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Abstract
Autism spectrum disorder is a neurodevelopmental disorder characterized by severe
impairment in social interactions, poor communication skills, and stereotyped behaviors. This
study aimed to investigate the effectiveness of sensory integration exercises on social
interactions and stereotyped behaviors of children with ASD. For this purpose, a quasiexperimental design of pre-test-post-test was performed with experimental and control
groups. The statistical population of this study was included all students aged 5 to 12 years
with ASD in Arak, in the academic year 2018- 2019. The sample was selected and randomly
divided into experimental and control groups (13 in each group). The experimental group
received 12 sessions, three days a week and each session lasted 45 minutes of sensory
integration intervention, while the control group did not receive any intervention. For data
collection, Revised Scale of Repetitive Behaviors (Bodfish and Symons; Parker and Lewis,
2000) and a Social Interaction Questionnaire (Kadesjö et al., 2004) were used before and after
the intervention. Then the data were analyzed using multivariate analysis of covariance by
SPSS19 software. The findings showed that there was significant difference between the score
of stereotyped behaviors (0.001) and social interactions (0.015) in the experimental group.
Overall, it was concluded that sensory integration exercises reduce stereotyped behaviors and
improve social interactions. Therefore, it is suggested that sensory integration exercises be
used to improve social interactions and reduce stereotyped behaviors in children with an
autism spectrum disorder.
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چکیده
اختالل طيف اتيسم نوعي اختالل رشدي عصبي است؛ بهطوريکه این اختالل با آسيب شددید در تعدامال اجتمداعي ،مهار هداي
ارتباطي ضعيف و رفتارهاي کليشهاي مشخص ميشود .پژوهش حاضر با هدف بررسدي اثربخشدي تمریندا یکپدارگگي حسدي بدر
تعامال اجتماعي و رفتارهاي کليشهاي کودکان بدا اخدتالل طيدف اتيسدم انجدام گرفدت .بددینمنظور ،طدر نيمهآزمایشدي از ندو
پيشآزموندپسآزمون با گروه آزمایش و کنترل اجرا شد .جامعۀ آماري پژوهش شامل دانشآمدوزان  5تدا 12سداۀۀ داراي اخدتالل
طيف اتيسم شهر اراک ،در سال تحصيلي  1397-1398بود .با استفاده از روش نمونهگيري هدفمند  26نفر از آنان انتخدا شددند و
بهصور تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  13نفر) قرار گرفتند .گدروه آزمدایش 12جلسده اانفدرادي  ،سده روز در
هفته و هر جلسه  45دقيقه ،مداخلۀ یکپارگگي حسي را دریافت کردند؛ درحاۀيکه گروه کنترل مداخلهاي را دریافت نکردند .براي
جمعآوري دادهها ،قبل و بعد از مداخله از مقياس تجدیدنظرشدۀ رفتارهاي تکدراري (بدادفيش و سديمونز؛ پدارکر و ۀدوئيز )2000 ،و
پرسشنامۀ تعامل اجتماعي (کادژو و همکاران )2004 ،استفاده شد و دادهها با استفاده از آزمون تحليل کوواریانس گندمتغيره توسط
نرمافزار  SPSS 25تجزیهوتحليل شد .یافتههاي پژوهش نشان داد بعد از مداخلده تفداو معنداداري در نمدرۀ رفتارهداي کليشدهاي
( )0/001و تعامال اجتماعي ( )0/015دو گروه مشاهده شد .درمجمو  ،مشخص شد تمرینا یکپدارگگي حسدي ،باعد

کداهش

رفتارهاي کليشهاي و بهبود تعامال اجتماعي ميشود؛ بنابراین ،پيشنهاد ميشود تمرینا یکپارگگي حسدي بدراي بهبدود تعدامال
اجتماعي و کاهش رفتارهاي کليشهاي کودکان با اختالل طيف اتيسم استفاده شود.
واژگان کلیدی :یکپارگگي حسي ،اختالل طيف اتيسم ،تعامال اجتماعي ،رفتارهاي کليشهاي.
* .نویسندۀ مسئول
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مقدمه
طبق راهنماي تشخيصي و آماري اختاللهاي رواندي

