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  9999دوم آبان  ی /هفته095 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 12/2/1933تاریخ چاپ:  82/5/1933تاریخ پذیرش:  82/11/1932تاریخ دریافت: 

  
 : سمیاوت فیط اختالل به مبتال کودکان در یمیخودتنظ اختالالت درمان به مربوط مداخالت

 ییروا یمرور یبررس

 
 2سورتیجی حسین ،1اسدی سیمین

 
 
 

چکیده

در  یآشفتگ ،کودکان نیکند. ا یظهور م یکودک ی هیاول یها کودکان است که در سال انیدر م یاختالالت رشد نیتر عیاز شا سم،یاوت فیاختالل ط مقدمه:

 زین و زبان و یمیخودتنظ انیم واضح ارتباط که است یحال در نیا. دارند یاجتماع و یجانیه ،یروان ،یحس ،یدر سطوح مختلف از جمله جسم یمیخودتنظ
 در یمیخودتنظ ندیفرا با است الزم م،یرا مورد هدف قرار ده کودک یرشد یها مهارت میکه بتوان نیقبل از ا ن،یبنابرا. وجود دارد یکل رشد و یریادگی

 سمیاوت فیط اختاللدر کودکان مبتال به  یمیخودتنظ اختالالتمداخالت مربوط به درمان  یمقاله با هدف مرور منابع به منظور بررس نی. امیشو آشنا کودکان
 شد. نیتدو

و  Ot seeker، Google Scholar یسیانگل یها گاهیمطالعات مرتبط با هدف پژوهش، جستجو در پا افتنی ی. برابود ییروا یمرورپژوهش  کی ،مطالعه نیا :ها روش

Pubmed یسیانگل یدیکل واژگان از استفاده با Autism، Intervention، Self-regulation، Management یفارس گاهیپا و Scientific Information Database 
(SID) شد انتخاب ورود اریمع اساس بر مرتبط ی مطالعه 12 ت،ینها در و شد انجام یمیخودتنظ و سمیاوت یفارس یدیکل واژگان با. 

 ،یحس یکپارچگی و پردازش بر یمبتن یها درمان ،یدارودرمان شامل کودکان نیا در یمیخودتنظ اختالالت درمان به مربوط مداخالت داد نشان منابع مرور :ها افتهی

 .باشد یم ینیچ طب و یگروه مداخالت ،یدرمان یسوار اسب ماساژها، از یخاص انواع ،یرفتار -یشناخت و یرفتار یها درمان

 کودک طیمح و سمیاوت شدت ،یعقل سن به وابسته سم،یاوت فیط اختالل به مبتال کودک هر یبرا مداخله از یخاص نوع یریکارگ به و انتخاب رسد یم نظر به :یریگ جهینت

 .گذارند یم ریتأث خود کردن میتنظ یبرا کودک ییتوانا بر ط،یمح و تعامل فرد، به مربوط عوامل ن،یهمچن .است

 ی؛ مداخلهمیخودتنظ اختالالت سم؛یاوت :یدیکل واژگان

 
 یمرور یبررس: سمیاوت فیط اختالل به مبتال کودکان در یمیخودتنظ اختالالت درمان به مربوط مداخالت .سورتیجی حسین سیمین، اسدی ارجاع:

 .655-669 (:535) 92 ؛1933مجله دانشکده پزشکی اصفهان  .ییروا

 

 مقدمه

 ی چن گان    هک   وو     کن    یم   جادیارا  یلیمسا کیستیاختالل اوت

اخ تالل در   نی  ده    هو  ر ا   یقرار م   ریثأک دک را تحت ت یزن گ

 ؛اس ت  یدر تعامالت و روابط اوتماع زیو ن یک دک ی  یاول یها سال

 یو اوتماع یجانیه یها نشان  ریدر درک و تعب یک  نات ان یب  ط ر

ب    ن ت و      گ ران یضعف در ت و   ب    ن چ   د    ایفق ان  ط،یمح

در  گ ران یافک ار و اسساس ات د   میدر درک مستق یو نات ان کنن  یم

در  ی ش  گتگک دک  ان  نی  ا ن،ی  همچن  (1) ش   د یم    هی  ه  ا د  ن

 ،یروان   ،یسس   ،یوس  م ری  ن مختل  ف )در س  ح    یمیخ   دتن 

 ی ل أمس کی ،یجانیه میاختالل تن  .(2) دارن ( یاوتماع و یجانیه

 ی است و مرتبط با دامن    سمیاوت فیاختالل ط با افراد انیدر م جیرا

  (3)اس  ت  یو روان   یس  المت وس م  یمنگ   یام  ها یاز پ یعیوس  

 ک    نات انن    هیجاناتش ان  کنترل و تن یم در ک دکان، این از بسیاری

 کالم ی،  طغی ان  ک ال،،  در گری    ن یر رفتارها برخی بروز ب  منجر

 زم ان  در وی هه  ب   ) اش یا  تخری    و شکستن فیزیکی، پرخاشگری

 و ه ا  دس ت  گرفتن گاز سر، ک بی ن دیگران، ب  زدن ضرب  ،(ناکامی

 مروریمقاله 
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 ه ش ی  یافراد مبتال ب  نات ان  (4) ش د می سر م ی کن ن نیز و پاها

