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Abstract
Objective: Autism spectrum disorder (ASD) with impairment in communication skills, stereotypes and significant impairment in social
interactions. Stereotypes have been seen associated with different degrees of behavioral problems in children with autism spectrum disorder.
The aim of this study was the effective combination of sensory integration training and behavior modification to the improvement of stereotyped
behavior in children with autism spectrum disorder.
Methods: The research procedure was single-subject design (A-B-A with baseline, treatment and follow up steps). The sample group was
included four subjects that were selected by purposeful sampling method. Autism children boys participated in 20 sessions of the combination
of sensory integration training and behavior modification. Assessment instrument was the Gilliam Autism Rating Scale (GARS). The analysis
on the results was performed using the visual inspection and Cohen's defect size.
Results: The result of visual inspection indicates that the effectiveness of the combination of sensory integration training and behavior
modification on an improvement of stereotypic behaviors in ASD children. The result of Cohen's effect size indicates that is the large effect size
combination of sensory integration training and behavior modification on stereotypic behaviors in treatment-follow. Only effect size sensorymotor integration training in treatment-follow-up was low and medium.
Conclusion: This information can be used in therapeutic schematization and Clinical Interventions for an improvement of stereotypic behaviors
in ASD children.
Keywords: Sensory-Motor Integration Training, Behavior Modification, Stereotype Behaviors, Autism Spectrum Disorder.
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چکیده

هدف :اختالل طیف اتیسم با نقص در مهارتهای ارتباطی ،رفتارهای کلیشهای و نقص زیاد در تعامالت اجتماعی همراه است .یکی از مشکالت رفتاری که به درجات مختلف
در کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم دیده میشود ،رفتارهای کلیشهای است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ترکیب درمان یکپارچگی حسی-حرکتی و اصالح رفتار بر

رفتار کلیشهای کودکان اختالل طیف اتیسم انجام شد.

روشبررسی :اختالل طیف اتیسم با نقص در مهارتهای ارتباطی ،رفتارهای کلیشهای و نقص زیاد در تعامالت اجتماعی همراه است .یکی از مشکالت رفتاری که به درجات
مختلف در کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم دیده میشود ،رفتارهای کلیشهای است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ترکیب درمان یکپارچگی حسی-حرکتی و اصالح

رفتار بر رفتار کلیشهای کودکان اختالل طیف اتیسم انجام شد.
یافتهها :نتایج نمودارهای چشمی حاکی از تأثیر ترکیب درمان یکپارچگی حسی-حرکتی و اصالح رفتار بر رفتار کلیشهای کودکان اختالل طیف اتیسم بود .نتایج بررسی تغییرات

ایجادشده از طریق اندازهاثر کوهن ،حاکی از آن بود که اندازهاثر ترکیب درمان یکپارچگی حسی-حرکتی و اصالح رفتار ،بر رفتار کلیشهای کودکان اختالل طیف اتیسم در مرحلٔه

خط پایه-درمان زیاد و اندازهاثر در مرحلٔه درمان-پیگیری کم و متوسط بود؛ بنابراین میتوان گفت که ترکیب درمان یکپارچگی حسی-حرکتی و اصالح رفتار بر رفتار کلیشهای
کودکان مبتال به اتیسم مؤثر بوده است.

نتیجهگیری :از نتایج پژوهش حاضر میتوان در راستای برنامهریزی درمانی و مداخالت بالینی ،بهمنظور کاهش و درمان رفتار کلیشهای کودکان با اختالل اتیسم استفاده کرد.

کلیدواژهها :یکپارچگی حسی-حرکتی ،اصالح رفتار ،رفتار کلیشهای ،اختالل طیف اتیسم.

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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زارعی۳

۱

مقدمه

به صورت ترکیبی (ترکیب درمانی با درمانهای دیگر) بر اختالل طیف
اتیس م بررس ی ش ده اس ت .در پژوهش حاض ر درمان ترکیبی درمان

اختالل طیف اتیسم از اختالالت عصبی -رشدی بسیار شایع است و

یکپارچگی حسی و اصالح رفتار هدف بود.

