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Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of sensory-motor integration training in improvement of autism symptoms
in children with autism spectrum disorder. Autism spectrum disorders (ASD) are characterized by a combination of repetitive behaviors and
deficits in communication and social skills. Sensory integration has a role in developing body perception, selection of concurrent stimuli, and
the ability to act in convenience with the environment. Sensory receptors receive all the data from the body. Data flows through the sensory
neurons in the central nervous system. Brain promptly analyses, collates associates and integrates the respective sensory signals through
neurologic processing. Consequently, motor neurons send a signal to the brain. The body gives a sensory motor response to the signal. The core
process elements of sensory integration fidelity include (a) providing sensory opportunities (b) providing just-right challenges, (c) guiding selforganization, (d) creating play context, (e) maximizing child’s success, and (f) ensuring physical safety. These core elements are essential for
identifying and structuring authentic sensory integration intervention. Also, sensory integration training (SIT) for children with autism seeks to
expose children to different sensory experiences and improve sensory processing. Through this therapy, children will learn to better register and
modulate sensations, and make more appropriate and adaptive responses.
Methods: This is an A-B follow-up case study. Purposive sampling was used to recruit four participants. The participants participated in 21
sessions of sensory-motor integration training, namely, two weekly session of 45 minutes. Assessment instrument was Gilliam Autism Rating
Scale (GARS). GARS consists of four sub-scales, each consisting of 14 items, as follows: 1. Stereotypic behaviors; 2. Communication problems;
3. Social interaction and 4- developmental disorders Visual inspection and Cohen's d effect size were used to analyze the data.
Results: The result of visual inspection indicates that the effectiveness of sensory-motor integration training in improvement of autism
ssymptoms, namely, stereotypic behaviors, communication problems, and social interactions. The result of Cohen's d effect size showed large
effect size of sensory-motor integration training on stereotypic behaviors, communication problems, and social interactions. Nonetheless, the
effect size of sensory-motor integration training in the follow up stage for one of cases was medium.
Conclusion: The results showed that sensory-motor integration training is effective in reducing symptoms of autism (ASD). The trend in the
follow-up stage showed that an increase in the number of therapy sessions is useful.
Keywords: Sensory-Motor Integration Training, Stereotypic Behaviors, Communication Problems, Social Interactions, Autism Spectrum
Disorder.
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چکیده

زمینه و هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تمرینات یکپارچگی حسیحرکتی بر کاهش عالئم اوتیسم کودکان اختالل طیف اوتیسم انجام شد.

روشبررسی :روش پژوهش تکآزمودنی از نوع طرح  A-Bبا پیگیری بود .نمونٔه مطالعهشده شامل  ۴کودک پسر مبتال به اختالل طیف اوتیسم بود که بهروش نمونهگیری
غیرتصادفی از نوع هدفمند ،انتخاب شدند و طی  ۲1جلسه تحت درمان یکپارچگی حسیحرکتی قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها از مقیاس گارز استفاده شد .دادهها با
استفاده از نمودار تحلیل چشمی و آزمون اندازه اثر کوهن تحلیل شد.

یافتهها :نتایج نمودارهای چشمی برای متغیرهای رفتار کلیشهای ،برقراری ارتباط ،تعامل اجتماعی و عالئم کلی اوتیسم ،حاکی از تأثیر درمان یکپارچگی حسیحرکتی بر عالئم

اوتیسم کودکان بود .نتایج بررسی تغییرات ایجادشده از طریق اندازٔه اثر کوهن ،حاکی از باالبودن سطح اندازه اثر درمان یکپارچگی حسیحرکتی در بهبود رفتار کلیشهای ،برقراری
ارتباط ،تعامل اجتماعی و عالئم کلی اوتیسم برای هر چهار آزمودنی بود ،فقط اندازه اثر یکی از آزمودنیها در مرحلٔه درمان-پیگیری ،متوسط نشان داده شد؛ بنابراین میتوان

گفت که درمان یکپارچگی حسیحرکتی در بهبود عالئم اوتیسم کودکان طیف اوتیسم مؤثر است.

نتیجهگیری :از نتایج پژوهش حاضر میتوان در راستای برنامهریزی درمانی و مداخالت بالینی به منظور کاهش و درمان اختالل اوتیسم کودکان استفاده کرد.

