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Abstract
Background and Aim: Autism Spectrum Disorders are described as anomalies of social interactions,
and having repetitious and stereotype behaviors. There is a positive correlation between hyper
sensitivity and attention disorders in the diagnosed children. Also, there is a problem with hypo
sensitivity in these children in the sense that they are not capable of performing adaptive behavior.
Also, they lack interaction skills and social interactions. The present study aimed to investigate the
intervention of the sensory based intervention of the high function autistic children on their adaptive
behavior.
Materials and Methods: The present randomized clinical trial was conducted on 50 children with
Autism Spectrum Disorders who were selected from an available sample. The data was collected
using Vineland Adaptive Behavior Scales questionnaire. The evaluations were conducted both before
and right after the interference. The control group received the normal therapy whereas the
experimental group received this therapy together with the privileges of the sensory protocol of the
present study. The obtained data was analyzed using SPSS and running Paired T-Test.
Results: The findings of the study indicated that there was no significant meaningful difference
between the performances of children with Autism Spectrum Disorders in the two groups regarding
the interactive skills (P=0.575), daily living skills (P=0.702), socialization (P=0.449), and maladaptive
behavior (P=0.605).
Conclusion: According to the results, the interference had no effect on the adaptive behavior of the
Autistic children. Considering the fact that adaptive behavior is related to secondary senses (olfactory,
taste and hearing), it is suggested that these factors be taken into consideration, too.
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چکیده
مقدمه و اهداف
بین بیشپاسخدهی حسی در کودکان اتیسم و مشکالت توجهی رابطه مثبتی وجود دارد .همچنین کمپاسخدهی حسی با مشکالتی در بروز رفتارهای
تطابقی ،مهارتهای ارتباطی و مهارتهای اجتماعی همراه است .هدف از مطالعه حاضر بررسی مداخالت مبتنی بر حس بر رفتار انطباقی کودکان اتیسم
با عملکرد باال بود.
مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود که بر روی  55کودک با اختالل طیف اتیسم که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند ،انجام
گرفت .جهت جمعآوری اطالعات از ابزار ارزیابی پرسشنامه رفتار تطابقی واینلند استفاده شد .این ارزیابیها در دو فاصله زمانی (قبﻞ از شروع مداخله و
