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 چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روش تعامل همه جانبه بر نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بود. روش 

 11پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان پسر-پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

درحال دریافت خدمات توانبخشی از مراکز توانبخشی شهر تهران بودند،  1131اتیسم که درسال  سال مبتلا به اختلال طیف 11تا 

کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا)درج شده در پرونده روانپزشکی( با استفاده از  11تشکیل دادند. در این پژوهش 

نفر دیگر در گروه کنترل به شیوه  1ها در گروه آزمایش و نفر از آن 1روش نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب و 

( مورد ارزیابی قرار گرفتند.گروه آزمایش 2001) تورنتـوتصادفی گمارش شدند. در ابتدا هردو گروه توسط مقیاس نارسایی هیجانی 

ی که گروه کنترل چنین روشی را دریافت ماه روش تعامل همه جانبه را دریافت کردند در حال 1دقیقه ای به مدت  00جلسه  10در

ها با استفاده از تحلیل ( مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده2001نکردند. در پایان مجددا هردوگروه توسط مقیاس نارسایی هیجانی )

نارسایی  های این پژوهش نشان داد که روش تعامل همه جانبه موجب کاهشکوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته

هیجانی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم می شود. از این رو می توان از روش تعامل همه جانبه به عنوان یه یک روش موثر در 

 کاهش نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم استفاده نمود.

 اختلال طیف اتیسم، تعامل همه جانبه، نارسایی هیجانی ها:کلید واژه

 

 

 

 

 

 مقدمه

که با آسیب مداوم در برقراری ارتباط اجتماعی متقابل و تعامل اجتماعی و الگوهای  دارد 2تحولی _منشأ عصب 1اختلال طیف اتیسم

(. میزان شیوع اختلال 2011، 1انجمن روانپزشکی آمریکا) شودعلایق مشخص می ها وای در رفتار، فعالیتمحدود تکراری و کلیشه

                                                             
1. Autism Disorder 
2. Neurodevelopmental Disorders 
3. American Psychiatric Association 



میزان شیوع این اختلال در کودکان  (.2011، 0سازمان بهداشت جهانی) حال افزایش است سرعت درهای اخیر بهالطیف اتیسم در س

 2/39(. در ایران نیز بر اساس پژوهشی میزان شیوع این اختلال 9،2011هاباشد )مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریتولد می 93در  1

 (. 1،2019نگیصمدی، مک کا) شده استهزار گزارش 10در 

 ،1های اصلی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم است)ازنفهای گوناگون نشان داده است که نارسایی هیجانی از ویژگیپژوهش

ی هادادن پاسخ به شیوه هیجانی دیگـران و های لتت، تشخیص حالاعااین کودکان در تشخیص و پردازش اط(.  به این معنا که 2009

(. این نارسایی تاثیرات منفی بر تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف 2009، 1)گلردارندضعف ها به آنمناسب و هیجانی 

ها اساسی در تعاملات ( چراکه توانایی تشخیص و ابراز حالات هیجانی از مولفه2011، 3اتیسم می گذارد)فاران، برانسون و کینگ

 (.2010، 10تین و والاساجتماعی موثر به حساب می آید)هارمس، مار

 یاد ات هستند رشد اولیه مراحل در که افرادی و اتیسم به اختلال طیف مبتلا افراد به کمک برای است روشی جانبه همه تعامل

 (.1200 ،11وت هی) داشته باشند آگاهی هیجانی روزمره ارتباطی کارهای از کنند، برقرار ارتباط باشند، داشته تعامل چطور بگیرند

(. بنابراین طبق 2000، 12های برقراری ارتباط معنا دار را نمی دانند و در جامعه منزوی هستند )نیند و پاولاین گروه از افراد زمینه

تحقیقاتی که در حوزه تاثیر روش تعامل همه جانبه بر کاهش نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و کودکان با 

ی انجام شده است، نشان می دهد روش تعامل همه جانبه در کاهش نارسایی هیجانی بسیار موثر خواهد بود )شارما های یادگیرناتوانی