ش یوع آن از یک در هر  1۵۰کودک در س ال  ۲۰۰۰به یک در هر ۶۸

درمان یکپارچگی حس ی فرایندی عص بش ناختی بوده که مس تلزم

کودک در سال  ۲۰1۰رسیده است .شایعترین سن شروع عالئم1۲ ،

ساماندهی احساسات از گیرندههای ا صلی و کلیدی برای استفاده در

تا  1۸ماهگی بوده و ش یوع آن در پس ران ،حدود چهار تا پنج برابر

فعالیتهای روزمره اس ت .درمان یکپارچگی حس ی آیرز رویکردی

ببی شتر از دختران است؛ به طوری که از هر  ۴۲کودک پسر ،یک نفر و
از هر  1۸۹کودک دختر یک نفر مبتال به اختالل طیف اتیس م هس تند

عناصر اصلی مداخالت درمان یکپارچگی حسی عبارتند از -1 :ایجاد

( .)1اختالل طیف اتیس م با اختالل در تعامالت اجتماعی متقابل،

ظرف یتهای حس ی -۲ ،ارتقای موفقیت کودک -۳ ،ایجاد اطمینان

همراه با حض ور محدود و تکراری و رفتارهای کلیش های مش خص

در زمینٔه امنیت فیزیکی -۵ ،کمک در زمینٔه خودس ازماندهی و -۶

میگردد ( .)۲این اختالل فراگیر است و تمام جنبههای عملکرد کودک

پرورش اتحاد درمانی .این عناص ر بهعنوان مؤلفه های کل یدی برای

ازجمل ه مه ارته ای اجتم اعی ،حرکتی ،زب ان ،مه ارته ای زن دگی

ش ناس ایی درمان یکپارچگی حس ی اص یل و مناس ب به کار میروند

روزانه ،بازی ،کارکرد های اجرایی ،ش ناخت اجتماعی ومهارت های

(.)1۰

تحصیلی را تحت تأثیر خود قرار میدهد .کودکان دارای اختالل اتیسم

رویکرده ای رفت اری ،مجموع های قوی و گس تردهای از اص ول و

رفتارهای نامطلوبی مانند پرخاشگری و رفتارهای خودآزاری و حرکات

تکنیکها را برای درمان اختالل طیف اتیسم فراهم کردهاند .در اصالح

کلیشهای را ازخود نشان میدهند (.)۳

رفتار ،فنون و روشهای ارزیابی ،شرطیسازی کنشگر در دامنٔه وسیعی

ش واهد اخیر نش ان میدهند که کودکان دارای اختالل طیف اتیس م،

از مش کالت در موقعیتهای مختلف به اجرا گذاش ته میش ود .این

اغلب س طوح باالیی از مش کالت رفتاری همزمان را نمایش میدهند

روش با تغییر ش رایط پیشآیند و پیامدها به این مش کالت میپردازد.