بالفاصله پس از اتمام مداخله) انجام گرفت .گروه کنترل ،مداخالت رایج کاردرمانی را دریافت کردند و گروه مداخله عالوه بر مداخالت رایج از پروتکﻞ
حسی این مطالعه نیز بهرهمند شدند .دادههای حاصﻞ از پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای  Paired T Testمورد تجزیه و
تحلیﻞ قرار گرفت.
یافتهها
بر اساس یافتههای بهدستآمده از آنالیز آماری بین گروهی ،بین میانگین نمرات رفتار تطابقی کودکان مبتال به طیف اتیسم در دو گروه تفاوت معناداری
مشاهده نشد (قلمرو مهارتهای ارتباطی ( ،)P=5/575مهارتهای روزمره زندگی ( ،)P=5/752اجتماعی شدن ( )P=5/441و رفتار ناسازگارانه
(.)P=5/555
نتیجهگیری
مداخله ی مبتنی بر حس بر روی رفتار انطباقی کودکان اتیسم تاثیر نداشته است و با توجه به این که رفتار تطابقی به حسهای ثانویه (بویایی ،چشایی،
شنوایی) مرتبط است ،پیشنهاد میشود در مداخالت کوتاهمدت این متغیر هم مد نظر قرار داده شود.
واژههای کلیدی
اختالالت طیف اتیسم؛ مداخالت مبتنی بر حس؛ رفتار تطابقی
نویسنده مسئول :پروین راجی ،دکترای تخصصی کاردرمانی ،عضو هیأت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیpraji@tums.ac.ir :
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بر
اختالالت طیف اتیسم ) (ASDبه صورت ناهنجاری در ارتباطات اجتماعی ،داشتن رفتارهای کلیشهای و تکراری توصیف
اساس مالکهای تشخیصی  ،DSM-5اختالالت طیف اتیسم شامﻞ نقصان مداوم ارتباط اجتماعی و تعامالت اجتماعی در موقعیتهای
مختلف ،و داشتن الگوها ،عالیق ،رفتار و فعالیتهای تکراری و محدود میباشد [2].شیوع  ASDدر آمریکا و سایر کشورها نزدیک به %8
جمعیت است و نسبت آن در کودکان و بزرگساالن یکسان میباشد .شیوع اتیسم در پسرها چهار برابر دخترها میباشد [3].شیوع آن در
][8
کودکان مدرسهرو ایرانی  8/1درصد تخمین زده شده است که به نظر میرسد این مقدار بیشتر از مقدار تخمینزدهشده در جهان است.
اختالالت طیف اتیسم با اختالالت حسی-پیکری 2و حرکتی نیز همراه است .این کودکان در پوسچر و تون عضالت ،حرکات ظریف ،قدرت
][8
گرفتن و هماهنگی نیز مشکﻞ دارند.
5
4
3
پاسخ به محرکهای حسی در جمعیت  ASDعبارتاند از :بیشپاسخدهی  ،کمپاسخدهی  ،و رفتار حسطلبی که هر هفت حیطهی حسی
به ویژه حس شنوایی ،بینایی ،تعادل ،المسه و حس عمقی را ممکن است شامﻞ شود .در مطالعاتی که از پرسشنامههای والد پاسخ استفاده
شده است ،میزان نابهنجاری حسی در کودکان  ASDنسبت به سایر اختالالت ،بیشتر گزارش شده است و این نکته مطرح میشود که
کودکانی که سطوح باالی بیشحسی-لمسی را دارند ،بیشتر رفتارهای غیرمنعطف ،کالم تکراری ،کلیشههای بینایی و ناهنجاری در توجه و
تمرکز را نشان میدهند [4].اختالالتی که در پردازش حسی و حرکتی این کودکان وجود دارد ،میتواند مشارکت آنها را در فعالیتهای
روزمره زندگی و سایر عملکردها از قبیﻞ عملکرد مدرسه و نوشتن تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین برای بهبود عملکرد کودک باید به
][5
اختالالت پردازش حسی و حرکتی توجه کرد و آن را در مداخالت درمانی در نظر گرفت.