 ی ن در ا یش تر م بیو  ن افراد با ش ت عال یسماوت یفل طاختال یاو 

مخ ر،، رفت ار    یپرخاشگر یاز رفتارها یباالتر یزانها، م یصتشخ

  (5)دهن   یب  خ د را نشان م ی و رفتار  س یا یش کل

سال ت م ا در    نیک ارکرد در بوت ر   یبرا ییت انا ،یمیخ دتن 

 یو ش ام  ع ام   مختلگ     میکن یک  در  ن شرکت م است یگیتکل

مان  ن، و   اری رام مان  ن، ه ش    یفرد را برا کی ییاست ک  ت انا

ک     ی  زم ان (6)کن   یم تیش ه، سما افتیدر کاتیپاسخ ب  تحر

ثر از ؤت ان   ب   ط  ر م      یکرده باش ، م میک دک خ د را تن  کی

و  اب   یخ د را باز  ش د، یها م او  م ک  با  ن ییزا محرکات تنش

بافت ار   ای    ش  ه  ی  ارا فی  تکل کی  در  یب  ط ر کارکرد ت ان  یم

 کن  تیریم  راافکار، رفتارها و اسساسات  سپس،مشارکت کن  و 

مو م   یه ا  موارت یمی  با خ دتن کن  شرکتدر اعمال ه فمن   و

 یش ناخت  یریپ    ه ا و انعح ا    تکان  یمانن  ت و ، ساف  ، بازدار

ش د ک   یم جادیا ییها از پاسخ ،یمی  خ دتن (6) ابن ی یپرورش م

و  یش ناخت  یها تیهرف ،یجانیه یها یختگیانگبر  یب  من  ر تع 

 ،ینیخ دب ازب  ش ام   و (7)ش  د   یرفتار  شکار ب   ک ار گرفت   م     

 یگ  ر تی  خ دتق و  یخ ددس  ت ر ه    ، میتن    ،یابی  خ دارز

  (8) باش  یم

 نی ی عام   تع  کیت ان   یرفتار م یمیخ دتن  ،در م ار، ،امروزه

ه م عملک رد    ک    چرا ؛در کال، در، باش  تیموم در م فق ی کنن ه

 یمیده   خ  دتن   یقرار م ریثأرا تحت ت یعلمعملکرد  همو  یرفتار

ت ر اس ت     مو م  یهمگ ان  یه ا  در ک ال،  ت  ان  ک م  م زان  دانش یبرا

 یب را  ف رد  ییت ان ا  در مو م  ی کنن  ه  نی ی عام   تع  کی ،یمیخ دتن 

 انی  م واض    ارتب ا   ک    اس ت  یسال در نیا  (8) است مؤثر کارکرد

  (6)وو د دارد  یکل رش  و یریادگی زین و زبان و یمیخ دتن 

 اخ تالالت  درمان ب  مرب   م اخالت یبررس من  ر ب  تالش در

 ،Autism spectrum disorder (ASD) ک دک  ان در یمیخ   دتن 

 اخ تالل   ن  ارد  وو  د  ن   یزم نی  ا در یمن    ن ام یبررس ک  میافتیدر

ش ، ه م اکن  ن    یل نادر در ن ر گرفت  ماختال کی عن ان ب  ک  سمیاوت

از  ش تر یب وک دکان است  انیدر م یاختالالت رش  نیتر عیاز شا یکی

 از  (9)افت   یاتگاق م یدوران ک دک یها و سرطان ابتیسن رم داون، د

 ک دک ان  در یمیخ  دتن   اخ تالالت  درمان تیاهم ب  ت و  با رو، نیا

ASD م رور  ه   با محالع  نیا ن ،یزم نیا در من  ن ام یبررس نب د و 

 اخ تالالت  درم ان  ب    مرب     م  اخالت  یاثربخش   ی ن یزم در ییروا

  ش  نیت وو  یطراس ک دکان نیا در یمیخ دتن 

 

 ها روش

 ب    و ش    اس تگاده  مت  ن  روایی مرور بررسی روش از محالع ، این در

 ه ای  پایگاه شام  خاروی اطالعاتی های بانک ها، داده گرد وری من  ر

 از اس تگاده  ب ا  Pubmedو  Otseeker، Google Scholar یاطالع ات 

 ،Autism، Intervention، Self-regulation انگلیسی کلی ی واژگان

Management، Therapy  وTreatment داخل ی  اطالع اتی  بانک و 

SID وس تج   م  رد  خ  دتن یمی  و اوتیسم فارسی کلی ی واژگان با 

 م روری  مق االت  شام  محالع ، ب  مقاالت ورود معیارهای  ش ن  واقع

 محالع ات  تنو ا  و ب الینی  کار زم ایی  های پهوهش از برگرفت  مقاالت و

 معی ار   ب  د  2219-2222 ه ای  س ال  در اوتیسم ی زمین  در ش ه انجام

 و فارس ی  از غی ر  دیگ ری  زب ان  ب    نگ ارش  محالع  ،  ای ن  از خروج

  ب د انگلیسی

 ب    ت و    ب ا  ک     م    دس ت  ب  مقال  43 تع اد وستج ، از پس

  داش تن   را محالع  ب  ورود شرایط مقال  18 خروج، و ورود معیارهای

  است  م ه 1 و ول در مقاالت ی خالص  و عناوین

 