( .)۴،۵هم درونیسازی مشکالت (مانند افسردگی ،شکایات جسمی،

بعد از اینکه هدفهای درمانجویان ارزیابی ش د ،رفتارهای خاص ی،

اض طراب و کنارهگیری اجتماعی) و هم برونیس ازی مش کالت (مانند

هدف قرار میگیر ند .هدف از تقو یت ،خواه مث بت یا منفی ،افزایش

پرخاش گری ،بیشفعالی و تخریب) ،از مش کالتی هس تند که در حال

رفتار مدنظر ا ست ( .)11تقویت مثبت م ستلزم افزودن چیز با ارز شی

حاضر در کودکان دارای اختالل طیف اتیسم گزارش میگردد (.)۶

برای فرد ( مان ند تحس ین ،توجه ،پول یا غذا) بهعنوان پ یامد رف تار

اختالل طیف اتیسم با الگوهای رفتار ،تمایالت یا فعالیتهای تکراری

خاص اس ت .محرکی که بعد از رفتار ،قرار دارد تقو یتکنندٔه مثبت

نیز تعریف شده که بسته به سن و توانایی ،مداخله و کمکهای جاری،

اس ت .ز مانی که هدف بر نا مهای کاهش یا برطرفکردن رف تار های

دامنهای از جلوهها را نش ان میدهد .رفتارهای کلیش های یا تکراری،

ناخوش ایند اس ت ،از تقویت مثبت برای افزایش فراوانی رفتارهای

ازجمله حرکات کلیشهای ساده (مثل دستزدن ،ضربهزدن با انگشت)،

خوش ایند که جایگزین رفتارهای ناخوش ایند میش وند ،اس تفاده

اس تفادٔه تکراری از اش یا (مثل چرخاندن س که ،به ص فکردن

میگردد .تقویت منفی گریختن از محرکهای آزارنده (ناخوش ایند) یا

اس باببازیها) و گفتار تکراری (مانند پژواکگویی ،طوطیوار گفتن

اجتناب از آنها را ایجاب میکند .دراینحال فرد انگیزه پ یدا میکند تا

تأخیری یا فوری کلمات ش نیدهش ده؛ اس تفاده از «ش ما» هنگام

برای اجتناب از و ضعیتی ناخو شایند ،رفتار خو شایندی را ن شان دهد.

