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Abstract 
Purpose: Autism is a pervasive developmental disorder whose sufferers have 

three main characteristics: socialization disorder, impaired verbal and 

nonverbal communication, and limited and repetitive patterns of behavior. 

The aim of this study was to investigate the relationship between emotion 

regulation on hope and the empathetic relationship between mothers with 

autistic children. Materials: The research method was descriptive-

correlational and the research population included all mothers with autistic 

children in District 5 of Tehran, who were referred to counseling centers. 

Using the available sampling method and according to the number of 

variables and components, 230 people were selected as the sample group. 

Research tools for data collection included Gross Emotion Regulation 

Questionnaire (2003), Schneider Hope Questionnaire (1991), and Davis 

Empathy Communication Questionnaire (1983). Results: The results of data 

analysis showed that there is a positive and significant relationship between 

emotion regulation and hope (p<0.05). Also, the results showed that there is 

a positive and significant relationship between emotion regulation and 

empathetic relationship (p<0.05). Discussion and conclusion: finally based 

on the results of regression analysis, the components of hope and empathetic 

communication were predicted based on the components of regulation. 
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According to the findings, mothers with autistic children have a positive 

relationship with each other in the components of emotion regulation and 

hope, and empathetic communication. 

Keywords: Autism, Empathetic Communication, Hope, Emotion 

Regulation. 
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و ارتباط همدالنه  یدواریبا ام جانیه مینقش رابطه تنظ نییتع

  سمیکودک اُت یمادران دارا
 

   انیفرنود مینس
واحد علوم و  ،یو اجتماع یعلوم انسان ات،یارشد، دانشکده ادب یکارشناس

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحق
  

 رانی(، تهران، انی)ام یدانشگاه علوم انتظام ،یشناس گروه روان ار،یاستاد   ینظام هاشم

 

 چکیده
هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش رابطه تنظیم هیجان با امیدواری و ارتباط همدالنه مادران 

 هیشامل کلی جامعه پژوهشی و همبستگ -یفیتوص از نوع پژوهشدارای کودک اُتیسم است. روش: روش 

که به مراکز مشاوره مراجعه کردند. با استفاده از روش  تهران بود 5مادران دارای کودک اُتیسم در منطقه 

انتخاب  عنوان گروه نمونه به نفر 032تعداد ها  به تعداد متغیرها و مؤلفهدر دسترس و با توجه گیری  نمونه

نامه  (، پرسش0223نامه تنظیم هیجان گروس ) آوری اطالعات شامل پرسش پژوهش برای جمع ابزارند. شد

وتحلیل دادها  ها: تجزیه ( بود. یافته1993نامه ارتباط همدالنه دیوس ) ( و پرسش1991) امیدواری اشنایدر

(. همچنین نتایج p<0/05نشان داد که بین تنظیم هیجان با امیدواری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

و درنهایت بر  (p<0/05داد بین تنظیم هیجان با ارتباط همدالنه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ) نشان

بینی  های تنظیم پیش های امیدواری و ارتباط همدالنه بر اساس مؤلفه اساس نتایج تحلیل رگرسیون مؤلفه

و ارتباط همدالنه، مادران  یدواریو ام جانیه میتنظ یها در مؤلفه ها، افتهیبا توجه به گیری:  شدند. نتیجه

 .رندها ارتباط مثبت دا با مؤلفه کیستیکودک ات یدارا

   .جانیه میتنظ ،یدواریارتباط همدالنه، ام سم،یاُت :ها واژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 قاتیواحد علوم تحق یارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس نامه انیمقاله حاضر برگرفته از پا

 تهران است.

 نویسنده مسئول : Nh13450217@yahoo.com 

mailto:nafarnoodiane@yahoo.com
10.22054/JPE.2022.62616.2360


 0411 زمستان | 44شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 071

 مقدمه

اختالل در  یاصل یژگیسه و یآن دارا انیاختالل نافذ رشد است که مبتال یاُتیسم نوع

رفتار  یمحدود و تکرار یو الگوها یرکالمیو غ یشدن، اختالل در ارتباط کالم یاجتماع

. اختالالت طیف اُتیسم یکی از اختالالت شایع دوران کودکی است که با توجه به هستند

و  1رینا)باشد  شرایطی که کودک در آن قرار دارد نیازمند مداخله بهنگام و مناسب می

در ارتباط اجتماعی نیازمند مراقبت بیشتر از   به دلیل نقص کودکان نیا(. 0201، همکاران

رو مداخله و تشخیص بهنگام و ارزیابی رفتار  باشند و ازاین لدین میویژه وا سوی مراقبان، به

باشد، چراکه مداخله بهنگام به معنای توجه کردن به کودک اُتیسم و  از موضوعات مهم می

شده است  درصد گزارش 1تا  5/2مشکل او است. شیوع اختالالت اُتیسم در هر جامعه بین 

 در یروان اختالل نیابرابر دختران است و شدت  3-4که از این میان، فراوانی در پسرها 

 توان یم یروان اختالل نیادر بروز  رگذاریتأثعوامل  بعالوه باشد، یم دختراناز  شتریب پسران

های ارثی و دیگر عوامل زیستی و تأثیرات محیطی اشاره  به کنش متقابل نسبی آمادگی

آوری و  انتخاب، جمع های مختلفی را برای کرد، همچنین مطالعات مختلف روش

های متفاوتی برای این مبتالیان  رو فراوانی اند، ازاین اختالل اتیستیک گزارش داده بندی طبقه

 (.021۲، همکارانو  0نریو)وجود دارد 

های زندگی مبتالیان اعم از  طورکلی، عالئم این اختالل روانی در انواع جنبه به

توان به عدم  گذارد که از عالئم آن می اجتماعی، شناختی و هیجانی تأثیر می-حرکتی

تماس چشمی واضح با دیگران، وجود مشکالت کالمی متعدد اعم از دیر به حرف افتادن، 

بجای پاسخ دادن به یک سؤال، احتمال دارد خود سؤال را ناتوانی در بیان گفتگوی طبیعی )

