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 دهیچک

 سمیدانش آموزان مبتال به اختالل ات یخلق ییبر ناگو یا انهیرا یآموزش یهایباز یاثربخش نییاز پژوهش حاضر، تع هدف

پژوهش  نیا یپس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آمار-آزمون شیبا طرح پ یشیآزما مهیبود. روش پژوهش از نوع ن

دانش آموز پسر  11پژوهش  نیدادند. در ا لیتشک1931-1931 یلیشهر تهران در سال تحص سمیختالل اتمبتال به ا هیرا کل

نفر(   8نفر( و کنترل) 8) شیدر دسترس انتخاب و در دو گروه آزما یریبا استفاده از روش نمونه گ سمیات مبتال به اختالل

 تورنتـو یجـانیه یینارسا اسیمق یجانیه یینارسا اسیگمارش شدند. در ابتدا هردو گروه توسط مق یتصادف وهیبه ش

 انهیرا یآموزش یهایماه باز 2در طول  یا قهیدق  22جلسه   12در  شیقرار گرفتند. گروه آزما یابی(، مورد ارز2001)

ا  دوباره هر دو گروه مجدد انینکردند. در پا افتیرا در یمداخله ا نیکه گروه کنترل چن یکردند در حال افتیرادر یا

از  ستفادهها با اقرار گرفتند. داده یابی( مورد ارز2001تورنتـو ) یجـانیه یینارسا اسیمق یجانیه یینارسا اسیتوسط مق

ر ب یا انهیرا یآموزش یهایپژوهش نشان داد که باز نیا هاافتهیقرار گرفت.  لیو تحل هیمورد تجز انسیکووار لیتحل

ان از تو یبه دست آمده م جیرو با توجه به نتا نیموثر است. از ا سمیه اختالل اتدانش آموزان مبتال ب یخلق ییکاهش ناگو

 سود جست. سمیدر کاهش مشکالت دانش آموزان مبتال به اختالل ات دیمف یروش عنوانبه  یا انهیرا یآموزش یهایباز

 یخلق ییناگو ،یا انهیرا یآموزش یباز سم،یاختالل ات ها:واژه دیکل

 مقدمه

 یفرد را در جهت برقرار ییخارج قطع کرده و توانا یایاست که ارتباط فرد را با دن  یرشد –اختالل عصب  کی سمیات

نون و تاک برند¬یخودشان به سر م یایدر دن سمیرسد کودکان با اختالل ات-ی. به نظر مکند¬یسلب م گرانیارتباط با د

جونز ، -نیستیو کر ریبا امز،یلیو نسون،یراب ،ینزلعلت آن را درک کنند )تو قیطور دق¬اند به¬متخصصان  نتوانسته

 یجانیه یکودکان شامل نقص در تعامل اجتماع نیا یو تعامل اجتماع ی(. مشـکالت  مربـوط به ارتباط اجتماع2012

 ت(. مشکال2012)سادوک ، شودیم یفرد انیحفظ و درک روابط م جاد،یو نقص در ا یرکالمیمتقابل، مشکالت ارتباط غ

 یاشهیلک یکیزیموارد است: فرد حرکات ف نیشامل ا ـزین قیوعال هاتیدر رفتار، فعال یاشهیو کل یمحدود تکرار یالگوها

محدود و  اریبس یقیاست؛ عال نیروت بندیفرد به شدت پا کند؛یشکل استفاده م کیبه  شهیهم اءیاز اش ایدارد،  یو تکرار

در مقابل  یطیتفر ای یهستند؛ واکنش افراط یعیرطبیتوجه غ زانیم ایمحدود و ثابت دارد که از لحاظ شدت  ثابت

واکنش  اءیاش یهابافت ایصداها و  یبه بعض ط،یمح یحس یهاجنبه یبه بعض یرمعمولیعالقه غ ای یحسـ یهامحرک

 یدیدش اریسچرخان عالقه ب ایاش اینورها  یبـه بعض کندیلمس م ایبو  یطور افراطرا به اءیاش یبعض دهد،ینشان م دیشد

 شیسرعت در حال افزابه ریاخ یهادر سال سمیاختالل ات وعیش زانی(. م2019 کا،یآمر ی)انجمن روانپزشکدهدینشان م

)مرکز کنترل و  باشدیتولد م 23در  1اختالل در کودکان  نیا وعیش زانی(. م2011،  یاست )سازمان بهداشت جهان

