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Abstract
Background and Aim: Children with autism have sitting and on-task behavior problems in
classroom. Sitting on ball and cushion may increase this classroom behavior. The present
investigation was conducted to study the effects of three alternative classroom-seating devices
such as regular classroom chairs, therapy balls, and air cushions on students’ classroom
behavior.
Materials and Methods: A total of 15 autistic students aged 5-12 years old participated in the
present single subject design A-B-A-C multiple treatments in Mashhad from 1392 to 1393.
Students’ behaviors were video recorded in three phases: sitting on their common chairs
(baseline period) during phase A, air-sit cushions in phase B, and ball chairs in phase C. Sitting
frequency and on-task behaviors were quantified and compared in different phases during eight
weeks.
Results: Findings showed significant increases in in-seat behaviors in 86.7% of the students
(P<0.001) and on-task behaviors in 53.3% of the students (8 out of 15) when seated on therapy
balls. The results also showed significant decrease in autistic behavior including stereotypic
behavior and increase in communication and social relationships in these students when seated
on therapy ball and air cushion (P= 0.017).
Conclusion: While using therapy ball improved class behavior of the students with Autism
Spectrum Disorder in the class, the use of ball and air cushion should be chosen individually
according to the patient’s response to the sitting device.
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چکیده
مقدمه و اهداف
کودکان دارای اتيسم در نشستن و اشتغال به فعاليت در کالس مشکل دارند .نشستن بر توپ و بالشتک ممکن است به افزايش اين رفتارهای کالسی کمک کنند .در تحقيق
حاضر تاثير سه نوع صندلی شامل صندلی معمولی کالسی ،توپ و بالشتکهای بادی بر روی رفتار کالسی اين دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
تحقيق پيش رو با طراحی مطالعه موردی  ،A-B-A-Cچند مداخله ای در شهر مشهد در سال  1393-1392انجام شد .در پژوهش حاضر 15 ،دانش آمووز بوين سونين  5توا
 12سال دارای طيف اتيسم شرکت داشتند .رفتار دانش آموزان در سه مرحله توسط دوربين ثبت شد :نشستن روی صندلی معمولی (دوره مبنايی) در طوی مرحلوه  ،Aنشسوتن
روی بالشتک بادی در مرحله  ،Bو نشستن روی توپ در مرحله  .Cتعداد دفعاتی که کودک نشسته و مشغول فعاليت کالسوی بووده در طوی دو مرحلوه مداخلوه و دورههوای
مبنايی در طی  8هفته شمارش شده و مقايسه شد.
یافتهها
در مرحله استفاده از توپ به جای صندلی افزايش معنادار رفتار نشستن در  %87با ( )p<0/001و افزايش اشتغال به فعاليت در  8( %53نفر از 15مورد ) را نشان میدهد.
همچنين نتايج نشاندهنده کاهش رفتارهای اتيستيک شامل حرکات کليشه ای و افزايش روابط اجتماعی و ارتباطی ( ) p= 0/017با نشستن روی توپ و بالشتکهای بادی
بود.
نتیجه گیری
استفاده از توپ درمانی و بالشتکهای بادی رفتار کالسی را بهبود بخشيده ولی کاربرد توپها و بالشتکهای بادی بايستی بهصورتی انفرادی با توجه به واکنش هر کودک به نوع
صندلی انتخاب شود.
واژگان کلیدی
اختالل طيف اتيسم ،دانش آموزان ،درمان يکپارچگی حسی
نویسنده مسئول :نادر متین صدر .کارشناس ارشد کاردرمانی ،گروه کاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیnadermatin16@yahoo.com :

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

156

تاثیر صندلی های متحرک..................