فرد تداخل دارد و تواندایي فدرد بدراي برقدراري ارتبدا،،

( )DSM-5اختاللهددددداي طيدددددف اتيسدددددم)ASD( 1

یادگيري و تعامل سدازگار بدا محديط را مختدل ميکنندد

مجموعهاي از اختاللهاي عصبي درشدي هسدتند کده بدا

(رندداني و شددجاعي1397 ،؛ اسددميت ،پددرز ،کوئينددگ و

نقددص در ارتباطددا و تعامددل اجتمدداعي بددهعالوۀ وجددود

کينداۀي )2005 ،14و باعد

عالیق محدود و رفتارهاي کليشدهاي مشدخص ميشدوند

رشددددد اجتمدددداعي ،شددددناختي و هيجدددداني (کددددایزر،

(ترزیسي 2و همکاران2020 ،؛ تدو 3و همکداران.)2020 ،

راسميدسددکي ،)2003 ،15رفتارهدداي غيرقابددلپيشبينددي

ویژگيهاي کودکان بدا اخدتالل طيدف اوتيسدم ()ASD

ماننددد جيدد زدن ،رفتارهدداي پرخاشددگرانه و رفتارهدداي

معموالً شامل رفتارهایي مانند بالبالزدن ،4گرخيددن بده

خودجرحي ميشوند (اسچنبل و همکاران .)2020 ،16در

دور خدددود ،5کندددارهگيري ،6تکدددانخوردن ،7پوشددداندن

بددين بسددياري از مطاۀعددا علددت رفتارهدداي کليشددهاي،

گوش 8و خيرهشدن شدید ،عالقه بده ندور ،حساسديت بده

اخدتالل عملکددرد سيسددتم پددردازش حسدي اسددت کدده بدده

صدا و حساسيت بيشازحد به اجسام در حدال حرکدت،

صور کمحسي یا بيشحسي جلوه مديکندد (کریمدي،

عالقه به محرکهاي بينایي ،حساسيتنداشتن بده درد 9و

حسدديني ،منظددري تددوکلي .)2017 ،فددردِ داراي اخددتالل

دفاعي ۀمسي 10است .ایدن رفتارهدا کده معمدوالً بدهعنوان

پردازش حسي از خودتحریکي استفاده ميکند تا بتواندد

ویژگيهدداي حسددي 11از آنهددا یدداد ميشددود ،در بدديش از

ورودي حسي محدود را جبران کند یا از تحریک بديش

80درصد از افدراد بدا اخدتالل طيدف اتيسدم وجدود دارد

ازحد جلوگيري کند (اسميت ،پرز ،کوئينگ و کينداۀي،

(واتلينگ و هایر .)2015 ،12همچنين ،کودکان با اختالل

 .)2005خانوادههدا گدزارش مديکنندد کده اخدتاللهداي

طيف اتيسم مجموعهاي از رفتارهاي گاۀشدي (اسدچاف،

حسي بهطور درخورتوجهي ،مشدارکت در فعاۀيدتهداي

بنویدس ،کلدي و مداگيو )2012 ،13ازقبيدل پرخاشدگري،

روزانه را محدود ميکنند (راندل 17و همکداران)2019 ،

ناسددازگاري بددا محدديط و آسيبرسدداني بدده خددود نشددان

و باع

ایجاد انزواي اجتمداعي بدراي آنهدا و فرزندشدان

ميدهنددد (فرامددرزي و قددانعي .)1398 ،یکددي از انددوا

مدديشددوند (اسددچاف ،بنویدددس ،کلددي و مدداگيو.)2012 ،

رفتارهاي گاۀشي ،حرکا کليشهاي و قاۀبي هسدتند کده

عامل دیگري کده مديتواندد مشدارکت ایدن افدراد را در

بهنوعي اندامهاي حرکتي را درگير مديکنندد (رضدایي،

فعاۀيتهاي روزانه محدود کند ،عملکردهداي اجتمداعي

الري ۀواساني .)1396 ،رفتار خودتحریکي یدا کليشدهاي

پایين است که یکي از ویژگيهاي اصلي این افراد است

حرکت مکرر بدن اسدت کده هددف خاصدي در محديط

(خدابخشدددي ،ملکپدددور ،عابددددي2014 ،؛ کروزیدددر و

بيروني ندارد .این رفتارها غاۀباً با توانایي عملکرد مستقل

بهوجودآمددن مشدکالتي در

تينساني .)2005 ،18پژوهشها نشان دادهاندد کودکدان بدا
1.

Autism Spectrum Disorders
Narzisi
3. Thye
4. hand flapping
5. spinning
6. withdrawal
7. rocking
8. ear covering
9. insensitivity to pain
10
. tactile defensiveness
11. sensory features
12. Watling, Hauer
13. Schaaf, Benevides, Kelly, Mailloux-Maggio
2.

اختالل طيف اتيسم در تعامال اجتماعي نقص دارندد و
مشددکالتي در زبددان ،بددازي ،تمدداس گشددمي (اسددکاتون،

14.

Smith, Press, Koenig, Kinnealey
. Kaiser, Rasminsky
16. Schnabel
17. Randell
18. Crozier, Tincani
15

تأثير تمرینا یکپارگگيحسي بر تعامال اجتماعي و رفتارهاي کليشهاي کودکان با اختالل طيف اتيسم

ساالر فرامرزي
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تينگستروم ،ویليزینسدکي ،)2006 ،1فقددان ۀبخنددزدن،2