ها را  وآمد و یا هر تغییر دیگر شدیداً آن تکرار کنند(، تغییر در نظم زندگی مثل مسیر رفت

 (.1422 ،فرد یفیشرو  یکاظم) کردکند، اشاره  متشنج می
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الفات توان به بروز اخت آورد می  از مشکالتی که این اختالل با خود به همراه می

اختالل روانی، عدم رسیدگی مراقبان به  روند درهای گزاف  زناشویی، متحمل شدن هزینه

طورکلی اصطالح  به (.0219 ،و همکاران 1براندلر) کردنیازهای شخصی خود و... اشاره 

و  های شناختی، رفتاری ای از مهارت تحولی به دامنه شناسی روان درتنظیم هیجان 

های خود را ابراز، تعدیل و  دهد تا هیجان دارد که به افراد اجازه میفیزیولوژیکی اشاره 

مدیریت کنند. تنظیم هیجان از تجربه هیجان متفاوت است. تجربه هیجانی معموالً خودکار 

که راهبردهای تنظیمی مورد استفاده برای تطبیق با موقعیت حال  و شدید است درحالی

و این موضوع در مادران با کودک اتیستیک صورت آگاهانه و تعمدی است  حاضر و به

 (.139۲مختل شده است )جعفری، 

باشد.  رگذاریتأث یهمدلتحت عنوان  یشناخت روانمؤلفه  یروبر  تواند یمموضوع  نیا

 کی عنوان بهرا  همدالنه ارتباط 4وانیسال و 3دیفرو ،0دوگال مک همانند یپردازان هینظر

. کنند یم فیتعر رد،یگ یمصورت  گرانیدحاالت  درک لهیوس به که هیاول یعاطف واکنش

 ،یکیلو) رندیگ یم دهینادرا  یشناختو بعد  دارند هیتک یعاطفبر بعد  یهمگ نانیا

 های مهارترشد،  ندیفرا یطدر  که دیرس جهینت نیا(. به 0202 ،5لن کاپهو  یکووسک زاژن

 همانند) یشناخت ساختار یریگ شکلدر  که دوستانه نوعو  یاخالق یرفتارها یشخص نیب

 و شود یم کمتر یخودمحور که ی. به صورتشود یم قیتشودارد،  تیاهم( یریگ نقش

 ابدی یم شیافزا گرانید جاناتیهاحساسات و  درکو  یهمانندساز ،ینیب شیپ یبرا ییتوانا

 (.1391 ،یمنصورو  خدابخش)

ی با استرس کنار بیایند و بار دیگر تر مناسبافراد با تنظیم هیجانی قادرند به شیوه 

 راستا همهای زیر  تجارب متناقض خود را تنظیم کنند. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش

شناختی تنظیم هیجان در نقش راهبردهای (، پژوهشی با عنوان 1399فر ) باشد. صادقی می
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شناختی در مادران دارای کودکان مبتال به ناتوانی  سرسختی روان وی زندگبینی امید به  پیش

انجام داد با توجه به نتایج پژوهش، بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و امید به  هوشی

 زندگی مادران رابطه مثبت و معناداری به دست آمد.

بررسی تأثیر برنامه کاهش استرس  باهدف(، پژوهشی 139۲)فروزش یکتا و همکاران 

ی، تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی شناخت روانمبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی 

زنان انجام دادند. بر اساس این نتایج، برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ضمن 

هیجان در زنان، در زمینۀ  های تنظیم شناختی و افزایش مهارت کاهش پریشانی روان

های ارتقای رابطه زناشویی  عنوان یکی از روش تواند به ی نیز سودمند است و میدرمان زوج

عنوان رابطه مثبت اندیشی  بای (، پژوهش0219) 1یمیو نع یعنابستان. گیرد مورد استفاده قرار

اسی افراد استثنایی شن بر دلسوزی به خود و امید به زندگی در مادران کودکان اُتیسم روان

دادها نشان داد رابطه مثبت اندیشی بر دلسوزی به خود و امید  لیوتحل هیتجزانجام داد، نتایج 

 باشد. شناسی افراد استثنایی معنادار می به زندگی در مادران کودکان اُتیسم روان

(، پژوهشی با عنوان رابطه حمایت از یادگیری الکترونیکی با تنظیم 0202) 0شاو

نشان داد حمایت از  جینتااختالل طیف اُتیسم انجام داد،  مبتالبهآموزان  جان برای دانشهی

یادگیری با تنظیم هیجان رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون 

 باشد. بینی کننده تنظیم هیجان می داد حمایت از یادگیری، پیش نشان

 پژوهش نهیشیپ

س، ستراب، اضطری اسطح باالاختالل اُتیسم اثرات شدیدی بر زندگی خانوادگی دارد. 

ازجمله تیسم دک مبتالبه اکوان همشیرو لدین و کاهش امیدواری در واتکلیفی وا، بالنزا

توان در این زمینه برای مادران  شناختی که می های روان ت. یکی از مؤلفهسارد این موا

کننده باشد و از اثرات مخرب آن بکاهد، امیدواری است.  کمککودکان مبتال به اُتیسم 

شده است که بر مبنای حس متقابل موفقیت )در  عنوان مجموعه شناختی تعریف امیدواری به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Annabestani, S., & Naemi, A. 

