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  سمیف اتیکودکان با اختالل ط جانهی مگویی دیجیتالی بر تنظیقصهاثربخشی 
 

 سحر محمدی
، واحد علوم و تحقیقاتشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان
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 اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

  

 هادی مرادی
دانشیار، مدیر گروه هوش ماشین و رباتیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه 

 تهران

 

 چکيده 
گویي دیجیتالي  بر تنظیم هیجان در کودکان دارای اختالل قصه از استفاده تأثیر بررسي هدف با حاضر پژوهش

 و آزمونبا پیش و کنترل، آزمایش گروه دو با و شبه آزمایشي روش با پژوهش این .گرفت صورت طیف اتیسم

ک مادر کلینی کننده بهمراجعه اتیسم کودکان دارای اختالل طیف کلیه پژوهش آماری ۀجامع. شد اجرا آزمونپس

 در گیرینمونه ۀشیو به دارای اختالل طیف اتیسم کودکان از نفر 02. بود کودک وابسته به دانشگاه شهید بهشتيو 

 آزمایش وههای گربرای آزمودني. تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند طوربهو  انتخاب دسترس

 یابيارز منظوربه .به صورت انفرادی ارائه شد دیجیتاليگویي قصه مداخله ۀای برنامدقیقه 54جلسه  20به مدت 

شده توسط تحلیل آوریهای جمعداده شد. استفاده( 2991 سیچتي، و شیلدز) هیجان تنظیم سیاهه متغیر وابسته از

جان معناداری در افزایش تنظیم هی طوربهکوواریانس مورد بررسي قرار گرفت. نتایج نشان داد که برنامه مداخله 

 تنظیم ایارتق منظوربه دیجیتالي گویياز قصه استفاده پایان بوده است. در مؤثرهای گروه آزمایش ر آزمودنيد

 .گرفت قرار بررسي و بحث کودکان دارای اختالل اتیسم مورد هیجان

                                                             
 lkashanimoradi@gmail.comنویسنده مسئول: 

https://jpe.atu.ac.ir/
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 تنظیم هیجان، کودکان دارای اختالل طیف اتیسم دیجیتالی، گوییقصه :کليدي واژگان

 مقدمه

DSM-) 0رواني، نسخه پنجم یهااختاللدر راهنمای تشخیصي و آماری  2اتیسماختالل طیف 

 توانمي آني اصلهای نشانه جمله از کهمعرفي شده است  (، به عنوان یک اختالل عصبي تحولي5

 شارها محدود قیعال وی تکراری رفتارها وجود زین و ارتباطات ،ياجتماع تعامالت در نقص هب

شدت این اختالل از خفیف (. 0222و همکاران،  2لیو ؛0222شکي امریکا، زپ)انجمن روان نمود

قرار دارند که با عملکرد سطح باال ی افرادطیف،  طرفکیکه در شدید در نوسان است  تا

خفیفي داشته و تأخیر در ارتباط، رفتارهای قالبي و تکراری را به شکل  مشکالت تعامل اجتماعي

دهند و از لحاظ گروه تأخیری در کارکردهای شناختي نشان نميدهند. این کمتری بروز مي

متوسط به باال هستند گرچه دارای نقص در تعامالت اجتماعي و  شناختي و هوشي در سطوح

  (.0222، 4؛ جیوجیاس، کلي و هال0222، 5)گراس هستندارتباطي 

 با نمسائل کودکا ترینمهمآسیب جدی در شناخت اجتماعي و مشکالت هیجاني از 

ی که طوربه(، 0226، 6اختالل طیف اتیسم با عملکرد باال است )پترسون، سالوگدر، مور و ولمن

 اختالل اتیسم از سایر افراد با دیگر باافتراقي کودکان  صهای تشخیاین مشکل یکي از مالک

این  (.0222، 2)کلین، سالینیر، سپرو، سیچیتي، ولکمار و لرد است فراگیر تحولي یهااختالل

                                                             
1. Autism Spectrum Disorder 
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
3. Liu  
4. Gross  
5. Jiujias, Kelley & Hall 
6. Peterson, Slaughter, Moor & Wellman  
7. Klin, Saulnier. Sparrow, Cicchetti, Volkmar, & Lord 
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، 2اجتماعي )پیترز و تامپسون همساالن با رشد بهنجار، در پردازش اطالعات کودکان در مقایسه با

درک حاالت و عواطف خود و دیگری، نقص در کارکرد اجتماعي، مشکل در شروع،  (0221

( و بیان 0226روابط اجتماعي مثبت و سازنده )پترسون و همکاران،  ۀایجاد، حفظ و توسع

ضعف همچنین  .آشکاری دارند های( مشکل0225، 0جتماعي )زیو، حداد و خطیبرفتارهای ا

 ایهبسیاری از مشکل ۀآن را ریش ،جدی است که برخي پژوهشگران قدرآنتنظیم هیجان  در

؛ 0221، 2گلدسمیت و کليدانند )مرتبط مي گروهدر این  و احساسي اجتماعي ،رفتاری

تنظیم هیجان ضعیف، نقش مهمي در (. 0229، 5ایپنیبرالیک، کوالف، واالس، مک ماهان و س

ند کهای عاطفي و رفتاری نامناسب ایفا مياز جمله اختالل در تولید واکنش هااختالل بسیاری از

(. نتایج یک مطالعه با هدف بررسي رابطه اختالل در تنظیم هیجان و 0225، 4)مازافسکي و وایت

ان اتیسم در مقایسه با کودک دارای اختالل طیفن اصلي اتیسم نشان داد که کودکا هایویژگي

دارای اختالل کودکان  با رشد عادی در همه موارد مشکالت بیشتری دارند و همچنین در بین

اتیسم به ویژه آسیب در رفتارهای  های اصلياتیسم، اختالل در تنظیم هیجان با ویژگي طیف

دارای افراد (. 0224، 6پودل، فیلیپز و گراسسامسون، هاردان، اجتماعي، ارتباط بیشتری دارد )

 ها و استفاده از ارزیابي مجددها، توصیف هیجانهیجان اتیسم در برچسب زدن به اختالل طیف

-شواهد تحقیقات موجود نشان مي(. 0224سامسون و همکاران، شناختي، مهارت کمتری دارند )

هستند )مازافسکي  ی تنظیم هیجان مؤثرکلي فاقد بینش عاطفي الزم براطوربه دهد که این افراد

                                                             
1. Peters & Thompson 
2. Ziv, Hadad & Khateeb 
3. Goldsmith & Kelley  
4. Cibralic, Kohlhoff, Wallace, McMahon, Eapen 
5. Mazefsky & White 
6. Samson, Hardan, Podell, Phillips & Gross 
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ای کمتر از راهبردهو (، همچنین بیشتر از راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان 0222و همکاران، 

 (. 0222کنند )سامسون و همکاران، مي استفاده سازگارانه

کودکان، نقش کلیدی آن در تعامل  از جمله کارکردهای اساسي تنظیم هیجان در تحول

(. به لحاظ 0222، 2)برکوویتز، ایزنهاور و بالچر اجتماعي است آمیز با محیط فیزیکي وموفقیت