کلیدواژهها :یکپارچگی حسیحرکتی ،رفتار کلیشهای ،برقراری ارتباط ،تعامل اجتماعی ،اختالل طیف اوتیسم.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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توضیحات نویسندگان

 .1کارشناسارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه سمنان؛ سمنان ،ایران؛
 .۲استاد گروه روانشناسی ،دانشکدٔه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران؛

۱

مقدمه

( )۷،1۳،1۸،1۹،۲۰،۲1تأیید شده است.
باتوجه به روند رو به افزایش میزان شیوع کودک درخودمانده و نگرانی

اختالل طیف اوتیسم بهعنوان اختالل رشدی ،عبارتست از پاسخگو

والدین از وضعیت و میزان بهبود فرزندشان و همچنین اهمیت درمان

نبودن به دیگران در زمینٔه مهارتهای اجتماعی و تأخیر شدید یا

فشرده در سالهای اول زندگی و کاهش تحمیل هزینههای سنگین بر

نداشتن مهارتهای ارتباطی ،بهطوری که کودکان مبتال به این

خانواده و جامعه ،ارزیابی و درمان کودک درخودمانده ،بالفاصله بعد

اختالل ،در معاشرت بین فردی ارتباطات و بازی و روابط پیچیده،

از تشخیص ضروری بهنظر میرسد .ازاینرو تشخیص و درمان کودکان

نقایص شدید نشان میدهند ( .)1،۲میزان شیوع آن هشت در ده
هزار کودک و شروع آن پیش از سهسالگی است و با وجود

مثبت مداخالت و هم به دلیل کاهش هزینههای درمان اهمیت زیادی

نشانههایی مبنیبر آسیب کیفی در تعامل اجتماعی ،آسیبهای کیفی

پیدا میکند .پژوهش حاضر می تواند ضمن معرفی بیشتر این روش ،با

در ارتباط ،الگوهای رفتار ،عالیق و فعالیتهای محدود ،تکراری و

مشخصکردن میزان اثربخشی آن ،برای پژوهشگران و درمانگرانی که

کلیشهای تشخیص داده میشود (.)۳این اختالل فراگیر است و تمام

در حوزٔه اختالل اوتیسم فعالیت دارند ،مفید واقع گردد ،بنابراین

جنبههای عملکرد کودک از جمله مهارتهای اجتماعی ،حرکتی،

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تمرینات یکپارچگی

زبان ،مهارتهای زندگی روزانه ،بازی ،کارکردهای اجرایی ،شناخت

حسیحرکتی بر کاهش عالئم اوتیسم کودکان اختالل طیف اوتیسم

اجتماعی و مهارتهای تحصیلی را تحت تأثیر خود قرار میدهد.

انجام شد.

کودکان مبتال به اوتیسم رفتارهای نامطلوبی مانند حرکات کلیشهای،
پرخاشگری

و

رفتارهای

خودآزاری

را

از

خود

نشان

2

میدهند.حساسیت کم یا زیاد به محرکهای شنوایی ،بویایی،

پژوهش حاضر از نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی و از نظر روش

المسهای و بینایی اغلب در کودکان مبتال به اوتیسم گزارش شده است

گردآوری دادهها ،تکآزمودنی از نوع طرح  A-Bبا پیگیری بود .درمان

( .)۴اوتیسم با آسیب شدید در تعامل اجتماعی و مهارتهای

یکپارچگی حسیحرکتی بهعنوان متغیر مستقل و عالئم اوتیسم (رفتار

ارتباطی و نیز وجود رفتارها ،عالیق و فعالیتهای کلیشهای مشخص

کلیشهای ،برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی) ،بهعنوان متغیر وابسته