 (.2012، 11و فیرس

با استفاده از روش تعامل همه جانبه مراقبان به کودکان اجازه می دهند تا هیجانات خود را بدون به چالش کشیدن آنها و بدون 

 (.1331پرخاشگری بیان کنند )افرایم، استفاده از قدرت و 

 قرار بررسی مورد را اجتماعی تعامل روی بر جانبه همه تعامل اثر پژوهشی ، در(1331) 10افرایم و جونز در همین راستا لوول،

 داخلهم از قبل به نسبت بیشتری فیزیکی هایتماس مراجع جانبه، همه تعامل جلسات طی در که رسیدند نتیجه این به و. دادند

. داشت وجود جانبه همه تعامل طول در کردن بیشتر نگاه زمان بیشترو مدت فیزیکی ارتباط برای هایینشانه همچنین. است داشته

(، اثر 2011لاسی ) .جانبه افزایش یافت همه تعامل طول در میزان توجه مراجع  اما بود نشده ثبت توجه از بخش هیچ مداخله از قبل

ساله که اغلب دیگران را کتک می زد و به دیگران مشت می زد مورد بررسی قرار  10بخشی کاربست تعامل همه جانبه را بر پسری 

( 1331داد و به این نتیجه رسید که با استفاده از برنامه تعامل همه جانبه میزان بروز این رفتارها کاهش می یابد. او پیشنهاد افرایم)

مبنی بر اینکه رفتار چالش انگیز یک شکل از ارتباط است را تایید کرد، یعنی کودک خود را مجروح میکند تا توجه دیگران را به خود 

(، در مطالعه ای به این 2010) 19های او گوش نمی دهند یا حرف او را متوجه نمی شوند.کالدولجلب کند. زیرا مراقبین او به صحبت

تمامی رفتارهایی که به عنوان رفتار چالش انگیز دسته بندی می شوند نتیجه استرس و ترس هستند. بنابراین  نتیجه رسیدکه تقریبا

اگر ما استرس و ترس را از بین ببریم میزان رفتارهای چالش انگیز کاهش پیدا میکند و حتی ممکن است از بین برود. همچنین 

ه که رفتارهای چالش انگیز او شامل رفتارهای آسیب بدنی است به این نتیجه سال 10(، در یک مطالعه مربوط به مردی2001)11آروین

                                                             
4.World Health Organization 

5. Centre for Disease Control and Prevention 
6. McConkey 
7 . Ozonoff 
8 . Geller 
9 . Farran,Branson, & King 
10 .Harms, M. B., Martin, A., & Wallace 
11 Hewett 
12 Nind & Powell 
13 Sharma & Firth 
14 Lovel  & Jones & Ephraim 
15 Caldwell 
16 Irvine 



رسید که بعد از یک ماه استفاده از برنامه تعامل همه جانبه رفتار وی از آسیب رساندن بدنی به خود به ضربه زدن به آرامی به مبل 

 ها تغییر یافت.و دیوار

ل تعیین اثربخشی روش تعامل همه جانبه بر نارسایی هیجانی کودکان مبتلا با توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر به دنبا

به اختلال طیف اتیسم است. آنچه اهمیت پژوهش حاضر را برجسته می سازد این است که نمی توان پژوهشی را یافت که به تعیین 

از  م پرداخته باشد. به همین دلیل استفادهاثربخشی روش تعامل همه جانبه بر نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیس

روش تعامل همه جانبه به منظور تعیین اثربخشی آن بر نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا ضروری 

رو  بردارد. از این است تا ضمن پر کردن خلا پژوهشی در این زمینه، به لحاظ کاربردی نیز گامی در جهت بهبود شرایط این کودکان

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش تعامل همه جانبه بر نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم است. و 

 فرضیه  روش تعامل همه جانبه بر نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم موثراست قابل تدوین است.

 روش

به روش تعامل همه جانبه ی و دارای طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است.در این پژوهش روش پژوهش نیمه آزمایش

 عنوان متغیر مستقل و نارسایی هیجانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.