 ها افتهی

 ی ی دارو ریغ و ییدارو متع د م اخالت ش ه، افتی محالعات اسا، بر

 فی  ط اخ تالل  ب    مب تال  ک دک ان  در یمیخ  دتن   اخ تالالت  بر مؤثر

 پهوهش 7: است ش ه یبن  طبق  ریز ص رت ب  ک  دارد وو د سمیاوت

 پ هوهش  3  کردن     یی  تأ را یرفت ار  -یش ناخت  و یرفتار یها درمان

  ماس اژ،  از یخاص   ان  ا   پهوهش 2  کردن   ییتأ را یگروه م اخالت

 راهب رد  رش    یکرده ا یرو پ هوهش  1 ،یدرمان یوار اس  پهوهش 2

 م  رور کی    کردن     یی  تأ را ین  یچ ط    پ  هوهش 2 و یمیخ  دتن  

  یی  تأ را یسس   یکپارچگی و پردازش بر یمبتن یها درمان زین من  ن ام

 ASD ک دکان در یمیخ دتن  بر یدارودرمان یاثربخش ن،یهمچن  کرد

  گرفت قرار محالع  م رد زین

 اث رات  یبررس   ب ا  همک اران  و وورمی ی محالع  در :یدارودرمان

 ت و    ش رو   ب ر  یدار یمعن   و مثب ت  راتیت أث   ات،یفن  یمت یدارو

 ومل    از) یرش    ناف    اخ تالل  با ک دکان در یمیخ دتن  و مشترک

  (12) ش   هید( سمیاوت فیط اختالل

 ک    ییوا  ن از :یسس یکپارچگی و پردازش بر یمبتن یهادرمان

 ب    نس بت  س م یاوت اخ تالل  ب ا  ک دک ان  در یسس   پردازش یالگ ها

 یانتو ا  کی   در یب ارز  ص  رت  ب    و متگ اوت  بونجارشان همساالن

 نی  وز ی ق   یول از اس تگاده  یا محالع    در ،(11) ردیگ یم قرار  ستاریپ

 و فیتکل ب  ت و  شیافزا باعث ،(است یسس پردازش راهبرد ین ع)

 ش  ه،  مش اه ه  بوب دی بیشترین و ش  خ دتحریکی یرفتارها کاهش

اغل     ،ASD  ک دک  ان (4) ب   د س اس  پرتی دفع  ات تع   اد ک  اهش

دهن   و   یرا نش ان م    ی  مرب    ب   پ ردازش سس     یمس ا  یوق ع هم

را م  رد ه    ق رار     یمیکنن  ک   خ  دتن    یم افتیرا در یم اخالت

 ک    ش  یبررس ینیوال  تجار،، Murray ی   در محالع (12) ده  یم

 را یمیخ  دتن   و یسس   پ ردازش  یه ا  چ الش  ک  سمیاوت ک دکان با

  و در، ک ال،  تج ار،  زی  ن و داش تن   ک ار  و س ر  دادن  ،  یم   نشان
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 اوتیسم طیف به مبتال کودکان در خودتنظیمی اختالالت درمان ی زمینه در شده بررسی مقاالت نتایج ی خالصه. 1 جدول

 جهینت مطالعه نوع هدف سندهینو فیرد

1 
Edgington همکاران و 

(30) 
 بر یمبتن یگروه دیجد ی مداخله کی بودن ریپذ امکان یابیارز

 مشکالت یمیخودتنظ یبرا یا هفته 8 یرفتار-یشناخت درمان
 سمیاوت فیط نوجوانان در یحس پردازش

 یفیک یواکاو(. کنندگان شرکت یبرا قبول قابل هم و آن یاجرا هم) بود یشدن مداخله، که داد نشان جینتا یمورد تک
 .بود مؤثر سمیاوت فیط نوجوانان در یمیخودتنظ و یاریهش و یآگاه شیافزا در مداخله که داد نشان

2 
Scarpa و Reyes (31) یرشد نظر از که یرفتار -یشناخت درمان یاثربخش یبررس 

 یراهبردها منظور به ASD کودکان بر است، شده اصالح
 اضطراب و خشم کاهش یبرا یمیخودتنظ

 و داشتند والد طرف از یکم یجانیه ینااستوار/ یمنف حالت گزارش کودکان تمام درمان، از بعد تا قبل از یمقدمات ی مطالعه
 اعتماد شیافزا ن،یهمچن نیوالد. کردند گزارش را تر کوتاه یها انیطغ و بهتر یجانیه میتنظ ن،یوالد ن،یهمچن

 .کردند گزارش را اضطراب و خشم تیریمد در کودکشان ییتوانا شیافزا و خودشان نفس به

3 
Silva ماساژ ی ماهه پنج مداخله کی ریتأث یابیارز (21) همکاران و Qigong بر یمبتن 

 در خواب و یگوارش ،یحس بیآس بهبود منظور به ،ینیچ طب
 سال 6 ریز ASD کودک ۶6

 یتصادف ییکارآزما
 شده کنترل

 یرفتارها کاهش و زبان و یاجتماع یها مهارت در یدار یمعن یبهبود درس کالس در درمان، مورد کودکان
 توسط ها، افتهی نیا. داشتند شاهد گروه کنندگان شرکت با سهیمقا در یمیخودتنظ و یحس لیمسا و کیستیاوت