ن خود های هیجاني متناسب با سکودک باید بتواند حالت ،نظری، برای موفقیت در تنظیم هیجان

های باالی انگیختگي و هیجان، روش یک هیجان منفي یا سطوح ۀشناسایي کند، هنگام تجرب را

 ۀاز ابعاد ساز ببرد و به فعالیت خود ادامه دهد. تنظیم هیجان به عنوان یکي سازی به کارخودآرام

، 0هاست )هتزروني و شاالهویچهای فرد به محرکپاسخ خودتنظیمي یا توانایي برای مهار اعمال و

ش و برای کاه معموالا (. راهبردهای تنظیمي 0222، 2گایني، مکماهون و چاکو-؛ ناراگون0221

، 5شوند )کمپس، جیزر، بتیس، واتسن، گرون، دانبرهیجاني به کار برده مي ۀفرونشاني تجرب

الل دارای اختآموزش تنظیم هیجان در کودکان  تأثیرهای بسیاری بر اهمیت و (. پژوهش0222

 ها بر شناخت اجتماعياند که نتایج حاکي از کارآیي این آموزشکرده تأکیداتیسم  طیف

(، درک عاطفي و آغاز و حفظ تعامل اجتماعي، بهبود عملکرد تحصیلي 2296کاظمي، )رضایي و 

های اجتماعي و باال رفتن سطح سالمت )راتکلیف، (، افزایش مهارت0226، 4)گرازیانو و هارت

)بروگینک، هوزمن، ویجک،  شناختيروان یهامؤلفه( و بهبود 0225، 6وونگ، دوستور و هایز

 ( است. 2260، 2کارایج وکارنفسکي

                                                             
1. Berkovits, Eisenhower & Blacher  
2. Hetzroni & Shalahevich 
3. Naragon-Gainey, McMahon & Chacko 
4. Compas, Jaser, Bettis, Watson, Gruhn, Dunbar 
5. Graziano & Hart 
6. Ratcliffe, Wong, Dossetor & Hayes 
7. Bruggink, Huisman, Vuijk, Kraaij & Garnefski 
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 شناختيروان یهامؤلفه بهبود یبرا مناسب یامداخله یهابرنامه و هاروش یاجرا و يطراح

های اخیر ، در سالرونیازا، رسديم نظر به یضرور اتیسم دارای اختالل طیف در کودکان

د، )مکدونال اندشده متمرکز ياجتماع روابط بهبود و تیتقو بر يدرمان-یامداخله یراهبردها

به همین منظور در راستای درمان و کاهش مشکالت هیجاني  (.0222، 2هاتفیلد و تواردزیک

شده ای گوناگوني به کار گرفته های آموزشي و مداخلهطیف اتیسم روشدارای اختالل کودکان 

 رفتاری )بهمني، نعیمي و رضایي، -های شناختيتوان به آموزش و اثربخشي بازیاست که مي

شناختي )آبادی،  بخشيتوان(، 2292(، هنردرماني )بخشي، مروتي، الهي و شاه محمدیان، 2292

زاده، حجازی و آموزش شناخت اجتماعي )رضایي، افروز، حسن (،2294نجاتي و پوراعتماد، 

 شفیعي ،شاني وحید( و مداخله مبتني بر رایانه )کا0222، 0درماني )دیر(، نمایش2292خرازی، 

( و نمایش 2294شناختي )آبادی و همکاران ) بخشيتوان، (2292راني و مرادی سبزوار، ای ،خامنه

 اشاره کرد. (2292شهیدی، درماني )خلیلي و انصاری

شناخت و مدیریت هیجان  ،های اجتماعيهای دیگری که برای آموزش مهارتاز جمله روش

اني، ثاشاره کرد )فالحي و کریميهای اجتماعي توان به قصه و داستانمورد توجه بوده است، مي

؛ همتي و 0202،؛2و همکاران ردلي؛ 2291، مومنيو  شالني ،صادقي ،منشآزادی؛ موسوی، 2294

ه مانند تواند بمي گویيقصههای پژوهشي متعددی گویای این امر است که یافته(. 2295گلزاری، 

ا، ایجاد هها با فراهم کردن فرصترفتاری برای کودکان مفید واقع شود. قصه-های شناختيدرمان

یر تواند منبع مهمي در تغیبرای تخلیه هیجاني و همانندسازی و باال بردن درک کودک مي بستری

، 4؛ فیچ0222، 5های کودکان محسوب شوند )فریدبرگ و ویلتبهبود در مشکالت و اختالل و

                                                             
1. MacDonald, Hatfield & Twardzik  
2. Dyer 
3. Radley 
4. Friedberg & Wilt  
5. Fitch 
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 هایک به ابراز هیجانها و کمتمرکز بر کاهش ترس (. به کمک قصه با0222، 2؛ باری0222

توان به کاهش مشکالت عاطفي و هیجاني مي تهدیدکنندۀ پنهان و آموزش راهبردهای حل مسئله،

گویي و داستان اجتماعي نسبت به قصه ۀورسد شی(،. به نظر مي0221، 0یافت )آندرسون دست

تر ان، جالببه داست هاوافر آنعالقه  لبه کودکان دارای اختالل طیف اتیسم به دلی مآموزش مستقی

یوزیر و )کر دنمایو بهتر متمرکز مي شترتوجه کودک را بی جهتر است و در نتیبخشو لذت

و  رمؤثای درماني تواند به عنوان مداخلههای اجتماعي ميیا داستان گویيقصه(. 0224، 2تینکاني

که دارای نقایصي در درک و شناخت  اختالل طیف اتیسم با مقرون به صرفه، برای درمان کودکان

 (. 2294ثاني، ؛ فالحي و کریمي2292رود )رافعي،  اجتماعي هستند، به شمار

های قابل توجهي داشته، هایي که در چند سال گذشته پیشرفتهمچنین، از جمله روش

 کاربرد شیافزا ازي حاک هاپژوهش از حاصلاست. نتایج  ایهای رایانهبرنامهاز  استفاده

 نیا ترراحت تعامل لیدل به سمیات فیط اختاللی دارا افراد آموزش منظوربه وتریکامپی تکنولوژ

(. تعامالت حسي چندگانه، محیط ساختاریافته و 0222 همکاران، و 5تاناکا) است وتریکامپ با افراد

-ویژگيه سازی، از جملو قابلیت شخصي يچند سطحتعاملي  یاز کارکردهاکنترل شده، استفاده 

(. 0222، 4رسانند )هاپکینز و همکارانیاری مي هایي هستند که به این کودکان در استفاده از رایانه

کمک  ها و عالئم اختالل طیف اتیسمبه تقویت یا جبران ویژگي تواندمي هادر این راستا، فناوری

 و 6ینگ)هیر های ارتباطيکننده برای بهبود مهارتکند. وسایل ارتباطي جایگزین و تقویت

(، آموزش مبتني بر رایانه، الگوی ویدئویي و 0226، 2؛ چن، وانگ، لي و سو0222همکاران 

 ، بکل، دورمن، وارن،مجازی برای بهبود نارسایي اجتماعي و عاطفي و رفتاری )الهیری واقعیت