شده هزار گزارش 10در  2/32اختالل  نیا وعیش زانیم یبر اساس پژوهش زین رانی(. در ا2018، هایماریاز ب یریشگیپ

  .(2012، یمک کانگ ،یاست )صمد

،  است)ازنف سمیمبتال به اختالل ات کودکان  یاصل یهایژگیاز و یخلق ییگوناگون نشان داده است که ناگو یهاپژوهش

و دادن پاسخ به  گـرانید یخلق یهاحالت صیعات، تشخو پردازش اطال صیکودکان در تشخ نیمعنا که ا نی(.  به ا2002

کودکان  یبر تعامالت اجتماع یمنف راتیتاث یینارسا نی(. ا2002ها ضعف دارند)گلر ، بـه آن  یمناسب وخلق یهاوهیش

ز ا یو ابراز حاالت خلق صیتشخ یی( چراکه توانا2011،  نگیگذارد)فاران، برانسون و ک یم سمیات لمبتال به اختال

 .(2010و واالس ،  نی)هارمس، مارتدیآ یموثر به حساب م یدر تعامالت اجتماع یها اساسمولفه



 شهیمه سم،یکودکان مبتال به اختالل ات طیو شرا یتحول اتیدر جهت خصوص یروش درمان کیعنوان به یاستفاده از باز 

 ویوروس یالکروکس ترسون،یبرگرفته است )لو پکودکان را در نیا یبخشو توان یشناختروان ،یاز مداخالت آموزش یبخش

 (.2008ها را بهبود بخشد)الور ، آن یخلق یاهمهارت منیا ییفضا جادیتواند با ا ی( و م2010، 

کنترل شده،  طیرا در مح ییهاآورد تا مهارت یامکان را براي  فرد فراهم م نیا یا انهیرا یآموزش یهایاستفاده از باز

و  ییدهد تا با توجه به سطوح توانا یاجازه را به افراد م نیهمزمان ا نیرشد دهد و همچن ،ینیب شیابل پاستاندارد شده و ق

 هايطیدر مح یمشکالت سمیافراد مبتال به اختالل ات نکهی(. با توجه به ا2001کوهن ، -سرعت خود کار کند)گالن، بارون

راد را اف یافراد سودمند باشد. فناور نیتواند براي ا یم یرفناو  یژگیو نیکنند. ا ینشده تجربه م ینیب شیپ یاجتماع

 و همکاران، امزیلیبرنامه مداخله را دستکاري کنند)و مایآموزش، نقش فعال داشته و مستق انیکند تا در جر یم قیتشو

ه ب ديیشد شیدارند و گرا یینسبتا قو داريیهاي پردازش داغلب مهارت سمیافراد مبتال به اختالل ات نی(. همچن2002

 زانندهیبرانگ تواندیافراد م نیا یبرا یا انهیرا یآموزش یهایباز نیدهند. بنابرا ینشان م یکیهاي الکترونرسانه

 یخلق ییکاهش ناگو یبرا  یا انهیرا یآموزش یهایپژوهش از باز نیدر ا لیدل نیهم(. به2008،  آلبرتباشد)شان و 

  .استفاده شده است سمیدانش آموزان مبتال به اختالل ات

در  یهاي اجتماعاي در بهبود مهارت انهیهاي رااستفاده از نرم افزار ریتاث ی(به بررس2012) اسیراستا توب نیهم در

 جیمورد مداخله قرار گرفتند. نتا سمیات فیپژوهش سه کودک با اختالل ط نیپرداخت. در ا سمیات فیکودکان با اختالل ط

و  نریموثر است. و به عالوه  وا یهاي اجتماعاي در بهبود مهارت انهیهاي رام افزارپژوهش نشان داد که نر نیا

 یو بهبود حاالت خلق یهاي ارتباطمهارت شیاي متنوع در افزا انهیهاي رااستفاده از برنامه ی( به بررس2010) نگروسلیا

ودمندي س ریاي تاث انهیرا هايهه استفاده از برنامپژوهش آنها نشان داد ک جیپرداختند. نتا سمیات فیدر کودکان با اختالل ط

   .دارد سمیات فیدر افراد با اختالل ط یهاي خلقمهارت شیدر افزا

دانش  یخلق ییبر ناگو یا انهیرا یآموزش یهایباز یاثربخش نییتوجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر به دنبال تع با

ا ر یتوان پژوهش یاست که نم نیسازد ا یپژوهش حاضر را برجسته م تیهماست. آنچه ا سمیآموزان مبتال به اختالل ات