 .بود شده داده میتعم بافتارها انیم در اهداف داد نشان که شد دییتأ نیوالد یها داده

۶ 

Silva بیآس که باشد نیا ی دهنده نشان که سمیاوت یبرا مدل کی ی هیارا. 1 (22) همکاران و 
 در ریتأخ نیریز ی هیال که است یا هسته نقص ،یمیخودتنظ و یحس

. 2 و است، سمیاوت در یعیطب ریغ رفتار و یزبان/یاجتماع یها مهارت

 ینیچ طب بر یمبتن سمیاوت یبرا درمان کی ریتأث دادن نشان

 و یمیخودتنظ بیآس و یحس بیآس کاهش به منجر Kai-Qiao Tuina با سمیاوت خردسال کودکان درمان یمرور
 .شد سمیاوت زانیم شدت کاهش

5 
Silva ماساژ ی برنامه کی با سمیاوت یبرا زودهنگام ی مداخله (23) همکاران و 

Qigong والد توسط شده هیارا 
 یتصادف ییکارآزما

 شده کنترل

 به یمیخودتنظ و یعیطب ریغ یحس یها پاسخ و متوسط زانیم به سمیاوت زانیم بهبود در برنامه که داد نشان جینتا
 .بود مؤثر ادیز زانیم

6 

Chan چان بر یمبتن بدن -ذهن ینیچ یسنت نیتمر کی ریتأث ی سهیمقا (32) همکاران و 
(Nei Yang Gong( )مورد گروه)، متداول کیتکن با 

 یارتقا در( شاهد گروه) یعضالن ی رونده شیپ یساز آرام
 ASD کودکان در یخودکنترل

 یتصادف ییکارآزما
 شده کنترل

 با که داد نشان شاهد گروه به نسبت یخودکنترل در یبهبود یدار یمعن طور به مورد گروه که داد نشان جینتا
 .بودند موافق رفتارها کنترل شیافزا و کیستیاوت میعال کاهش رامونیپ نیوالد یها گزارش

7 

Nowel والد کمک با یبیترک ی مداخله کی ی هیاول یکارآمد یبررس (33) همکاران و 

 تفکر و افتهی ساختار TEACCHing یاجزا ی کننده بیترک
 ASD صیتشخ با دوم و اول کالس آموز دانش 17 در ،یاجتماع

 یتصادف ییکارآزما

 شده کنترل

 رشد، گروه در مشارکت از بعد را یمیخودتنظ دانش و یاجتماع ارتباط شیافزا کودکان هم و نیوالد هم

 از. افتین گسترش کودک -والد تعامالت به مداخله اثرات. دادند نشان سمیاوت گروه با یزندگ و یریادگی
 .بود شده حفظ مداخله از بعد ماه 6 و 3 یبیتعق یها سنجش در یدرمان اثرات ،یطرف

8 
Case بر یمبتن نداخالت و یحس یکپارچگی درمان یاثربخش یبررس (12) همکاران و 

 یحس پردازش مشکالت یوقوع هم و ASD کودکان در حس
 رفتار و یمیخودتنظ بر

 اسیمق از استفاده با کودک، عملکرد در را یحس یکپارچگی درمان یبرا مثبت راتیتأث مطالعات یبرخ مند نظام مرور
 ن،یهمچن. افتندی مشکالت با مرتبط یرفتارها کاهش بر مثبت اثرات مطالعات ریسا افتند،ی هدف به یابی دست

 .شد افتی حس بر یمبتن مداخالت مطالعات در یکم مثبت راتیتأث
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 )ادامه( اوتیسم طیف به مبتال کودکان در خودتنظیمی اختالالت درمان ی زمینه در شده بررسی مقاالت نتایج ی خالصه. 1 جدول

 جهینت مطالعه نوع هدف سندهینو فیرد

9 
Gabriels همکاران و 
(3۶) 

 نیسن کودکان بر یدرمان یسوار اسب اثرات یریگ اندازه
 (سال 6-16) سمیاوت صیتشخ با نوجوانان و مدرسه

 ،یحال یب ،یریپذ کیتحر زانیم در یدار یمعن یبهبود کردند، کامل را یسوار اسب هفته ده که یکنندگان شرکت یمقدمات ی مطالعه
 یزیر برنامه/ یگفتار نیتمر یها مهارت و یحرکت یها مهارت ،یانیب زبان یها مهارت ،یپرتحرک ،یا شهیکل رفتار

 .داد نشان یمیخودتنظ یرفتارها در یدار یمعن بهبود یسوار اسب گروه شاهد، گروه با سهیمقا زمان در. دادند نشان یحرکت

10 
Thompson و Johnston 

(35) 

 3-5 کودک سه انیم در یاجتماع یها داستان اثرات یبررس

 ASD یها مشخصه با سال

 انیم در یمیخودتنظ یراهبردها از استفاده. افتی شیافزا کنندگان شرکت ی همه یبرا دلخواه یرفتارها یمورد تک