اش ارهکردن به خود؛ اس تفادٔه قالبی از کلمات ،عبارتها یا الگوهای

روش کن شگر دیگر برای تغییر رفتار خامو شی ا ست که به دریغ دا شتن

واجشناختی یا عروضی) .چسبیدن بیشازحد به روال عادی و الگوهای

تقویت از پاسخی که قبالً تقویت شده ،اشاره دارد (.)11

محدود رفتار میتوانند بهصورت مقاومت در برابر تغییر (مثل ناراحتی

مؤثربودن رویکرد یک پارچگی تمری نات حس یحرکتی و رف تاردر مانی

از تغییرات ظاهراً جزیی ،مانند بس تهبندی غذای مطلوب ،اص رار بر

بهطور مس ت قل در در مان کود کان مبتال به اتیس م در پژوهش های

چسبیدن به مقررات؛ خشکی تفکر) یا الگوهای تشریفاتی رفتار کالمی

مختلفی تأیید ش ده اس ت ،اما بررس ی ترکیب این دو درمان کمتر

یا غیرکالمی (مثل قدمزدن دورتادور جایی) ،آش کار ش وند .تمایالت

موردتوجه پژوهشگران بوده اس ت .ازجمله پژوهشهای انجامش ده،

ب سیار محدود و ثابت در اختالل طیف اتی سم ،از نظر شدت یا تمرکز

پژوهش های دولین و همکاران بوده اس ت ( .)1۲،1۳اختالل طیف

نابهنجار ه ستند (برای مثال ،کودک به جاروبرقی دلم شغول می شود؛

اتیس م هم در بخش س المت عمومی و هزینههای عمومی نگرانیای

فرد بزرگس ال س اعات زیادی را ص رف نوش تن برنامههای زمانی

مهم به ش مار میرود ( ،)1۴لذا درمان افراد با این اختالل ض رورت

میکند) .عالوهبرآن واکنش مفرط به تش ری فاتی که مزه ،بو ،بافت یا

دارد .پژوهش ح اض ر ب ا ترکی ب مب انی نظری رویکرد تمرین ات

ظاهر غذا را ش امل میش وند یا محدودیتهای غذایی مفرط ش ایع

یکپارچگی حسیحرکتی و اصالح رفتار در درمان عالئم اتیسم میتواند

هستند و میتوانند ویژگی بیانگر اختالل طیف اتیسم باشند (.)۷،۸،۹

ضمن کمک به والدین و خانوادههای کودکان مبتال به اتیسم ،به کاهش

بهدلیل مشکالتی که کودکان مبتال به اتی سم درزمینٔه مهارتهای مرتبط

مش کالت خانوادهها و در س ط وس یعتر ،جامعه ،در این زمینه ،مفید

با تعامالت اجتماعی ،مهارت های برقراری ارتباط با دیگران و وجود

و راهگش ا باش د .انجام پژوهش حاض ر میتواند ض من معرفی بیش تر

رفتارها و فعالیتهای کلیش های برای خود و اطرافیان ایجاد میکنند،

این روش ،با مش خصکردن میزان اثربخش ی ترکیب رویکرد تمرینات

رویکرد ها و روش های گو ناگونی به در مان کود کان مبتال به اتیس م

یکپ ارچگی حس یحرکتی و اص الح رفت ار ،برای پژوهش گران و

پرداخ تها ند .مؤثربودن برخی درمان ها بهطور مس ت قل و برخی دیگر
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رایج برای کودکان دارای اختالالت مربوط به پردازش حس ی اس ت.

درمانگرانی که در حوزٔه اختالل اتیس م فعالیت دارند ،مفید واقع گردد،

میش ود .تعامالت اجتماعی س ومین خردهمق یاس بوده که ش امل

بنابراین انجام پژوهش حاض ر اهمیت داش ت .باتوجه به تمهیدات

گویههای ۲۹تا ۴۲است .چهارمین خردهآزمون اختالالت رشدی است

ی ادش ده پژوهش ح اض رب ا ه دف ترکی ب تمرین ات یکپ ارچگی

که شامل گویههای ۴۳تا ۵۶می شود ( .)1۵این ت ست در ایران تو سط

حس یحرکتی و اص الح رفتار در کاهش رفتارهای کلیش های کودکان

احمدی و همکاران اعتباریابی شده است ( .)1۶در پژوهش حاضر از

مبتال به اختالل طیف اتیسم انجام شد.

مؤلفٔه رفتارهای کلیش های این مقیاس اس تفاده ش د و پایایی نمرٔه کل

روش بررسی

آزمودنی ها بعد از انتخاب ،ابتدا ارز یابی اول یه ش دند و تش خیص

پژوهش حاض ر از نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی و از نظر روش
گردآوری دادهه ا ،ت

اختالل را دریافت کردند .س پ

آزمودنی از نوع ( A-B-Aخط پ ای ه؛ درم ان،

پ

پیگیری) بود .ترکیب درمان یکپارچگی حس یحرکتی و اص الح رفتار

بررس یهای دقیق ص ورت گرفت و

از مصاحبٔه اختصاصی با والدین ،رضایتنامٔه کتبی از آنها جهت

ش رکت فرزندش ان در پژوهش ،اخذ ش د .بعد از مش خصش دن

بهعنوان متغیر مس تقل و رفتار کلیش های بهعنوان متغیر وابس ته بودند.

آزمودنیهای مطالعه ،خط پایٔه هر یک از آزمودنیها در طی س هجلس ه

نمونٔه پژوهش حاض ر را تمامی کودکان ۵تا 1۰س ال مبتال به اختالل

از طریق مش اهدات بالینی و همچنین با اس تفاده از مق یاس گارز،

طیف اتیس م در ش هر تهران در س ال 1۳۹۵که به مرکز توانبخش ی

مشخص گردید.