اتيسم با خصوصيات کمبود در مهارتهای اجتماعی و ارتباطی شناسايی می شود .ميزان شيوع اختالالت طيف اتيسم در شيراز  190در ده هزار نفر
ذکر شده است [ .]1افزايش تعداد کودکان با اختالالت طيف اتيسم يک چالش عمده برای مدارس آموزش و پرورش استثنايی و معلمان اين
کالسها است .از مشکالت عمدهی اين کودکان در سنين مدرسه ،مشکالت حسی است[ .]2در يک مرور گسترده بر روی  200کودک دارای
طيف اتيسم ،محققان دريافتند که  95درصد از آنها ،دشواریهايی در تعديل حسی دارند[ .]2اين کودکان نياز اضافه به دريافت محرکات حسی
مناسب دارند و در جستجوی حس مورد نياز خود يا در حال گريز از آن میباشند .لذا اغلب مشغول تکرار يا انجام حرکات کليشه ای هستند تا
سيستمهای حسی خود را تنظيم کنند .بنابراين به يادگيری و فعاليت ارائه شده در کالس توجهی ندارند .گرينزپن و ويدر Greenspan and
 )1997( Wiederحدس میزنند که کاهش پردازش حسی ممکن است عامل بهوجود آورنده انزوای اجتماعی و انجام ندادن تکاليف باشد[.]17
کودکان با حساسيت حسی پايين (شرايطی مشابه به بيش فعالی) بهمنظور کامل کردن وظايفی که نياز به تمرکز و توجه دارد ،نيازمند تحريک
حسی هستند[ .]4با اينکه تا کنون هيچ درمان قطعی برای اتيسم معرفی نشده ،ولی مداخلههای متنوعی وجود دارد که میتواند مفيد باشد و عالئم
رفتاری را کنترل کرده و در اغلب موارد ناتوانی های ارتباطی /اجتماعی را با استفاده از حمايت های مختلف جبران کند .بنابراين ،بعضی از اين
مداخلهها به تخفيف و کنترل عالئم توجه دارند و بعضی ديگر به آموزش مهارتهای رفتاری و اجتماعی میپردازند .در اين ميان ،درمانهايی
وجود دارد که اساس فيزيولوژيک رفتارهای مرضی را مورد توجه قرار دادهاست؛ مانند يکپارچگی حسی که سعی دارد با رفع نيازهای فيزيولوژيک
خاستگاه اين رفتارها و تسهيل يکپارچگی حسی از طريق ارائه تحريکات حسی مناسب از مشکالت اين افراد بکاهد .روش يکپارچگی حسی در
کاردرمانی مبتنی بر مدرسه و کودکان دارای طيف اتيسم کاربرد زيادی دارد[ .]5احتمال داده میشود که کودک دارای طيف اتيسم بهمنظور کنترل
سطوح برانگيختگی و تنظيم شدت اطالعات حسی ،به رفتارهای خود تحريکی تکراری و کليشه ای روی آورد .رفتارهای خود تحريکی شامل
نوسان دادن خود يا حرکت دادن دستها است که میتواند منجر به توجه بيش از حد کودک به اين رفتارها و ناديده گرفتن ديگر جنبههای
محيط شود[ .]6در گذشته تاکيد کاردرمانی بر تغيير رفتار فرد با تاکيد کمتر بر تغييرات محيطی بود ولی اکنون تمرکز بر تغييرات ارگونوميک و
حسی بهمنظور موفقيت تحصيلی معطوف شده است .با اين وجود عوامل محيطی از قبيل صندلیهای کالسی و ميزها که بر يادگيری دانش
آموزان مؤثر میباشد کمتر مورد توجه قرار گرفته و تحقيقات اندکی در اين زمينه انجام شده است[ .]7بنابراين ،عدم تغييرات محيطی مناسب
میتواند تجربه يادگيری در کودکان با ناتوانی را محدود کند[ .]7از جمله شرايط اساسی برای آموزش مؤثر ،نشستن و توجه به آموزش ارائه شده
میباشد که کودکان دارای طيف اتيسم تا حدود زيادی دراين زمينه نقص دارند[ .]8برای همه کودکان مخصوصأ کودکان دارای طيف اتيسم
داشتن يک صندلی کالسی راحت برای موفقيت در مدرسه مهم است .پيدا کردن صندلی مناسب موضوع آزمايش و خطا است .کالس درس بايد
انتخابهای متفاوتی برای بهبود تجربيات آموزشی همه دانش آموزان داشته باشد .کودک در همان حالیکه به فعاليت اشتغال دارد ،حرکات
نوسانی را انجام میدهد و بهمنظور اجرای وظايف پيچيده تر نوسان را متوقف میکند .صندلی توپی جايگزين راهکارهای آموزشی نيست ولی
فرصتهای آموزش را ارتقاء میدهد[ .]9به طور کلی میتوان نتيجه گيری کرد که علیرغم وجود مشکالت گسترده سطح توجه و حس
وستيبوالر در دو گروه کودکان دارای طيف اتيسم و بيش فعال ،اکثر مطالعات در اين زمينه بر روی دانش آموزان بيش فعال انجام شده است.
کاربرد توپ درمانی برای نشستن ،فرصتی را برای دانش آموز برای توجه و باقی ماندن در حالت نشسته در کالس فراهم می کند[ .]6عالوه بر