در سال  8111این نظریه مطرح شد که که طیفی از پاسخدهی حسی وجود دارد که یک انتهای آن کمپاسخدهی و انتهای دیگرش بیش-
پاسخدهی است .حد مطلوب آگاهی و هوشیاری در وسط این طیف قرار دارد که عمده فعالیتهای افراد در حد وسط رخ میدهد .اختالل،
زمانی رخ می دهد که نوسانات فرد بیش از حد و یا عملکرد فرد متمایﻞ به یکی از این دو انتها باشد .فردی که عملکردش به سمت انتهای
پاسخدهی کم باشد ،ثبت حسی ضعیفی دارد ،این افراد نمیتوانند به محرکاتی که توجه اکثر افراد را جلب میکند ،توجه کنند و به نظر می-
رسد نیاز به محرک شدیدتری دارند .این کودکان در توجه به دستورات شنیداری مشکﻞ دارند ،به سختی دستورالعمﻞها را پیگیری میکنند،
نمیدانند بدنشان در فضا به چه شکلی قرار گرفته ،به همین دلیﻞ دائم به محیط اطراف برخورد میکنند و همچنین در شروع حرکات
مشکﻞ دارند [7 ,5].همچنین به نظر میرسد کودک فعاالنه در جستجوی تحریکات لمسی ،وستیبوالر و حس عمقی میباشد و رفتار
جستجوگرانه نشان میدهد .برای مثال به اشیاء لگد میزنند ،خود را از ارتفاع باال به پایین پرتاب میکنند ،دور خود بیآنکه سرگیجه بگیرند،
][7 ,5
میچرخند.
در نقطه مقابﻞ طیف بیشپاسخدهی است که فرد دچار تدافع حسی است .این افراد در مواجهه با محرکات حسی معمولی ،دچار استرس و
فشار بیش از حد میگردند ،همچنین تحریکات حسی را شدیدتر از آنچه هست ،دریافت میکنند که این امر منجر به ایجاد پاسخهای
غیرطبیعی همچون دوری نمودن از تحریکاتی میشود که برای دیگران چندان ناخوشایند نیست .این پاسخهای عاطفی که اغلب همراه
تدافع حسی است ،شامﻞ رفتارهای پرخاشگرانه و خشن میباشد و زمانی که بیش از حد تحریک شوند ،رفتارهای اضطرابآمیز ،چسبندگی و
گوشهگیرانه و یا شکایت جسمانی مشاهده میشود Sensory Based Intervention (SBI) [1 ,1].یکی از مداخالت رایج توانبخشی در
این کودکان میباشد که برای بهبود رفتارهایی که ناشی از اختالل در ثبت حسی است ،به کار میرود .بر اساس مدل دان ،فردی که ضعف
ثبت حسی دارد ،آستانه تحریک باالیی دارد و به صورت منفعالنه به محرکات پاسخ میدهد؛ لذا نیاز به محرکات حسی قویتری دارد تا
بتواند پاسخ مناسب به آنها دهد و در فعالیتهای روزمره زندگی مشارکت کند [85].مداخالت مبتنی بر حس ،سیستم وستیبوالر و حسی-
پیکری را فعال می کند .این مداخالت شامﻞ نوعی خاص از تحریکات حسی مثﻞ تحریک حس عمقی ،تحریک منظم حس المسه (مثﻞ
 )Brushingو تحریکات وستیبوالر (مثﻞ تحریکات خطی) میباشد که میتواند خودتنظیمی 5را در کودک بهبود بخشد .یکی از ویژگیهای
کلیدی این تکنیک این است که برای تحت تاثیر قرار دادن سطح برانگیختگی کودک طراحی شده است و اکثر اوقات وضعیت باالی
][88
برانگیختگی از قبیﻞ آژیته بودن ،بیشفعالی ،و رفتارهای خودتحریکی را کاهش میدهد.
بسیاری از تحقیقات نشان میدهند که کودکان  ASDمحدودیتهایی در مهارتهای تطابقی نشان میدهند که این مهارتها با استفاده از
پرسشنامه واینلند ارزیابی شده است ،نیمرخ اتیسم نشان میدهد که این کودکان تاخیر قابﻞ توجهی در مهارتهای اجتماعی ،رفتارهای
8