ناکانه ،تاناکا ،تویدا و تاناکا .)2014 ،8نظریۀ یکپدارگگي

مشددکل در سددلالکردن و پاسددخدادن ،3مشددکال در

حسي آیدرز 9در سدال  1970گسدترش یافتده اسدت و بدر

شددرو و حف د تعددامال اجتمدداعي ،مشددکل در تفسددير

پددردازش عصددبي و یکپددارگگي اطالعددا حسددي مبتنددي

نشانههاي کالمي و غيرکالمي ،بيانا گهرهاي ،همدۀي،

اسدت (پفيفددر ،کویندگ ،کينلددي ،شدپارد و هندرسددون،10

تقليد و درميانگذاشتن ۀذ هدا و شداديهدا بدا دیگدران

 .)2011از مزیتهاي اصدلي ایدن درمدان ایدن اسدت کده

پيشددرفت کددم درزمينددههدداي شددغلي و

ميتواند به کاهش رفتارهاي ناهنجار منجر شود (دوۀين،

تحصدديلي ،اضددطرا  ،مشددکل در یددادگيري ،وابسددتگي،

هلي ،ۀيدر و هدوگز .)2011 ،11در جریدان درمدانگري بدا

رفتارهاي کليشهاي ،پرخاشگري ،نپذیرفتن هدمسداالن و

روش یکپارگگي حسي سعي ميشود فدرد داراي اتيسدم

انزواي اجتماعي ميشود (خدابخشي ،ملکپدور ،عابددي،

بهسمت فعاۀيتهدایي سدو داده شدود کده تواندایي او را

 .)2014آسدديبهدداي اجتمدداعي کيفددي 4ماننددد شددناخت

براي پاسدخگدویي موفقيدتآميدز بده گداۀش مديکشداند

اجتماعي محدود و کمبود مهار هداي اجتمداعي باعد

(خاموشددي و ميرمهدددي .)1394 ،آیددرز بيددان کددرد کدده

شددود ایددن کودکددان نتواننددد تعامددل اجتمدداعي را آغدداز و

سيستم حسي با گذشت زمان ،درست مانند سدایر جنبده-

حفددد کنندددد (کروزیدددر و تينسددداني ،2005 ،دکدددرس،

هاي رشدي (زبدان ،حرکتدي و )...رشدد مديیابدد و ایدن

روۀدددوفس ،مدددوریس و ریندددک .)2014 ،5در پژوهشدددي

نقص در پکپارگگي ميتواند در روند رشد حسي ،خود

ماتسوشدديما و کدداتو )2013( 6نشددان دادنددد کودکددان بددا

را بهخوبي نشان دهدد .یدک سيسدتم حسدي یکپارگده بده

اخددتالل طيددف اتيسددم در تعامددل اجتمدداعي و پددردازش

خدوبي مديتواندد اطالعدا ورودي را از مندابع مختلددف

حسي ،بينظمي غيرعادي دارند .همچنين بهاري ،حسدن

(دیداري ،شنيداري یا دهليزي) ادغام کند .آیدرز فدر

پور و اميري ( )1389در پژوهشي نشان دادند کودکان با

کرد که اختالل در یکپارگگي حسي هنگدامي رخ مدي-

اخددتالل طيددف اتيسددم ازنظددر تعامددلهدداي اجتمدداعي،

دهد که نورونهاي حسي عالمتدي نشدان ندهندد و یدا بده

رفتارهدداي قدداۀبي و مهددار هدداي ارتبدداطي بددا مشددکالتي

طور ملثر عمل نکنندد کده ایدن امدر بده نقدص در رشدد،

مواجه هستند .بهدۀيل مشکالتي که کودکدان بدا اخدتالل

یدددادگيري و یدددا تنظددديم هيجددداني منجدددر مددديشدددود

طيف اتيسدم درزميندۀ مهدار هداي مدرتبط بدا تعدامال

(کامپلمنتاري ،زیمر ،دسچ .)2012 ،12فرایند یکپارگگي

اجتمدداعي ،مهددار هدداي برقددراري ارتبددا ،بددا دیگددران و

حسي براثر انجام تمریندا تدوانبخشدي و نيدز تمریندا

وجددود رفتارهددا و فعاۀيددتهدداي کليشددهاي بددراي خددود و

ورزشي ایجاد ميشود .با بدهکداربردن تمریندا مدنظم و

اطرافيددان ایجدداد مدديکننددد ،رویکردهددا و روشهدداي

هدفمنددد ميتددوان شدداهد پيشددرفتهایي در مهددار هدداي

گوناگوني براي درمان کودکان با اخدتالل طيدف اتيسدم

حسي دحرکتي کودکددان بددود .متخصصددان تددوانبخشددي

مطر شده است که در بين درمانها ميتوان به رویکرد

روش درماني یکپارگگيحسي را شيوۀ مناسب و ملثري

یکپارگگي حسي آیدرز 7اشداره کدرد (ایواندگ ،هونددا،

در درمان این اختاللها ميدانند (فيروزآبادي و عباسدي،

دارنددد کدده باع د

1.

Scattone, Tingstrom, Wilczynski
lack of smiling
3. impairment in asking and responding to questions
4
. qualitative social impairments
5 . Deckers, Roelofs, Muris, Rinck
6. Matsushima & Kato
7. Ayres Sensory Integration

 .)1395پفيفددر و همکدداران ( )2011در پژوهشددي تددأثير

2.
8.

Iwanaga, Honda, Nakane, Tanaka, Toeda, Tanaka
. Ayres
10. Pfeiffer, Koenig, Kinnealey, Sheppard, Henderson
11. Devlin, Healy, Leader, Hughes
12. Complementary, Zimmer, Desch, Pediatrics
9
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مددداخال یکپددارگگي حسددي در کودکددان اتيسددم  6تددا

آنها ضروري به نظر ميرسدد .بدهکارگيري مداخلدههاي

12ساۀه را بررسي کردند و نتيجۀ پژوهش آنها نشدان داد

حسي دحرکتي موجددب تقویددت دسددتگاههاي حسددي و

یکپارگگي حسدي در مهدار هداي حرکتدي،

انعطافپددذیري سيسددتم اعصددا شددناختي ميشددود و

پردازش حسي و عوامل عداطفي نتدای معنداداري داشدته

سرانجام موجب تعدیل مشکال رفتاري مثل خدودزني،

اسدددت .همچندددين خاموشدددي و ميرمهددددي ( )1394در

خدددودتحریکي و ...و نيدددز بهبدددود تعدددامال اجتمددداعي

پژوهشي اثربخشدي روش یکپدارگگيحسدي در کداهش

کودکان با اختالل اتيسم ميشدود (رضدایي و بختيداري،

رفتارهاي کليشهاي کودکان با اختالل طيف اتيسم نشدان

)1398؛ ازایددنرو ،پددژوهش حاضددر بددا هدددف بررسددي

دادنددد روش یکپددارگگي حسددي ،رفتارهدداي کليشددهاي،

اثربخشددي تمرینددا یکپددارگگي حسددي بددر تعددامال

وسواسي ،آیيندي ،یدکندواختي ،محددود و خدودآزاري

اجتماعي و رفتارهاي کليشهاي کودکان با اختالل طيدف

کودکددان بددا اخددتالل طيددف اتيسددم را کدداهش مدديدهددد.

اتيسم انجام شد.

مداخال

ازآنجاکدده اخددتالل در یکپددارگگي حسددي یددک مشددکل
اصددلي در کودکددان اتيسددم اسددت (فددازۀيوغلو و بدداران،1
 ،)2008این کودکان بدراي غلبده بدر مشدکال خدود بده

روش پژوهش
روش اجراي ایدن پدژوهش شدبهآزمایشدي و از ندو

فعاۀيددتهدداي ادراکي دحرکتي نيدداز شدددیدي دارندددد

پدديشآزمون دپسآزمددون بددا گددروه کنتددرل بددود .جامعددۀ

(رحيميان مشدهدي ،حجدازي دیندان ،نظدري و فرهمندد،

آماري پژوهش را کليۀ دانشآموزان  5تا 12سداۀۀ (پسدر

 .)1396درهمددينراسددتا ،واتلينددگ و دیتددز )2007(2تددأثير

و دختر) داراي اخدتالل طيدف اتيسدم بدا عملکدرد پدایين

روش یکپددارگگي حسددي آیددزر را در بهبددود رفتارهدداي

شددهر اراک در سددال  1398-1397تشددکيل دادنددد26 .