اين فرض میشود که بالشتکهای بادی ديسکی شکل سيستمهای حسهای عمقی و وستيبوالر را در زمان کاربرد درگير میکند[ .]7کودکانی
که اختالل عملکردی در يکپارچگی حسی دارند بهطور مشهودی از نشستن روی توپهای بزرگ و گرفتن تحريکات وستيبوالر بهره میبرند[.]4
نشستن روی توپ محدوديتهايی نيز دارد ،به عنوان مثال؛ بزرگ بودن توپ برای کاربرد در کالسهای کوچک ،برچسب خوردن دانش آموز در
کالس ،قيمت آن ،احتمال ترکيدن ،احتمال حواس پرتی ديگر دانش آموزان ،آلوده و کثيف شدن توپ و نياز به موکت زير آن می باشد .اين
عوامل را میتوان بهعنوان بازدارندههای کاربرد اين وسيله در فضاهای آموزشی در نظر گرفت .راه حلی برای پاسخ به محدوديتهای ذکر شده
استفاده از بالشتکهای بادی بهعنوان جايگزين توپ است .بهنظر میرسد بالشتکهای بادی مزايای توپ را داشته باشد و عالوه بر آن ارزانتر
بوده و کمتر توجه ساير دانش آموزان را به خود جلب کرده و باعث عدم حواس پرتی و يا ايجاد تمايز بين دانش آموزان در کالس شود .همچنين
با توجه به در دسترس بودن و طراحی متناسب بالشتکهای بادی برای صندلی کالسی ،اين وسيله میتواند در وضعيت نشسته ،حرکات مورد
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نظر دانش آموز را فراهم کند و نيازی به جابجايی صندلی با موردی بزرگتر ،مانند توپ نيست[ .]10بالشتکهای بادی ديسکی شکل ،گزينه ای را
فراهم میکند که با کمترين امکانات در کالس درس تحت نظارت معلم قابل کاربرد است[.]7
بنابراين ،با توجه به آمار رو به افزايش اين دانشآموزان و لزوم ايجاد تغييرات محيطی متناسب با نيازهای حسی آنها در مدارس و تاکيد والدين
برای تغييرات آموزشی (که از عوامل اصلی آموزش ،نشستن و توجه برای يادگيری میباشد که اغلب اين دانش آموزان در آن نقص دارند) و
اينکه تا کنون با جستجوهای پژوهشگر ،مطالعه مشابه ثبت شده ای در بانکهای اطالعاتی ايران و جهان در زمينه مقايسه نشستن روی توپ و
بالشتکهای بادی در کودکان دارای اختالالت طيف اتيسم پيدا نشده است ،مطالعه در اين مورد ضروری بهنظر میرسد و میتوان نتايج مثبت
کاربرد صندلیهای متحرک در مورد کودکان بيش فعال را برای کودکان دارای اتيسم هم مورد ارزيابی قرار داد ،تحقيق پيش رو به منظور
پاسخگويی به سؤاالت زير طرح گرديده است .صندلی متحرک تا چه ميزان بر توجه به مطالب در کالس درس و ميزان نشستن کودک طيف
اتيسم تأثير دارد؟ آيا فرقی بين نشستن روی صندلی متحرک و ثابت وجود دارد؟
تعداد  15کودک با تشخيص اختالل طيف اتيسم که در گستره سنی بين  5تا  12ساله قرار داشته و توسط آموزش و پرورش استثنايی و با
آزمون مصاحبه تشخيصی اتيسم تجديد نظر شده (ای دی آی-آر) 1تشخيص داده شده و به تأييد روانپزشک کودک رسيده است ،در يک
مطالعه مداخله بهصورت طرح A-B-A-Cشرکت نموده اند .اين دانش آموزان دارای عملکرد باال بوده و توانايی آموزش را با ارزيابی انجام
شده توسط سازمان آموزش و پرورش استثنايی داشتند .شرط ورود به مطالعه؛ دانش آموز در مدرسه اتيسم و سن  5تا  12سال بود و داشتن
مشکالت جسمی-حرکتی که مانع نشستن روی توپ و بالشتک بادی می شود شرط خروج از مطالعه بود .بهمدت  8هفته برای چهار کالس
تحقيق انجام گرفت .در دو مرحله مبنايی  ،Aرفتار دانش آموزان (زمان نشستن و عملکرد توجهی به فعاليت کالسی) در کالس توسط دوربين
بهمدت دو هفته برای هر کدام مشاهده شد .سپس در مرحله  ،Bبرای دو کالس بالشتکهای بادی به صندلی معمول دانش آموزان کالس
اضافه شده و دو کالس ديگر همزمان از توپ برای نشستن استفاده کردند و تأثير نشستن روی بالشتکهای بادی و توپ بر تعداد دفعات
نشستن و عملکرد توجهی به فعاليت کالسی ارزيابی شد .دوباره مرحله Aاجرا شده و در مرحله  Cدانش آموزان در دو کالسی که روی توپ
نشسته بودند روی بالشتک نشسته و دانش آموزانی که روی بالشتک نشسته بودند روی توپ درمانی معمولی ثابت شده ،نشسته و ارزيابیها
تکرار شد .اين ارزيابیها توسط فيلم برداری از کودک و مشاهده او بهمدت  10دقيقه در هر جلسه (بعد  15دقيقه از شروع برنامه کالسی