رداخته باشد. پ سمیدانش آموزان مبتال به اختالل ات یخلق ییبر ناگو یا انهیرا یآموزش یهایباز یاثربخش نییکه به تع افتی

ال به دانش آموزان مبت یخلق ییر ناگوآن  ب یاثربخش نییبه منظور تع یا انهیرا یآموزش یهایاستفاده از باز لیدل نیبه هم

در جهت بهبود  یگام زین یبه لحاظ کاربرد نه،یزم نیدر ا یاست تا ضمن پر کردن خال پژوهش یضرور سمیاختالل ات

 ییبر ناگو یا انهیرا یآموزش یهایباز یاثربخش نییتع ضررو هدف از پژوهش حا نیکودکان بردارد. از ا نیا طیشرا

ال دانش آموزان مبت یخلق ییبر ناگو یا انهیرا یآموزش یهایباز هیاست و فرض سمیمبتال به اختالل اتدانش آموزان  یخلق

 است. نیموثراست قابل تدو سمیبه اختالل ات

 روش

 هیپژوهش را کل نیا یپس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آمار-آزمون شیبا طرح پ یشیآزما مهیروش پژوهش از نوع ن

دانش آموز پسر مبتال به  11پژوهش  نیدادند. در ا لیتشک1931-1931 یلیشهر تهران در سال تحص سمیل اتمبتال به اختال

 وهینفر(  به ش 8نفر( و کنترل) 8) شیدر دسترس انتخاب و در دو گروه آزما یریبا استفاده از روش نمونه گ سمیاختالل ات

(مورد 2001تورنتـو ) یجـانیه یینارسا اسیمق یجانیه ییانارس اسیگمارش شدند. در ابتدا هردو گروه توسط مق یتصادف

 افتیرادر یا انهیرا یآموزش یهایماه باز 2در طول  یا قهیدق  22جلسه   12در  شیقرار گرفتند. گروه آزما یابیارز

 نکردند. افتیرا در یمداخله ا نیکه گروه کنترل چن یکردند در حال

 ابزار

 یجانیه ییپرسشنامه نارسا یمخصـوص کودکـان و نوجوانـان از نسخه اصل ـاسیمق ـنیاتورنتـو:  یجـانیه یینارسا اسیمق

پرسشنامه  نی( ساخته شده است. ا2001)  رامیاوستر لد، م ف،یو توسط ر ( اخد شده2000،  لوریو ت ییبزرگساالن )بگ

در  یود. و سه عامل ناتوانش یوجه پاسخ داده م چیو به ه یکامال، تاحدود یدرجه ا 9سوال دارد که به صورت  20

 ییارسااس نیمق نیا یسنجد. در نسخه فارس یرا م ینیاحساسات و سبک تفکر ع فیدر توص یاحساسات، ناتوان ییشناسا



 بیه ترتب  ینیاحساسات و سبک تفکر ع فیدر توص یاحساسات، ناتوان ییدر شناسا یناتوان اسیمق ریکل، و سه ز یجانیه

 (.2001است)بشارت،  اسیخوب مق یدرون یمحاسبه شد که نشانه همسان 12/0و  12/0، 82/0، 82/0

کردند در  افتیرادر یا انهیرا یآموزش یهایماه باز 2در طول  یا قهیدق  22جلسه   12در  شیگروه آزما اجرا: وهیش

الزم توسط  یهادقبل از اجرا از نظر استاندار هایباز نینکردند. ا افتیرا در یمداخله ا نیکه گروه کنترل چن یحال

قرار  لیو تحل هیمورد تجز  رهیچند متغ انسیکوار لیآزمون تحل از فادهها با استقرار گرفت. داده دییمتخصصان مورد تا

 گرفت

 جینتا

 و کنترل شیگروه آزما کیبه تفک یریدر دو مرحله اندازه گ یخلق ییو انحراف استاندارد نمرات ناگو نیانگیم: 1جدول

 
 متغیر

 
 گروه

 
 رحلهم

 
 میانگین

 
 انحراف معیار

 
 
 
 
 
 
 

 یخلق ییناگو

 
 
 

 کنترل

 
 پیش ازمون

 

78/22  

 

022/4 

 
 پس ازمون

 

42/22 

 

062/4 

 
 
 

 ازمایش

 
 پیش ازمون

 

67/21 

 

738/3 

 
 پس ازمن

 

18/08 

 

042/4 

 