                                                             
1. Barry 
2 . Anderson 
3. Cryozir & Tincani 
4 . Tanaka 
5. Hopkins, Gower, Perez, Smith, Amthor, Wimsatt, & Biasini 
6. Herring  
7. Chen, Wang, Lee & Su 
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 ی کمکيهافناوریجمله ( از 2291دیوان بچاری، ؛ یعقوبي، کریملو و حاج0222، 2سارکر

های بودن برنامه ( بر مؤثر0225، 0شود. در یک فراتحلیل )گرینزپان، ویس، پرز وگالسوب ميمح

راستای ساخت،  ها درمبتني بر فناوری در ارتقای عملکرد این کودکان اشاره داشته و ادامه تالش

( 2210) 2ها تأکید شده است. بیومونت و سوفرونوفبالیني از این قبیل برنامه ۀارزیابي و استفاد

های موجب ارتقای قابل توجه مهارت نوعي برنامه مبتني بر رایانه را مورد استفاده قرار دادند که

نتایج پژوهش کاشاني وحید، شفیعي  اتیسم شد. اجتماعي و درک و فهم هیجاني کودکان مبتال به

خانواده محور را بر ای های بومي رایانه( نیز اثربخشي بازی2292خامنه، ایراني و مرادی سبزوار )

اتي های تحقیقاتیسم نشان داد. یافته دارای اختالل طیفهای اجتماعي کودکان ارتقای مهارت

دازش گفتار بر توانایي پر-به -مثبت نرم افزار متن تأثیر( حاکي از 0226و همکاران )  5کسیدی

مثبت  رتأثیمختلف،  ها در افراد دارای اختالل اتیسم است. در تحقیقاتعاطفي و توجه به چهره

ر افزار پردازش تصویری( بهای ویدئویي و نرمها، کلیپهای پردازش تصویری )عکسفناوری

افزار بر مثبت نرم تأثیر( و 0222، 4بیان احساس و عواطف و ارتباط میان فردی )شریبر و کوهن

 تأیید( 0222، 6کوهن، اسمیت و مایلز-، گالن، برنبهبود تشخیص عاطفي صدا و چهره )الکاوا

 شده است. 

در  هگویي دیجیتال استفاده نمود کتوان از مداخالت همراه با قصهبا ترکیب قصه و رایانه، مي

آن از ترکیب داستان با محتوای دیجیتالي شامل تصویر، صدا و ویدیو برای ساخت یک فیلم 

د د آموزشي، متقاعتوانکوتاه استفاده شده است و معموال دارای مولفه عاطفي قوی بوده و مي

                                                             
1. Lahiri, Bekele, Dohrmann, Warren, & Sarkar 
2. Grynszpan, Weiss, Perez & Gall 
3. Beaumont & Sofronoff 
4. Cassidy  
5. Shrieber & Cohen 
6. Lacava, Golan, Baron-Cohen, Smith, & Myles 
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، 2د برای دستیابي به اهداف آموزشي صورت گیرد )وو و چنتوانمي وکننده یا تاریخي باشد 

مولفه ضروری برای جالب و تاثیرگذار بودن است مانند داشتن یک  2(. این فعالیت شامل 0202

درتمند، ق دهنده، محتوای عاطفي، صدای جذاب، موسیقي زمینهنقطه نظر متمایز، یک سوال تکان

ند گویي دیجیتال ضروری هستها برای موفقیت قصهطول و سرعت متناسب، که همه این مولفه

( به 0222) 0کایلر (.2296؛ شعباني، تاج آبادی و موحدیان، 0226گویي دیجیتال، )مرکز قصه

آموزان های دیجیتال توسط معلم پرداخته و اثربخشي آن بر دانشچگونگي ساخت و نتایج قصه

گویي دیجیتال بر کودکان ( به بررسي اثر مداخله قصه0202) 2رآمد خود را بررسي نمود. انوراهس

های هارتها، مهای اجتماعي پرداخت که در نتیجه استفاده از این قصهدبستاني با نقص در مهارت

 کننده نسبت به گروه کنترل به شکل معناداری افزایش یافته و در مرحلهاجتماعي گروه شرکت

 پیگیری نیز ماندگار بود.

های  در پژوهش  گویي در آموزش کودکان با اختالل طیف اتیسماستفاده از قصههمچنین 

( 0202) 5مختلف صورت گرفته است از جمله هاناراهان، اسمیت، جانسون، کانستانتین، برانسون

م پرداخت اتیس های اجتماعي دیجیتالي به آموزش کودکان با اختالل طیفبا استفاده از داستان

اند که ودهب مؤثرها در ایجاد تغییرات رفتاری مثبتي که در نتیجه آن نشان داده شد که این قصه

 تقویت منظوربهگویي دیجیتال ( از قصه0221) 4هفته همچنان پایدار مانده بودند. دیگل 6پس از 

الل طیف اتیسم آموزان کالس ششم با اختهای اجتماعي و خواندن و نوشتن در دانشمهارت

های اجتماعي و عملکرد تحصیلي این ها در پرورش مهارتپرداخت و نشان داد که این قصه

رار های مختلف مورد ارزیابي قبودند. استفاده از قصه گویي دیجیتال در پژوهش مؤثرکودکان 

                                                             
1. Wu, & Chen  
2. Kieler 
3. Onuorah 
4. Hanrahan, Smith, Johnson, Constantin, & Brosnan 
5. Daigle 
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ریگا و  ؛ پوانتیکوورو، سیکا،0225، 2گرفته است )چتزارا، کاراگیندیز، ماوروپولو، استاماتاس 

 (.0202، 0میگلینو

 امالتتع و هاتیموقع در يجانیه حاالت صیتشخ یدیکل نقش به توجه با رسديم نظر به

 يمبتن هایرنامهب شده تأیید یيکارآ گرید یسو از و سمیات فیط اختالل با کودکان یبرا ياجتماع

 و آگاهي ،شناخت برای گامي تواندمي نهیزم نیا در پژوهش ،یيگوقصه ياثربخش زین و انهیرا بر

 و دیجد هایسبک با ختهیآم درماني هایروش واقع، در. باشد اختالل نیا ژهیو مشکالت درمان

 در يپژوهش خالء پرکردن بر عالوه ،یيگوقصه همچون بخشيتوان هایروش گرید با توام ای

 نیا که باشد ؤثرم سمیات فیط اختالل به مبتال کودکان نهیبه عملکرد شیافزا در تواندمي کشور،

 همالحظ بدون ،یکاربرد تیاهم لحاظ به. است حاضر پژوهش ینظر تیاهم بر يلیدل نکته

 و هامولفه یارتقا قیطر از توانديم يکمک یفناور زات،یتجه ای لهیوس يدگیچیپ ای کارکرد

 را آنان تتعامال و  يزندگ تیفیک سم،یات فیط اختالل به مبتال افراد شناختيروان هایمهارت

 جذاب نعی در رایانه، بر مبتني مداخله نوعي از استفاده رسدمي نظر به ن،یهمچن. بخشد بهبود