ساعت دوم) ،هر روز يک جلسه ،سه روز در هفته بهصورت يک روز در ميان ،مجموعا  24جلسه در طی  8هفته صورت گرفت .تعداد دفعاتی
که کودک روی توپ و بالشتک نشسته بود و مشغول فعاليت درسی بود ،با دورههای مبنايی که کودک روی صندلی نشسته ،مقايسه شد.
عالوه بر اين ،تست گارس  2برای ارزيابی مهارتهای اجتماعی و ارتباطی دانش آموز در اول و انتهای مداخله برای کل افراد کالس توسط
کاردرمان بی اطالع از گروه بندی درمانی گرفته شده است .در تحقيق حاضر ،توپها از جنس رزين بودند که معموأل با قطرهای  35تا 95
سانتیمتری در بازار موجود بوده و نسبت به ترکيدن مقاوم میباشند .بالشتک های بادی معموأل گرد و ديسکی شکل بوده ولی اشکال مربع
شکل و گوه ای آن هم موجود است که با هوا پر شده است و در دو سايز کو چک و بزرگ موجود می باشد .در تحقيق پيش رو به زمانی
اشتغال به فعاليت اطالق میشود که بر اساس بررسی فيلمهای ضبط شده ،دانش آموز بهطور مناسبی به فعاليت کالسی (مواد آموزشی ،ارتباط
متقابل با مواد و فعاليت) توجه کند ،به معلم پاسخ داده يا نگاه کند و اگر درحال خواب باشد ،بهجايی خيره شده باشد ،اشتغال به فعاليت ندارد.
کودک زمانی نشسته در نظر گرفته می شود که باسن او در تماس با سطح نشستن باشد.
مقیاس درجه بندی اتیسم گیلیام
تست گارس  2شدت عالئم اتيسم را نوشان میدهد ولی تشخيص دهنده اتيسم نمیباشد .اين مقياس برای اشخاص  3تا  22ساله مناسب است
و میتواند به وسيله والدين و متخصصان در مدرسه يا منزل کامل شود .شامل سه زير گروه رفتارهای کليشه ای ،ارتباط و تعامل اجتماعی است
و هر کدام از اين سه زير گروه دارای  14سؤال و حداکثر  42نمره است که نمره هر سؤال بين صفر تا  3نمره گذاری میشود .نمره کلی هر
)Autism diagnostic interview revised (ADI-R
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کودک حداکثر  140و حداقل صفر است .پايايی 2گارس  2در پژوهشهای مختلف مورد تأييد قرار گرفته است [ .]12 ,11مطالعات انجام شده
نمايانگر ضريب آلفای  0/90برای رفتارهای کليشه ای 0/89 ،برای ارتباط 0/93 ،برای تعامل اجتماعی 0/88 ،برای اختالالت رشدی و  0/96در
نشانه شناسی اتيسم است [ .]12 ,11گارس آزمونی است که نه تنها پايايی روش آزمون – بازآزمون 3آن گزارش شده است ،بلکه مهمتر ،پايايی
بين نمره گذاران را نيز دارد[ .]12 ,11روايی 4آزمون نيز از طريق مقايسه با ساير ابزارهای تشخيصی اتيسم تأييد و از طريق چند بررسی نشان داده
شده است[ .]12 ,11اين بررسیها بيانگر آن است که :الف) سؤالهای خرده مقياسها معرف ويژگیهای اتيسم است .ب) نمرهها به طور قوی با
يکديگر و نيز عملکرد در آزمونهای ديگر که در غربالگری اتيسم استفاده میشود رابطه دارد و میتواند اشخاص دارای اتيسم را از افراد دارای
اختالالت شديد رفتاری ديگر متمايز کند .ج) نمرهها با سن رابطه ندارد .د) اشخاص با شخصيتهای مختلف نمرههای متفاوتی در گارس
نشان میدهند [.]12 ,11
فیلم برداری
 8هفته فيلم برداری از وضعيت کودکان با دوربينی که جزو اجزا کالسی بوده مشاهده شد و ارزيابها با ديدن فيلمها در مورد نشسته بودن
کودک و مشغول بودن او با فعاليت هدفمند قضاوت میکردند .نشستن يا ننشستن بر روی توپ يا صندلی هر کدام کد خاص خود را میگيرد.
همچنين اشتغال به انجام کار ،و در مقابل خواب بودن يا خيره شدن بجايی بهعنوان عدم اشتغال به فعاليت کد خاص خود را میگيرد.
جهت تجزيه و تحليل داده ها ،ابتدا فرض نرمال بودن دادهها توسط آزمون کولموگروف-اسميرونف بررسی شد .با توجه به دوتايی بودن اندازه
گيری از آزمون تی زوجی برای تجزيه و تحليل اطالعات و مشخص کردن اختالفات معنادار مراحل مداخالت با مراحل پايه ای استفاده شد.
یافته ها
در پژوهش پيش رو ،تعداد  15کودک دارای طيف اتيسم انتخاب شدند که مابين سنين  79تا  117بودند و ميانگين سنی  104ماه داشتند.
داوطلبان از چهار کالس انتخاب شده بودند که خصوصياتشان در جدول شماره  1آمده است.
جدول  :1اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در مطالعه
جنسیت ()n=15