2. Chu, H. C. 

https://jdisabilstud.ir/browse.php?a_id=1816&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
https://jdisabilstud.ir/browse.php?a_id=1816&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0


 071 |  هاشمی و  انیفرنود...؛   و یدواریبا ام جانیه مینقش رابطه تنظ نییتع

(. به 0212، 1ریزی برای رسیدن به اهداف( قرار دارد )ستیچی عین هدفمندی( و مسیر )برنامه

پردازند،  گزینی می امیدواری باال بیشتر به هدف( افراد با 0214) 0اعتقاد دریسدال و مکبث

کنند و مطمئن هستند که  مسیرهای کارآمدی را برای رسیدن به اهداف موردنظر ایجاد می

و  3کاون) رساندها را به سمت اهداف موردنظرشان خواهد  شان، آن مسیرهای انتخابی

 (.0215، همکاران

ضایت بیشتری دارند و با محیط مادرانی که به آینده امیدوارترند از زندگی ر

بنابراین امید یک توانایی است که به ؛ (0202، و همکاران )شاو ندیآ یمزا بهتر کنار  استرس

رغم مشکالتی که درراه رسیدن به هدف وجود دارد، انگیزه  کند تا علی فرد کمک می

موضوع ارتباط  نیا کنار(. در 0213 ،4په کاراتهو  باباکوس ،اواسی) دینماخود را حفظ 

 یهمدلباشد.  برخوردار یا ژهیو تیاهماز  مادران طیشرا بهبوددر  تواند یم زین همدالنه

ها است  آن یدرون یذهن یایدن با یریدرگو  گرانید یشخص ادراک یایدنورود به  ندیفرآ

و  یفراهان) شود یم گرانید یها دگاهیدو  ها ینگراناز تجارب و  یدرست درکسبب  که

رو در سالمت روانی و سازگاری انسان مؤثر است و به شناخت و  ( و ازاین1395، همکاران

 شود یم منجر گرانیددهی به حاالت ذهنی  های اشخاص دیگر و پاسخ فهم هیجان

 کند. صورت به تنظیم هیجان در مادران نیز ارتباط پیدا می ( و بدین1399)ابوالقاسمی، 

منظور ارائه  های خود را به آن فرد هیجانتنظیم هیجان فرایندی است که از طریق 

کند و  طور هشیار یا ناهشیار، تعدیل یا تنظیم می های متناسب با مطالبات محیطی، به پاسخ

سازی مانند اضطراب و افسردگی و اختالالت  عدم کارکرد درست آن با اختالالت درون

 (.1399سازی مانند پرخاشگری و بزهکاری ارتباط دارد )حاتمی،  برون

های منفی و حوادث عاطفی رابطه دارد و  راهبردهای تنظیم هیجان با کاهش هیجان

 بخشد یمتمرکز بر راهبردهای مثبت تنظیم هیجان، فهم افراد از مدیریت هیجان را ارتقا 
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(. بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و امید به زندگی مادران 0222، و همکاران 1گراتز)

سازگارانه تنظیم هیجان رابطه مثبت و معناداری با امید به زندگی این و راهبردهای شناختی 

مادران دارد. همچنین نتایج بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با سرسختی مادران رابطه 

 (.1399، فر یصادقمثبت و معناداری را نشان داد )

 مواجه نآ باکودک اُتیسم  یکه مادران دارا یبا در نظر گرفتن مشکالت فراوان

 یجانیاختالالت ه در برابر یریپذبیآس خانواده، در ادیز اریبس یکار حجم همچون هستند

و سالمت  یزندگ تیفیعوامل مؤثر در ک نهیلزوم پژوهش در زم یمانند اضطراب و افسردگ

 نیتدومنظور  به یتیشخص یهایژگیو و جانیه میتنظ یمادران همچون راهبردها یعموم

 رسد.یبه نظر م یمؤثر، ضرور یامداخله یراهکارها

 شناسی روش

هدف و نوعِ پژوهش، کمی و کاربردی است. در پژوهش  ازلحاظپژوهش حاضر 

ی خاص است و ازلحاظ ماهیت و  ینهزمکاربردی، هدف، توسعه دانش کاربردی در یک 

مادران  هیشامل کل، جامعه پژوهش حاضرهمبستگی است.  -روشِ اجرا از نوع توصیفی 

که به مراکز مشاوره مراجعه کردند و با استفاده  تهران بود 5دارای کودک اُتیسم در منطقه 

ها  ند. دادهانتخاب شد عنوان گروه نمونه به نفر 032دسترس تعداد  درگیری  از روش نمونه

گام تحلیل  به ضریب همبستگی پیرسون و درنهایت رگرسیون گام  و آزمون spssافزار  با نرم

 شد.

 ها ابزار گردآوری داده

 جانیه میامه تنظنرسشپ

تنظیم هیجان را  یشده و راهبردها ( طراحی0223این پرسشنامه توسط گراس و جان )

 هیگو 12سؤال است. فرم کوتاه و تجدیدنظر شده آن  12سنجد. فرم اولیه آن دارای  می

 کند. می یبررس یابزار یو فرونشان یرا در ارزیابی مجدد شناخت یفرد یها دارد که تفاوت
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= کامالً ۲= کامالً ناموافق تا 1اند ) قرارگرفتهی ا نهیگز ۲ها در طیف  در این مقیاس پاسخ

( و 12 ،9 ،۲ ،5 ،3 ،1گویه شامل  2موافق(. از دو قسمت، ارزیابی مجدد شناختی )

نمره  نیترو باال 12ترین نمره  پایین شده است. ( تشکیل 2 ،9 ،4 ،0گویه شامل  4فرونشانی )

 عتبارو ا ۲3/2 یفرونشان یو برا ۲9/2مجدد  یابیارز یکرونباخ برا یآلفا بیاست. ضر ۲2

پرسشنامه  یشده است و نسخه فارس گزارش 29/2 اسیکل مق یماه برا 3بازآزمایی بعد از 

گرفته است، در  قرار یب ای ( مورد هنجار1391زاده ) و حسن یگیب لیپور، ا توسط قاسم

بر  اسی( اعتبار مق1391و همکاران ) یرامیبپرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان به نقل از 