کودکددان پدديشدبسددتاني داراي اوتيسددم ،بددهویددژه در

دانشآموز بهعنوان نمونه پژوهش انتخا شدند .گفتندي

رفتارهایي مانند تعامال اجتماعي و تماس گشمي تأیيد

است که بهدۀيدل محددودبودن نمونده ،اعضداي نمونده بدا

کردنددد .یددوۀي ،اسددميد و کددوینلن )2020( 3نيددز در

روش نمونهگيري هدفمندد انتخدا شددند و بدهصدور

پژوهشدي تددأثير برنامددۀ حسددي را بددر تعددامال نوجوانددان

تصادفي در دو گدروه کنتدرل ( 13نفدر) و آزمدایش (13

داراي کمتواني ذهني بررسي کردند و نتای آنهدا نشدان

نفر) قرار گرفتند .بدراي انتخدا آزمدودنيهدا معيارهداي

داد برنامۀ حسي بدر شدادکامي و تعامدل اجتمداعي آنهدا

ورود و خروج استفاده شد .مالکهاي ورود به پژوهش

ملثر بوده است .باتوجهبه تدأثير گسدتردۀ ناهنجاريهداي

عبار بودند از :دانشآموزان اتيسدم بدا عملکدرد سدط

حسيدحرکتي بر کارکرد اجتماعي ،تحصيلي و ارتبداطي

پایين ،داوطلببودن براي ورود به مطاۀعده (تکميدل فدرم

افراد با اختالل طيف اتيسم و همچنين روند افزایش ایدن

رضایتنامه ازطرف واۀدین) ،محدودۀ سني  12-5سال،

کودکان و نگراني واۀدین از وضدعيت و ميدزان بهبدودي

نداشتن اختاللهاي همراه (مانند فلد مغدزي و صدر ) و

فرزندانشان و همچندين اهميدت درمدان در سدالهاي اول

نداشددتن سددابقۀ دریافددت مداخلددۀ تمرینددا یکپددارگگي

زندگي و کاهش تحميل هزینههاي سنگين بر خدانواده و

حسي دحرکتي .مددالکهدداي خددروج از پددژوهش نيددز

جامعه ،ارائۀ برنامههاي مداخلهاي براي تعدیل مشدکال

همکارينکردن در هنگام مداخلده یدا تمایدل واۀددین بده
1.

Fazlioğlu & Baran
Watling & Dietz
3. Yuile, Smidt & Quinlan
2.

قطددع مداخلدده و غيبددت بدديش از دو جلسدده در جلسددا
آموزشي بود .سپس هدر دو گدروه بدا اسدتفاده از مقيداس
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تجدیدنظرشدددۀ رفتارهدداي تکددراري (بددادفيش ،سدديمون،

امان )2007( 11پایایي مقياس تجدیددنظرشددۀ رفتارهداي

پارکر و ۀویيس )2000 ،1و تعامال اجتماعي (کدادژو و

تکراري را با اسدتفاده از روش همسداني دروندي (آۀفداي

همکاران )2004 ،پيشآزمون شدند؛ بددینصدور کده

کرونباخ) براي خردهمقياسهدا از  0/78تدا  /91گدزارش

واۀدددین قبددل و بعددد از مداخلدده ،پرسشددنامه را تکميددل

کردهاند .همچنين ،این پژوهشگران روایي مقياس را نيدز

کردند .پس از اجراي پيشآزمون ،دانشآمدوزان گدروه

با استفاده از روش همبستگي دروني بدين  0/57تدا 0/73

آزمددایش ،مداخلددۀ درمدداني یکپددارگگي حسددي آیددرز

گزارش کردهاند (فرامرزي و قانعي .)1398 ،در پژوهش

( )1974را طي  12جلسه ،گهار هفته و هر هفته  3جلسده

همتي ،رضایيدهنوي ،غالمدي و قرقداني ( )2013پایدایي

بهمد  45دقيقه دریافت کردند .بالفاصله پس از اتمدام

مقياس تجدیدنظرشدۀ رفتارهداي تکدراري بدا اسدتفاده از

مداخله ،واۀدین هر دو گروه بدار دیگدر بده پرسشدنامههدا

ضریب آۀفاي کرونباخ براي کدل مقيداس  0/92بدرآورد

پاسخ دادندد و نتدای بدا اسدتفاده از ندرمافدزار SPSS 25

شد .همچنين روایي سدازۀ بهدسدتآمدده براسداس روش

تجزیهوتحليل شد.

همبسددتگي بددين کددل آزمددون و خددردهآزمونهدداي آن از
 0/68تا  0/98به دست آمد .ضریب آۀفاي کرونباخ ایدن

ابزار پژوهش
مقیاس تجدیدنظرشدۀ رفتارهای تکرراری

پژوهش نيز برابر با  0/93محاسبه شد.

2

(بادفیش ،سریمونز ،پرارکر و لروییز :)2000 ،ایدن
مقيدداس را بددادفيش ،سدديمون ،پددارکر و ۀددویيس در سددال

پرسشنامۀ تعامالت اجتماعی( 5ترا  15سرال):
کدددادژو ،جدددانوۀز ،کرکمدددان ،ميشلسدددون ،اسدددتراند،
تریلينگزگدارد ،گيلبدر  12ایدن پرسشدنامه را در سدال

 2000براي ارزیابي رفتارهاي تکراري 3طراحي کردندد.