میانگین و انحراف

میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف

معیار سن (ماه)

وزن (کیلو گرم)

معیار قد (سانتی متر(

104 ±11/89

29/2±10/30

129 ± 10

مذکر= )%66/7( 10
مونث = )%33/3( 5

جدول  :2تاثیرات صندلیهای متحرک بر اشتغال به فعالیت
نوع صندلی

د15

د14

د13

د12

د11

د10

د9

د8

د7

د6

د5

د4

د3

د2

د1

صندلی 1

45/8

14/6

45/5

41/2

51/5

44/7

47/5

44/7

41/5

19

26

54/2

54/5

34/7

44/1

بالشتک

57

45/6

58/6

38

43/8

51/2

52/5

51/2

40/3

46/3

19/2

53/2

58/5

22/2

35/4

صندلی 2

59/2

36/8

56

46/8

51/2

46/4

56

46/4

17/6

41/6

22/8

54

57/2

44/5

40/5

توپ

56/6

40/6

45

44/1

48/5

58/1

58/3

58/1

50/7

59/2

40

59/7

57/6

51

58/8

د= دانش آموز

صندلی A 1=1

صندلی A 2=2
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تغييرات مثبت در رفتار نشستن بين مراحل صندلی و توپ مشهود هست .بيشتر شرکت کنندگان ( 13از  15مورد) پيشرفت در نشستن را در زمان
نشستن روی توپ نشان دادند و اين افزايش از  2/9دفعه در دانش آموز شماره  12تا  40/2در دانش آموز شماره  6و با ميانگين  14/6در همه
دانش آموزان بود.
مرحلهی دوم صندلی اختالف معناداری با مرحله توپ در  11دانش آموز از ميانگين  0/4در دانش آموز شماره  3تا  33/1در دانش آموز شماره 7
داشت و ميانگين همه  11/6بود .در دانش آموزان شماره  14 ،13 ،9،10 ،8 ،6 ،3و  15ميانگين از  4در دانش آموز شماره  3تا  31در دانش آموز
شماره  14در طی مرحله بالشتک افزايش در نشستن متفاوت بود .بيشتر دانش آموزان در مرحلهی نشستن روی بالشتک در مقايسه با صندلی
افزايش را نشان میدادند.
جدول  :3تاثیرات صندلیهای متحرک بر اشتغال به فعالیت
انواع

د15

د14

د13

د12

د11

د10

د9

د8

د7

د6

د5

د4

د3

د2

د1

صندلی 1

29/6

45/4

41/5

38/2

10

7/7

30/7

18/5

40/1

16

24/7

31

34/8

24

21/4

بالشتک

18/6

45/5

29/4

21/7

7/3

6/6

26

41/3

37/6

26/5

22/7

18/8

18/7

15

7/6

صندلی 2

26/8

39/8

42

28/6

12/2

7/6

28/6

34

26/2

11/2

22/2

24/8

44

29

14/5

توپ

40

32/3

25/3

17/6

5/5

1/3

35

34

50

28/7

22/7

28/2

25/6

33

20/6

صندلی

*= ميانگين تعداد  60مشاهده در جلسه در طی شش جلسه در طی مدت دو هفته
صندلی A 2=2
صندلی A 1=1
د= دانش آموز