میشود .کودکان در پردازش اطالعات حسی اختالل داشته ،لذا

بودند .جامعٔه پژوهش ،تمامی کودکان  ۵-1۰سال مبتال به اختالل

پاسخهای غیرطبیعی به محرکات حسی (مثل پاسخهای اجتنابی و

طیف اوتیسم شهر تهران در سال  1۳۹۴که به مرکز توانبخشی شکوفان

واکنشهای بیش ازحد به آنها) نشان میدهند ( .)۵،۶اختالل و

مراجعه نموده و از طرف خود و خانوادههایشان حاضر به همکاری و

مشکالتی در زمینٔه عواطف ،مهارتهای حرکتی؛ بهخصوص حرکات

شرکت در جلسات شدند ،بودند .در پژوهش حاضر نمونٔه مدنظر شامل

ظریف دستها ،فعالیتهای روزمره زندگی و بازی ( )۷،۸مشکالتی

چهار کودک پسر مبتال به اختالل طیف اوتیسم بود که بهروش

در زمینٔه تقلید از دیگران در این کودکان دیده میشود (.)۹

نمونهگیری غیرتصادفی از نوع هدفمند ،انتخاب شدند .برای انتخاب

بهدلیل مشکالتی که کودکان مبتال به اوتیسم در زمینٔه مهارتهای مرتبط

آزمودنیها معیارهای ورود و خروج استفاده شد؛ مالکهای ورود به

با تعامالت اجتماعی ،مهارتهای برقراری ارتباط با دیگران و وجود

پژوهش عبارت بودند از :داوطلببودن جهت ورود به مطالعه (تکمیل

رفتارها و فعالیتهای کلیشهای برای خود و اطرافیان ایجاد میکنند،

فرم رضایتنامه از طرف والدین) ،محدودٔه سنی  ۵تا  1۰سال،

رویکردها و روشهای گوناگونی برای درمان کودکان مبتال به اوتیسم

کودکان سابقٔه دریافت مداخلٔه تمرینات یکپارچگی حسیحرکتی

مطرح شده است .طبق گزارشها ( )1۰در بین درمانها میتوان به

نداشتند .مالک های خروج از پژوهش نیز عبارت بود از :دارابودن

رویکرد یکپارچگی حسی آیرز ( )1۹۷۹اشاره کرد .این درمان اغلب

اختالل همراه (مانند فلج مغزی و صرع) ،استفاده از سایر روشهای

برای بهبود اختالل پردازش حسی در کودکان مبتال به اوتیسم به کار

درمانی برای درمان اوتیسم ،بهوجودآمدن مشکالت غیرقابلپیشبینی

گرفته میشود .درمان یکپارچگی حسی فرآیند عصبشناختی است که

برای کودک که منجر به قطع یا اختالل شرکت در جلسات درمان شود،

مستلزم ساماندهی احساسات از گیرندههای اصلی و کلیدی برای

عدم همکاری در هنگام مداخله یا تمایل والدین به قطع مداخله.

استفاده در فعالیتهای روزمره است ( .)1۳درمان یکپارچگی حسی

ابزار و شیوه اجرای پژوهش :ـ مقیاس گارز ( :)GARSمقیاس گارز

آیرز رویکردی رایج برای کودکان با اختالالت مربوط به پردازش حسی

چکلیستی است که به تشخیص افراد اوتیسم کمک میکند .این مقیاس

است .عناصر اصلی مداخالت درمان یکپارچگی حسی عبارتند از.1 :

توسط گیلیام ( )1۹۹۴هنجاریابی شد .روایی گارز از طریق چند

ایجاد ظرفیتهای حسی؛  .۲ارتقای موفقیت کودک؛  .۳ایجاد اطمینان

بررسی نشان داده شده است و این بررسیها تأیید میکند :الف)

در زمینٔه امنیت فیزیکی؛  .۴کمک در زمینٔه خودسازماندهی و .۵

سؤالهای خردهمقیاسها معرف ویژگیهای اوتیستیک است؛ ب)

پرورش اتحاد درمانی .این عناصر بهعنوان مؤلفههای کلیدی برای

نمرهها بهطور قوی با یکدیگر و نیز عملکرد در مقیاسهای دیگر که

شناسایی درمان یکپارچگی حسی اصیل و مناسب به کار میروند (.)1۳

در غربالگری اوتیسم است ،رابطه دارد و گارز میتواند اشخاص

تمرینهای حرکتی میتواند منجر به کاهش رفتارهای کلیشهای،

مبتال به اوتیسم را از افراد مبتال به اختالالت شدید رفتاری دیگر

افزایش پاسخهای مناسب و نیز افزایش تعامالت اجتماعی شود
(.)1۴،1۵،1۶،1۷

مؤثربودن

رویکرد

یکپارچگی

روش بررسی

متمایز کند؛ ج) نمرهها با سن رابطه ندارد؛ د) اشخاص با

تمرینات

شخصیتهای مختلف نمرههای متفاوتی در گارز نشان میدهند

حسیحرکتی در درمان کودکان مبتال به اوتیسم در پژوهشهای متعددی

( .)۲۲در پژوهش حاضر پایایی نمرٔه کل پرسشنامه و مؤلفههای رفتار

۲
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مبتال به اوتیسم با استفاده از رویکردهای مؤثر ،هم به دلیل اثرگذاری