پرسشنامه  یی( و روا91/2تا  22/2کرونباخ  ی)با دامنه آلفا یاساس روش همسان درون

دو  نیب یهمبستگ ماکس،یبا استفاده از چرخش وار یمؤلفه اصل لیتحل قیمذکور از طر

 شده است. مطلوب گزارش یمالک ییروا( و =13/2R) اسیخرده مق

 پرسشنامه امیدواری

سنجش  ی( برا1991و همکاران در سال ) 1دریناس( توسط اHQ) یدواریپرسشنامه ام

خود سنجی اجرا  صورت عبارت است و به 10 ینامه دارا پرسش نیساخته شد، ا یدواریام

سنجش تفکر  یعبارت برا 4 ،یسنجش تفکر عامل یعبارت برا 4عبارات،  نی. از اشود یم

عامل و راهبرد را  اسیمق ریپرسشنامه دو ز نیا نیاست؛ بنابرا یعبارت انحراف 4 ،یراهبرد

 مخالفم، 0 مخالفم، کامالً 1. برای پاسخ دادن به هر سؤال، پیوستاری از کند یگیری م اندازه

 11، 2، 5، 3سؤاالت شده است.  گرفته کامالً موافقم در نظر 5 موافقم، 4 ندارم، ینظر 3

انگیزش  به مربوط 10، 12، 9، 0 اند. سؤاالت پرتی شوند و مربوط به حواس گذاری نمی نمره

باشد. نمره امید، حاصل جمع این دو  می یمربوط تفکر راهبرد 9، ۲، 4، 1 باشد. سؤاالت می

 نینمره ب گیرد، قرار می 22تا  10تواند بین  خرده مقیاس است. بنابراین، مجموع نمرات می

متوسط و  یبه زندگ دیام زانی: م32تا  04 نی، نمره بنییپا یبه زندگ دیام زانی: م04 تا 10

( بر 1392که توسط گلزاری ) یباال است. در پژوهش یبه زندگ دیام زانیم :32نمره باالتر از 
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وش آموز دختر در استان تهران انجام شد، پایایی مقیاس امید اشنایدر با ر دانش 222روی 

شناختی  روان یندهایآکه فر یهای % به دست آمد. مقیاس امید با مقیاس 99همسانی درونی 

های مقیاس امید به میزان  مثال، نمره عنوان سنجند، همبستگی باالیی دارند. به مشابهی را می

کارور همبستگی دارد. همچنین، نمرات این  و شیر بینی درصد با مقیاس خوش 22تا  52

متخصصان بالینی، روایی سیاهه افسردگی بک همبستگی منفی دارد. این  نظرمقیاس با 

قرارگرفته است. الزم به ذکر است که عبارتی  دییمحتوا نیز مورد تأ رواییمقیاس به روش 

گذاری وارد نشده و فقط آزمودنی در  اند در جدول نمره نداشته تأثیری گذار که در نمره

 .نامه به آن جواب داده است پرسش

 پرسشنامه ارتباط همدالنه

 دیبا یکه ساختار همدل کند یم شنهادیشده پ انجامهایی که  طبق پژوهش ،(1993) 1سیوید

ای متشکل از  ، پرسشنامهردیرا باهم در نظر بگ یجانیه یها و هم جنبه یشناخت یها هم جنبه

ساخت.  دهد یقرار م یابیو ارز یرا در افراد موردبررس یهمدل زانیکه م هیگو 01

 یآشفتگ ،ییگرا دگاهی: دغدغه همدالنه، دزپرسشنامه عبارت است ا نیا یها مؤلفه

موافق  کامالًای بوده و از  درجه 5 کرتیل فیگذاری پرسشنامه بر اساس ط . نمرهیشخص

 نیرا ب یها یگو 01 یپرسشنامه همدل یشده است. اعتبار داخل یازبندیمخالف امت کامالًتا 

 ییایو پا ییروا یدارا یپرسشنامه همدل یرانیبرآورد شده است. در جامعه ا ۲۲/2ی ال ۲1/1

 یآلفا بیضر ،سؤال 0پس از حذف  (.139۲ملکان،  ا،ین یاست )صفار یقابل قبول

 سؤال ۲عامل اول با  یائیپا زانیاست. م 91/2 برابر یسؤال 19 یکرونباخ پرسشنامه همدل

 ییروا برآورد شد. ۲54/2سؤال  5 با سوم عامل و 99/2 سؤال ۲، عامل دوم با 93/2

عامل  لیبرازش مدل تحل یها عوامل مطلوب بوده است. شاخص لیتحل قیاز طر هپرسشنام

 یها کوچک و برازش مناسب مدل با داده ینشان از مقدار خطا ،یپرسشنامه همدل یدییتأ

و هر  یهمدلجامعه پسند و کل پرسشنامه  تیپرسشنامه شخص نیب یپرسشنامه دارد. همبستگ
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 5 اسیدرآمد که با توجه به مق یسؤال 19 صورت بهیی نها رمسه مؤلفه رابطه معنادار دارد. ف

نمره  نیشتریو ب 19کسب کند  تواند یآزمون م نیکه شخص در ا یا نمره نیای کمتر درجه

 است. 95

  ها یافته

 کنندگانی شرکتشناخت تیجمعمشخصات . 0جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی یشناخت تیجمعهای  ویژگی