 .بود متفاوت کنندگان شرکت

11 
Asaro-Saddler (36) یمیخودتنظ راهبرد رشد کردیرو از که یقاتیتحق مرور 

(SRSD )کودکان به آموزش یبرا ASD تا کردند استفاده 
 .کنند تیهدا را نوشتن

 .داد نشان را یزیر برنامه و یخودوارس مانند یمیخودتنظ یها ییتوانا در یبهبود جینتا یمرور

12 
Thomson همکاران و 

(37) 
 یرفتار -یشناخت یدرمان ی  برنامه کی یریپذ امکان یررسب

 ساله ASD 12-8 افراد در جانیه میتنظ یبرا یدست ییجز چند
 گزارش را خشم کنترل ییتوانا در یبهبود ن،یهمچن و یجانیه میتنظ در یبهبود نیوالد درصد 90 از شیب یمورد تک

 .بود باال زین منزل در فیتکل لیتکم. کردند

13 
Lee رفتار شیافزا یبرا یتیریخودمد یاثربخش یبررس جینتا گزارش (38) همکاران و 

 سمیاوت جوانان و کودکان در مناسب
 مناسب رفتار فرکانس شیافزا یبرا مؤثر درمان کی یتیریخودمد مداخالت که کرد شنهادیپ جینتا زیمتاآنال

 .هستند سمیاوت آموزان دانش

1۶ 
Carr یتیریخودمد مداخالت به مربوط یمورد تک مطالعات یبررس (26) همکاران و 

 ASD آموزان دانش رفتار بهبود ای و مهارت کسب یبرا
 یبرا کیآکادم یها مهارت و یاجتماع یها مهارت شیافزا یبرا یتیریخودمد مداخالت که دهد یم نشان جینتا زیمتاآنال

 .شدند حفظ زمان طول در و شد داده میتعم ها طیمح ریسا به جینتا. هستند مؤثر ییتوانا سطوح و نیسن تمام

15 
Goldingay همکاران و 

(39) 
 بهبود منظور به یباز و داستان بر یمبتن یگروه مداخالت

 ASD نوجوانان در یاجتماع مشارکت
 و منعطف تفکر در بهبود ن،یهمچن و شد آشکار فرزندشان یپرتحرک سطح از نیوالد برآورد در یادیز کاهش یمقدمات ی مطالعه

 .شد مشاهده فرزندشان یمیخودتنظ از نیوالد درک و نوجوانان در یاجتماع یها نشیب

16 
Gabriels همکاران و 

(۶0) 
 یاجتماع ،یمیخودتنظ بر یدرمان یسوار اسب یاثربخش یبررس

 کودکان در یحرکت و یطابقت یرفتارها ارتباط، یبرقرار شدن،
ASD 

 یتصادف ییکارآزما
 شده کنترل

 یپرتحرک و یریپذ کیتحر یها سنجش در شاهد گروه با سهیمقا در یسوار اسب گروه در یدار یمعن بهبود
 در یدار یمعن یبهبود مداخله، از بعد کنندگان شرکت ن،یهمچن. شد آشکار مداخله از پنجم ی هفته شروع در

 .دادند نشان هیپا خط به نسبت ،یمیخودتنظ

17 
Pfeiffer کار بر یمبتن و یشناخت مداخالت یاثربخش یبرا شواهد یبررس (29) همکاران و 

 در که ینوجوانان و کودکان در یمیخودتنظ بهبود منظور به
 .دارند چالش یحس اطالعات یکپارچگی و پردازش

 مداخالت با( یاجتماع کارکرد و ییاجرا کارکرد ،یجانیه میتنظ ،یحس پردازش مثال یبرا) یمیخودتنظ مند نظام مرور
 .افتی بهبود کار بر یمبتن و یشناخت

18 

Hartmann همکاران و 
(28) 

 یجانیه میتنظ یگروه ی مداخله کی یاثربخش کشف و توسعه
 و یجانیه میتنظ بهبود منظور به سمیاوت بزرگساالن یبرا یدست

 یاجتماع ارتباطات

 تا کند یم تمرکز یجانیه میتنظ بر که را یگروه یدرمان کردیرو کی یاثربخش از یمقدمات شواهد مطالعه، نیا یمورد تک
 .کرد فراهم دهد، بهبود سمیاوت فیط بزرگساالن یبرا یاجتماع تعامالت

ASD: Autism spectrum disorder 

SRSD: Self-regulated strategy development   
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 یب را  یا برنام  کردن  یم یسع ک ش   یبررس ی م زگاران یان ازها چشم