کلیشهای ،برقراری ارتباط ،تعامالت اجتماعی و اختالالت رشدی ،

از آن کامالً آرام و مهاری روی اندامهای فوقانی و تحتانی حرکت اعمال

بهترتیب ۰٫۴۵ ،۰٫۹۲ ،۰٫۶۶ ،۰٫۹1 ،۰٫۵۳محاسبه شد (.)۲۲

میشد یا از جورابهای کشی محکم یا پارچههای استرچ روی ساق پا

آزمودنیها بعد از انتخاب ،ابتدا ارزیابی اولیه شدند و تشخیص اختالل

و ساق دست کودک بهگونهای که فشار زیادی اعمال کند ،استفاده

را دریافت کردند .سپس بررسیهای دقیق صورت گرفت و پس از

گردید .از دستکشهای سنسوری جهت مالش روی پوست نیز استفاده

فرزندشان در پژوهش ،اخذ گردید .بعد از مشخصشدن آزمودنیهای
مطالعه ،خط پایٔه هر یک از آزمودنیها در طی سه جلسه از طریق

وستیبوالر و تعادلی داده شد ،مثل حرکت فعال کودک روی اسکوتر

مشاهدات بالینی و همچنین با استفاده از مقیاس گارز ،تعیین گردید.

بورد به سمت جلو و عقب؛ جلو و عقب بردن بدن کودک روی توپ

بعد از تشخیص خط پایه ،آزمودنیها روش تمرینات یکپارچگی

بهگونهای که پاها از روی زمین بلند نشود .به دنبال تمام تمرینات ،حس

حسیحرکتی را بهصورت فردی توسط پژوهشگر پژوهش

سطحی ،عمقی و تعادلی از آزمودنیها حرکت گرفته میشد؛ مثل باال و

حاضر(نویسندٔه اول) در  ۲1جلسه بهصورت هر هفته  ۲جلسه و هر

پایین پریدن روی ترامپولین ،وزن انداختن روی دستها بهصورت

جلسه بهمدت  ۴۵دقیقه ،دریافت کردند .میزان پیشرفت آزمودنیها

فرغونی و حرکت خطی جداکردن اشکال هندسی ریز و زاویهدار از

هرسه جلسه یکبار ،ارزیابی شد و میانگین هر آزمودنی در نمرٔه کلی

داخل ظرف پرشده از نخود.

عالئم اوتیسم و مؤلفههای آن برای هر مرحله در پروندٔه هر آزمودنی

برای تجزیهوتحلیل دادهها از شاخص های آمار توصیفی (مانند جدول

ثبت گردید.

توزیع فراوانی ،نمودارها ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد) ،روش

جلسات که برطبق یک برنامٔه ازپیشتعیینشده (برنامهای که قبل از

تحلیل چشمی 1نمودار ،اندازٔه اثر ۲استفاده شد .در تحلیل چشمی با

شروع جلسات آموزش تهیه شده بود) و با استفاده از مبانی نظری و

نمودارهای ترسیمشده برای هر آزمودنی در هر متغیر ،روند تغییر در سه

درمانی تمرینات یکپارچگی حسیحرکتی آیرز که با کمک متخصصان و

رویه (سطح ،شیب و تغییرپذیری) قابل تحلیل است .در پژوهش

اساتید حوزٔه درمان اوتیسم ،تنظیم شده ،توسط پژوهشگر ،به شرح زیر

حاضر برای محاسبٔه اندازه اثر ،از اندازه اثر  dکوهن ( )1۹۹۸استفاده

اجرا گردید:

شد .طبق اندازه اثر کوهن مقادیر کمتر از صفر نشاندهندٔه اثر منفی،

طرح درمانی آیرز که بر متعادلکردن ورودیهای حس عمقی ،تعادلی و

صفر تا  ۰٫۴اندازه اثر کم ۰٫۵ ،تا  ۰٫۸اندازه اثر متوسط و  ۰٫۹یا

المسهای تأ کید میکند و شامل تمرینهایی است که در تمامی جلسات

باالتر ،اندازه اثربزرگ است (.)۲۳

تکرار شدند .در تمام جلسات ابتدای جلسه با لمس سطحی و عمقی

۳

اندامها شروع میشد و بهدنبال تحریک حسی هر اندام از آزمودنی

یافتهها

سن آزمودنی یک ۶ ،سال و  ۴ماه؛ آزمودنی دو ۶ ،سال و  ۹ماه؛

حرکت گرفته میشد .برای مثال درمانگر با استفاده از دستهای خود

آزمودنی سه ۷ ،سال و  ۶ماه و آزمودنی چهار ۶ ،سال و 11ماه و

روی دست یا پای کودک بهصورت محکم و در جهت رویش موها

میانگین سنی همٔه آزمودنیها  ۶سال و  ۷ماه بود.