 سن

32-02 92 39/2 39/2 

42-31 90 2/35 9/۲4 

 122 0/05 59 به باال 42

  122 032 کل

 تحصیالت

 0۲/2 0۲/2 20 دیپلم

 51/2 04/2 55 کاردانی

 4/۲1 4/02 4۲ یکارشناس

 5/9 13/19 44 کارشناسی ارشد

 122 5/9 00 دکترا

   032 جمع

 نفر در گروه  92 شپژوه در کننده شرکتنفر  032دهد از بین  ( نشان می1جدول )

 42نفر در گروه سنی  59قرار دارند،  42-31نفر در گروه سنی  90قرار دارند،  سال 02-32

نفر  55نفر دیپلم،  20در پژوهش  کننده شرکتنفر  032به باال قرار دارند. همچنین از بین 

 باشند. نفر دکترا می 00نفر کارشناسی ارشد و  44نفر کارشناسی،  4۲کاردانی، 

 های پژوهش . اطالعات توصیفی متغیر2جدول 

 ترین نمره بزرگ ترین نمره کوچک انحراف استاندارد میانگین تعداد مقیاس

 40 19 00/۲ 2۲/3۲ 032 تنظیم هیجان

 09 12 05/4 20/00 032 ارزیابی مجدد

 03 ۲ 01/3 25/15 032 فرونشانی

 32 15 24/5 1۲/05 032 امیدواری
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 ترین نمره بزرگ ترین نمره کوچک انحراف استاندارد میانگین تعداد مقیاس

 19 12 14/0 2۲/10 032 تفکر راهبردی

 1۲ 9 ۲9/0 12/13 032 تفکر عاملی

 99 3۲ 99/12 94/54 032 ارتباط همدالنه

به « تنظیم هیجان»(، میانگین و انحراف استاندارد 0شده در جدول ) بر اساس نتایج گزارش

به ترتیب برابر با « امیدواری»؛ میانگین و انحراف استاندارد 00/۲و  2۲/3۲ترتیب برابر با 

و  94/54به ترتیب برابر با « ارتباط همدالنه»؛ میانگین و انحراف استاندارد 24/5و  1۲/05

 باشد. می 99/12

ل بودن توزیع نرما فرض شیپاسمیرنوف نشان داد که -نتایج آزمون کولموگروف

  (.<25/2pاست ) برقرارها، در مورد متغیرهای تحقیق  داده

 تحمل واریانس و عامل تورم واریانس . شاخص3جدول 

های هم خطی چندگانه شاخص    

نیب شیپهای  متغیر  VIF تلوارنس 
942/2 ارزیابی مجدد  22/1  

942/2 فرونشانی  22/1  

شود تمامی اعداد نشان از عدم وجود اثر هم خطی  که مشاهده می طور همان( 4در جدول )

 باشد. می نیب شیپشدید بین متغیرهای 

فرضیه کلی: بین تنظیم هیجان با امیدواری و ارتباط همدالنه مادران دارای کودک 

  اُتیسم رابطه وجود دارد.

 رهایمتغ. ضریب همبستگی پیرسون بین 4جدول 

 3 2 1 متغیرها

هیجانتنظیم   1   

53۲/2** امیدواری  1  

594/2** ارتباط همدالنه  *20/2  1 
**P≤.01 * p≤.05 
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دهد که بین تنظیم هیجان با امیدواری  ضریب همبستگی پیرسون نشان می 5نتایج جدول 

وجود دارد. بین تنظیم هیجان با ارتباط  25/2رابطه مثبت و معناداری در سطح کمتر از 

 وجود دارد. 25/2معناداری در سطح کمتر از همدالنه رابطه مثبت و 

بینی امیدواری از روی مؤلفه تنظیم هیجان رگرسیون  همچنین برای بررسی پیش

 گیرد. گام صورت می به گام

 گام امیدواری به . مدل رگرسیون گام5جدول 

 مدل 
 خالصه مدل

T Sig. 
R2 F Beta 

1 1 103/2 ۲3/13   221/2 

0 0 199/2 32/11   221/2 

1 
 221/2 132/15    (مقدار ثابت)

 221/2 ۲2/3 35/2   ارزیابی مجدد

0 

 221/2 250/12    (مقدار ثابت)

 223/2 209/3 092/2   ارزیابی مجدد

 222/2 91/0 025/2   فرونشانی

شود متغیرهای مستقل )ارزیابی مجدد، فرونشانی(  می مالحظه( 2که در جدول ) طور همان

طور  ( بهβ/=35با مقدار ) ارزیابی مجدد در مدل نهایی که ینحو بهتوانستند وارد مدل شوند 

بینی بینی کند. همچنین، فرونشانی نیز توانایی پیشمعناداری تغییرات امید به زندگی را پیش

ی امید به نیب شیپسهم این متغیر در  که ینحو به، طور معناداری دارد امید به زندگی را به

 ( است.β/=025زندگی )
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 گام ارتباط همدالنه به . مدل رگرسیون گام6جدول 

 مدل
 خالصه مدل

T Sig 
R

2
 F Beta 

1 113/2 15۲/05   221/2 

0 145/2 ۲2/12   221/2 

1 
 221/2 45/9    )مقدار ثابت(

 221/2 212/5 332/2   ارزیابی مجدد

0 

 221/2 494/4    )مقدار ثابت(

 223/2 ۲2/3 022/2   ارزیابی مجدد

 22۲/2 ۲4/0 194/2   فرونشانی

ی فرونشانهای مستقل ارزیابی مجدد،  شود متغیر می مالحظهکه در جدول فوق  طور همان

( β=33/2با مقدار ) ارزیابی مجدد در مدل نهایی که ینحو بهتوانستند وارد مدل شود. 