ش کوفان مراجعه نموده و از طرف خود و خانوادههایش ان حاض ر به

ب عد از مش خصش دن خط پا یه ،آزمودنی ها ترک یب یک پارچگی

همکاری و ش رکت در جلس ات بودند ،تش کیل دادند .در پژوهش

حس یحرکتی و اص الح رفتار را بهص ورت فردی توس ط پژوهش گر در

حا ضر نمونٔه موردنظر شامل چهار کودک پ سر مبتال به اختالل طیف

 ۲۰جل سه به صورت هر هفته  ۲جل سه و هر جل سه بهمدت  ۴۵دقیقه،

اتی سم بود که به روش نمونهگیری غیرتصادفی از نوع هدفمند ،انتخاب

در یافت کرد ند .برای هر آزمودنی  ۳بار مق یاس گارز ث بت ش د؛ طی

شدند .برای انتخاب آزمودنیها معیارهای ورود و خروج استفاده شد:

دوهفته بهعنوان خط پایه و با ش روع مداخالت ،میزان پیش رفت هر

مالک های ورود به پژوهش ع بارت بود ند از :داوط لببودن جه ت

آزمودنی بعد از هر ۴جلس ه با مق یاس گارز ارز یابی گرد ید .نتایج در

ورود به مطالعه (تکمیل فرم رض ایتنامه از طرف والدین) ،محدودٔه

پرو ندٔه هر آزمودنی ث بت ش ده و ب عد از قطع مداخ له ،م جدداً طی

سنی ۵تا 1۰سال ،کودکان سابقه دریافت مداخلٔه تمرینات یکپارچگی

دوهفته در مرحلٔه پیگیری ،هر آزمودنی ۳بار ارزیابی ش د که نتایج آن

ح سیحرکتی و ا صالح رفتار را ندا شتند .مالکهای خروج از پژوهش

در نمودار  1ارائه شده است.

نیز عبارت بودند از :دارابودن یک اختالل همراه ( مانند فلج مغزی یا

جلس ات مداخله بر طبق برنامٔه از پیش تعیینش ده (برنامهای که قبل

ص رع) ،اس تفاده از س ایر روشهای درمانی برای درمان اتیس م،

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

بهوجودآ مدن مش کالت غیر قا بلپیشبینی برای کودک مان ند بروز

در مانی تمری نات یک پارچگی حس یحرکتی آیرز و رف تاردر مانی که با

بیماری برای کودک که منجر به قطع یا اختالل ش رکت در جلس ات

کمک متخص ص ان و اس اتید حوزٔه درمان اتیس م ،تنظیم ش ده بود،

درمان ش ود ،عدم همکاری در هنگام مداخله یا تمایل والدین به قطع

توسط پژوهشگر ،به شرح زیر اجرا گردید:

مداخله.

-ماشینبازی در مسیری که برای کودک مشخص شده بود؛

ابزار و شیؤه اجرای پژوهش:

-بازی با حبابساز و دنبالکردن حبابها و ترکاندن آنها.

-1مقیاس گارز  :این مقیاس چکلیس تی اس ت که به تش خیص افراد

-نگهدا شتن و حمل و سایل (و سایل را بدون پرتکردن آنها جابهجا

اتیس م کمک میکند .این مقیاس توس ط گیلیام ( )1۹۹۴هنجاریابی

کند) همراه مادر یا درمانگر.

ش د .روایی آزمون نیز از طریق مقایس ه با س ایر ابزارهای تش خیص

-طبلزدن با هدف تقلید حرکت دست درمانگر.

اتیس م تأیید ش ده اس ت .روایی گارز از طریق چند بررس ی نش ان داده

-انجام دس تور حرکتی :حرکت ابتدا توس ط درمانگر یا مادر انجام

شده و این برر سیها تأیید میکند که :الف) سؤالهای خردهمقیاسها

میشد وسپ

معرف ویژگیهای اوتی ستیک ا ست؛ ب) نمرهها بهطور قوی با یکدیگر

از کودک خواسته میشد آن را انجام دهد.

-آدام جویدن به جای گاز گرفتن پش ت دس ت (گاز گرفتن دس ت

و نیز عملکرد در مق یاس های دیگر که در غربالگری اتیس م اس ت،

جزو رفتارهای ۲تا از کیس هها بود که در جلس اتی که این رفتار زیاد

رابطه دارد و گارز میتواند اش خاص مبتال به اتیس م را از افراد مبتال به

تکرار میشد از آدام

اختالالت ش دید رفتاری دیگر متمایز کند؛ ج) س ن با نمرهها رابطه

استفاده میشد).