 2004در کشدورهاي شدمال اروپدا بدا هددف ترسديم

این مقياس  43گویده در مقيداس ۀيکدر گهاردرجدهاي

مشکال کودکان و نوجوانان سنين  5تا  15سال ایجداد

(هدديچوقددت= 0گدداهي اوقددا = 1بيشددتر اوقددا = 2و

کردند .این پرسشنامه  181گویه دارد کده خدردهمقيداس

هميشدده= )3دارد .مقيدداس ذکرشددده شددش خددردهمقيدداس

تعامددل اجتمدداعي ایددن پرسشددنامه کدده در ایددن پددژوهش

5

استفاده شد 17 ،گویه دارد که واۀدین آن را با «بده کدار

رفتار کليشهاي ،)6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1( 4رفتدار خدودجرحي

( ،)14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7رفتددار وسواسددي،15( 6

نميگيرد» و «گاهياوقا

به کار ميگيدرد» و «بده کدار

 ،)22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16رفتددار آیينددي،24 ،23( 7

ميگيرد» عالمتگذاري ميکنند .نمرهگذاري گویدههدا

 )29 ،28 ،27 ،26 ،25و رفتددار یددکنددواختي،31 ،30( 8

بهاینصور است که «به کار نميگيرد» نمرۀ « ،1گاهي

 )39 ،38 ،37 ،35 ،34 ،33 ،32و رفتدددار محددددود،40( 9
 )43 ،42 ،41دارد (ميراندددا 10و همکدداران .)2010 ،ۀددم و

اوقا به کار ميگيرد» نمرۀ  2و «به کار ميگيرد» نمدرۀ
 3ميگيرد .این  181گویه در  8حيطه که پوششدهندۀ
مهدار هداي حرکتدي ،کارکردهداي اجرایدي ،ادراک،
حافظه ،زبان ،قابليت یدادگيري ،مهار هداي اجتمداعي،

1.

Bodfish, Symons, Parker & Lewis
. Repetitive Behavior Scale-Revised
3. Repetitive Behaviors Scale-Revised
4. Stereotyped Behavior
5. Self-injurious Behavior
6. Compulsive Behavior
7
. Ritualistic Behavior
8. Sameness Behavior
9. Restricted Behavior
10. Mirenda
2

مشدکال احساسدي و رفتداري هسدتند ،تنظديم شددهاند.
حيطهها ميتوانند بده  22زیرمقيداس تقسديم شدوند .ایدن
زیرمقياسها بررسيکنندۀ مهار هاي حرکتي درشت و
11.

Lam & Aman
Kadesjö, Janols, Korkman, Michelsson, Strand,
Trillingsgaard & Gillberg
12.
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ظریددف ،توجدده ،بدديشفعدداۀي و تکددانشگددري،

فرایند پژوهش در نظدر گرفتده شدد .سدپس پژوهشدگر و

برنامهریزي/سازماندهي ،ادراک فضایي ،زمدان و بددن

کاردرمانگدر مرکدز ،برنامدۀ یکپدارگگي حسدي را تهيده

هماننددد درک بصددري ،حافظدده ،ادراک ،گفتددار،

کردند و نحوۀ انجام تمرینا به مربي آموزش داده شد.

مهار هاي ارتباطي ،خواندن/نوشتن ،ریاضي ،یادگيري

با سرپرست مرکز برنامۀ حضور دانشآموزان تنظيم شدد

کلي ،مهار هاي در طول یادگيري و ...هسدتند (راثدي،

تا با سایر برنامههاي مرکز تداخل نداشته باشد .تمریندا

 .)1396راثي براي سدنجش اعتبدار خدردهمقيداس تعامدل
اجتماعي این پرسشنامه از اعتبار وابسته به محتوا استفاده
کرده است .پایایي این خردهمقياس بدا اسدتفاده از روش
آۀفدداي کرونبدداخ  0/96بددوده اسددت .همچنددين ،آۀفدداي
کرونباخ این پژوهش برابر با  0/89محاسبه شد.
معرفي جلسا برنامۀ درمدان یکپدارگگي حسدي :در
ابتدا ضمن بيان اهدداف پدژوهش بده مدادران ،از واۀددین
براي شرکت فرزندانشان در پژوهش رضدایتنامۀ کتبدي
گرفته شد .همچنين ،نکا

اخالقي مانند داوطلبانهبودن،

یکپارگگي حسي را مربي مرکز و زیر نظر کاردرمانگر
مرکز در اتا کاردرماني بدهصدور یدکروزدرميدان و
سدده جلسدده در هفتدده و بددازۀ زمدداني  45روز انجددام داد.
خالصهاي از تمرینا درنظرگرفتدهشدده ضدمن رعایدت
مواردي ازقبيل اطميندان از ایمدنبدودن وسدایل ،پوشديده
بودن کف محل تمرین با تشک و فضاي کافي براسداس
تمرینا مرتبط با حواس دهليزي ،عمقي و المسه شدامل
موارد زیر است:

نبود آسيب جسماني و رواني به کودکدان و رازداري در
جدول  .1خالصۀ جلسات تمرینات یکپارچگی حسی براساس برنامۀ آیرز
جلسه
جلسۀ اول

محتوا
از ابزارهایي مانند توپ سيپي ،توري آکروبا

1

2

 ،تا بازي و نردبان تعادل براي تحریدک حدس المسده ،تعدادل و ادراک عمقدي

3

استفاده شد.
جلسۀ دوم

حس المسۀ کودکان با استفاده از فشاردادن خمير بازي ،مچاۀهکردن روزنامه و هلدادن اجسام سنگين تحریک شد.

جلسۀ سوم

حس ادراک عمق کودکان با استفاده از توپ سيپي ،هلدادن اجسام سنگين و تا بازي تحریک شد.

جلسۀ گهارم

براي تحریک حس تعادل از راهرفتن روي یک ۀبۀ باریک ،ایستادن روي یک پا و ۀيۀيرفتن استفاده شد.

جلسۀ پنجم

براي تحریک مجدد حس المسه از تمریناتي مانند راهرفتن روي سطو با زبري و نرمي مختلف ،غلتيدن ،خزیدن استفاده شد.

جلسۀ ششم

براي تحریک مجدد حس عمقي از پریدن روي توري آکروبا  ،مسابقۀ طنا کشي و ۀيۀيکردن استفاده شد.

جلسۀ هفتم

براي تحریک مجدد حس المسه از ماساژ کف دست ،فشاردادن خمير بازي ،نقاشي با انگشت و رنگ انگشتي استفاده شد.

جلسۀ هشتم

براي تحریک مجدد حس تعادل از پریدن از روي طنا متحرک و ایستادن روي تختۀ تعادل و پریدن از روي موانع استفاده شد.