 کودکان نای از بسیاری که این جمله از کودکان، این هایقابلیت برخي با بودن متناسب و بودن

 هولتس و بودن دسترس در بودن، هزینه کم نظر از بتواند ،آموزش میبینند دیداری به صورت

 در کودکان حضور که 29 دیکو روسیو يدمیاپ طیشرا در ژهیو به مدرسه، و خانه در استفاده

 الوه،ع به. کند نیتام را انیمرب و مراقبان تیرضا دهد،يم قرار خطر در را آنان يسالمت مراکز،

 مختلف، يعلم هایرشته متفاوت تجارب تیماه و یفناور روزافزون رشد با حاضر حال در

 پژوهش. است يالزام سمیات فیط اختالل ۀحوز در ایرشتهانیم هایدرمان يطراح ضرورت

 یدارا کودکان در هیجان تنظیم بر يتالیجید یيگوقصه اثر یيشناسا به تا است آن بر حاضر

 .بپردازد را  باال عملکرد با اتیسم فیط اختالل

 
                                                             
1.  Chatzara, Karagiannidis, Mavropoulou, & Stamatis 
2. Ponticorvo, Sica, Rega, & Miglino 
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 روش
 و کنترلآزمون با گروه آزمایش آزمون و پسپیش آزمایشي با طرحنیمه يحاضر پژوهش پژوهش

شکیل ت با اختالل اتیسم شهر تهران سالههشتتا  چهارکودکان  کلیه را آماری پژوهش ۀ. جامعبود

ریافت خدمات برای د به کلینیک مادر و کودک که وابسته به دانشگاه شهید بهشتي کهدادند مي

)دختر و پسر( کودک با  02آماری پژوهش حاضر شامل  نمونه .درماني مراجعه کرده بودند

 انتخابکلینیک مادر و کودک گیری در دسترس از روش نمونه که به اختالل طیف اتیسم بود

این ترتیب که  به .تصادفي انجام شد ها به آزمایش و کنترل نیز به صورتگروه گمارششدند. 

 کنندگان به گروه کنترلاز شرکتنفر  22آزمایش و  نفر به گروه 22 به صورت تصادفي،

وع به رج بود که با سالچهارتا هشت  های ورود به پژوهش، داشتن سنالکاختصاص یافتند. م

اتیسم انتخاب شدند که ارزیابي و تشخیص عملکرد  اختالل طیف مرکز، کودکان با یهاپرونده

ها از لحاظ سطح فرهنگي و آزمودني های مختلف در کلینیک ثبت شده بود.ارزیابي لهیوسبهباال 

ده رضایت کننآموزان شرکتاقتصادی، متوسط و باالتر از متوسط بودند و والدین هریک از دانش

نامه به پژوهشگر ارائه دادند. خود در پژوهش حاضر به همراه رضایت خود را از شرکت فرزندان

 ورمنظبهدیگر بود.  یهااللاختمعیار خروج از مطالعه نیز استفاده از دارودرماني و ابتال به 

 استفاده شد.تنظیم هیجان  آوری اطالعات از سیاههجمع

 ازم، تنظی و هیجاني که فرایندهای است گویه 05 شامل ابزار این: 2تنظیم هیجان سیاهه

 کودکان در موقعیتي را و تناسب پذیریانعطاف ظرفیت، شدت، عاطفي، ثباتيبي جمله

چهار  ها در طیف لیکرتگویه .تدوین شده است (2991) 0سیچتي و شیلدزکه توسط  سنجد،مي

رایي. گثباتي/منفيشوند: تنظیم هیجان و بيمي مقیاس تقسیم و به دو خرده اندای تنظیم شدهدرجه

 شود که تجلیات عاطفي متناسب به لحاظ موقعیتي،گویه ارزیابي مي 1تنظیم هیجان از طریق 

                                                             
1. Emotion Regulation Checklist  
2. Shield & Cicchetti 
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مدیریت و  های باالتر داللت بر ظرفیت بیشتر درسنجد. نمرهميهمدلي و خودآگاهي هیجاني را 

گویه است که  26 گرایي شاملثباتي/منفيمقیاس بي تعدیل برانگیختگي هیجاني فرد دارد. خرده

 سنجد.ناگهاني را مي ناپذیری و تغییر خلقبینيشناپذیری، بدتنظیمي، عاطفه منفي، پیانعطاف

ا هیجان نامرتبط با وقایع ی اني افراطي و تغییرات خلق فراوان درباالتر واکنش هیج هاینمره

آلفای کرونباخ  ضریب (0225، و همکاران 2ای )ملینامحرکات بیروني داللت دارد. در مطالعه

و  یيروایي محتواگزارش شده است.  29/2و برای تنظیم هیجان  92/2گرایي منفي ثباتيبرای بي

در پژوهش محمودی و همکاران نسخه فارسي این ابزار  همساني دروني و قابلیت اعتماد ،صوری

 (، پایایي این ابزار در2292، و همکاران )بخشيی در پژوهش دیگرشده است.  تأیید( 2295)

به دست  10/2گرایي برابر با ثباتي/منفيو در خرده مقیاس بي 24/2خرده مقیاس تنظیم هیجان 

 آمده است.

 

 نامه مداخلهبر

ناسب، های مکه پس از انتخاب قصه هستگویي دیجیتالي پروتکلي محقق ساخته قصه

دیجیتالي  هایاساتید مربوطه بازخواني شد و در اختیار گروه مهندسي برای ساخت قصه ۀلیوسبه

 ها بر روی آن نصب بود توسطمداخله با استفاده از یک تبلت که قصه ۀ. برنامقرار گرفت

 های خاصي از طریق پژوهشگرپژوهشگر برای گروه آزمایش ارائه شد. هر قصه همراه با فعالیت

شد. ه ميکننده ارائهایي بود که توسط رایانه به شرکتهمراه بود، اما تمرکز اصلي بر روی قصه

 54ای، به صورت انفرادی طي مدت یک ماه و نیم )دقیقه 54جلسه  20گروه آزمایش به مدت 

ی او در طول جلسات، گروه کنترل هیچ مداخله قرار گرفتندای روز( تحت آموزش برنامه رایانه

ر خود را دارد، د فردمنحصربههای ها و توانایيهر کودک ویژگي کهیيازآنجادریافت نکرد. 

ا، هی در برنامه لحاظ شد. قبل از اجرای برنامه برای آزمودنيهای فردطول اجرای جلسات تفاوت

                                                             
1. Molina 
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که توسط پژوهشگر، با نظارت اساتید این حوزه و با گردآوری  اطمینان از روایي برنامه منظوربه

ۀ نفر از متخصصان حوز  2 مطالبي از منابع مختلف در این زمینه تدوین شده بود، در اختیار

 هایپس از مطالعه و مشاهده قصه استثنایي قرار داده شد، تاشناسي و آموزش کودکان روان

های نوجوانان با اختالل طیف میزان تناسب آن با ویژگي ۀای، بازخوردهای خود را درباررایانه

ژوهشگر بیان آزاد در اختیار پ صورت بهیي به سؤاالت پرسشنامه و یا گوپاسخبه صورت اتیسم 

ر مقیاس لیکرت )از نمره یک کمترین تا پنج بیشترین تناسب برنامه این ارزیابي که د قرار دادند.