بینی کند. همچنین، فرونشانی نیز طور معناداری تغییرات ارتباط همدالنه را پیش توانستند به

سهم این متغیر در  که ینحو بهطور معناداری دارد،  بینی ارتباط همدالنه را بهتوانایی پیش

 باشد. ( میβ=194/2ی ارتباط همدالنه )نیب شیپ

 گیری بحث و نتیجه

ها نشان داد که بین تنظیم هیجان با امیدواری رابطه مثبت و  وتحلیل داده نتایج تجزیه

 همدالنهارتباط  با جانیه میتنظ نیبهمچنین دارد.  وجود 25/2معناداری در سطح کمتر از 

 یهاپژوهش با ج،ینتا نیوجود دارد. ا 25/2از  کمتردر سطح  یمعناداررابطه مثبت و 

 نشان( 021۲و همکاران ) 1ییشود. ندا یها اشاره م همسو هستند که در ادامه به آن یمتعدد

کنند. یم ینیبشیرا پ افراد یزندگ ،یداریطور معن به ،یشناخت یجانیه یدادند که راهبردها

طور  به یجانیه میتنظ ینشان دادند که راهبردها 1395در سال  یاحدپور و  ینظام نیهمچن

(. 021۲و همکاران،  یی)ندا دهد یمقرار  ریتأث تحتافراد را  یسالمت عموم ،یداریمعن

 0کوالوسیو ن سی(، تاسوس0221گراس ) یهاپژوهش یهاافتهی با ،آمده دست به جینتا
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توان گفت یها مافتهی نیا نییاست. در تب همسو( 0211) 1یباباپور و فتاح ،یعبد ،(0225)

 و یدواریامکنند یاستفاده م یشتریب زانیبه م یجانیه میتنظ یکه از راهبردها یمادران

عنوان  زا به استرس یدادهایکرده و به رو دایپ شیکودک اُتیسم افزا باها  آن همدالنه ارتباط

 جه،ی. درنتکودکان یبرا یدینگرند نه تهدیها م آن همدالنه ارتباط یبرا یو فرصت دیتهد

 یباالتر یزندگ تیفیکنند و به طبع کیرا تجربه م یکمتر یجانیو ه یروان یهااختالل

 باکودک مبتال  کیموضوع اشاره کرد که وجود  نیتوان به ایم افتهی نیدارند. همسو با ا

که از  یمادران یشود ولیم یتلق مخرب دادیمعضل و رو کیمنزله  اُتیسم به فیاختالل ط

مسئله  کیعنوان  کودک خود به اختاللکنند به یاستفاده م یجانیه میتنظ یراهبردها

 یزندگ تیفیک از لیدل نیهم به ابند؛ییآن را م تیریکنند و توان مدیکنترل نگاه م قابل

 نیانجامد و ایم باال مثبتو عواطف مثبت به احساس  جانی. ههستند برخوردار یباالتر

حل  ییمقابله با مشکالت و توانا یالزم برا ییمرتبط با داشتن توانا یباورها دییمسئله بر تأ

یموضوع اشاره کرد که مادران م نیتوان به ایها مافتهی گریاست. از د رگذاریمسئله، تأث

یوجود دارد که نشان م ی. شواهدباشند داشته کودکان جانیه میدر تنظ یتوانند نقش مهم

، ارتباط مادران جانیه میها و تنظ آن مشکالت و اُتیسم کودکان یرفتار یالگوها نیدهد ب

استفاده کنند  جانیه میتنظ یاز راهبردها مادرانکه هر چه  صورت نیوجود دارد. بد

گردد که از فشار یموضوع سبب م نیشود و ایکمتر م یکودکان تا حد نیمشکالت ا

را تجربه کنند.  یباالتر یوارد بر مادران کاسته شود و به دنبال آن، سالمت عموم یروان

 نیا تواند یم مطالعه نیا در یموردبررس یها مؤلفه نیب یارتباط منف یاحتمال لیاز دال یکی

امر، منجر  نیکنند و ایمثبت، کمتر استفاده م یجانیه میتنظ یباشد که افراد، از راهبردها

ها  ها است و تالش آن آن کنترل از فراتر ،یشود که مشکالت زندگیم یریگجهینت نیبه ا

 جانیه یکند که افراد دارایم انیب( 0211) ی و همکارانشود. عبدیمنجر به حل مسئله نم

کم  کنند و خود را دست ینم یابیارز یدرست و منابع خود را به یهای شخص ، مهارتیمنف

را ندارند و سالمت  مشکالتمقابله با  ییتوانا ،یدر مواقع بحران لیدل نیبه هم رند؛یگیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Abdi, Babapoor & Fathi 
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  و مدیریت  فهم،   توانایی گفت  توان یم هیفرضدر تبیین این  کنند.یرا تجربه م ینییپا یروان

 شوند.و عواطف از اصول موفقیت در زندگی روزمره تلقی می  ها هیجان تنظیم 

های تفکر  توانند منجر به وسعت راه تنظیم هیجان اثرات هیجانی تشویقی داشته و می

ند، باعث ارزیابی بهتر شخص از تجارب روزمره شده و به ایجاد احساس شادمانی و شو

کمک کند؛ و به تبعات آن مزایایی همچون افزایش امید به زندگی فرد و  بینی خوش

افرادی که در زندگی . شوند می مدت یطوالنگسترش همدلی عاطفی بوده و سبب سالمتی 

د مثبتی به زندگی داشته و دارای امیدواری باالتری خودتنظیم هیجانی باالیی دارند، رویکر

افراد معموالً از سالمت جسمی و روحی  نیو اهستند و احساس کفایت باالیی برخوردارند 

توان انتظار داشت که در این شرایط افراد با تنظیم هیجانی  خوبی برخوردارند، پس می

 مناسب، امید به زندگی باالتری و ارتباط همدالنه باالتری را تجربه کنند.