جلسۀ نهم

براي تحریک حس عمقي و تعادل از شو کردن توپ ،پرتا توپ ،ایستادن روي تختۀ تعادل و هلدادن اجسدام سدنگين اسدتفاده
شد.

جلسۀ دهم

براي تحریک مجدد حس المسه و تعادل از تمریناتي مانند گهاردستوپارفتن ،خزیددن و غلتيددن و تشدخيص اشدخاص زبدر و ندرم
داخل کيسه استفاده شد.

جلسۀ یازدهم براي تحریک حس المسه و عمقي از فشاردادن توپ روي قسمتهاي مختلف بدن کودک ،فشاردادن توپ تنديس بدا دسدت ،هدل
دادن اجسام سنگين استفاده شد.
جلسددددددددددۀ براي تحریک حس عمقي ،المسه و تعادل از بازي گرگمبههوا ،پریدن از پله ،تدوپبدازي روي تختدۀ تعدادل و حرکدت روي مسدير
دوازدهم

باریک و پریدن از موانع استفاده شد.
1

. trampoline
. Ladder balance
3. proprioceptive
2
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آزمون کلموگروفداسميرنوف برابدر بدا  0/20بدود کده

در ویژگيهاي جمعيتشدناختي ،ازنظدر جنسديت در

بيانگر آن بود که پيشفر

نرمالبودن توزیدع نموندهاي

گروه آزمایش تعداد پسر و دختدر بده ترتيدب  8و  5نفدر

دادههددا برقددرار اسددت ( .)p>0/05همچنددين ،پدديشفددر

( 61/5و 38/5درصد) و در گروه کنترل  7و 6نفر (53/8

همگني واریانسها نيز با آزمون ۀدوین سدنجش شدد کده

و 46/2درصددد) تشددکيل دادنددد کدده ميددانگين سددني و

برابر با  0/11بود و نتای آن معنادار نبود؛ بنابراین ،پديش

انحراف معيار آزمودنيهاي گروه آزمایش بهترتيب 8/3

فر

همگني واریانسها رعایت شده اسدت (.)p>0/05

 2/42 ،و گروه کنترل  2/36 ، 8/08بود .همچنين ،دامندۀ

نتای تحليل کوواریانس براي بررسدي تدأثير مداخلده بدر

سني هدر دو گدروه از  5تدا  12سدال بدود .بدراي بررسدي

گروه آزمایش در جدول  2گزارش شده است.

معناداري تفاو ميانگينهاي دو گروه از آزمون تحليدل

نتایج :ميانگين و انحراف استاندارد متغير رفتارهداي

کوواریانس گندمتغيره استفاده شد .پديش از بيدان نتدای

کليشهاي و تعامال اجتماعي گروه آزمایشدي و کنتدرل

تحليددل آزمددون تحليددل کوواریددانس ،پدديشفر هدداي

در جدول  2نمایش داده شده است.

آزمونهاي پارامتریک سنجش شد .برهميناساس ،نتای
جدول  .2میانگین و انحراف معیار دو گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
متغیرها
گروه

آزمایش

کنترل

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

رفتار کليشهاي

46/15

23/97

30/07

15/51

مشکال تعامال اجتماعي

74/61

8/85

65/69

12/69

رفتار کليشهاي

46/69

24/09

45/92

23/53

تعامال اجتماعي

74/53

9/00

74/23

8/69

جدول  .3نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیره روی میانگین تفاوت نمرههای پیشآزمون و پسآزمون در گروه
آزمایش و کنترل
P
F
 dfخطا
 dfفرضی
مقدار
نوع آزمون
0/006
6/69
21
2
0/38
اثر پیالی
0/006
6/69
21
2
0/61
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ

0/63

2

21

6/69

0/006

بزرگترین ریشۀ روی

0/63

2

21

6/69

0/006

معنادارشددن شدداخصهاي آزمدون گندددمتغيره یعنددي
المبددداي ویلکددز ،1اثددر هتلينددگ ،2بزر تددرین ریشددۀ
اختصاصي روي 3و اثر پيالیدي) F = 6/69 ،p < 0/05( 4
1

. Wilkś Lamda
Hotellingś Trace
3. Royś Largest Root
4. Pillai's Trace
2.

ملید این موضو است که تفاو معنداداري حدداقل در
یکي از ملۀفهها ایجاد شده است.
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جدول .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و مقایسۀ پسآزمون در دو گروه با کنترل اثر پیشآزمون رفتارهای کلیشهای
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

مجذور میانگین

F

Sig

مجذور اتا

پیشآزمون

6778/35

1

6778/35

56/57

<0/001

0/71

گروه

1555/29

1

1555/29

12/98

0/001

0/36

خطا

2755/89

23

119/804

کل

48710/00

26

نتای جدول  :4جدول نشان ميدهد فرضيۀ اثربخش

اثر برابر با  0/36گزارش شدده اسدت کده نشدان ميدهدد

بدودن برنامدۀ آمددوزش یکپدارگگي حسددي بدر رفتارهدداي

36درصددد از تغييددرا واریددانس ناشددي از متغيددر مسددتقل

کليشهاي ،تأیيد شده اسدت ( .)p<0/05همچندين ،انددازۀ

است.

جدول  .5جدول نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و مقایسۀ پسآزمون در دو گروه با کنترل اثر پیشآزمون
تعامالت اجتماعی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

مجذور میانگین

F

Sig

مجذور اتا

پیشآزمون

1240/24

1

1240/24

17/95

<0/001

0/43

گروه

480/77

1

480/77

6/96

0/015

0/23

خطا

1588/83

23

69/08

کل

130563/00

26
2

نتای جدول  5نشان ميدهد فرضيۀ اثربخشبودن

تاناکددا ،تویدددا و تاناکددا ( ،)2014پددریس و مددک کانددا

اجتماعي،

( ،)2014کریمددي ،حسدديني ،منظددري تددوکلي (،)2017

تأیيد شده است ( .)p<0/05همچنين ،اندازۀ اثر برابر با

راندل و همکاران ( )2019و یوۀي ،اسميد و کدوینلن

3

 0/23گزارش شده است که نشان ميدهد 23درصد از

( )2020همسو است .حساسديت بديشازحدد بده ویژگدي

تغييرا واریانس ناشي از متغير مستقل بوده است.