][8
میشود.
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ارتباطی و توانایی نسبی در مهارتهای روزمره زندگی خود دارند [82].کودکان مبتال به اختالالت طیف اتیسم نقایص رفتار تطابقی را در
تمام حوزهها نشان میدهند [83].فهم و ارزیابی رفتار تطابقی به عنوان بهترین روش یا تمرین در ارزیابی اتیسم برای کمک به فهم بیشتر
پیشآگاهی ،برنامهریزی درمانی و اهداف تحقیقی پیشنهاد داده شده است [84].پرسشنامه رفتار تطابقی واینلند یکی از تستهای رایج برای
][85
ارزیابی رفتار تطابقی کودکان اتیسم میباشد.
][85
بین مشکالت چندحسی با شدت عالئم اتیسم در کودکان  ASDرابطه مستقیم وجود دارد .در مطالعهای که توسط  Hiltonو
همکاران صورت گرفت ،گزارش کردند که نقایص در مهارتهای اجتماعی در کودکان سن مدرسهای  ASDبا عملکرد باال با مشکالت
پردازش حسی همراه است [87].همچنین  Bakerو همکاران بیان کردند که بین مشکالت پردازش حسی و رفتارهای ناسازگارانه ،اضطراب
کودک ،اختالل در رفتارهای اجتماعی ،ارتباط و رفتارهای ضد اجتماعی رابطه و همبستگی وجود دارد [81].بین بیشپاسخدهی حسی در
کودکان  ASDو مشکالت توجهی رابطه مثبتی وجود دارد ،همچنین کمپاسخدهی حسی با کم بودن رفتارهای تطابقی ،مهارتهای
][81
ارتباطی و اجتماعی ضعیفی همراه است.
مطالعات گذشته حاکی از وجود مشکالت حسی و رفتاری در کودکان مبتال به اتیسم است .از طرفی دیگر ،به ارتباط بین مهارتهای
انطباقی و مشکالت حسی این کودکان نیز اشاره شده است ،ولی تاکنون تأثیر مداخله مبتنی بر حس بر رفتار انطباقی مورد بررسی قرار
نگرفته است .هدف از انجام پژوهش حاضر یافتن پاسخ برای این سؤال است.
مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود که کودکان  4-84ساله اتیسم با عملکرد باال با تشخیص پزشک به صورت در دسترس
انتخاب شدند و سﭙس به صورت تصادفی با استفاده از پاکتهای کدگذاریشده در دو گروه (کنترل و مداخله) قرار گرفتند .این مطالعه از نوع
یکسوکور بوده است .جامعه مورد بررسی در این مطالعه کودکان مراجعهکننده به کلینیکهای کاردرمانی سطح شهر تهران بودند.
معیارهای ورود به مطالعه کنونی عبارت بود از :کسب نمره  15به باال از تست هوش وکسلر ،کسب نمره  31-848از پرسشنامه اختالالت
پردازش حسی ) Short Sensory Profile (SSPکه به معنی این است که در پردازش حسی مشکﻞ دارند و عدم مصرف داروی
ضد تشنج در طی شش ماه گذشته.
با در نظر گرفتن شرایط ورود به مطالعه و در صورت احراز آن شرایط ،ابتدا هدف از مطالعه برای خانوادههای کودکان  ASDشرح داده شد
و پس از گرفتن رضایتنامه به شرط داشتن معیار ورود ،به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند .ارزیابیهای اولیه توسط آزمونگر با
تجربهای که نسبت به نوع گروه بیاطالع بود ،انجام گرفت .ابزار ارزیابی شامﻞ پرسشنامه رفتار تطابقی واینلند بود (الزم به ذکر است که
خردهآزمون مهارتهای حرکتی واینلند تا سن  4-3سالگی را ارزیابی میکند و به دلیﻞ اینکه ردهی سنی مورد مطالعه در این پژوهش سن
 84/5-4سال بود ،لذا از این خردهآزمون استفاده نشد) .مدت زمان انجام این آزمون برای هر آزمودنی حدود  35دقیقه بود .این ارزیابی در
دو فاصله زمانی (قبﻞ از شروع مداخله و بالفاصله پس از اتمام مداخله) انجام شد.
][25
1