اشتغال به فعاليت در دانش آموز  8 ،6و  14به مقدار  23 ،10/5و  0/1بهترتيب در طی مرحلهی بالشتک نسبت به مرحلهی اول روی صندلی
نشستن بهبود يافته است .بقيهی دانش آموزان ( 12نفر) کاهش در ميزان دفعات نشستن را در طی اين دوره از ميزان  1تا  22/8را نشان دادند.
اشتغال به فعاليت در دانش آموزان  9 ،7 ،6 ،5 ،2،4 ،1و  15از  5در دانش آموز شماره  5تا  23/8مرتبه در دانش آموز شماره  7در طی نشستن
روی توپ در مقايسه با مرحله دوم نشستن روی صندلی افزايش يافت .بنابراين کاربرد بالشتک بادی موجب افزايش اشتغال به فعاليت در تعداد
کمی از دانش آموزان و توپ در اکثر آنها شده بود.
اين نتايج نشاندهنده پيشرفت معنادار رفتار نشستن در طی کاربرد توپ برای نشستن در کالس با ميزان معناداری  p<0/001می باشد .بهعالوه،
اختالف معناداری (  ) p<0/001در رفتار نشستن در مقايسه بين مرحله دوم نشستن روی صندلی و توپ بهدست آمده است .تجزيه و تحليل
دادهها نشاندهنده تغيير در ميزان ميانگين از  43/6± 17/7به ميانگين 51 /2 ± 13/6می باشد.
اگر چه ميانگين نشستن از 41/1 ± 19/6در مرحله اول صندلی به  47/3 ± 15در مرحله نشستن روی بالشتک رسيد و رشد ميزان نشستن
کودکان در  8مورد مشاهده شد ولی اين اختالف معنادار نبود .علیرغم بهبود رفتار اشتغال به فعاليت در  8دانش آموز موقع نشستن روی توپ در
مقايسه با خط دوم پايه صندلی ،اين وسيله تاثير مثبت معناداری روی رفتار اشتغال به فعاليت نداشته است.
سطح معناداری آزمون گارس ( )p=0/017کاهش رفتارهای کليشه ای و افزايش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی را نشان می دهد و ميانگين در
اين آزمون از  43/4± 11/7به  39/5 ±10/07کاهش يافته است و بنابراين توپ و بالشتک بر رفتارهای اتيستيک دانش آموزان تاثير مثبت دارد.
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نتايج آماری نشاندهنده افزايش معنادار تعداد دفعات نشستن در هنگام نشستن روی توپ نسبت به صندلی در دانش آموزان بود بهطوریکه
دفعات نشستن در  87درصد دانش آموزان افزايش يافت ،اين نتايج همراستای نتايج پريفرر 5است که معتقد است تحريکات دهليزی در حين
نشستن روی توپ بر دانش آموز وارد می شود و موجب باال بردن سطح برانگيختگی و توجه بيشتر به فعاليت می شود[ .]10همانطوریکه بوسيله
دان در سال  2000مشخص شده است رفتار جستجوی حسی هميشه بوسيله تعامل با محيط ،فعاليت و افراد تغيير می يابد[ .]13در تحقيقات قبلی
هم بهوسيله اسچلينگ در سالهای  2003و  2004تغييرات محسوسی در رفتارهای نشستن در کودکان بيش فعال و اشتغال به فعاليت در کودکان
مبتال به اختالل طيف اتيسم متعاقب نشستن روی توپ ثبت شده است .عالوه بر اين ،فرض میشود که بالشتکهای بادی ديسکی شکل
سيستمهای حسهای عمقی و وستيبوالر را در زمان کاربرد درگير میکند[ .]7هورگن در همين راستا بيان نموده است که کودکانی که اختالل
عملکردی در يکپارچگی حسی دارند بهطور مشهودی از نشستن روی توپهای بزرگ و گرفتن تحريکات وستيبوالر بهره میبرند[ .]4کوهن ذکر
نموده است توپ درمانی ،به کودک دارای اختالل طيف اتيسم شانس تحرک و نشستن بهصورت همزمان را میدهد که احتماأل نيازهای حسی او
را تأمين میکند .حرکات در طی فعاليتهای هدفمند میتواند باعث کاهش رفتار بیقراری در کودک شود[ .]14پژوهشی توسط بگتل 6در سال
 2010انجام شد که نشان داد صندلی توپی اثرات مثبتی بر رفتار نشسته دارد ،مخصوصا برای کودکانی که بيشترين رفتار حس جويی عمقی و
وستيبوالر را داشتند[ .]2بهمنظور نگه داشتن تعادل روی توپ عضالت بايد بهطور منظم برای تطابق با بدن و حفظ تعادل فعال باشند .تعادل يک
عامل حياتی برای کودکان با تعادل کم که میخواهند روی توپ و بالشتک بشينند میباشد و قبل از مداخله بايد ارزيابی شود زيرا دانش آموزان
دائمأ برای حفظ تعادل روی توپ تالش میکنند .به نظر محقق ،گذاشتن چيزی حلقوی زير توپ مانند تاير دوچرخه برای ايجاد ثبات بيشتر برای
نشستن کودک روی توپ مناسب است .اين دانش آموزان بدين طريق احتماأل میتوانند از فوايد نشستن روی توپ بهره بيشتری میبرند.
گرچه نشستن روی بالشتک بادی تأث ير معناداری بر ميزان نشستن دانش آموزان نداشت ،ولی در بيشتر دانش آموزان اين افزايش ديده میشود.
اگر چه ميانگين نشستن در مرحلهی اول صندلی نسبت به مرحله نشستن روی بالشتک افزايش يافت ولی اين اختالف معنادار نبود .نشستن روی
توپ موجب تحريک سيستم وستيبوالر ،حس عمقی و نشستن متحرک میشود .پريفرر عنوان کرده است که کودکان دارای اتيسم که صندلی
متحرک را بهکار میبرند ،قادر به متعادل کردن وضعيت برانگيختگی خودشان هستند[ .]10غير مشابه با توپ ،يک بالشتک سطح باثبات تری
برای نشستن فراهم می کند و دانش آموزان نياز به عملکرد عضالنی برای حفظ تعادل در حالت نشسته ندارند .بنابراين آنها کمتر در مورد حفظ
تعادلشان روی بالشتک هوشيار بوده و در نتيجه سطح برانگيختگی آنها ممکن است پايين بيايد.
علیرغم بهبود رفتار اشتغال به فعاليت در بيشتر دانش آموزان ( 8از  15مورد) موقع نشستن روی توپ تأثير مثبت معناداری روی رفتار اشتغال به
فعاليت نداشت .تحريکات دهليزی در حين نشستن روی توپ و بالشتک بادی بر دانش آموز وارد میشود و موجب باال بردن سطح برانگيختگی و
توجه بيشتر به فعاليت میشود[ .]10کاهش عدم اشتغال به فعاليت ثبت شده در نتايج میتواند بهعلت طبيعی شدن سطح برانگيختگی و تطبيق