ي روایي بررس منظوربههای کودکان با اختالل طیف اتیسم بود( گویي و ویژگيبا اهداف قصه

، باالتر التسؤااین برنامه آموزشي صورت گرفت. در بیشتر موارد نمرات مورد نظر کارشناسان به 

ان و در های این کودکد نشانگر روایي مناسب این برنامه با ویژگيوانتميارزیابي شد که  4/5از 

در مواردی که برخي از  آموزان باشد.گویي برای این دانشهمراه قصه مؤثرجهت آموزش 

امه کردند. و اصالح برن صینقامتخصصان نظر مخالف ابراز کرده بودند، پژوهشگران اقدام به رفع 

 ۀکنندگان و والدین آنان دربارتوافق و رضایت آگاهانه شرکتپس از کسب در این پژوهش 

های مربوط به کنندگان، پرسشنامهاصول رازداری و محرمانه بودن هویت و اطالعات شرکت

سات محتوای جلمتغیرهای مورد مطالعه به آموزگاران آنان داده شد و توسط آنان تکمیل گردید. 

 توضیح داده شده است. 2ر جدول ای به تفکیک دگویي رایانهبرنامه قصه
 

 ایگویی رایانهمحتوای جلسات برنامه قصه .0جدول 

 محتوا جلسه

 ساتتهیه قوانین برای اجرای جل -آشنا کردن کودکان با برنامه -ارتباط گرفتن با کودکان اول

های ها اصلی، رفتارها به کمک برخی از قصهارائه قصه همراه با رایانه درباره هیجان دوم

با کمک  جانیهر ههای بدنی و رفتارهای مرتبط با ای، واکنشای،  تظاهرات چهرهرایانه

 های مختلفها و کاربرگتصاویر، قصه

 های جلسات قبل ارائه بازخورد، ارائه قصه درباره برخورد مناسب با هر هیجانمرور قصه سوم
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انحراف استاندارد و  آمار توصیفي شامل میانگین و از  نتایج حاصل از پژوهش با استفاده

قرار  لیوتحلهیتجزطرفه مورد پژوهش با تحلیل کوواریانس یک سؤاالتبه  جهت پاسخگویي

 .شد استفاده SPSS افزار آماری نرم 05ها از نسخه جهت تحلیل داده. گرفت
 

 هایافته
آزمون و های توصیفي مرتبط با نمرات متغیر وابسته )تنظیم هیجان( در پیششاخص 0در جدول 

آزمون و آماره شاپیرو ویلکز به تفکیک گروه آزمایش و گواه آمده است. با توجه به نتایج پس

( و در مرحله SD=62/4) 92/59آزمون جدول، میانگین نمرات گروه آزمایشي در مرحله پیش

( در راستای انتظارات پژوهشي افزایش یافته است. همچنین میانگین SD=19/4) 42آزمون پس

 52/42آزمون ( و در مرحله پسSD=41/2) 02/42آزمون در مرحله پیش گروه کنترلنمرات 

(29/2=SDتفاوت قابل مالحظه )ها در دو مرحله حاکي از ای نکرده است. تغییرات میانگین

ی هاکودک در جایگاه شخصیت دادنقرار های جلسه قبل و ارائه قصه جدید و مرور قصه چهارم

 داستان

 های جلسات قبل و ارائه بازخورد، معرفی هیجان دیگر با استفاده از قصه دیگرمرور قصه پنجم

 مرور جلسات اول تا پنجم و ارائه قصه جدید ششم و هفتم

قرار دادن کودک در جایگاه  مثالًپردازی، های جلسات قبل و شخصیتمرور تمرین هفتم و هشتم

 دایناسور کوچک و ایفای نقش در احساسات مختلف از جمله ترس و خشم

ها را با کودک های جدید که شخصیت اصلی داستانمرور جلسات قبل و ارائه داستان نهم

های ابتدایی که )دایناسوری( شخصیت اصلی را شده است. برعکس داستان یسازمناسب

 گرفت.آموزش و آشنایی احساسات از طریق او صورت میبه عهده داشت و 

پردازی و ایفای نقش کودک با هیجانات همراه با قصه های قبلی و شخصیتمرور داستان دهم

 جدید

 های قبلی و ارائه داستان جدیدمرور داستان یازدهم

 آزمونبندی و اجرای پسها، جمعای از مطالب و داستانارائه خالصه دوازدهم
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. قبل از بررسي و تحلیل نتایج، در رابطه با استآزمایش  ای در گروهرایانهگویي قصه راتیتأث

فرض الزم عنوان پیشپژوهش از نرمال بودن متغیر مورد مطالعه، از آزمون شاپیرو ویلکز به فرضیه

داری برای استفاده از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که میزان سطح معني

تنظیم هیجان را با اطمینان باالیي نرمال  مؤلفههای حاصل از توان دادهاست، لذا مي 24/2بیشتر از 

 (.0های آماری پارامتریک استفاده کرد )جدول توان از مدلفرض کرد، در نتیجه مي
 

 آزمونآزمون و پسبرای گروه آزمایش و گواه در پیش های توصیفی نمره تنظیم هیجانشاخص .2جدول 

 

 گروه

 آماره شاپیرو ویلکز            آزمونپس آزمونپیش

M SD M SD  آماره df P 

 599/9 99 099/9  90/5 99/55 36/5 09/90 آزمایشی

 906/9 99 059/9  70/7 99/56 59/7 99/56 گواه

)جدول  ن استفاده شدیپژوهش، از آزمون لو ها در متغیررعایت مفروضه همگني واریانس منظوربه

؛ =122/2F) هم پراشمستقل )گروه( و متغیر  همگوني شیب رگرسیون تعامل بین متغیرآزمون (. 2

24/2P> )یداراآزمون تفاوت معنآزمون و پسها در پیشگروهن نشان داد که شیب رگرسیو 

ی های آزمون آماربنابراین تمام مفروضه شود.ها پذیرفته ميلذا، فرض همگني واریانس .ندارد

 .استفاده کرد ها از این آزمونتوان جهت تحلیل دادهرقرار است و ميب تحلیل کوواریانس

 

 آزمون همگنی واریانس برای تنظیم هیجان در دو گروه آزمایشی و گواه .9 جدول

توان گفت که تفاوت به دست آمده، مي tو با تأکید بر میزان مقادیر  5با توجه به نتایج جدول 

های پژوهش در متغیر وابسته در گروه آزمایش نمونه بین میانگین α =24/2داری در سطح معني

درجه آزادي  درجه آزادي فرضيه آزمون لوین متغير

 خطا

 سطح معناداري

 699/9 59 5 955/9 تنظيم هيجان
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 هها در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحلآزمون وجود ندارد و واریانسو کنترل در مرحله پیش

 .استآزمون همگن بوده و از لحاظ پراکندگي یکسان پیش
 

 زمونآدو گروه مستقل جهت مقایسه متغیر وابسته در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش t .0جدول 

و دیجیتالي  گویيمستقل آموزش قصه آزمون و به علت وجود یک متغیرتعدیل اثر پیش منظوربه

طرفه استفاده شد. نتایج یک از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تنظیم هیجانيوابسته  یک متغیر

؛ =961/2F) داشت تنظیم شناختيآزمون پس اثر معناداری بر نمراتدهد نشان مي 4جدول 

24/2P≤اختالف معناداری وجود دارد و همچنین  دو گروهآزمون (. یعني بین میانگین نمرات پس

ات شود که اثربا بررسي جدول آمار توصیفي و مقایسه میانگین نمرات دو گروه مشاهده مي

گویي دیجیتالي، نمرات تنظیم هیجان کودکان اتیسم )گروه آزمایش( را در جهت مثبت قصه

درصد واریانس تغییرات  22توان گفت که ست. همچنین با توجه به مجذور اِتا ميافزایش داده ا

 به علت اثر مداخله است.
 