گروه کنترل ،مداخالت رایج کاردرمانی که شامﻞ آموزش ،7مداخالت یکﭙارچگی حسی ،مداخالت درکی-حرکتی و بازیدرمانی بود و
تحت نظارت محقق انجام می شد را دریافت کردند و گروه مداخله عالوه بر مداخالت رایج ،از پروتکﻞ حسی این مطالعه نیز بهرهمند شدند.
به منظور همسانسازی دو گروه ،میانگین نمره مهارتهای رفتار تطابقی نمیبایست قبﻞ از مداخله بین دو گروه تفاوت معنادار داشته باشد.
دو گروه از نظر سن و جنس نیز همسانسازی شدند.
پروتکﻞ مداخله حسی مورد استفاده در مطالعه کنونی بر مبنای  SBIبود .این پروتکﻞ شامﻞ الف) تعدیﻞسازی تدافعات حسی (لمس،
وستیبوالر ،و حس عمقی) مثﻞ حرکات فعال کودک روی اسکوتربورد و رویکرد ویلبارگر و  Deep Touch Pressureو ب) بهبود
اختالالت کمپاسخدهی حسی مثﻞ براشینگ سریع و باال و پایین پریدن کودک روی ترامﭙولینگ بود [28].کودکانی که نمره  7-25از قسمت
 Tactile Sensitivityو نمره  3-85از قسمت  Movement Sensitivityاز تست  SSPرا کسب کردند ،تدافع حسی داشتهاند
و مداخالت "الف" را دریافت کردند و کودکانی که نمره  7-23از قسمت  Seeks Sensationاز تست  SSPرا کسب کردند ،کمپاسخ-
دهی حسی داشتهاند و مداخالت "ب" را دریافت کردند .مدت زمان مداخله هشت هفته و دو جلسه در هفته و به مدت  35-45دقیقه در هر
جلسه بود .ابزارهای جمعآوری اطالعات شامﻞ موارد زیر بود:
پرسشنامه نیمرخ حسی :فرم کوتاه ) (SSPاین پرسشنامه ابزار استانداردی است جهت اندازهگیری پاسخهای کودکان به وقایع حسی
روزمرهشان که توسط مراقبین کودک تکمیﻞ میگردد و فرکانس پاسخها به این سه حیطه را بررسی میکند .8 :پردازش حسی (پردازش
شنیداری ،دیداری ،وستیبوالر ،لمسی ،چندحسی ،دهانی)  .2تعدیﻞهای حسی (پردازش حسی مرتبط با تحمﻞ و تون و پوزیشن بدنی و
Education
Perceptual-motor
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حرکت ،تعدیﻞ ورودیهای حسی اثرگذار بر پاسخهای عاطفی و غیره)  .3پاسخهای رفتاری و احساسی (پاسخهای اجتماعی-عاطفی-برون-
دادههای رفتاری پردازش حسی گزینههایی که آستانه پاسخدهی را مشخص میکند) .الزم به ذکر است که کودکانی که نمره  855-815را
میگیرند ،نرمال بوده و کودکانی که نمرات  842-854را میگیرند ،مشکالت احتمالی در پردازش حسی و کودکانی که نمره  31-842را
میگیرند ،دارای تفاوتهای واضح در پردازش حسی میباشند و نیاز است تا مطابق با مشکالت پردازش حسی ،در جلسات درمانی خدمات
مورد نیاز را دریافت کنند .نسخه زبان اصلی این پرسشنامه دارای پایایی  75-15و روایی  %15میباشد .هنجاریابی این آزمون در ایران
نشان داد تمامی گزینهها دارای روایی محتوای مناسب بوده و پایایی آن با استفاده از ضریب  αکرونباخ برای تمام گزینهها  5/71می-
][22
باشد.
آزمون رفتار تطابقی واینلند اولین بار به صورت آزمون رشد اجتماعی واینلند در سال  8135توسط اسﭙار و همکاران تهیه شد و در آوریﻞ
همان سال انتشار یافت .سوالهای این آزمون به ترتیب دشواری تنظیم شده است و پیشرفت در رشد خودیاری ،خودگردانی ،جابهجایی و
تحرک ،ارتباط و روابط اجتماعی را نشان میدهد .این آزمون دارای روایی کلی  11درصد میباشد .این ابزار برای افراد با ناتوانیها مورد
استفاده قرار میگیرد .میزان رشد فرد را از نظر رفتارهای انطباقی از بدو تولد تا  81سالگی با این ابزار میتوان ارزیابی کرد [23].از سال