 ،تج ار،  نیکنن   ا یطراس یپردازش سس یها کان با نقصک د یازهاین

و  یمیت ان  در رش  خ  دتن   یم ،یپردازش سس یها کرد ک  نقص  یکأت

 راس تا،  نی  ا در  (13)بگ  ارد   ریثأت   سمیتودر ک دکان ا یریادگی ییت انا

 ب ر  یسس   م  اخالت  مثب ت  اثرات همکاران، و Case-Smith ی محالع 

  (12) کرد  ییتأ را یمیخ دتن  یرفتارها

و  یمحالعات نشان داد ک   ارتباط ات اوتم اع    :یگروه م اخالت

هس تن      ی  اول یب  هم مرتبط در دوران ک دک یساختارها یمیخ دتن 

 در وال  ،  کم ک  ب ا  یگروه   ی م اخل    کی   یاثربخش   ،یا در محالع 

 یاوتم اع  ارتباط ات  یریگ ه   با دوم و اول یها کال،  م زان دانش

 یبرا را م اخل  نیا یاثربخش  ،یاول ش اه   ش  یبررس یمیخ دتن  و

و  ASD ک دک ان  ب    یمیخ دتن  دانش و یاوتماع ارتباطات  م زش

 و Laurent ی در محالع    همچن ین،   (14)کن     یم تیسما نشانیوال 

Gorman ،37 ش ان  نیوال    از یکی همراه ب  سمیتوک دک خردسال ا 

 در ک    کردن    ش رکت  خان    ب ر  یمبتن و یا مشاه ه ی محالع  کی در

 پ ردازش  یها مشخص  و یاوتماع ارتباطات انیم ی رابح  کشف ص د

 د  ب   یجانیه یمیخ دتن  رش  با ارتبا  در نیوال  یرفتارها و یسس

ب ا   ،یو زب ان  یک  یزیف یها  ش کار ک رد ک   اس تگاده از رفتاره ا      افت ی

 نیب   ی  ارتب اط داش ت  ارتب ا  ک  دک   یارتب ا  اوتم اع   یها ییت انا

 نیب   ینش   فو م رون   تع امل     ایپ نیوال  یو رفتارها یپردازش سس

رش     یب را  یمیمگ اه  س م، یاوت فی  اخ تالل ط  ب ا و ک دک ان   نیوال 

را در ک  دک   یج ان یه یمیبر وال  دارد ک   خ  دتن    یم اخالت مبتن

  (15)ده   یم شیافزا

ثب ات   یب  بررس   همکاران، و Berkovits ی در محالع  همچنین،

در ک دک ان   یک ارکرد  یه ا  ونب    ریو ارتبا   ن با س ا  یجانیه میتن 

 میش   ک   اخ تالل تن        هی  د ،محالع    نی  پرداخت  ش    در ا  سمیتوا

 یو رفت ار  یب ا ک ارکرد اوتم اع    یو ب  ط ر ق  استبا ثبات  یجانیه

 ش تر یب یه ا  یواک او   س ت ین یه ش ی ، اما وابست  ب  بورهدارد ارتبا 

و  یمش کالت اوتم اع   شیاف زا  یجانیه میکرد ک  اختالل تن  شنوادیپ

 س    ب    ت و    ب ا   (16)کن     یم   ییگ    شیزمان پ یرا در ط یرفتار

 ن    یگروه   م  اخالت  از استگاده ک  گگت بت ان  یشا ر،یاخ ی محالع 

 بلک    دارد، هم راه  ب    ک دک ان  نی  ا در را یاوتماع ارتبا  بوب د تنوا

  ش  خ اه  زین یمیخ دتن  بوب د باعث

 م  اخالت  یاثربخش   :یرفت ار  -یش ناخت  و یرفت ار  یه ا درمان

 یاثربخش   نیچن   هم و تیتق  ای قیتش  و یتیریخ دم  مانن  یرفتار

 یبررس ASD ک دکان در یمیخ دتن  بر یرفتار – یشناخت م اخالت

 بوب  د  در یرفت ار  -یش ناخت  درم ان  یاثربخش   محالع ات  یبرخ  ش 

 و ان ان  ن و ک دک ان  در اضحرا، کاهش در خص ص ب  یمیخ دتن 

ASD   ی   محالع   (17)را گزارش کردن Bialas و Boon،  ه     ب ا 

 کال، در ی مادگ یها موارت بر یخ دوارس روش کی اثرات یبررس

 یه ا  ین ات ان  خح ر  در ییابت  ا  مقحع در پسر  م ز دانش س  در در،

 کنن  گان،   ش رکت   ش    انج ام  یهمگ ان  در، کال، کی در یرش 

 کی  را با استگاده از  خ د  یکالس یر  مادگرفتا ک  ب دن   هید  م زش

 جیکنن   نت ا  یابیو ارز یوارس ماده، خ د ریهمراه با تصاو ستیچک ل

 یدار یب   ط  ر معن     یوارس  خ د ی نشان داد ک  اس تگاده از م اخل    

هر س     یکال، در، برا ی مادگ یها موارت م ز را با  دانش رشیپ 

 یه ا  ه ا در س  زه   مو ارت  ن،ی  داد  عالوه ب ر ا  شیشرکت کنن ه افزا

  (18)سگظ ش ن   ستیداده و ب ون استگاده از چک ل میمختلف تعم

 درم  انی، س   اری اس    اث  رات پیرام   ن نی  ز کم  ی محالع  ات

 از خاص ی  ان  ا   و چین ی  ط  خ دتن یمی، راهبرد رش  رویکردهای

 انجام اوتیسم طیف اختالل ب  مبتال ک دکان در خ دتن یمی بر ماساژها

 اخ  تالالت ک  اهش در را ه  ا  ن اثربخش  ی همگ  ی و اس  ت ش   ه

  است  م ه 1 و ول در محالعات، این نتایج  کردن  تأیی  خ دتن یمی

 