 جانیههای آزمایش و گواه در متغیر تنظیم طرفه تفاوت گروهتحلیل کوواریانس یک .5جدول 

 داريسطح معنی درجه آزادي t ميزان انحراف استاندارد هاتفاوت ميانگين متغير

تنظيم 

 هيجان

69/6- 00/9 595/5- 59 999/9 

 منبع

 تغييرات

 مجموع

 مجذورات

 درجة

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 آماره

F 

 سطح

 داریامعن
 مجذور اِتا

 999/9 653/5936 599/999 5 599/999 آزمونپيش

 

650/9 

 959/9 039/7 399/9 5 399/9 گروه

   599/9 57 959/0 خطا

    99 999/55699 کل
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است، فرض صفر رد  24/2و سطح معناداری در جدول فوق که کمتر از  Fبا توجه به میزان 

آزمون شود. یعني اختالف معنادار بین میانگین نمرات عامل تنظیم هیجان دو گروه در پسمي

وجود دارد و همچنین با بررسي جدول آمار توصیفي و مقایسه مقدار میانگین نمرات مرتبط با 

 ای، نمرات عامل تنظیمدرماني رایانهشود که اثرات قصهه ميمشاهد دو گروهعامل تنظیم هیجان 

میزان اندازه  بر دیتأکدهد. همچنین با هیجان کودکان اتیسم با عملکرد باال را تا حدی افزایش مي

دکان عامل تنظیم هیجان کو مطلوبي را بر تأثیرای درماني رایانهقصه توان متوجه شد کهاثر مي

 . هست 229/2گذاشته است که این میزان برابر با  اتیسم با عملکرد باال

 

 

 گيريبحث و نتيجه

دیجیتالي بر تنظیم هیجان کودکان با اختالل گویي قصهاثربخشي  پژوهش حاضر با هدف بررسي

ها نشان داد که این روش در ارتقاء و بهبود تنظیم هیجان کودکان طیف اتیسم انجام شد. یافته

ی و های پژوهش موسوبوده است. نتایج مطالعه حاضر با یافته مؤثردارای اختالل طیف اتیسم 

های و داستانگویي قصه تأثیر(، که بررسي 2294ثاني )(، فالحي و کریمي2291همکاران )

های اجتماعي کودکان دارای اختالل اجتماعي بر تشخیص و بازشناسي حاالت هیجاني و مهارت

(، 0202هاناراهان، اسمیت، جانسون، کانستانتین، برانسون ) طیف اتیسم پرداختند، همچنین با نتایج

؛ پوانتیکوورو، سیکا، ریگا و 0225(، چتزارا، کاراگیندیز، ماوروپولو، استاماتاس، 0221)  دیگل

مسو هگویي دیجیتال بر کودکان با اختالل طیف اتیسم ( در بررسي اثربخشي قصه0202، 2میگلینو

گویي پلي است میان کودک و دنیای توان گفت که قصهحاضر، ميدر تبیین یافته پژوهش . است

                                                             
1. Ponticorvo, Sica, Rega, & Miglino  
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دهد و گذارد و به تخیالت کودکانه جهت ميمي تأثیراطراف که مستقیماا در تخیل کودک 

ن کند و به او دیدگاه نو و خالقي به سوی دیگرافرایندهای رشد هیجاني و شناختي او را تسهیل مي

گویي هقص تأثیره همین دلیل است که کودکاني که تحت دهد. بو روابط بین فردی ارائه مي

گیرند که چگونه عواطف و احساسات خود را ابراز کنند و چگونه از عواطف هستند، یاد مي

گویي بر پرورش مهارت همدلي تأکید شده است. شوند. عالوه بر این، در قصه مندبهرهدیگران 

ها هدرماني، قصکند. در قصهاو همانندسازی ميکودک با همدلي به قهرمان قصه نزدیک شده و با 

گردند و همین موضوع به خودشناسي بهتر افراد بر اساس مشکالت زندگي واقعي افراد طرح مي

تنظیم هیجان به معنای کاهش و مهار مفهوم  (.0202، 2و همکاران کوجووالکند )کمک مي

سازی تنظیم مفهوم استفاده مثبت از هیجانات است. یک راه ساده برای ۀنحو هیجانات منفي و

کند؛ کدام هیجانات تجربه است که فرد مهار مي سازی آن به عنوان کنشيهیجان، مفهوم

شوند ابراز مي هاآنکه  شوند؟ روشيفرد احساس مي لهیوسبه هاآنچگونه و چه زماني  شوند،مي

در  (.0222ماهون و چاکو، گایني، مک-؟ )ناراگوناندکدم شوند،دیگران مشاهده مي لهیوسبهیا 

های بدني ای، واکنشپژوهش حاضر، به آموزش تظاهرات چهرهگویي قصههمین راستا، در برنامه 

هر هیجان، قرار دادن کودک در و رفتارهای مرتبط با هر هیجان، آموزش برخورد مناسب با 

 داستان و ایفای نقش توجه شده است. هایجایگاه شخصیت

دیگران و شناخت حالت  گیری شناختي و عاطفينقایص عمده در نظریه ذهن یا توانایي دیدگاه

تواند با تنظیم ضعیف هیجان، مربوط شود و ميذهني خود، به درک عاطفي ضعیف منجر مي

ناتواني برای تفسیر ادراک و  گیری یاباشد.کودکان مبتال به طیف اتیسم به علت نداشتن دیدگاه

 کنند یا برداشت اشتباه از مقاصد دیگران دارند،اشتباه تمرکز مي تجارب دیگران، بر روی اطالعات

ر درک دقیق تواند دباشد بهتر مي بنابراین وقتي کودک بتواند تنظیم هیجاني کارآمدتری داشته

                                                             
1 . Koivula 



14| l نزمستا  | 74شماره  | 9911سال  |شناسی افراد استثنایی روان 

آمیزی موفقیت طوربههیجاني،  تنظیم های عاطفي دیگران با تنظیم زمان و اجرای راهبردهایسرنخ

(. برای دستیابي به این هدف، فعالیت ایفای نقش و 0224و همکاران،  2)سامسونرابطه برقرار کند 

 ،واقع درریزی شد. های داستان، در برنامه مداخله برنامهقرار دادن کودک در جایگاه شخصیت