هاي حسي دریافتشده در این کودکان ميتواند باعد

برنامۀ آموزش یکپارگگي حسي بر تعامال

ناتواني در فيلترکردن اطالعا اضدافي شدود .همچندين،
بحث و نتیجهگیری

ميتواند به تأخير در پردازش بينایي و شنيداري و نددادنِ

پژوهش حاضر با هدف بررسدي اثربخشدي تمریندا

پاسخ مناسب منجر شدود .ازنظدر اجتمداعي ،ایدن نيمدرخ

یکپددارگگي حسددي بددر تعددامال اجتمدداعي و کدداهش

حساسيت حسي ميتواند توجه انتخابي 4به محدرکهداي

رفتارهاي کليشدهاي انجدام گرفدت .تحليدل نتدای  ،تدأثير

اجتماعي ،رمزگشایي ،واکنش متقابل اجتماعي و پيروي

مثبت مداخلۀ تمرینا

یکپارگگي حسي را بر تعدامال

از هنجارهاي اجتمداعي را تحدتتدأثير قدرار دهدد (تدو و

اجتماعي و رفتارهاي کليشهاي گروه آزمایش نشان مي-

همکدداران .)2020 ،خدابخشددي ،عبدددي و ملددکپدددور

دهد .این یافته بدا نتدای تقدويزاده ،شدریفي درآمددي و

( )2014در پژوهش خود بيان کردند که نقص در تعامل

افدروز ( ،)1394واتلينددگ و دیتدز ،)2007( 1خدابخشددي،

اجتماعي در کودکان با اخدتالل طيدف اتيسدم مديتواندد

عابدي و ملکپور ( ،)2014پفيفدر و همکداران (،)2011
ماتسوشدديما و کدداتو ( ،)2013ایوانددگ ،هوندددا ،ناکاندده،
Watling & Dietz

1.

2.

Preis & McKenna
3. Yuile, Smidt & Quinlan, S
4. selective attention

تأثير تمرینا یکپارگگيحسي بر تعامال اجتماعي و رفتارهاي کليشهاي کودکان با اختالل طيف اتيسم
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ناشي از اختالل در سيستم یکپارگگي حسي باشد .وقتدي

تأثير قدرار دهدد کده اینهدا موضدو مهمدي در پاسدخ بده

کودکان بتوانند اطالعا حسي را تعدیل و تنظيم کنند،

تعددامال اجتمدداعي بددا دیگددران اسددت (رضددایي و الري

بهراحتي ميتوانند به یک وضعيت بهينه دسدت یابندد تدا

ۀواساني .)1396 ،تقويزاده ،شدریفي درآمددي و افدروز

در تعامل اجتماعي شرکت کنند و فعاۀيدتهداي مناسدب

( )1394در پژوهشي با هدف بررسي اثربخشي تمریندا

را رشد دهند .همچنين ،کودکان با اختالل اوتيسدم قدادر

یکپددارگگي حسددي بددر کدداهش رفتارهدداي کليشددهاي

به ایجداد برداشدت واضدحي از بددن خدود نيسدتند؛ زیدرا

کودکان با اختالل طيف اتيسم به این نتيجه رسديدند کده

اطالعا حسي کافي را از پوست ،عضدال  ،مفاصدل و

تمرینا یکپارگگي حسي بر کداهش رفتارهداي کليشده

سيستم دهليزي دریافت نميکنند؛ بنابراین ،در تعامدل بدا

اي ملثر بوده است .در تبيين ایدن نتدای ميتدوان گفدت

محدديط زندددگي خددود و یددا بددا دیگددران دگددار مشددکل

فعاۀيتهاي حرکتي بهعنوان جایگزین مناسب رفتارهداي

یکپارگگي حسيْ مشکال حسدي و

تکراري ازطریق بازخوردهاي حسي مشابه بدا رفتارهداي

رفتددار ماننددد رفتارهدداي خددودتحریکي 1و اضددطرا را

قاۀبي ،در کاهش یا ازبينرفدتن آنهدا نقدش مدلثر دارندد؛

کدداهش ميدهددد؛ درنتيجدده ایددن کودکددان راحددتتددر

بنددابراین ،هرگدده هددمپوشدداني فعاۀيتهدداي حرکتددي بددا

ميتواننددد بددا دیگددران ارتبددا ،برقددرار کننددد .همچنددين،

رفتارهاي تکراري بيشتر باشد و هر مقدار این فعاۀيدتهدا

رحيميددان مشددهدي ،حجددازي دینددان ،نظددري و فرهمنددد

هدفمندتر انجام شوند ،تأثير آنها نيز بيشدتر خواهدد بدود.

( )1396در پژوهشي اثر فعاۀيتهاي یکپارگگي حسي و

برخي از متخصصان موضو نقص در یکپارگگي حسي

حرکتي گروهي و انفرادي را بر توانایي ادراکي حرکتي

را براي کودکان درخودمانده مطر کردهاند و معتقدند

و رشد اجتماعي کودکان اتيسم بررسي کردندد و نتدای

هر نو نارسا کنشوري سيسدتم حسدي ،مانندد پرکداري

آنهددا نشددان داد برنامددۀ فعاۀيددت گروهددي و انفددرادي در

حسي و کمکاري حسي زمينه را بدراي بدروز رفتارهدایي

مقایسه با گروه کنترل بر توانایي ادراکدي حرکتدي مدلثر

ازقبيل گرخيدن ،تکداندادن و برخدي از ناهنجداريهداي

بوده است .در تبيين این نتای ميتوان گفت فعاۀيتهاي

حرکتي در کودک فراهم ميسازد (بهاري ،حسنپدور و

یکپارگگي حسي و حرکتي مناسدب بده رشدد جسدمي و

اميري .)1389 ،اگرگه تعيين علدت خداص ایدن رفتارهدا

رشد رفتارهاي حرکتي کمک ميکند و درنهایت رشدد

دشوار است ،تئوريهداي مختلفدي بدراي توضدي علدت

این مهار ها به رشد رفتارهاي اجتماعي کودکان منجدر

بروز آنها ایجاد شده است .نخستين توضي این است که

ميشود و آنها را بهسمت معيارهاي اجتماعي قابلقبول و

این رفتارها باع

تحریک ۀمسي و حسي فرد مديشدوند

مطلددو سددو ميدهددد .کددودک ،بددراي واردشدددن در

که ازطریق رفتارهاي سازگار معموۀي حاصل نميشدود.

