثر ارتباط اجتماعی، تعاملات تداوم افزایش

 ،ارآمدک هیجان تنظیم .کندمی پیدا را اطراف محیط تغییرات با

 هایمهارتدیگر  نیز و اسماسی اجتماعی هایمهارت این رشمد

 کانکود که موازاتی به .کندمی تسممهیل را ارتباطی -هیجانی

 مدیریت و نامیدن مثل) آنها هیجانی هایمهارت ،کنندمی رشد

 تشمممکیل برای ..( و دیگران هایهیجان تشمممخی  ها،هیجان

 ند.ک می پیدا بیشتری اهمیت ،اجتماعی ارتباطات

 قای ن ،و همکاران سامسونطبق مدل پیشمنهادی توسمط  

 گیری شناختی و عاطفیدر نظریه ذهن یا توانایی دیدگاه عمده

درک عاطفی ضعیف به  ،دیگران و شمناخت حالت ذهنی خود

. اشدمربوط ب ،هیجان ضعیف تواند با تنظیم می شود ومیمنجر 

یری یا گبه علت نداشتن دیدگاه اوتیسمممبتلا به طیف کودکان 

اعات بر روی اطل ،ادراک و تجارب دیگران ناتوانی برای تفسیر

 ،کنند یا برداشت اشتباه از نیات دیگران دارنداشمتباه تمرکز می

ری داشمممته آمدتتی کودک بتواند تنظیم هیجانی کاراین وقبنابر

ی اجتماعی و هادر درک دقیق سممرنخ تواند  درتر میباشممد به

بمما تنظیم زمممان و اجرای راهبردهممای تنظیم عمماطفی دیگران 

 . درک عاطفی را بالا ببرد و کندموفق مداخله  ،هیجانی

و  بر روی آغازگریدر تبیین تماثیر آموزش تنظیم هیجمان 

ه در ک تکانشگری و بازداری ناق توان گفت حفظ تعامل می

 اردوجود د اوتیسممممبتلا به اختلال طیف درصممد کودکان  51

 حتی وقتی یک. توانمد در تنظیم هیجمان دخالت کندمی ،(26)

لا )مث باید بکند کار دانمد وقتی ناراحت اسمممت چهکودک می

های نماتوانی در بمازداری بماعث پاسمممخ ،نفس عمیق بکشمممد(

یک  اگر. شودمی ،تر و تنظیم هیجان ناموفقخودکار و ناشمیانه

 ،در مورد موقعیت فکر نکند، قبل از واکنش اوتیسممممکودک 

و به دنبال آن یمک پاسمممخ تنظیم هیجانی کارآمد  ممانع ایجماد

 ساسا این بر. شمودمیتعامل اجتماعی موفق  آغازگری و حفظ

 بهبود موجمم  توانممدمی تنظیم هیجممان هممایمهممارت آموزش

 متناس  و مداوم طور به آموزش اگر وشمود  مهارت اجتماعی

 ینب از و جدید رفتارهای ماندگاری باشممد کودکان توانایی با

در نتیجه  .افتدمی اتفاق بیشمممتر ،نایافتهسمممازش رفتارهای رفتن

 های خود وآموزش تنظیم هیجان مبتنی بر شمممناخت احسممماس

 تواندمی هماهیجمان مهمار دیگران و درک دیمدگماه دیگران و

 هایمهارت رشمممد ونایافته سمممازش رفتارهای بهبود موجم 

 رب بیشمممتر ،ترقدیمی درمانی همایتکنیمک. شمممود اجتمماعی

 در هکطوری به ،اندداشته تأکید شمناختی -آموزشمی هایجنبه

 هایبهجن بر تنهامبتلا به اختلال طیف اوتیسمممم  کودک درمان

 ندانیچ فرصت و شدمی تأکید مربی سوی از مستقیم آموزشی

 ا، امشممدنمی داده کودک به اجتماعی تعاملات برقراری برای

 ایجاد بر حاضممر پژوهش در شممده برده کار به روش آموزشممی

 رشد ورمنظ به کودکان برای هاجانیادگیری تنظیم و تعدیل هی

 یسمان اوتکودک. در نتیجه شمده اسمت زیادی تأکید ،اجتماعی

در فضممایی  های ارتباط اجتماعی مناسمم  رامهارت ندتوانسممت

جاد های مناس  ایدر فرصت د ونفرا گیر جذاب و برانگیزاننده

ه . بدنکن شمناسایی ،همسمالانبا دیگر  های خود راهیجانشمده، 

کارگیری درسممت هو بمهار با هر جهت در این شممیوه کودکان 
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 ردیگ کودک یک از پسممخوراند نتیجه دریافت در ها وهیجان

 تماعیاج تعاملات تداوم برای ،قوی کنندهتقویت یک عنوان به

 . (21) دنکنمی کمک

توان بممه هممای ایممن پژوهش میاز جممملممه ممحممدودیممت

 3)مورد مطالعه  روه سممنیبودن گ هایی نظیر محدودمحدودیت

عدم متمایزسمازی سمطوح شمدت اختلال اوتیسم، سمال(،  82تا 

تایج ن پیگیریگیری تصمممادفی، و عدم عمدم اسمممتفاده از نمونه

شمممود دسمممت آمده، اشممماره کرد. بدین ترتی  پیشمممنهاد میبه

پژوهشمممگران در مطالعات بعدی در صمممورت امکان با رفع این 

های مناسمممبی را بردارند تا دقت و سمممطک ها، گاممحمدودیمت

دهی نتایج، افزایش یابد. در هر صممورت با توجه به نتایج تعمیم

بسمممته پیشمممنهاد کاربه دسمممت آمده در این مطالعه در سمممطک به

ای استفاده شده در این پژوهش در مداخلهشمود که از برنامهمی

ریزی آموزشی و توانبخشی کودکان مبتلابه اختلال طیف برنامه

 اوتیسم استفاده شود.

این مطالعه به صورت مستقل اجرا شده است و : قدردانی تشهکر و

بهزیستی استان مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونه از سموی سازمان 

؛ شممد صممادر 1/13/36مورا  43/13د 815جوز اصممفهان با شممماره م

ژوهش این پاندرکاران و دست کنندگانشرکتتمامی بدین وسیله از 

 شود.میتشکر و قدردانی 

این پژوهش برای نویسندگان هیچ تضاد منافعی نداشته : تضاد منافع

 .است
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