 يتداع ادجیا ينوع و هايسرکوب و نعامو بدون جاناتیه ابراز ساختن فراهم با نقش یفایا هاینیتمر

 یهاحالت و هانقش یاجرا. کندمي کمک جاناتیه شتریب چه هر شناخت به يجانیه آزاد هیتخل و

 ودهب مؤثر عوامل جمله از يجانیه حالت کی یبازساز و صورت کیمیم از ریالگوبردا و يجانیه

دیگران در داستان، موجب رهایي از  نظرهایها و نقطه. همچنین مواجهۀ کودک با دیدگاهاست

های دیگران نیز ممکن است دیدگاه شود. این بینش کهپذیری ميافزایش انعطاف خودمحوری و

های قصه از بخش. داستان است هایهای کودک با شخصیتثمرۀ تعامالت و تجربه پذیرفتني باشد،

با دنیای پیراموني است؛ بنابراین با  هاآن های اصلي ارتباطناپذیر زندگي کودکان و از روشجدایي

سمت اهداف درماني سوق  را به هاآنتوانیم دنیای کودکان از طریـق قصـه مي راه پیدا کـردن بـه

کودک بتواند با  کند کهتسهیل کنیم. داستان موقعیتي را ایجاد مي داده، رشد و انگیزۀ تغییر را

سلیماني،  )شفیعیان، رای حل مشکالت استفاده کندخود ب شخصیت آن همدردی کرده و از تخیل

 (.0222، ساموئي و افشار

توان در انتخاب راهبردهای افرادی کم معموالانیازهای ویژه که  گویي در مورد کودکان بـاقصه

ق همسویي غیرمستقیم نتایج این تحقیکند. بیشتری پیدا مي الزم برای حل مسائل خود هستند، اهمیت

(، 2291مرادی، قربان شیرودی، خلعتبری و رحماني )مطالعات دیگر، از جمله با پژوهش عليبا برخي 

برای گویي قصه( مبني بر اثربخشي 0221) 0لیپاپادان و اگازوگلویگ(، و 2292اصغری و همکاران )

بودن این روش باشد. نتایج پژوهش علیمرادی و  مؤثربر  یدییتأتواند کودکان با نیازهای ویژه، مي

 تأثیردرماني و روان نمایشگری، میزان ( نشان داد در مقایسه کارآیي روش قصه2291همکاران )

تر آموزان با اختالل یادگیری بیشدرماني بر خودتوانمندسازی اجتماعي و ناگویي هیجاني دانشقصه

                                                             
1 . Samson, Harden, Rodell, Phillips, Gross 
2. Giagazoglou & Papadaniil 
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 هشي بر روی کودکان با معلولیت جسمي و حرکتي،های پژوبوده است. همچنین، بر اساس یافته

سازگاری عاطفي و سازگاری آموزشي و کاهش  سازگاری اجتماعي، درماني اثرات مثبتي برقصه

 (.2291این گروه از کودکان داشته است )ذبیح قاسمي، طهراني زاده و مردوخي،  احساس تنهایي در

(، 2294فراني و همکاران )(، رمضاني0222)الهیری و همکاران از منظر دیگر، نتایج تحقیقات 

(، شریبر و 0226(، کسیدی و همکاران )2292) ایراني و مرادی سبزوار ،شفیعي خامنه ،کاشاني وحید

ای هآموزشو ی وراستفاده از فناکه به بررسي اثربخشي ( 0222( و الکاوا و همکاران )0222کوهن )

و شناخت عواطف پرداختند، با دستاوردهای تحقیق حاضر همسو است.  بر تنظیم هیجاني ایرایانه

ه های ساده بهای نامبرده همگي حاکي از این است که آموزش بازشناسي هیجانهای پژوهشیافته

ای ساده، هکودکان مبتال به اتیسم اثربخش بوده و بهبود معناداری در تماس چشمي، بازشناسي هیجان

تر تعاملي ایهر چه قدر برنامه. گرددها مشاهده ميتعمیم این مهارت و گاهای درک ابرازهای چهره

اثربخشي احتمالي برنامه  های برنامه، ارتباط بیشتری برقرار کند، میزانباشد و فرد بتواند با شخصیت

زار، افدر پژوهش حاضر آموزش از طریق نرم یيازآنجا. خواهد بودهای هدف بیشتر بر بهبود مهارت

بر کارآیي  این کودکان است، انجام گرفت مورد عالقه معموالادارای جذابیت دیداری است و که 

( در مطالعه فراتحلیل خود با هدف بررسي اثربخشي 0225گرینزپان و همکاران )افزاید. برنامه مي

( در 2292پور )تقي و اتیسم، و نعمتي اختالل طیف به های مبتني بر فناوری در کودکان مبتالبرنامه

های مبتني بر فناوری در ارتقای عملکرد این کودکان اذعان بودن برنامه یک مطالعه مروری، بر مؤثر

 اند. ید کردهها تأکراستای ساخت، ارزیابي و استفاده بالیني از این قبیل برنامه ها درداشته و ادامه تالش

نمونه پژوهشي از گروه هدفمند توان به مواردی چون انتخاب های پژوهشي ميدر بیان محدودیت

در دسترس، اجرای برنامه آموزشي طراحي شده فقط در محیط آموزشي و کلینیک، گردآوری 

اطالعات از طریق پرسشنامه والدین، عدم پیگیری نتایج و عدم برگزاری جلسات به صورت گروهي، 

-ت مواجه ميبا محدودیعدم بررسي نتایج برنامه به تفکیک جنسیت اشاره کرد که تعمیم نتایج را 

سازد. به دلیل شرایط خاص کودکان دارای اختالل طیف اتیسم، برگزاری این برنامه آموزشي به 



18| l نزمستا  | 74شماره  | 9911سال  |شناسی افراد استثنایی روان 

ود. شهای آتي توصیه مياز پویایي گروه، همراه با پیگیری در پژوهش یمندبهرهصورت گروهي و 

 یهااسیقمو استفاده از اتیسم  باهای اجتماعي کودکان برنامه بر سازگاری و مهارت تأثیربررسي 

عملکردی به جای پرسشنامه به عنوان ابزار ارزیابي متغیرهای پژوهش به عنوان پیشنهاد پژوهشي توصیه 

ماني های درهای دیجیتالي در مدارس ویژه و کلینیکشود. در سطح کاربردی، استفاده از قصهمي

های تر کردن قصهسم و تعامليهای ارتباطي کودکان با طیف اتیبرای مدیریت هیجان و مهارت

 گردد. دیجیتالي مورد استفاده در پژوهش پیشنهاد مي

 

 منابع
د بر بهبو ایپر يشناخت بخشيتوان(. اثر برنامه 2294. )میدرضاو پوراعتماد، ححید و ،ينجات فاطمه، ،یآباد

عات علوم با عملکرد باال. مجله مطال سمیدر کودکان مبتال به اختالل ات يجانیحاالت ه يبازشناس یيتوانا