 بحث

 درم انی  م  اخالت  مس تقیم  ی نتیج  ت ان  می خ د تنوا ن  خ دتن یمی

 نی ز  خ  دتن یمی  بوب  د  بلک    گی رد،  م ی  قرار پهوهش م رد ک  باش 

 از ه ا  مو ارت  سایر بوب د باعث ای واسح  متغیر یک عن ان ب  ت ان  می

 فعالی ت  در م  اوم  مش ارکت  ارتقای یا و داستان ن شتن ت انایی ومل 

 ش  د  اوتیس م  ب    مب تال  ک دک ان  در( س  اری  دوچرخ  مانن ) فیزیکی

 ای ن  رش    در خ  دتن یمی  اهمی ت  ی دهن ه نشان خ د ک  (22-19)

م  اخالت   یبا ه   بررس ساضر ی محالع  بنابراین،  باش  می ک دکان

 یب   بررس    ASDدر ک دکان  یمیمرب   ب  درمان اختالالت خ دتن 

 مت ن پرداخت  است   

ب ر رش      ینق ص پ ردازش سس     ش ه، انجام محالعات اسا، بر

  اس  ت تأثیرگ   ار یس م ک دک  ان اوت ی ادگیری  ییو ت ان  ا یمیخ  دتن  

ب   خص  ص    یسس   ی مشکالت تع  یزن Teresa ی محالع  ین،همچن

 در مو م  عام    را ه ا  مح رک  ب    نسبت طبیعی س  از بیش یتسساس

 بن ابراین،   برش مرد  اوتیس م  ک دک ان  در خ دتن یمی ب  مرب   مسای 

 یه ا  نق ص ا ب   ت ان    م ی  یس م، در ک دکان اوت یمیاختالالت خ دتن 

 م  اخالت  و باش    م رتبط ک دک ان   ی ن در ا یسس ی پردازش و تع 

 را خ  دتن یمی  بوب  د  ت ان  می سسی، یکپارچگی و پردازش بر مبتنی

ک   یبا ت و  ب  محالعات ین،  همچنباش  داشت  همراه ب  ک دکان این در

 نی ز  (21-23) ان    پرداخت    ASDان ا  ماس اژ در ک دک ان    یب  بررس

 یمیو بوب  د خ  دتن    طبیعی یرغ یسس یها ت ان گگت بوب د پاسخ یم

 انج ام  محالعات اسا، بر  باشن  می ارتبا  در هم با ASDدر ک دکان 

 ت أثیرات  سس ی،  یکپ ارچگی  و پ ردازش  ب ر  مبتن ی  ه ای  درمان ش ه،

 س ن رم  ک دک ان  در مث ال،  ط  ر  ب     اس ت  داشت  ک دکان در متگاوت
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 و (24) هری  ف و درش  ت سرکت  ی ه  ای مو  ارت بوب   د باع  ث داون،