لمس عمیق را اعمال میکرد .به صورت Joint Compressionو بعد

جدول  .1آمار توصیفی نمرات مربوط به عالئم اوتیسم هر یک از آزمودنیها
خط پایه
متغیر

رفتار کلیشهای

برقراری ارتباط

تعامل اجتماعی

آزمودنی

میانگین

درمان
انحراف

استاندارد

میانگین

پیگیری
انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

آزمودنی 1

۳۴٫۴۰۰

1٫۰۰

۲۹٫۳۳

۲٫۶۵

۲۵٫۳۳

۰٫۵۷

آزمودنی ۲

۳1٫۳۳

۰٫۵۷

۲۷٫۳۳

۲٫۶۵

۲۴٫۶۶

۰٫۵۷

آزمودنی ۳

۳۰٫۶۶

1٫1۵

۲۶٫۰۰

۲٫۸۹

۲۴٫۰۰

1٫۰۰

آزمودنی ۴

۳۴٫۳۳

1٫1۵

۳۰٫۰۰

۲٫۲۸

۲۶٫۶۶

۰٫۵۷

آزمودنی 1

۳۶٫۳۳

۰٫۵۷

۳۴٫۰۰

1٫۴1

۳۲٫۶۶

۰٫۵۷

آزمودنی ۲

۳۸٫۳۳

۰٫۵۸

۳۴٫۸۳

1٫۴۷

۳۳٫۳۳

۰٫۵۷

آزمودنی ۳

۳۹٫۶۶

۰٫۵۸

۳۶٫۳۳

1٫۸۶

۳۴٫۶۶

۰٫۵۸

آزمودنی ۴

۳۶٫۶۶

۰٫۵۷

۳۴٫۸۳

۰٫۷۵

۳۴٫۳۳

۰٫۵۷

آزمودنی 1

۳۷٫۶۶

۰٫۵۷

۳1٫۶۶

۳٫۲۶

۲۷٫۰۰

1٫۰۰

آزمودنی ۲

۳۴٫۰۰

1٫۰۰

۳۰٫۵۰

1٫۶۴

۲۸٫۳۳

۰٫۵۸

آزمودنی ۳

۳۹٫۶۶

۰٫۵۸

۳۴٫۳۳

۳٫۷۷

۲۹٫۶۶

۰٫۵۷

visual inspection

1

effect size

۳

2
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مصاحبٔه اختصاصی با والدین ،رضایتنامه کتبی از آنها جهت شرکت

شد.
بهدنبال تمرینات حس سطحی و عمقی به آزمودنیها تمرینات

عالئم کلی اوتیسم

آزمودنی ۴

۳۹٫۶۶

۰٫۵۸

۳۲٫۶۶

۳٫۳۸

۲۷٫۶۶

1٫1۵

آزمودنی 1

1۰۸٫۰۰

۲٫۰۰

۹۵٫۰۰

۷٫۲۶

۸۵٫۰۰

1٫۰۰

آزمودنی ۲

1۰۳٫۶۶

۰٫۵۷

۹۲٫۶۶

۵٫۷1

۸۶٫۳۳

۰٫۵۷

آزمودنی ۳

11۰٫۰۰

۲٫۰۰

۹۶٫۶۶

۸٫۴۰

۸۷٫۳۳

1٫1۵

آزمودنی ۴

11۰٫۶۶

۲٫۳1

۹۷٫۵۰

۶٫۳1

۸۷٫۶۶

۰٫۵۸

هر چهار آزمودنی مطالعهشده در مراحل درمان و پیگیری ،در مقایسه با

میزان تأثیر درمان یکپارچگی حسیحرکتی بر کاهش عالئم اوتیسم

مرحلٔه خط پایه همراه با کاهش بوده است.

کودکان پرداخته میشود.
40
30

آزمودنی1

20

آزمودنی2

10

آزمودنی3

0

آزمودنی4

نمودار  .1الگوی تغییر در نمرات ثبتشدٔه رفتار کلیشهای آزمودنیها در مراحل خط پایه ،درمان و پیگیری
همانطور که در نمودار  1مشاهده میگردد ،رفتار کلیشهای هر چهار

در آزمودنیها در مرحلٔه پیگیری ،اگرچه به خط پایه بازگشت نداشته

آزمودنی در مراحل درمان و پیگیری در مقایسه با مرحلٔه خط پایه با

است ،اما با شیب تقریباً مالیمی به سمت خط پایه در حرکت بوده،

کاهش همراه بوده است ،بهعبارت دیگر از جلسٔه  ۶درمان به بعد یعنی

ولی با عدم بازگشت به خط پایه میتوان گفت ثبات تغییر در مرحلٔه

تا پایان جلسات درمان ،تغییرات ادامه داشته است .تغییرات ایجادشده

پیگیری حفظ شده است.
45
40
35

30
25

آزمودنی1

20

آزمودنی2

15

آزمودنی3

10

آزمودنی4

5
0

نمودار  .۲الگوی تغییر در نمرات ثبتشدٔه برقراری ارتباط آزمودنیها در مراحل خط پایه ،درمان و پیگیری
همانطورکه در نمودار  ۲مشاهده میگردد ،برقراری ارتباط هر چهار

شیب مالیمی با کاهش همراه بوده است و ثبات تغییر در مرحله

آزمودنی در مراحل درمان و پیگیری در مقایسه با مرحلٔه خط پایه با

پیگیری حفظ شده است.