ریسته شناختی نگ عنوان نقطه قوت روان شناسان به سازه امید به های اخیر روان در سال

کند وهم در پرورش و ایجاد سالمت  می افراد کمککه هم به باال رفتن تنظیم هیجانی 

 یابیدست برای  ی زیر برنامهطورکلی، افراد دارای تنظیم هیجانی از توان  به. روانی مؤثر است

های فردی خود  اهداف برخوردارند، نسبت به خود دیدگاه مثبت دارند و به توانایی به

توانند مسئولیت  اعتماد دارند. این افراد دارای منبع کنترل درونی هستند، یعنی میاطمینان و 

هستند. تنظیم هیجانی از  نیب خوششرایط خود را بر عهده گیرند و نسبت به زندگی خویش 

و هیجانات افراد در  رفتار سبکباعث تغییر در  زا استرسطریق ارزیابی مجدد در شرایط 

 بطن حادثه شود.

توانند نقش یم جانیه میتنظ یپژوهش نشان داد که راهبردها نیا جینتا ،یکلطور به

 فیط اختاللمبتالبه  کودکان یدارا مادران یعموم سالمت و یزندگ تیفیدر ک یمهم

همدالنه  ارتباط شیافزا یبرا یمداخالت آت یتوان در طراحیم رو نی. ازاباشند داشته اُتیسم

 نیاستفاده کرد و به ا ریدو متغ نیاز ا ،اُتیسم فیکودکان مبتال به اختالل ط یمادران دارا

به  .را آموزش داد مادران همدالنه ارتباطو  یدواریام با جانیه میتنظ یمادران، راهبردها

و  یدواریبا ام جانیه مینقش رابطه تنظ زانیم نییپژوهش باهدف تع نیمنظور، ا نیهم
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 ییهاتیپژوهش، با محدود نیا .کودک اُتیسم انجام شد یداراارتباط همدالنه مادران 

تر عیوس سطح در یریگزمان، امکان نمونه تیمحدود لیبه دل که نیرو بود؛ ازجمله ا روبه

تر و در نظر گرفتن عیوس یبا جامعه آمار یآت یهاشود پژوهشیم شنهادیمقدور نبود. پ

 .انجام شود یاواسطه یرهایمتغ رینقش سا

 
ORCID 

Nasim Farnoodian  http://orcid.org/ 

Nezam Hashemi  http://orcid.org/  

 
 

 

  

http://orcid.org/0000-0002-8086-2641
mailto:nafarnoodiane@yahoo.com
10.22054/JPE.2022.62616.2360


 0411 زمستان | 44شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 011

 منابع

 ،یرستانیدب آموزان دانش یبرا یبهره همدل اسیمق ییو روا یابی(. اعتبار 1399) ،عباس .یابوالقاسم

 (.4) 5 ،یشناخت روان مطالعات

خواه  جنس در مردان هم جانیه میتنظ یو راهبردها یبستگ ابعاد دل سهی(. مقا139۲) ه،ی. هانیجعفر

 دانشگاه علم و فرهنگ تهران. ،(یفرهنگ نیب)مطالعه  مهاجر و میمق یرانیا ،یهلند

 یبه زندگ دیو ام یشده با شادکام ادراک یاجتماع تیرابطه حما ی(. بررس1399) ،نیهش. یحاتم

 .تهران قاتیواحد علوم تحق یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس نامه انیپادر سالمندان، 

و  یپزشک انیدر دانشجو ی(. رابطه عفو با همدل1391) ن،یپرو. یمنصور ،. محمدرضاخدابخش

(، 0) 19 ،گناباد یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه ی فصلنامه. یپرستار

32-05. 

. بررسی حساسیت (1391) ،زینب. عبداهلل، عظیمی. پور ابراهیم، قاسم. منصور، اکبری. بیرامی

تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب  یها اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه

 .29تا  43. سال دوم. صفحات 9. شماره مطالعات روانشناسی بالینیاجتماعی و بهنجار. 

 و یزندگ به دیام ینیبشیپ در جانیه میتنظ یشناخت یراهبردها نقش(. 1399) م،یمر. فر یصادق

 مطالعات مجله ،یهوش یناتوان به مبتال کودکان یدارا مادران در یشناخت روان یسرسخت
 (.1) 9 ،یناتوان

 ی.ابینجاره یویسد همدلی (. پرسشنامه139۲ملکان ) و نیا صفاری

آغا. فاطمه،  ینی. فاطمه، حسییبابا ی. زهرا، حاجیعرب عامر نه،ی. تهمی. منصوره، صالحیفراهان

دانشگاه علوم  یپرستار یکارشناس انیدر دانشجو یهمدل ی(. بررس1395) ،. فاطمهیغفار

 2۲-52 :(4) 9. یپزشک خیاخالق و تارتهران.  یپزشک

 محمد،. یفشارک یغالم رسول،. روشن فرشته،. یموتاب د،یحم. یعقوبی فاطمه،. کتای فروزش

 یشانیبر پر یبر ذهن آگاه یبرنامه کاهش استرس مبتن ریتأث(. 139۲) ،یدیام. عبداهلل

 مطالعات نامهفصلزنان سازگار،  ییزناشو تیرضا یو ارتقا جانیه میتنظ ،یشناخت روان
 .92-2۲، (31) 9 ،ینیبال شناسی روان

https://jdisabilstud.ir/browse.php?a_id=1816&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
https://jdisabilstud.ir/browse.php?a_id=1816&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0


 017 |  هاشمی و  انیفرنود...؛   و یدواریبا ام جانیه مینقش رابطه تنظ نییتع

 میپرسشنامه تنظ یسنج روان اتیخصوص (.1391) ،ش .ر، حسن زاده ی.گیب لیع، ا .پور قاسم

 ان،یدانشجو یبهداشت روان شیهما نیششم. یرانینمونه ا کیگراس و جان در  یجانیه
 .۲00-۲04 ،النیدانشگاه گ