 شیاکودکان گروه آزم یراب کیبه تفک یخلق یینمرات ناگو اریو انحراف مع نیانگیمربوط به م یفیآمار توص 1در جدول 

در گروه  گردد¬یکه مالحظه م آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور شیو کنترل در دو مرحله سنجش )پ

شاهد  ش،یدر گروه آزما یول دهد¬یرا نشان نم یچندان رییآزمون و پس آزمون تغ شینمرات در مراحل پ نیانگیکنترل م

  .میآزمون هست شین نسبت به پنمرات در پس آزمو شتریکاهش ب

 سم،یدانش آموزان مبتال به اختالل ات یخلق ییبر ناگو یا انهیرا یآموزش یهایباز یاثربخش یاثربخش یمنظور بررس به

 عینرمال بودن توز یآمار یها¬آزمون مفروضه نیاز انجام ا شی( استفاده شد. پANCOVA) انسیکوار لیاز آزمون تحل

فاده با است ها¬انسیوار یو همگن یونیخط رگرس بیبودن ش کسانیاسمیرنوف،  -ز آزمون کولموگروفنمرات با استفاده ا

 لیفوق الذکر، استفاده از آزمون تحل یها¬از مفروضه یقرار گرفت که با توجه به عدم تخط یمورد بررس نیاز آزمون لو

 .باشدیبالمانع م انسیکوار

 و گروه کنترل شیدر گروه آزما یخلق ییناگو  سهیجهت مقا انسیکوار لیتحل جی: نتا2جدول



 
 
 

 منبع تغییرات
 

 
 
 

مجموع 
 مجذورات

 
 
 

 درجه ازادی

 
 
 

میانگین 
 مجذورات

 
 
 

 Fمقدار 

 
 
 

سطح معنا 
 داری

 
 
 

 اندازه اثر

 
 پیش ازمون

 

037/272 

 

1 

 

040/272 

 

218/338 

 

221/2 

 

804/2 

 
 ناگویی خلقی

 

831/8 

 

1 

 

830/8 

 

086/8 

 

228/2 

 

423/2 

 
 خطا 

 

868/12 

 

13 

 

728/2 

 
 

 
 

 
 

 
 کل

 

687/282 

 

10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

و کنترل، در مرحله  شیآزما یها-در گروه یخلق یینمرات ناگو سهیمقا یبرا انسیکوار لیآزمون تحل جینتا 2در جدول 

 باشد¬یدار م یمعن 01/0 یاست و در سطح آلفا 113/2بدست آمده برابر با Fپس آزمون، نشان داده شده است. مقدار 

(01/0>pاز ا .)تر¬نییتوجه به پا اساس و با نی. بر اردیگ¬یقرار م دییرو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تا نی 

موجب کاهش  یا انهیرا یآموزش یهایگرفت که باز جهیتوان نت یدر پس آزمون، م شینمرات گروه آزما نیانگیبودن م

 شده است. سمیات دانش آموزان مبتال به اختالل یخلق ییناگو

 یخلق ییشده پس آزمون ناگو لیتعد نیانگی: نمرات م3جدول

 
 گروه

 
 میانگین

 
 خطای استاندارد

 
 کنترل

 

622/62 

 

322/2 

 ا 
 زمایش

 

388/18 

 

322/2 

 

 شینمرات پ لی( پس از تعد133911) شیافراد گروه آزما یخلق ییناگو نیانگیم شود¬یمالحظه م 9همانطور که در جدول 

 انهیرا یآموزش یهایباز ریخود نشان دهنده تاث نی( بوده است که ا120/20افراد گروه کنترل ) نیانگیون، کمتر از مآزم

 .است شیدر گروه آزما سمیدانش آموزان مبتال به اختالل ات یخلق ییبر کاهش ناگو یا

 یریگ جهیو نت بحث



 سمیدانش آموزان مبتال به اختالل ات یخلق ییبر ناگو یا انهیرا یآموزش یهایباز یاثربخش نییهدف از پژوهش حاضر، تع

دانش آموزان مبتال به اختالل  یخلق ییبر کاهش ناگو یا انهیرا یآموزش یهایپژوهش نشان داد که باز نیا هاافتهیبود. 