تعامال اجتماعي به یک خزانۀ کامل حرکتي از اعمدال

توضي دیگر این اسدت کده از رفتارهداي خدودتحریکي

عملکردي نيازمند است .همداهنگي ضدعيف و حرکدا

براي تنظيم و تعدیل اطالعا حسي براي افرادي که در

خددام کودکددان بددا اخددتالل طيددف اتيسددم در مشددارکت

دریافت و تفسير ایدن اطالعدا مشدکل دارندد ،اسدتفاده

اجتماعي او تدأثير منفدي مديگدذارد .یدک مثدال دربدارۀ

مدديشددود (اسددميت ،پددرز ،کوئينددگ و کيندداۀي.)2005 ،

کودکان با اختالل طيف اتيسم ایدن اسدت کده حرکدا

کدداهش رفتارهدداي خددودتحریکي در زمددان اسددتفاده از

ناهماهنگ و آرام سر ميتواند گرخاندن بهموقع و مدلثر

یکپارگگي حسي به این دۀيل است که فدرد را قدادر مدي

سر ،رسيدن ،اشارهکردن و نشاندادن آن شدي را تحدت

کند بدون خودتحریکي به پردازش محرکهداي حسدي

ميشوند .تمرینا

self-Stimulatory behaviors

1.

بپردازد و توانایي فرد را براي پدردازش اطالعدا حسدي
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باال ميبرد (پفيفر و همکاران .)2011 ،طرفدداران نظریدۀ

منابع

یکپدارگگي حسدي بددر ایدن باورندد کدده پدردازش حسددي

بهدداري قددرهگددوز. ،؛ حسددنپددور . ،و اميددري ،ش.

نامناسب یا ناقص ،یک اختالل در رشدد فدرد اسدت کده

( .)1389تعامددلهدداي اجتمدداعي و رفتددار تکددراري

اگر تحت درمان قرار گيرد ،ميتواند رشد فدرد را بهبدود

کودکان درخودمانده و عقدبمانددۀ ذهندي آمدوزش

بخشددد (کامپلمنتدداري ،زیمددر ،دسددچ .)2012 ،باتوجددهبدده

پددذیر .روانشناسددي تحددوۀي :روانشناسددان ایرانددي،

نتای پژوهشها و پژوهش حاضر ،تمرینا یکپدارگگي

.47-39 ،)25(7

حسيدحرکتي موجب بهبود عملکرد کودکان با اخدتالل

تقددويزاده ،م.؛ شددریفي درآمدددي ،پرویددز .و افددروز،

طيف اتيسم ميشود .آمدوزش راحدت ،صدرفهجدویي در

غالمعلددي .)1394( .اثربخشددي تمرینددا یکپددارگگي

هزینهها ،بينيازي از تجهيزا و امکانا زیاد ،همچندين

حسددي بددر کدداهش رفتارهدداي کليشددهاي کودکددان

اجددراي آسددان توسددط کودکددان از مزایدداي تمرینددا

درخودماندددده .فصدددلنامۀ توانمندسدددازي کودکدددان

یکپددارگگي حسددي اسددت؛ بنددابراین ،مدديتددوان گفددت
تمرینددا یکپددارگگي حسددي روش ایمددن و مددلثري در
بهبود عملکرد اجتمداعي و کداهش رفتارهداي کليشدهاي
کودکان با اختالل طيدف اتيسدم اسدت .پدژوهش حاضدر
نشان داد تمرینا یکپارگگي حسدي بدر رشدد تعدامال
اجتماعي و کاهش رفتارهاي کليشدهاي کودکدان طيدف
اتيسددم مددلثر اسددت؛ امددا ایددن پددژوهش محدددودیتهددایي
ازجملدده اندددازۀ نمونددۀ کوگددک دارد .نموندده فقددط بدده
کودکان طيف اتيسدم  5تدا  12سدال محددود اسدت کده
تعميم یافتهها را با مشکل مواجده مديکندد .همچندين ،در
این پژوهش دورۀ پيگيري انجدام نشدده اسدت؛ ازایدنرو
پيشنهاد ميشود که در پژوهشهاي آتي ،پژوهشگران از
نمونههاي بزر تر استفاده کنند و دورههاي پيگيدري را
بددراي بررسددي تددداوم اثربخشددي مداخلدده انجددام دهنددد.
همچنين ،پيشدنهاد ميشدود پژوهشهدایي بدراي بررسدي
مقایسددۀ اثربخشددي مداخلددۀ یکپددارگگي حسددي بددا سددایر
مداخال درماني براي کودکان با اختالل طيدف اتيسدم
انجام شود.
قدردانی
بدینوسيله از مدیر محترم مرکز رضدوانشدهر اراک

استثنایي.15-9 ،)2(6 ،
حسيني رناني ،ف .و شجاعي ،س .)2018( .تأثير برنامدۀ
مداخل دۀ مبتنيبددر ذهنآگدداهي بددر ميددزان رفتارهدداي
کليشدددهاي کودکدددان مبدددتال بددده اخدددتالل طيدددف

درخودمانددده بددا عملکددرد بدداال .پددژوهشهدداي علددوم
شناختي و رفتاري.84-67 ،)2(8 ،
خاموشددددي ،م .و ميرمهدددددي ،ر .)1394( .اثربخشددددي
تمرینددا یکپددارگگي حسددي بددر کدداهش رفتارهدداي

کليشدددهاي کودکدددان درخودماندددده .روانشناسدددي
تحوۀي.423-417 ،)44(11 ،
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