 یستیو بهز یکنش یریپذ شفقت خود، انعطاف سهی(. مقا1422) امل،. فرد یفیشر عاطفه،. یکاظم

 نینو یها دهیا فصلنامه. یاُتیسم با مادران کودکان عاد فیمادران کودکان ط یشناخت روان
 .14-1 :(10) 9. شناسی روان

یی طباطبا عالمه دانشگاه ،نشده( )چاپ اشنایدر، امید مقیاس اعتباریابی(. 1392) محمود، گلزاری.
 .تهران

 بین رابطه بر شناختی هیجان تنظیم راهبردهای ریتأث(. 1395. پورالهام، احدی. حسن، )پور ینظام

 پزشکی علوم دانشگاه مجلهدیالیزی،  بیماران زندگی کیفیت و شخصیتی یها یژگیو
 .92 - ۲1صفحه  ؛0 ، شماره12 ، دورهکرمان

Abdi, S., Babapoor, J., & Fathi, H. (2011). Relationship between cognitive 

emotion regulation styles and general health among university 

students. 

Annabestani, S., & Naemi, A. (2019). Effectiveness of Positive Thinking 

traning on Self-Compassion and Life expectancy in Mothers of 

Children with autism. 

Brandler, W. M., Antaki, D., Gujral, M., Kleiber, M. L., Whitney, J., Maile, 

M. S.,...& Sebat, J. (2018). Paternally inherited cis-regulatory 

structural variants are associated with autism. Science, 360(6386), 

 .327-331

Chu, H. C., Tsai, W. W. J., Liao, M. J., Chen, Y. M., & Chen, J. Y. (2020). 

Supporting E-Learning with Emotion Regulation for Students with 

Autism Spectrum Disorder. Educational Technology & Society, 23(4), 

 .124-146

Davis, M. H. (1983a). Measuring individual differences in empathy: 

Evidence for a multidimensional approach. Journal of personality and 

social psychology, 44(1), 113. 

Davis, M. H. (1983b). Empathic concern and the Muscular Dystrophy 

Telethon. Personality and Social Psychology Bulletin, 9, 223-229. 

Drysdale, M. T., & McBeath, M. (2014). Exploring Hope, Self-Efficacy, 

Procrastination, and Study Skills between Cooperative and Non-

Cooperative Education Students. Asia-Pacific Journal of Cooperative 

Education, 15(1), 69-79. 



 0411 زمستان | 44شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 011

Gratz, K. L., Rosenthal, M. Z., Tull, M. T., Lejuez, C. W., & Gunderson, J. 

G. (2006). An experimental investigation of emotion dysregulation in 

borderline personality disorder. Journal of abnormal 

psychology, 115(4), 850. 

Gross, J. J. (2001). Emotion regulation in adulthood: Timing is 

everything. Current directions in psychological science, 10(6), 214-

 .219

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual difference in two emotion 

regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-

being. Journal of Personality and Social Psychology, 85: 348-362. 

Kwon, P., Birrueta, M., Faust, E., & Brown, E. R. (2015). The role of hope 

in preventive interventions. Social and Personality Psychology 

Compass, 9(12), 696-704. 

Łowicki, P., Zajenkowski, M., & Van Cappellen, P. (2020). It's the heart that 

matters: The relationships among cognitive mentalizing ability, 

emotional empathy, and religiosity. Personality and Individual 

Differences, 161, 109976. 

Nayar, K., Sealock, J. M., Maltman, N., Bush, L., Cook, E. H., Davis, L. K., 

& Losh, M. (2021). Elevated polygenic burden for autism spectrum 

disorder is associated with the broad autism phenotype in mothers of 

individuals with autism spectrum disorder. Biological 

psychiatry, 89(5), 476-485. 

Nedaei, A., Paghoosh, A., Sadeghi-Hosnijh, A., (2017). Relationship 

between Coping Strategies and Quality of Life: Mediating Role of 

Cognitive Emotion Regulation Skills. Clinical Psychology. 

8(4(32)):20-5. [In Persian] 

Satici, S. A. (2016). Psychological vulnerability, resilience, and subjective 

well-being: The mediating role of hope. Personality and Individual 

Differences, 102, 68-73. 

Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., 

Sigmon, S. T.,... & Harney, P. (1991). The will and the ways: 

development and validation of an individual-differences measure of 

hope. Journal of personality and social psychology, 60(4), 570. 

Tsaousis, I., & Nikolaou, I. (2005). Exploring the relationship of emotional 

intelligence with physical and psychological health functioning. Stress 

and Health: Journal of the International Society for the Investigation 

of Stress, 21(2), 77-86. 

Weiner, D. J., Wigdor, E. M., Ripke, S., Walters, R. K., Kosmicki, J. A., 

Grove, J.,...& Robinson, E. B. (2017). Polygenic transmission 

disequilibrium confirms that common and rare variation act additively 

to create risk for autism spectrum disorders. Nature genetics, 49(7), 

 .978-985



 011 |  هاشمی و  انیفرنود...؛   و یدواریبا ام جانیه مینقش رابطه تنظ نییتع

Yavas, U., Babakus, E., & Karatepe, O. M. (2013). Does hope moderate the 

impact of job burnout on frontline bank employees’ in‐role and extra‐
role performances?. International Journal of Bank Marketing. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

و ارتباط  یدواریبا ام جانیه مینقش رابطه تنظ نییتع(. 1422. )نظام ،یهاشم.، مینس ،انیفرنود استناد به این مقاله:

. 199-129(، 44)11، ییافراد استثنا یشناس روان،  سمیکودک اُت یهمدالنه مادران دارا

DOI: 10.22054/JPE.2022.62616.2360 

 Psychology of Exceptional Individuals is licensed under a Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 



 

  

 