 و ای کلیش    رفتاره ای  ک اهش  ب    منجر اوتیسم ک دکان در همچنین،

 ش رکت  ی ک  در و ز  ب   ) مربی ان  ب ا  ک دکان همکاری میزان افزایش

  (4) ش ( کنن ه

مش کالت   شیاف زا  یگ  شیپ یجانیه میاختالل تن  گر،ید طر  از

  محالع ات نش ان داد   (16)اس ت   سمیدر ک دکان اوت یو رفتار یاوتماع

ب  هم مرتبط در دوران  یساختارها یمیو خ دتن  یک  ارتباطات اوتماع

 ی م اخل    ،Nowell ی ک   در محالع     یب   ط  ر   ؛هس تن    یاول یک دک

 ک دک ان  یمیخ  دتن   دانش و یاوتماع ارتباطات وال ، کمک با یگروه

ASD خ  د،  از یمنگ   یابی  ارز ک    نی  ا بر ن ر با  (14)کرد  تیرا سما 

 از ه ا  یابیارز از یبرخ رییتغ ش د، اضحرا، و یافسردگ ب  منجر ت ان  یم

 ج اد یا مثب ت  یابی  خ دارز ت ان    یم ،یخ دوارس  مانن یم اخالت قیطر

 ی م اخل    ین   ع)ک     یوارس  خ د ری  ن  یم   اخالت ن،یبن  ابرا  کن   

و درم  ان  یتیریکم  ک ب    رش    خ دم     ی( ب  رااس  ت یمیخ   دتن 

 ج اد یا  یپتانس ،یتعام  اوتماع یبرا زهیب  من  ر رش  انگ یمح ر پاسخ

 ت  ان  یم و (25)رش  دارد  یم ل تبادل کیمحل ، در  یحیتعامالت مح

  باش    یم   کار م    یاوتم اع  ارتباطات ی الزم  ،یمیخ دتن  بوب د گگت

 یاو  زا از یب  یترک معم   ل ط   ر ب    ،یتیریخ دم    یدرم  ان ی بس  ت 

 و یده   خ   دگزارش ،یابی  خ دارز ،یگ  ر خ دمش  اه ه ،یخ دوارس  

 یبرا  بخشیام یتکن ل ژ کی و (26) ش د یم شام  را یگر تیخ دتق 

 ب اال  ک ارکرد  ب ا  ASD  م  زان  دان ش  در یخ دکنترل و استقالل پرورش

 م   اخالت همک اران،  و Hartmann ی محالع    اس ا،  ب  ر  (27) اس ت 

 یب را  یاوتم اع  تع امالت  کن  ،  یم   تمرکز یجانیه میتن  بر ک  یگروه

  (28) بخش  یم بوب د را ASD ب  مبتال بزرگساالن

 ی ش  د ک   ب   من   ر تع        یم یجادا ییها از پاسخ خ دتن یمی

و رفتار  ش کار ب   ک ار گرفت        یشناخت یتهرف یجانی،ه یختگیانگبر

  ب  ا همک  اران، و Pfeiffer من      ب  ر اس  ا، م  رور ن   ام(7)ش   د  یم  

 

 سس ی،  پردازش) خ دتن یمی کار، بر مبتنی و شناختی م اخالت

  (29)ت یاف   بوب د( اوتماعی کارکرد و اورایی کارکرد هیجانی، تن یم

 و اض حرا،  ک اهش  باع ث  رفت اری  -ش ناختی  درمان ک  وایی  ن از

 اس ا،  بر همچنین، و (19) ش د می ASD افراد در خ دتن یمی بوب د

 -ش ناختی  و رفت اری  م  اخالت  گگت بت ان شای  گگت ، پیش محالعات

 را اوتم اعی  تع امالت  و ها موارت بوب د خ دتن یمی، بوب د با یرفتار

  دارد دنبال ب  افراد این در

 از یخاص   ن     یریکارگ ب  و انتخا، رس  یم ن ر ب  ،یکل ط ر ب 

 ک  دک  ه ر  در ،ASD ک دک ان  در یمیخ  دتن   اختالالت یبرا م اخل 

 در مث ال،  یبرا  دارد ک دک طیمح و سمیاوت ش ت ،یعقل سن ب  یبستگ

 از ت  ان  یم   ش تر، یب ش  ت  ب ا  س م یاوت ب ا  ای و تر نییپا نیسن با ک دکان

 یص  رت  در  ک رد  استگاده یسس  یتع  و پردازش ب  مرب   یراهبردها

 ،یده   خ دگزارش ،یگر خ دمشاه ه ،یخ دوارس مانن  ییها روش از ک 

 باالتر کارکرد با ای و تر بزرگ ک دکان یبرا یگر تیخ دتق  ،یابیخ دارز

  ی  با م  اخالت،  یریک ارگ  ب    زم ان  در ن،یهمچن  کرد استگاده ت ان یم

 مرب  )ع ام   خ د کردن میتن  یبرا ک دک ییت انا بر رگ اریتأث ع ام 

  گرفت ن ر در( را طیمح و تعام  فرد، ب 

 

 یریگجهینت

 ه ر  یبرا م اخل  از یخاص ن   یریکارگ ب  و انتخا، رس  یم ن ر ب 

 ش  ت  ،یعقل   س ن  ب    وابس ت   سم،یاوت فیط اختالل ب  مبتال ک دک

 و تعام  فرد، ب  مرب   ع ام  ن،یهمچن  است ک دک طیمح و سمیاوت

  گ ارن  یم ریتأث خ د کردن میتن  یبرا ک دک ییت انا بر ط،یمح

 

 یقدردان و تشکر

 میتن    و  یتو در ک  یگ درز خ او  یعل ی قا از مقال ، نیا سن گانین 

  دارن  را یق ردان و تشکر کمال نم دن ، یهمکار قیتحق نیا منابع
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Abstract 

Background: Autism spectrum disorder is one of the most common developmental disorders among children 

that emerges in early childhood. These children have disturbances in self-regulation at various levels including 

physical, sensory, mental, emotional, and social levels. However, there is a clear link between self-regulation and 

language as well as learning and overall development. Therefore, before we can target a child's developmental 

skills, we need to know how the child is regulated. This article aimed to review the resources to study 

interventions for the treatment of self-regulated disorders in children with autism spectrum disorder. 

Methods: This was a narrative review study. To find studies related to the purpose of the research, a search was 

performed on English databases of Ot seeker, Google Scholar, Pubmed, using the keywords autism, intervention, 

and self-regulation management, and Persian data base of Scientific Information Database (SID) using autism 

and self-regulation Persian keywords. Finally, 18 related studies were selected based on the inclusion criteria. 

Findings: The literature review showed that interventions related to the treatment of self-regulation disorders in 

these children include drug therapy, interventions based on sensory processing and sensory integration, 

behavioral and cognitive-behavioral therapies, types specialized in massages, horseback riding therapy, group 

interventions, and Chinese medicine. 

Conclusion: It seems that the selection and application of a specific type of intervention for each child with 

autism spectrum disorder is dependent on his/her mental age, severity of autism, and the child's environment. 

Factors related to the individual, interaction, and environment affect the child's ability to self-regulation 

Keywords: Autism, Self-regulation disorders; Intervention 
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