 . 429-422 ،(2)02 ،(هیاروم يدانشگاه علوم پزشک ي)مجله پزشک يپزشک

های اجتماعي گویي بر مهارتروش قصه تأثیر(. 2292اصغری، فرهاد، اخوان، محمد و قاسمي جوبنه، رضا. )

 . 22 -2(، 2)4 ،فصلنامه سالمت روان کودک. کودکان مبتال به نشانگان داون

های هیجاني واقعي (. بررسي تفاوت توجه به چهره2292حمیدرضا. ) ،پوراعتمادو  وحید ،نجاتي ،بهاره ،برزگر

 .26-2(، 24) 5،  روانشناسي افراد استثنایي. و گرافیکي در کودکان اتیستیک و عادی

بر  يهنردرمان ي. اثربخش(2292. )اراس ان،یو شاه محمدطاهره  ،ياله ذکراهلل، ،يمروت ریم، م ،يبخش

 یهاتاللاخدر کودکان مبتال به  یرفتار یریپذانعطافو  جانیه می, تنظيارتباط_ياجتماع یهامهارت

 . 222-244 ،( 22)1 یي،افراد استثنا ي. روانشناسسمیات فیط

ی رفتار –های شناختي ای بازیاثربخشي برنامه مداخله(. 2292. )سعید ،رضایيو  ابراهیم ،نعیمي، مهسا ،بهمني

لعات فصلنامه مطا.  های اجتماعي و هیجاني کودکان مبتالبه اختالل اتیسم با عملکرد باالبر مهارت
 .226 -242 (،22)1، روانشناسي بالیني

های اجتماعي و (. بررسي اثربخشي نمایش درماني بر مهارت2292مجتبي. ) ،انصاری شهیدیو  زهرا ،خلیلي

 .21 -64(، 2)9، توانمندسازی کودکان استثنایي . بازشناسي هیجاني در کودکان اتیسم با عملکرد باال

http://jcps.atu.ac.ir/article_8798.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_8798.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_8798.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_8798.html
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اثربخشي قصه درماني بر سازگاری (. 2291. )دیمحمد سعذبیح قاسمي، مریم، طهراني زاده، مریم و مردوخي، 

  .26-4 ،0 فصلنامه کودکان استثنایي،. حرکتي و احساس تنهایي کودکان معلول جسمي اجتماعي
 .تهران: دانژه، چاپ سوم .ارزیابي و درماناتیسم (. 2292. )رافعي، طلعت

(. طراحي برنامه 2292سید کمال. ) ،خرازیو  الهه ،حجازی ،سعید ،زادهحسن ،غالمعلي ،افروز ،سعید ،رضایي

های تشخیص، درک و ، و بررسي اثربخشي آن بر توانایي و مهارت(SCT) ياجتماعآموزش شناخت 

پژوهشي، پژوهش در -فصلنامه علمي . ابراز حاالت هیجاني کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال
 .15 -22 ،5، یادگیری آموزشگاهي و مجازی

 یهاکنشبر شناخت اجتماعي و  جانیه میآموزش تنظ تأثیر(. 2296رضایي، آرزو و کاظمي، ملیحه سادات. )

 .92-10 ،(0) 5 ،فصلنامه سالمت روان کودک، سمیتا فیاجرایي کودکان مبتال به اختالل ط

(. اثربخشي مداخله مبتني بر رایانه چهره 2294رمضاني فراني، عباس، غرایي، بنفشه، سالک ابراهیمي، لیال. )

اجتماعي، پردازش چهره و بازشناسي هیجانات در دانش آموزان مبتال به  یهامهارتخواني بر بهبود 

 .222-12( 52) 22، شناختيرواننوین  یهاپژوهش. اتیسم

دیجیتال در  یيگوقصهفناوری  تأثیرکاربرد و  (.2296) .سمیه، رضا و موحدیان ،آبادیتاج ،سمیه ،شعباني

دانش  همایش کشوری) بر آموزش ابتدایي تأکیدآموزان )با توسعه فرهنگ مطالعه و یادگیری در دانش
  .قمان ، قم، دانشگاه فرهنگیان استتربیتي )دانش آموزش محتوا(: آموزش دیني و قرآن ابتدایي-موضوعي

ارتباطي و تعامالت  یهامهارت درماني بر بهبود اثربخشي قصه(. 2294) .رویزکریمي ثاني، پ حیده وفالحي، و

 .225 -12(، 0)2 ،يشناختروانکاربردی  یهاپژوهشفصلنامه  سم.تیا اجتماعي کودکان مبتال به

مقایسه اثربخشي (. 2291)محمدعلي.  ،رحماني و جواد ،شهره، خلعتبری ،قربان شیرودی ،مهناز ،علیمرادی

دختر  آموزانخودتوانمندسازی اجتماعي و ناگویي هیجاني دانش بر یشگریروان نما درماني و درمانقصه

 .21-02، (2)29 ،فصلنامه کودکان استثنایي ،با اختالل یادگیری خاص

 یاانهیرااثر بازی  (.2292. )منوچهر ،عاطفه و مرادی سبزوار ،ایراني ،سمیرا ،شفیعي خامنه ،لیال، کاشاني وحید

ومین داجتماعي کودکان دارای اختالل اتیسم با عملکرد باال،  یهامهارتشناختي کهکشان هیجانات بر 
، و کاربردها هایفناور ،هاشیگرادیجیتال؛ یهایبازتحقیقات  يالمللنیبکنفرانس ملي و اولین کنفرانس 

  .جمهوری اسالمي ایران یمایصداوسدانشگاه  - یاانهیرا یهایبازتهران، بنیاد ملي 
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. عیدزردخانه، س اکبریامد و اختیاری، ح اقر،بناب، ب غباریعلیزاده، حمید،  حمد،ا ،برجعلي ریم،محمودی، م

آموزشگاهي  فصلنامه یادگیری ی.هیجان در کودکان با اختالل یادگیری و کودکان عاد تنظیم(. 2294)

  .96 -05، 02 و مجازی،

اثربخشي (. 2291)فاطمه.  ،مومنيو  بیتا ،شالني ،سعید ،صادقي ،پگاه ،منشآزادی ،سید ولي اله ،موسوی

 مجله مطالعاتهای اجتماعي کودکان با اختالل طیف اتیسم. های اجتماعي بر افزایش مهارتداستان
 .92، 9 ،ناتواني

های یادگیری ویژه: (. کاربرد تکنولوژی کمکي در حوزه اختالل2292کیومرث. ) ،پورتقي و شهروز ،نعمتي

 .54 -24(، 20)1، روانشناسي افراد استثنایي. ایمطالعه میان رشته

های های اجتماعي بر بهبود مهارتمداخله داستان تأثیر(. 2295فاطمه. )، گلزاری و قربان ،همتي علمدارلو

 .01 -2(، 2)22، شناختيروانمطالعات . یستیکآموزان پسر اتاجتماعي دانش

های ویدئویي بر رفتار بازی تأثیر (.2291) ستاره. ،حاج دیوان بچاریو  مسعود ،کریملو ،حسن ،عقوبيی

 .65-65 ،9 ،مجله مطالعات ناتوانيکودکان دارای اختالل طیف اتیسم. 
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