 8114تا  2585این مقیاس در نسخههای مختلف ویرایش و عرضه شده است [24].آزمون واینلند پنج حیطه دارد که شامﻞ قلمرو ارتباطی،1
اجتماعی شدن ،85مهارتهای روزمره زندگی ،88مهارتهای حرکتی 82و رفتار ناسازگارانه 83میباشد .نمرهدهی این تست برای هر گزینه از
"صفر" تا "دو" است ،اگر فعالیت مورد نظر "به طور معمول" و از روی عادت انجام شود ،نمره " ،2بعضی مواقع" یا با موفقیت نسبی
انجام شود ،نمره  8و "هرگز انجام نمیشود" نمره "صفر" میگیرد [25].پرسشنامه واینلند مورد استفاده در این پژوهش فرم زمینهیابی آن
میباشد .این ارزیابی از طریق مصاحبه نیمهساختاریافته به وسیله والدین و یا مراقب کودک انجام میگیرد و به منظور پاسخگویی به این
آزمون در جمعیت ایرانی به طور متوسط حدود  35دقیقه زمان الزم است .روایی و پایایی نسخه فارسی این مقیاس توسط بقولی و همکاران
][23
انجام شده است.
در تست هوش وکسلر حوزههای مختلفی از تواناییهای ذهنی ارزیابی میشود و در پایان سه نمره هوش بهر کالمی ،هوش بهر عملی و
هوش بهر کلی به دست میآید .مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان در سال  8147توسط دیوید وکسلر به عنوان فرم نزولی مقیاس
اصلی وکسلر-بلویو تهیه شده و در واقع مکمﻞ مقیاس دیگری است که مولف برای اندازهگیری هوش بزرگساالن تهیه کرده است .این
آزمون در سال  8172مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال  8174انتشار یافت .فرم تجدید نظرشده این آزمون برای سنجش هوش
کودکان  5تا  87ساله به کار میرود .این آزمون شامﻞ  85آزمون فرعی-اصلی و  3آزمون فرعی مکمﻞ است که به دو بخش مقیاس
کالمی و غیرکالمی تقسیم میشود .پایایی این آزمون برای کﻞ آزمون  ،%15برای مقیاس کالمی  15%و برای مقیاس غیرکالمی
(عملی)  %18گزارش شده است [25].روایی و پایایی نسخه فارسی این مقیاس در دانشگاه تربیت مدرس بر روی کودکان تهرانی انجام
][27
شده است.
پرسشنامه اطالعات دموگرافیک نیز جهت به دست آوردن اطالعات اولیه همچون سن ،جنس ،داروهای مصرفی ،برنامههای درمانی
معمول و تعداد جلسات کاردرمانی در هفته تهیه گردید.
دادههای حاصﻞ با استفاده از نرمافزار  SSPو جهت تعیین نمرات قبﻞ و بعد از مداخله در گروه مداخله و کنترل از Paired T
Testبهره گرفته شد .همچنین به منظور توصیف دادههای حاصﻞ از شاخصهای آمار توصیفی همچون میانگین و انحراف معیار استفاده
شد.
یافتهها
در پژوهش حاضر  55کودک مبتال به اختالالت طیف اتیسم با عملکرد باال ( 25نفر در گروه کنترل و  25نفر در گروه مداخله) مورد بررسی
قرار گرفتند .گروه مداخله شامﻞ  22پسر و  3دختر و گروه کنترل شامﻞ  22پسر و  3دختر بودند.
در جدول  8شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد نشان میدهد که افراد مورد مطالعه تماما شاخصهای معیار ورود را داشتهاند و قبﻞ از
مداخله تفاوت معناداری بین میانگین سن ،نمره قلمرو ارتباطی ،قلمرو مهارتهای روزمره زندگی ،قلمرو اجتماعی شدن ،قلمرو رفتار
ناسازگارانه در گروه کنترل و مداخله دیده نشده است.
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جدول : 7شاخصهای مرکزی و پراکندگی سن ،نمره قلمرو ارتباطی ،قلمرو مهارتهای روزمره زندگی ،قلمرو اجتماعی شدن ،قلمرو رفتار
ناسازگارانه
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