-ا ستفاده از د ستبندی که و سایل صدا ساز روی آن چ سبانده شده بود

ندارد؛ د) اش خاص با ش خص یتهای مختلف نمرههای متفاوتی در

وکودک هرچه دس ت خود را بیش تر حرکت میداد بلندی ص دا بیش تر

گارز نش ان میدهند .این تس ت برای اش خاص ۳تا ۲۲س اله مناس ب

میشد (برای کیسههایی که حرکت بالبالزدن داشتند)

اس ت که میتواند بهوس یلٔه والدین و متخص ص ین در مدرس ه یا خانه

-اس تفاده از راهنمای کالمی مثل به من نگاه کن ،ب

کامل شود .تست شامل ۴خردهمقیاس است که هر خردهمقیاس شامل

اس ت ،همزمان

با صدای غیرگفتاری مثل ضربهزدن روی میز یا ایجاد صدای ناگهانی.

 1۴گو یه اس ت .اولین خردهمق یاس رف تار های کلیش های بوده که

-انجام همزمان برخی تمرینات یکپارچگی حسیحرکتی با رفتار هدف

ش امل1تا 1۴مورد اس ت .این خردهآزمون موارد رفتارهای کلیش های،

مثل پریدن روی ترامپولین و همزمان ض ربهزدن به توپ یا پرتکردن

اختالالت حرکتی ،رفت اره ای عجی بوغری ب را توص یف میکن د.

آن،پیداکردن خوراکی همراه با شی هدف از داخل ظرف نخود.

خردهمقیاس دوم که برقراری ارتباط اس ت ،موارد 1۵تا۲۸را ش امل

۳
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پرسشنامه و مؤلفٔه رفتار قالبی بهترتیب ۰٫۶۶ ،۰٫۹1محاسبه گردید.

-در ت مام مرا حل فوق با مش ورت مادر ،خوراکی محبوب کودک

 -تقریباً از حدود جلس ات پنج وش ش به بعد رفتارهای قالبی کاهش

مشخص شد و بهعنوان جایزه در اختیار کودک قرار گرفت.

پیدا کرد .مادران آزمودنیها هم گزارش کرد ند که تعداد دفعات انجام

-کودک در جلسات اول بعد از هر رفتار درست جایزه میگرفت وکم

رفتار در خانه هم کمتر ش ده اس ت .روند جلس ات پژوهش حاض ر در

کم فاصلٔه دریافت جایزه بیشتر شد.

شکل  1مشخص شده است.

برای تجزیهو تحلیل داده ها از ش اخص های آمار توص یفی (مانند
ج دول توزیع فراوانی ،نموداره ا ،درص

د ،می انگین ،انحراف

۳

استاندارد) ،روش تحلیل چشمی نمودارها ،اندازهاثر استفاده شد .در

یافتهها

در این بخش ابتدا نتایج توصیفی نمرات مربوط به رفتارهای کلیشهای

تحلیل چش می 1با نمودارهای ترس یمش ده برای هر آزمودنی در هر

هر یک از آزمودنیها در مراحل خط پایه ،درمان و پیگیری ارائه شده

متغیر ،روند تغییر در س ه رویه (س ط  ،ش یب و تغییرپذیری) قابل

است .سپ

تحلیل اس ت .در پژوهش حاض ر برای محاس بٔه اندازهاثر ۲از اندازهاثر

اندازهاثر تأثیر ترکیب درمان یکپارچگی حسیحرکتی و

اصالح رفتار بر رفتار کلیشهای آزمودنیها با استفاده از نمودار تحلیل

dکوهن ( )1۹۹۸اس تفاده ش د .طبق اندازهاثر کوهن مقادیر کمتر از

چشمی و اندازهاثر کوهن محاسبه و بررسی شد.