۴
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همانطور که در جدول  1مشاهده میگردد ،میانگین عالئم کلی اوتیسم

در ادامه با استفاده از نمودار تحلیل چشمی و اندازه اثر کوهن به بررسی

45
40
35

30
25

آزمودنی2

15

آزمودنی3

10

آزمودنی4

5
0

شده تعامالت اجتماعی آزمودنیها در مراحل خط پایه ،درمان و پیگیری
نمودار  .۳الگوی تغییر در نمرات ثبت ٔ
همانطورکه در نمودار  ۳مشاهده میگردد ،تعامل اجتماعی هر چهار

شیب تقریباً تندی با کاهش همراه بوده است و ثبات تغییر در مرحلٔه

آزمودنی در مراحل درمان و پیگیری در مقایسه با مرحلٔه خط پایه با

پیگیری نیز حفظ شده است.
120
100
80

آزمودنی1

60

آزمودنی2

40

آزمودنی3
آزمودنی4

20
0

نمودار  .۴الگوی تغییر در نمرات ثبتشدٔه عالئم کلی اوتیسم آزمودنیها در مراحل خط پایه ،درمان و پیگیری
همانطورکه در نمودار  ۴مشاهده میگردد ،عالئم کلی اوتیسم هر چهار

نتایج نمودارهای چشمی برای متغیرهای رفتار کلیشهای ،برقراری

آزمودنی در مراحل درمان و پیگیری در مقایسه با مرحلٔه خط پایه با

ارتباط ،تعامل اجتماعی و عالئم کلی اوتیسم ،حاکی از تأثیر درمان

شیب مالیمی با کاهش همراه بوده است و ثبات تغییر در مرحلٔه پیگیری

یکپارچگی حسیحرکتی بر عالئم اوتیسم کودکان بود.

نیز حفظ شده است.

۵
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آزمودنی1

20

جدول  .۲اندازه اثرکوهن تأثیر درمان یکپارچگی حسی-حرکتی بر عالئم اوتیسم آزمودنیها
متغیر

رفتارهای کلیشه ای

تعامالت اجتماعی

عالئم کلی اوتیسم

(خط پایه-درمان)

(درمان-پیگیری)

آزمودنی 1

۲٫۳۳

۲٫۰۸

آزمودنی ۲

۲٫۰۸

1٫۳۹

آزمودنی ۳

۲٫1۲

۰٫۹۳

آزمودنی ۴

۲٫۴۰

۲٫۰۰

آزمودنی 1

۲٫1۷

1٫۲۵

آزمودنی ۲

۳٫1۳

1٫۳۴

آزمودنی ۳

۲٫۴۲

1٫۲1

آزمودنی ۴

۲٫۷۵

۰٫۷۵

آزمودنی 1

۲٫۵۶

1٫۹۳

آزمودنی ۲

۲٫۵۸

1٫۷۶

آزمودنی ۳

1٫۹۸

1٫۹۳

آزمودنی ۴

۲٫۸۹

1٫۹۸

آزمودنی 1

۲٫۴۴

1٫۹۳

آزمودنی ۲

۲٫۷1

1٫۵۶

آزمودنی ۳

۲٫1۸

1٫۵۶

آزمودنی ۴

۲٫۷۷

۲٫۲۰

آزمودنی

رفتارهایی شامل پیرویکردن ،آواگرایی ،تماس چشمی ،تعامل

با توجه به دادههای بهدستآمده از جدول  ۲میتوان گفت که تغییرات
ایجادشده یعنی اندازٔه اثر درمان یکپارچگی حسیحرکتی بر بهبود رفتار

اجتماعی افزایش یافته است .از طرفی دولین ،هیلی ،لیدر و هاگز ()1۸

کلیشهای  ،برقراری ارتباط ،تعامل اجتماعی و عالئم کلی اوتیسم برای

در پژوهشی به مقایسٔه میزان تأثیر رفتاردرمانی و درمان یکپارچگی

هر چهار آزمودنی بزرگ است .فقط اندازه اثر آزمودنی چهار در مرحلٔه

حسی پرداختند و برای این منظور چهار کودک مبتال به اوتیسم را

درمان-پیگیری متوسط بود.