سطح معناداری

کنترل

مداخله

کنترل

مداخله

کنترل و مداخله

سن (سال)

5,155

5,525

2,355

2,514

5,412

قلمرو ارتباطی

4,75

4,55

8,13

8,15

5,788

قلمرو مهارتهای روزمره زندگی

5,51

5,55

2,32

2,35

5,154

قلمرو اجتماعی شدن

5,51

5,14

8,11

2,28

5,811

قلمرو رفتار ناسازگارانه

84,14

83,15

4,57

5,74

5,455

با استفاده از آمار تحلیلی ،به فرضیه اصلی پژوهش در رابطه با تأثیر مداخالت مبتنی بر حس بر رفتار تطابقی کودکان مبتال به طیف اتیسم
با عملکرد باال پاسخ داده شد .ابتدا به مقایسه رفتار تطابقی در گروه کنترل (قبﻞ و بعد از انجام پژوهش) و مداخله (قبﻞ و بعد از انجام
پژوهش) پرداخته شد (بررسی درونگروهی) .سﭙس با استفاده از آزمون تی مستقﻞ اختالف نمره رفتار تطابقی قبﻞ و بعد از مداخله در گروه
کنترل و گروه مداخله ،مورد مقایسه قرار گرفت (بررسی بین گروهی).
بر اساس آنالیز آماری بین گروهی ،مطابق با جدول  2نمرات رفتار تطابقی کودکان مبتال به طیف اتیسم به صورت کلی معنادار نبوده است.
رفتار تطابقی واینلند دارای چهار خردهآزمون یا قلمرو میباشد که در هر یک از قلمرو مهارتهای ارتباطی ( ،)p=5/575مهارتهای روزمره
زندگی ( ،)p=5/752اجتماعی شدن ( )p=5/441و رفتار ناسازگارانه ( )p=5/555تفاوت معناداری وجود نداشته است.
جدول  :2اختالف نمره رفتار تطابقی واینلند و قلمروهایش ،قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل و گروه مداخله
اختالف میانگین
متغیر