 . دیاگرام طرح پژوهش1جدول 

 

 

درحال دریافت  1131سال مبتلا به اختلال طیف اتیسم که درسال  11تا  11پژوهش را کلیه کودکان پسرجامعه آماری این 

کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم با  11خدمات توانبخشی از مراکز توانبخشی شهر تهران بودند، تشکیل دادند. در این پژوهش 

ها نفر از آن 1ز روش نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب و عملکرد بالا)درج شده در پرونده روانپزشکی( با استفاده ا

 ها استفاده شد:آوری دادهنفر دیگر در گروه کنترل به شیوه تصادفی گمارش شدند و از ابزار زیر بر جمع 1در گروه آزمایش و 

نسخه اصلی پرسشنامه نارسایی هیجانی  مقیاس نارسایی هیجـانی تورنتـو: ایـن مقیـاس مخصـوص کودکـان و نوجوانـان از

سوال  20( ساخته شده است. این پرسشنامه 2001) 11( اخد شده و توسط ریف، اوستر لد، میرام2000، 11لان )بگیی و تیلوربزرگسا

ناتوانی  درجه ای کاملا، تاحدودی و به هیچ وجه پاسخ داده می شود. و سه عامل ناتوانی در شناسایی احساسات، 1دارد که به صورت 

در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی را می سنجد. در نسخه فارسی این مقیاس نارسایی هیجانی کل، و سه زیر مقیاس ناتوانی 

محاسبه شد که  12/0و  19/0، 12/0، 19/0در شناسایی احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی  به ترتیب 

 (.2001است)بشارت،  نشانه همسانی درونی خوب مقیاس

ماه روش تعامل همه جانبه را دریافت کردند در حالی که گروه  1دقیقه ای به مدت 00جلسه  10گروه آزمایش در روش اجرا:

 کنترل چنین روشی را دریافت نکردند.برنامه آموزش روش تعامل همه جانبه به شرح زیر است.

 . تشریح روش تعامل همه جانبه2جدول 

 هدف محتوا جلسه

                                                             
17 . Bagby & Taylor 
18 . Rieffe, Oosterreld& Meerum 

T2 X1 T1 R گروه آزمایش 

T2 -- T1 R گروه کنترل 



 اول

ها شامل آماده سازی محیط، آشنایی مربی

و کودکان با اختلال طیف اتیسم  با 

 پژوهشگر

افزایش صمیمیت در جهت پیشبرد اهداف روش تعامل 

 همه جانبه

 دوم

بخش اول مداخله در حیطه مهارت 

 هیجانی

 

های تاکید بر تمییز و تشخیص و بازشناسی  مهارت

 هیجانی و اجتماعی

 سوم
های دوم مداخله در حیطه  مهارتبخش 

 هیجانی
 های هیجانیتوانایی تقلید و ابراز مهارت

 چهارم
های بخش سوم مداخله در حیطه مهارت

 هیجانی

 های اجتماعیها و موقعیتتفسیر انواع هیجان

 ادراک موضوعات عاطفی، اعتماد، دوست داشتن

 پنجم
بخش  چهارم مداخله در حیطه 

 های هیجانیمهارت

های هیجانی و ها در موقعیترا و کاربست مهارتاج

 اجتماعی

 توانایی درک مفاهیم و علایم غیر کلامی

 بخش اول مداخله در حطیه ژست ششم
 گوش دادن و نگاه کردن

 مهم است شادراک اینکه رفتارهای

 بخش  دوم مداخله در حطیه ژست هفتم

 آگاهی فضایی

 توانایی توجه به فرد دیگر

 رعایت نوبت

 صدا هشتم
 ادراک معنی موجود در صداها

 توانایی مفهوم فعل

 توانایی انجام حرکات ضعیف های حرکتیمهارت نهم

 مرور،جمع بندی و نتیجه گیری دهم
اطمینان از تاثیرگذاری برنامه روش تعامل همه جانبه بر 

 روی کودکان  با اختلال طیف اتیسم

 نتایج

 در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل هیجانی نمرات نارسایی استاندارد. میانگین و انحراف 1جدول

 انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

 هیجانی نارسایی

 کنترل
 112/0 31/20 آزمون شیپ

 110/0 23/20 آزمون پس

 آزمایش
 111/2 11/21 پیش آزمون

 921/0 11/13 آزمون پس

 

به تفکیک برای کودکان گروه آزمایش و  هیجانی نارسایی توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمراتآمار  1در جدول 

گردد در گروه کنترل کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می

دهد ولی در گروه آزمایش، شاهد کاهش بیشتر نمرات چندانی را نشان نمیآزمون و پس آزمون تغییر میانگین نمرات در مراحل پیش

  در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.