اطالعات حسی بهوسيلهی حرکات نوسانی جلو و عقبی و باال و پايين رفتن روی توپ و بالشتک بادی باشد و بهعلت تحريک حسی دريافت شده
نيازی به تحريک خود با فعاليتهای خود تحريکی و کليشه ای ندارد [ .]15هماهنگ با تحقيق حاضر ،واتلينگ معتقد بود يکپارچگی حسی يک
روش مفيد برای کاهش عدم اشتغال به فعاليت مانند خيره شدن و حرکات کليشه ای و در پی آن افزايش رفتار اشتغال به فعاليت در کودکان
دارای اختالل طيف اتيسم است[ .]16طبق يافتههای کوهن توپ درمانی به کودک دارای طيف اتيسم شانس تحرک و نشستن بهصورت همزمان
را میدهد که احتماأل نيازهای حسی او را تأمين میکند .حرکات در طی فعاليتهای هدفمند احتماأل موجب افزايش اشتغال به فعاليت
میشود[.]14
بيشتر دانش آموزان دارای اتيسم ( 8از  )15افزايش اشتغال به فعاليت در حالتیکه روی توپ نشسته بودند را نشان دادهاند ولی اين افزايش از
لحاظ آماری معنادار نبود .بالشتک بادی به کاهش عدم اشتغال به فعاليت با افزايش تحريکات حسی وارده کمک میکند[ .]16بالشتک سطح
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باثبات تری برای نشستن فراهم میکند بنابراين قادر به فراهم کردن تحريک حسی کافی بهمنظور ايجاد نتايج عملکردی برای افزايش اشتغال
به فعاليت نمیباشد.
سطح معناداری آزمون گارس ( )P=0/017کاهش رفتارهای کليشه ای و افزايش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی را نشان میدهد و ميانگين در
اين آزمون از  43/4± 11/7به  39/5 ±10/ 07کاهش يافته است .مطابق آزمون گارس توپ و بالشتک میتواند رفتارهای مرتبط با اتيسم
کودکان را کاهش دهد که اين نتايج موافق با تحقيقات گاماش و هلسمن در رابطه با راحتی دانش آموزان و احساس بهترشان در زمان روی توپ
نشستن میباشد[ ]4و گرينزپن و همکاران ( )1997همچنين بر نقش تحريک حسی بر کاهش انزوای اجتماعی و عدم توجه به فعاليتهای کالسی
تاکيد داشتهاند[ .]17پريفر در تحقيق خود گزارش داده است نشستن در يک وضعيت برای مدت طوالنی در کالس میتواند منجر به کاهش
دريافت تحريک حسی شود .به علت اينکه بدن بازخورد حس عمقی و جنبشی کمتری را در حالت ساکن تجربه میکند .اين امر موجب کاهش
سطح برانگيختگی ،توجه و يادگيری میشود .حرکت بهعنوان مجموعه ای از دادههای حسی ،از طريق مسيرهای عصبی سرتاسری بدن ،کل
بدن را به ابزاری برای يادگيری تبديل میکند که توپ تثبيت شده احتماال میتواند قسمتی از اين محرکات حسی باشد[ .]10گزارشهای معلم
حاکی از تأثير مثبت کاربرد توپها و بالشتکهای بادی در کالس است .مطابق اين گزارشها دانش آموزان آرامتر و کالس کم سر و صداتر
نسبت به پيش از مداخله بود .از آنجایکه نآرامی و توجه پايين بهنظر میرسد بهدليل اختالل در يکپارچگی حسی باشد ،تطبيقات در نحوه
نشستن میتواند به اين يکپارچگی حسی کمک کرده و يک نياز اساسی برای آموزش باشد ،مخصوصأ در دانش آموزان دارای اختالل طيف
اتيسم که در اين زمينه مشکل دارند[ .]8کودک دارای اختالل طيف اتيسم رفتارهای تخريبی متنوعی را نشان میدهد که مشکالت زيادی در
اشتغال به فعاليت ،توجه و رفتار مناسب بوجود میآورد و در توانايی دانش آموزان برای شرکت در روند کلی آموزش اختالل ايجاد میکنند .يکی
از داليلی که کودک دارای اختالل طيف اتيسم موفقيت محدودی در استراتژیهای درمانی نشان میدهد ممکن است به در نظر نگرفتن موارد
حسی در بروز رفتارهای تخريبی برگردد[ .]4هورگن 2009 7در راستای نتايج تحقيق بيان نموده نشستن روی توپ موجب صرف انرژی کودک
میشود بهصورتیکه تحريک حسی را بهصورت غير فعال دريافت میکند بهجای اينکه جستجوی حسی را با فعاليتهای تخريب کننده دنبال
کند[ .]4در مطالعه همراستا تونستول  2010بيان نموده که کاربرد توپ درمانی بهعنوان جايگزينی برای نشستن ،فرصتی را برای دانش آموز برای
همپوشانی اطالعات حسی فراهم میکند به روشی که به اندازه کافی مناسب و مؤثر برای توجه و باقی ماندن در حالت نشسته در کالس باشد[.]6
آيرز 1977 8مطرح کرده است که کودک بر آشفته شده بهوسيله حرکت آرام جلو و عقبی توپ آرام میشود [ ]8بنابراين رفتارهای کليشه ای دانش
آموزان دارای اتيسم ممکن است با برنامههای يکپارچگی حسی آيرز کاهش يابد[.]16
همانطوریکه بوسيله دان و براون )1997( 9مشخص شده است رفتار جستجوی حسی هميشه بهوسيله تعامل با محيط ،فعاليت و افراد تغيير
میيابد .در تحقيق کوهن )2013( 10کودکان دارای اختالل طيف اتيسم افزايش اشتغال به فعاليت در حالت ايستاده را نشان میدهند و اين نتايج
میتواند همراستای نتايج بهدست آمده باشد که در مورد اين دانش آموزان هم صادق است .هر کودک به صندلی متحرک واکنش متفاوتی
میدهد  .يک نوع صندلی متحرک جديد ميزهای ايستاده همراه با مانيپوالسيون با پا است که تعداد زيادی از کودکان دارای اختالل طيف اتيسم
اين نوع ميز را نسبت به ساير موارد ترجيح میدادند[ .]14آيوری )2011( 11معتقد است هر نوع وسيله نشستن تاثيرات متفاوتی را با توجه به
نيازهای حسی دانش آموزان بهوجود میآورد ،بنابراين حفظ وضعيت مطلوب برانگيختگی هر دانش آموز بستگی به نوع صندلی فرد دارد .کودکان
با مشکالت توجه معموال در شرايط برانگيختگی پايين قرار دارند بنابراين کاردرمان ها برای توجه و آموزش مطلوبتر بالشتکهای بادی را
استفاده میکنند[.]18
نتیجه گیری
با توجه به تاثير استفاده از توپ بر بهبود رفتار نشستن و اشتغال به فعاليت در بيشتر دانش آموزان دارای اختالل طيف اتيسم در تحقيق حاضر
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تاثیر صندلی های متحرک..................