گروه

مهارتهای

کنترل

ارتباطی

مداخله

مهارتهای

کنترل

روزمره زندگی

مداخله

تعداد

قبل و بعد از

انحراف معیار

سطح معناداری

مداخله

اجتماعی شدن
رفتار ناسازگارانه

کنترل
مداخله
کنترل
مداخله

55

55

55
55

5/41

8/55

5/21

5/14

5/82

5/33

5/51

5/45

5/24

8/58

5/51

5/27

-5/25

8/88

-5/51

5/27

5/575

5/752

5/441
5/555

بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نمرات رفتار تطابقی کودکان مبتال به  ASDبه صورت کلی و در چهار خردهآزمون معنادار نبوده است.
طبق جستجوهایی که در بانکهای اطالعاتی در دسترس و همچنین پایگاههای داخلی صورت گرفته بود ،مطالعاتی که بر روی رفتارهای
انطباقی این کودکان بر اساس مداخالت مبتنی بر حس باشد ،محدود بود .بیشتر مطالعات انجامشده به شکﻞ توصیف رفتار انطباقی این
کودکان و ارتباط آن با عوامﻞ مختلف و یا بهبود مشکالت رفتاری این کودکان بوده است.
در مطالعه مروری نظاممندی که توسط  Penkalaو همکاران در سال  2585صورت گرفته بود ،به بررسی مداخالت مبتنی بر حس روی
مشکالت رفتاری کودکان  ASDپرداخته بودند .نتیجهای که از این مطالعه به دست آمده بود تاثیر مثبت مداخالت مبتنی بر حس بر روی
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مشکالت رفتاری و مسایﻞ توجهی کودکان  ASDبود و همچنین رفتارهای کلیشهای و خودتحریکی را در این کودکان کاهش می-
][88
دهد.
 Alisonدر سال  2585الگوهای خاص پردازش حسی در کودکان اتیسم و ارتباط آن با رفتار تطابقی را مورد بررسی قرار داد و دریافت که
بین الگوهای پردازش حسی و قلمرو ارتباطی و رفتار ناسازگارانه رفتار تطابقی واینلند بیشترین ارتباط وجود دارد؛ به گونهای که اختالل در
حس بویایی و چشایی کودکان اتیسم منجر به مشکالتی در زمینه مهارتهای ارتباطی میشود .کودکان با مشکﻞ زیاد در حس بویایی در
مهارتهای اجتماعی نمره پایینی کسب کردند .همچنین مشخص شد که کودکانی که در قلمرو ارتباطی مشکﻞ دارند ،در پردازش حسهای
مربوط به حرکت ) (Movement-related Sensory Processingمشکﻞ دارند و اختالف معناداری بین قلمرو مهارتهای
روزمره زندگی و الگوه ای پردازش حسی وجود نداشت .بیشترین ارتباط بین اختالل در پردازش حسی و رفتارهای ناسازگارانه مشاهده شد
که در بین آنها حساسیت بویایی و چشایی و Auditory Filteringو حساسیت به حرکت بیشترین تاثیر را بر روی رفتارهای
][25
ناسازگارانه دارند .عملکرد نرمال در این حیطهها با مشکالت رفتار ناسازگارانه کمتری همراه است.
نتایج بهدستآمده با یافتههای این مطالعه همسو نبود .شاید بتوان دلیﻞ این عدم هماهنگی را اینگونه توجیه نمود که طبق مطالعه فوق
یکﭙارچگی حسهای بویایی ،چشایی ،شنوایی و حساسیت حرکت بیشترین تاثیر را در رفتار تطابقی میگذارند] ،[25در حالی که مداخله مورد
استفاده در این پژوهش حسهای ثانویه (بویایی ،چشایی ،شنوایی) را شامﻞ نمیشد و تمرکز اصلی بر روی حسهای اصلی و اولیه (حسی-
پیکری و وستیبوالر) بوده است.
عالوه بر آن یکی دیگر از عواملی که میتواند منجر به عدم تغییر در نمره آزمون رفتار تطابقی واینلند شده باشد ،مدت زمان کوتاه مداخله
میباشد؛ چرا که طبق نظر آیرز در مشکالت پردازش حسی تمرکز اصلی مداخالت بر روی حسهای اولیه مثﻞ حس وستیبوالر ،حس
عمقی و المسه میباشد و این خود حسهای ثانویه مثﻞ حس بویایی ،شنیداری و چشایی را تحت تاثیر قرار میدهد ،اما برای یکﭙارچگی
][21
حسهای اصلی حداقﻞ به شش ماه زمان نیاز است.
نتیجهگیری
بین شدت عالئم اتیسم از جمله مهارتهای اجتماعی ،رفتارهای ناسازگارانه ،اضطراب و رفتارهای تطابقی با مشکالت پردازش حسی
کودکان اتیسم رابطه مستقیم وجود دارد .همچنین میزان نابهنجاری و اختالل در عملکرد حسی-پیکری در کودکان  ASDبیشتر از سایر
اختالالت میباشد ،در نتیجه پرداختن به این مسئله امری ضروری است .در پی این اهمیت ،تدوین یک برنامه درمانی حسی مشخص برای
بهبود مهارتهای انطباقی کودکان  ASDامری ضروری است .در اولین قدم شناخت درست الگوهای پردازش حسی در کودکان مبتال به
 ASDو شناخت نوع آن و سﭙس طراحی یک برنامه درمانی حسی مناسب مطرح میشود و با توجه به این که رفتار تطابقی به حسهای
ثانویه (بویایی ،چشایی ،شنوایی) مرتبط است ،پیشنهاد میشود در مداخالت کوتاهمدت این متغیر هم مد نظر قرار داده شود.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بر اساس پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد صفورا عزیزی به راهنمایی سرکار خانم دکتر پروین راجی و دکتر تهمینه موسوی و
استاد مشاور جنای آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی میباشد .بدینوسیله از والدین و کودکان شرکتکننده در این پژوهش و تمامی اساتید
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