حلیل آزمون ت از ،اتیسم اختلال طیف به مبتلا کودکان هیجانی نارسایی براثربخشی روش تعامل همه جانبه  بررسی منظور به

 های آماری نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از آزمونمفروضه آزمون این انجام از پیش .شد استفاده( ANCOVA)کواریانس 

 لوین مورد بررسی قرار گرفت آزمون از استفاده ها باواریانس و همگنی رگرسیونی خط شیب بودن یکسان اسمیرنوف، -کولموگروف

 بلامانع می باشد. کواریانس تحلیل های فوق الذکر، استفاده از آزمونکه با توجه به عدم تخطی از مفروضه

 

 کنترل گروه در گروه آزمایش و هیجانی نارسایی مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج .0جدول

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 310/0 001/0 011/113 901/210 1 921/210 پیش آزمون

 029/0 003/0 919/3 311/1 1 321/1 هیجانی نارسایی

    121/0 10 111/10 خطا

     10 110/232 کل

های آزمایش و کنترل، در مرحله پس در گروه هیجانی نارسایینتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات  0در جدول 

(. از این p<01/0باشد )معنی دار می 01/0است و در سطح آلفای  919/3بدست آمده برابر با  Fآزمون، نشان داده شده است. مقدار 

در  شیماآزتر بودن میانگین نمرات گروه گیرد. بر این اساس و با توجه به پایینرو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می

ال مبتلا به اختل کودکان هیجانی موجب کاهش نارسایی ی موثر بوده واجتماع هایبازی پس آزمون، می توان نتیجه گرفت که آموزش

  اتیسم با عملکرد بالا شده است.

 هیجانی نارسایی . نمرات میانگین تعدیل شده پس آزمون9جدول

 خطای استاندارد میانگین گروه

 121/0 139/20 کنترل

 121/0 219/13 آزمایش

( پس از تعدیل نمرات پیش 219/13گروه آزمایش ) هیجانی افراد میانگین نارساییشود ملاحظه می 1همانطور که در جدول 

 کاهش ( بوده است که این خود نشان دهنده تاثیر روش تعامل همه جانبه بر139/20آزمون، کمتر از میانگین افراد گروه کنترل )

 است. مبتلا به اختلال طیف اتیسم، در افراد گروه آزمایش  کودکان هیجانی نارسایی

 بحث و نتیجه گیری

های هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روش تعامل همه جانبه بر نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بود. یافته

ین ااین پژوهش نشان داد که روش تعامل همه جانبه موجب کاهش نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم می شود. 

 بررسی مورد را اجتماعی تعامل روی بر جانبه همه تعامل اثر پژوهشی ،  که در(1331)13 افرایم و جونز لوول،ها با  نتایج پژوهش فتهیا

 مداخله زا قبل به نسبت بیشتری فیزیکی هایتماس مراجع جانبه، همه تعامل جلسات طی در که رسیدند نتیجه این به و. دادند قرار

. داشت وجود جانبه همه تعامل طول در کردن بیشتر نگاه زمان بیشترو مدت فیزیکی ارتباط برای هایینشانه همچنین. است داشته

(، 2011جانبه افزایش یافت،  لاسی ) همه تعامل طول در میزان توجه مراجع  اما بود نشده ثبت توجه از بخش هیچ مداخله از قبل