بنابراين ،کاربرد توپ برای دانش آموزان مناسب تشخيص داده شد ولی نتايج نشاندهنده پاسخهای ويژه در هر دانش آموز به کاربرد
بالشتکهای بادی برای نشستن بود .در فرآيند ايجاد مدارس آموزشی فراگير برای دانش آموزان دارای اختالل طيف اتيسم به تغييرات محيطی
بهمنظور ايجاد محيط درمانی نياز است  .با توجه به هزاران دانش آموز با نيازهای خاص با مشکل در نشستن و عملکرد کالسی در دسترس بودن
صندلیهای متفاوت و استفاده آنها بهصورت انتخابی برای حل مشکالت کالسی اين کودکان میتواند مفيد باشد .از آنجايی که دانش آموزان
حدود  5ساعت در روز را برای سالهای پياپی در اين مدارس سپری میکنند،اين شرايط موجب شانس ايجاد محيط کنترل شده ای برای تغييراتی
بر پايه حسی در محيط مدرسه بهمنظور رسيدن به اهداف آموزشی با ايجاد تغييرات رفتاری مطلوب میشود.
کودکان با اختالل طيف اتيسم رفتار پيچيده داشته و رفتارهای نشستن و اشتغال به فعاليت متفاوتی را نشان میدهند .تحقيق در چهار کالس
انجام گرفته و تعداد نمونهها محدود بوده است که اين از محدوديتهای پژوهش بوده است .همچنين يک نمونه در دسترس نمی تواند نماينده
تمام دانش آموزان دارای اتيسم در ايران در نظر گرفته شود و تحقيقات بيشتری برای نتيجه گيری دقيق تر نياز است .زمان گردآوری اطالعات
 8هفته بوده است و کل سال تحصيلی را در بر نگرفته است .تحقيق در مورد کودکان دارای اتيسم انجام گرفته است و محدود به اين کودکان
میباشد .بنابراين تحقيقات گسترده تری در کالسها ،پايههای کالسی متفاوت تر کاربرد اين وسايل بهمنظور اثبات يافتهها و با ارزش بودن
نتايج بايد بکار رود.
تحقيقات آينده رفتارهای ديگر کالسی و اجرا در محيطهای آموزشی ديگر می تواند باشد عالوه بر اين تحقيق در زمانبندی يک يا چند سال
تحصيلی می تواند نقش گذشت زمان را روشنتر نمايد و نقش جنسيت در مثبت بودن نتايج را می توان در نظر گرفته و آين دو جنس را مورد
مقايسه قرار داد .مقايسه صندلیهای متفاوت و تاثيرات آنها بر کودکان میتواند کمک به آموزش و سالمت کودکان بنمايد.
سپاسگزاری و قدردانی
مقالهی پيش رو بر اساس پايان نامه آقای نادر متين صدر در مقطع دکتری کاردرمانی ،به راهنمايی آقای دکتر حقگو و دکتر صمدی می باشد.
بدينوسيله از تمام افرادی که در انجام تحقيق حاضر ،ما را ياری نمودند و از دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی برای حمايت های علمی تشکر
و قدردانی می گردد.
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