اي در بهبود  نهایهاي را( که نشان داد که نرم افزار2012) اسیپژوهش توب یهاافتهیبا هاافتهی نیموثر است. ا سمیات

استفاده از  ی( که به بررس2010) نگروسلیو ا نریموثر است. و وا سمیات فیکودکان با اختالل ط یهاي اجتماعمهارت

 سمیات فیبا اختالل ط کاندر کود یو بهبود حاالت خلق  یهاي ارتباطمهارت شیاي متنوع در افزا انهیهاي رابرنامه

در  یهاي خلقمهارت شیسودمندي در افزا ریاي تاث انهیهاي ران داد که استفاده از برنامهپژوهش آنها نشا جیپرداختند و  نتا

 .دارد، همسو است سمیات فیافراد با اختالل ط

ورد تا آ یامکان را براي  فرد فراهم م نیا یا انهیرا یآموزش یهایگفت: استفاده از باز دیبا هاافتهی نیا نییتب یراستا در

اجازه را به افراد  نیهمزمان ا نیرشد دهد و همچن ،ینیب شیکنترل شده، استاندارد شده و قابل پ طیر محرا د ییهامهارت

به  بتالافراد م نکهی(. با توجه به ا2001کوهن ، -و سرعت خود کار کند)گالن، بارون ییدهد تا با توجه به سطوح توانا یم

 نیا تواند براي یم یفناور  یژگیو نیکنند. ا ینشده تجربه م ینیب شیپ یاجتماع هايطیدر مح یمشکالت سمیاختالل ات

برنامه مداخله را  مایآموزش، نقش فعال داشته و مستق انیکند تا در جر یم قیافراد را تشو یافراد سودمند باشد. فناور

نسبتا  داريیدازش دهاي پراغلب مهارت سمیافراد مبتال به اختالل ات نی(. همچن2002و همکاران،  امزیلیدستکاري کنند)و

 نیا یبرا یا انهیرا یآموزش یهایباز نیدهند. بنابرا ینشان م یکیهاي الکترونبه رسانه ديیشد شیدارند و گرا ییقو

 (.  2008باشد)شان و آلبرت ،  زانندهیتواند برانگ یافراد م

دانش  یخلق ییجهت کاهش ناگو یا انهیرا یآموزش یهایاستفاده از باز تیپژوهش بر اهم نیحاصل از ا جیدر مجموع نتا

 سم،یو درمانگران اختالل ات انیمعلمان، مرب ن،یوالد یجهت، آگاه ساز نیدارد.. به هم دیتاک سمیآموزان مبتال به اختالل ات

به کارشناسان سازمان آموزش و پرورش  یو  اطالع رسان سمیاختالل ات ژهیمدارس و نیبه مسئول یعمل یارائه راهکارها

 یخلق ییدر  کاهش ناگو ییبه سزا ریتاث ،یا انهیرا یآموزش یهایباز تیدرباره نقش و اهم ،یستیو سازمان بهز ییاستثنا

خواهد داشت سمیدانش آموزان مبتال به اختالل ات . 

پژوهش و  نیدر ا هایپسر، تعداد اندک آزمودن تیجنس یپژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر رو یهاتیجمله محدود از

و  یزمان تیمحدود لیبه دل نیبود و همچن یا انهیرا یآموزش یهایدر حوزه باز یاد بودن تعداد جلسات مداخلهمحدو

شود.  اطیاحت جینتا یریپذمیاست که در تعم ستهیشا نیابرا. بنافتیفرصت ن یریگیآزمون پ یپژوهشگران برا یمکان

 شنهادیپ

 یشتریو تعداد جلسات ب با حجم نمونه یبعد یهاباشد و پژوهش توجه داشته تیبه جنس یآت یهاکه در پژوهش شودیم

 .استفاده شود یریگیاز آزمون پ یآت یهادر پژوهش شودیم شنهادیپ نیانجام شود. همچن
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of computer educational games 

on mood disorder in students with autism disorder. The research method was quasi-

experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this 

study consisted of all children with autism disorder in Tehran in the academic year 1396-1396. 

In this study, 16 male students with autism were selected using convenience sampling method 

and were randomly assigned into two experimental (n=8) and control (n=8) groups. At first, 

both groups were assessed by the Toronto Emotional Disability Scale (2009). The experimental 

group received 12 sessions of 25-minute sessions during the two months of computer training, 

while the control group did not receive such intervention. At the end, both groups were re-

evaluated by the Toronto Emotional Impairment Scale (Toronto) (2009). Data were analyzed 

using analysis of covariance. The findings of this study showed that computer games play an 

effective role in reducing the mood of students with autism disorder. Therefore, based on the 

results, computer games can be used as a useful way to reduce the problems of students with 

autism.                                                 
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