مطالعه کردند .نتایج نشان داد که برای هر چهار کودک ،رفتاردرمانی

4

مؤثرتر از درمان یکپارچگی حسی در کاهش میزان خودآزاری کودکان

بحث

مبتال به اوتیسم بود .پیفیفر و همکاران ( )1۹در پژوهشی بهمنظور

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تمرینات یکپارچگی

بررسی تأثیر درمان یکپارچگی حسی در درمان عالئم اوتیسم ،کودکان

حسیحرکتی بر کاهش عالئم اوتیسم کودکان اختالل طیف اوتیسم

 1۲-۶ساله را بررسی نمودند و مشخص کردند که درمان یکپارچگی

انجام شد .نتایج حاصل از بررسی دادهها و میانگینهای هر یک از

حسی بهطور معناداری عالئم اوتیسم کودکان را کاهش داده است.

آزمودنیها در مراحل درمان و پیگیری در مقایسه با مرحلٔه خط پایه

دونبار و همکاران ( )1۳رویکرد یکپارچگی حسی آیرز را برای بهبود

حاکی از آن است که میانگین نمرات رفتار کلیشهای ،برقراری ارتباط،

عملکرد کودکان مبتال به اوتیسم به کار گرفتند .چهار کودک در گروه

تعامل اجتماعی و عالئم کلی اوتیسم برای هر چهار آزمودنی با کاهش

عدم دریافت یکپارچگی حسی و بقیه در گروه درمان یکپارچگی حسی

همراه بوده است .تأثیر درمان یکپارچگی حسی بر بهبود عالئم اوتیسم

قرار گرفتند .نتایج نشان داد که نمیتوان پیشرفت کودکان گروه مداخله

کودکان در پژوهشهای مختلفی بررسی و تأیید شده است .اسمیت

را ناشی از رویکرد یکپارچگی حسی دانست و به پیشنهاد ایشان باید

( )۲۴با بهکارگیری کاردرمانی مبتنیبر روش یکپارچگی حسی آیرز ۵

مداخالت طوالنیتر و با حجم نمونٔه بیشتر برای اثبات کارایی این

کودک پیشدبستانی مبتال به اوتیسم را مطالعه نمود و نتایج مشخص

رویکرد در مبتالیان به اوتیسم انجام گردد .النگ ( )۲۵در مطالعهای

کرد که  ۴کودک از  ۵کودک مطالعهشده نشانههای بهبود را بروز دادند.

نظاممند به بررسی و مقایسٔه درمانهای مؤثر بر اوتیسم پرداخت و برای

همچنین واتلینگ و دیتز ( )۷رویکرد یکپارچهنگر آیرز را برای کودکان

این منظور ۲۵مطالعٔه انجامشده را بررسی کرد .نتایج سه مطالعه حاکی

پسر سنین پیش از دبستان به کار گرفتند و نشان دادند که در این کودکان

از تأثیر درمان یکپارچگی بر اوتیسم بود .هشت مطالعه نشان دادند که

۶
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برقراری ارتباط

اندازه اثر

اندازه اثر

حاکی از مؤثرنبودن درمان یکپارچگی حسی بود .در مطالعهای دیگر

تا چالشی را فراهم کند که مهارتهای کودک را فراتر از تواناییهای

دوماس ،مکناس و مورفی ( )۲۶در پژوهشی به بررسی تأثیر درمان

فعلیاش گسترش دهد .در این وضعیت کودک احساس ماهربودن

یکپارچگی حسی بر کنترل وضعیت نوجوانان مبتال به اوتیسم پرداختند.

میکند و وارد جریان فعالیت میشود .از طرفی درمان یکپارچگی حسی

نتایج حاکی از مؤثربودن درمان حسی بر کنترل وضعیت افراد میتال به

آیرز یک فرآیند عصبشناختی است که مستلزم ساماندهی احساسات

اوتیسم بود.