ساله که اغلب دیگران را کتک می زد و به دیگران مشت می زد مورد بررسی  10که اثر بخشی کاربست تعامل همه جانبه را بر پسری 
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( 1331یم)پیشنهاد افرا قرار داد و به این نتیجه رسید که با استفاده از برنامه تعامل همه جانبه میزان بروز این رفتارها کاهش می یابد. او

مبنی بر اینکه رفتار چالش انگیز یک شکل از ارتباط است را تایید کرد، یعنی کودک خود را مجروح میکند تا توجه دیگران را به خود 

(، که در مطالعه ای 2010) 20های او گوش نمی دهند یا حرف او را متوجه نمی شوند، کالدولجلب کند. زیرا مراقبین او به صحبت

به این نتیجه رسیدکه تقریبا تمامی رفتارهایی که به عنوان رفتار چالش انگیز دسته بندی می شوند نتیجه استرس و ترس هستند. 

بنابراین اگر ما استرس و ترس را از بین ببریم میزان رفتارهای چالش انگیز کاهش پیدا میکند و حتی ممکن است از بین برود 

ساله که رفتارهای چالش انگیز او شامل رفتارهای آسیب بدنی  10یک مطالعه مربوط به مردی(، که در 2001)21وهمچنین آروین

است به این نتیجه رسید که بعد از یک ماه استفاده از برنامه تعامل همه جانبه رفتار وی از آسیب رساندن بدنی به خود به ضربه زدن 

 ها تغییر یافت همسو است.به آرامی به مبل و دیوار

 یجان در ه های اساسینارساییهای تعاملی مهارتبا توجه به اینکه این کودکان درزمینه ها باید گفت که ین این یافتهدر تبی

، ناخوشایندی نسبت به برقراری های انسان و گرایش ناچیز به چهره لاقه نظیر فقدان ارتباط چشمی، محدودیت لبخند اجتماعی، ع

نسبت به اطرافیان، محدودیت در درک دیدگاه دیگران و ناکامی در به اشتراک گذاشتن لذت ارتباط چشمی، پیگیری چشمی اندک 

 به اختلال طیف مبتلا افراد به کمک برای است روشی جانبه همه تعامل(. 1130)اصغری نکاح، افروز، بازرگان و شکوهی یکتا، دارند

 باطیارت کارهای از کنند، برقرار ارتباط باشند، داشته تعامل ورچط بگیرند یاد تا هستند رشد اولیه مراحل در که افرادی و اتیسم

 (.1200 ،22وت هی) داشته باشند آگاهی هیجانی روزمره

از روش تعامل همه جانبه بر کاهش نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت استفاده  درمجموع

 ها وتعداد اندک آزمودنی، پسر یتهای پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر روی جنساز جمله محدودیت .تأکید دارداختلال اتیسم 

نتایج احتیاط شود. پیشنهاد  پذیریتعمیمبنابراین شایسته است که در  ؛بودمحدود بودن تعداد جلسات روش تعامل همه جانبه 

  .جنسیت توجه داشته باشد های آتی بهپژوهش در شود کهمی
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Abstract 

The aim of the present study was to determine the effectiveness of the comprehensive interaction 

method on emotional failure of children with autism spectrum disorder. The research method was 

quasi-experimental with pre-test-post-test design with control group. The statistical population of 

this study consisted of all boys aged 11 to 11 years with autism spectrum disorder who were 

receiving rehabilitation services from rehabilitation centers in Tehran in 1131. In this study, 11 
children with high-performance autism spectrum disorder (listed in the psychiatric file) were 

selected using the available sampling method as the sample size, 1 of them in the experimental 

group and 1 in the control group by method. They were randomly assigned. Initially, both groups 

were assessed by the Toronto Emotional Impairment Scale (2001). The experimental group 

received comprehensive interaction in 10-00minute sessions for 1 month, while the control group 

did not. In the end, both groups were re-evaluated by the emotional failure scale (2001). Data were 

analyzed using covariance analysis. The findings of this study showed that the method of 

comprehensive interaction reduces the emotional insufficiency of children with autism spectrum 

disorder. Therefore, the method of comprehensive interaction can be used as an effective method 

in reducing emotional insufficiency in children with autism spectrum disorder. 
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