از گیرندههای اصلی و کلیدی برای استفاده در فعالیتهای روزمره است

در ایران نیز میزان تأثیر درمان یکپارچگی حسیحرکتی بر بهبود عالئم

( .)1۳عناصر اصلی مداخالت درمان یکپارچگی حسی عبارتند از.1 :

اوتیسم کودکان مطالعه شده است .احمدی و شاهی ( )۲۲طی ۲۰

ایجاد ظرفیتهای حسی؛  .۲ارتقای موفقیت کودک؛  .۳ایجاد اطمینان

جلسه درمان در هفت محور شامل آگاهی بدنی ،برنامهریزی حرکتی،

در زمینٔه امنیت فیزیکی؛  .۴کمک در زمینٔه خودسازماندهی و .۵

یکپارچگی حرکتی دوجانبه ،مهارتهای تعادلی ،هماهنگی حرکتی

پرورش اتحاد درمانی ( .)1۳در پژوهش حاضر تالش گردید که عناصر

ظریف ،مهارتهای عملکردی بینایی و مهارتهای حرکتی گفتاری به

فوق که منجربه بهبود عالئم اوتیسم میگردد ،در طول جلسات اجرا

بررسی اثربخشی تمرینهای حسیحرکتی بر افزایش مهارتهای حرکتی

شود ،بنابراین کاهش عالئم اوتیسم کودکان دور از انتظار نیست.

و ریاضی کودکان مبتال به اوتیسم پرداختند و نشان دادند که تمرینهای

اگرچه پژوهش با خود محدودیتهایی به همراه داشته است ،از جمله

حسیحرکتی بر مهارت حرکتی مؤثر است .همچنین خدابخشی ،عبدی

اینکه این پژوهش بر روی کودکان پسر مبتال به اختالل اوتیسم شهر

و ملکپور ( )۲۰در پژوهشی به بررسی تأثیر درمان یکپارچگی حسی

تهران انجام شد ،لذا پیشنهاد میگردد که برای هر دو جنسیت (دختر و

بر تعامل اجتماعی و عملکرد حسی و حرکتی  ۲۴کودک ( ۲۲پسر و ۲

پسر) ،نیز پژوهشهای مشابه این پژوهش انجام شود .در پژوهشهای

دختر) مبتال به اوتیسم در طی  ۲۵هفته ( 1۰۰جلسه) پرداختند .نتایج

بعدی با استفاده از طرحهای بینگروهی مانند شبهآزمایشی ،با

پسآزمون و پیگیری نشان داد که کودکان تحت درمان یکپارچگی حسی

درنظرگرفتن گروه کنترل میزان تأثیر درمان یکپارچگی حسیحرکتی با

از نظر تعامل اجتماعی و عملکرد دیداری و شنیداری تغییرات مثبت

سایر درمانها مانند تحلیل رفتار کاربردی ،دارودرمانی ،آموزشهای

قابلمالحظهای داشتند و این درمان بهطور معناداری منجربه کاهش

رفتاری و مداخالت مرتبط با والدین و خانواده مقایسه شود .با توجه

عالئم اوتیسم در کودکان مبتال شد .پیراستهجو ( )۲1در پژوهشی به

به اینکه گروه نمونه را کودکان پسر مبتال به اختالل اوتیسم در شهر

بررسی اثربخشی درمان یکپارچگی حسی بر کاهش نشانگان اختالل

تهران ،تشکیل میدادند ،تعمیم نتایج به سایر گروهها باید با احتیاط

اوتیسم  ۲۰کودک  ۷تا  11سال مبتال به اوتیسم پرداخت .درمان

همراه شود.

یکپارچگی حسی به مدت  ۳ماه و بهصورت دو روز در هفته انجام شد.

۵

یافتهها نشان دادند که درمان یکپارچگی حسی باعث افزایش معنادار

نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان یکپارچگی حسیحرکتی در

مهارتهای ارتباطی ،تعامل اجتماعی و پردازش حسی در مؤلفههای

کاهش عالئم اوتیسم کودکان طیف اوتیسم مؤثر بوده است ،همچنین

پردازش آگاهی بدن و تعادل و حرکت شده است .اینکه چگونه میتوان

اُفتی که در مرحلٔه پیگیری در مقایسه با مرحلٔه درمان مشاهده میشود

این تأثیرات را تبیین کرد شاید بتوان گفت که درمان یکپارچگی حسی

نشان دهندٔه این است که باید تعداد جلسات درمانی را افزایش داد تا

بر روی میل درونی کودک یا انگیزٔه ذاتی برای تعامل با محیط و تولید

رژیم حسی کودک کامل شود و به نتیجٔه مطلوب رسید.

استفاده از آن جریان مییابد .کودکان جذب فعالیتهایی میشوند که
دروندادهای حسی را سازمان داده و چالشی بهدستآوردنی را ارائه

۷
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درمانهای تلفیقی بر کاهش عالئم اوتیسم مؤثر هستند 1۴ .مطالعه

میکنند .متخصص کاردرمانی اجرای کودک را چارچوببندی میکند
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