ص فر نش اندهندٔه اثر منفی ،ص فر تا  ۰٫۴اندازهاثر کم ۰٫۵ ،تا ۰٫۸
اندازهاثر متوسط و  ۰٫۹تا باالتر ،اندازه اثر باال است (.)1۷

جدول  .1آمار توصیفی نمرات مربوط به رفتار کلیشهای هر یک از آزمودنیها
خط پایه

پیگیری

درمان

آزمودنی

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمودنی1

۳۴٫۰۰

1٫۰۰

۲۴٫۴۰

1٫1۴

۲۴٫۳۳

۰٫۵۷

آزمودنی۲

۳1٫۳۳

۰٫۵۷

۲۴٫۴۰

1٫1۴

۲۴٫۰۰

۰٫۰۰۰

آزمودنی۳

۳۰٫۶۶

1٫1۵

۲۵٫۴۰

1٫1۴

۲۴٫۶۶

۰٫۵۷

آزمودنی۴

۳۴٫۳۳

1٫1۵

۲۴٫۶۰

1٫۵1

۲۳٫۶۶

۰٫۵۷

همانطور که در جدول 1مشاهده میگردد ،میانگین رفتار کلیشهای هر

است که آزمودنیها در مقیاس گارز کسب کردند.

چهار آزمودنی مطالعه در مراحل درمان و پیگیری ،در مقایسه با مرحلٔه

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

خط پایه همراه با کاهش بوده است .در اینجا میانگین بهدستآمده

میزان تأثیر ترکیب درمان یکپارچگی حسیحرکتی و اصالح رفتار بر

حاصل میانگین ۳مرحلٔه خط پایه۵ ،مرحلٔه درمان و  ۳مرحلٔه پیگیری

کاهش رفتار کلیشهای کودکان پرداخته میشود.

visual inspection

1

effect size

۴

2
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شکل  .1مراحل و روند اجرای پژوهش

۴۰
۳۵
۳۰
۲۵

آزمودنی 1

۲۰

آزمودنی 2

1۵

آزمودنی 3

1۰

آزمودنی 4

۵

۰

همانطور که در نمودار 1مشاهده میگردد ،رفتار کلیشهای هر چهار

کاهش همراه بوده است و ثبات تغییرات در مرحلٔه پیگیری نیز حفظ

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

شده است.

جدول  .۲اندازهاثر تأثیر ترکیب درمان یکپارچگی حسیحرکتی و اصالح رفتار بر رفتار کلیشهای آزمودنیها
اندازهاثر

اندازهاثر

(خط پایهدرمان)

(درمانپیگیری)

آزمودنی1

۸٫۳۰

۰٫۰۴

زیاد

آزمودنی۲

۵٫۲1

۰٫۲۸

زیاد

کم

آزمودنی۳

۳٫۷۳

۰٫۵۲

زیاد

متوسط

آزمودنی۴

۶٫۹۰

۰٫۶۷

زیاد

متوسط

اندازه اثر کل

۵٫۵۸

۰٫۳۸

زیاد

کم

آزمودنی

تفسیر dکوهن خط پایهدرمان

تفسیر dکوهن درمانپیگیری
کم

با توجه به دادههای بهدستآمده از جدول ( ۲ستون اول نشاندهندٔه

خطوط میانگین  ۲±انحراف استاندارد رسمشده بر روی نمودار تحلیل

مقادیر دیکوهن در مرحلٔه خط پایهدرمان و مقادیر ستون دوم

چش می نیز مش خص میکند که رفتار کلیش های آزمودنی هر چهار

نشاندهندٔه دیکوهن در مرحلٔه درمانپیگیری است) ،میتوان گفت:

آزمودنی در مرحلٔه درمان تغییر داش ته اس ت و تغییر در مرحلٔه پیگیری

تغییرات ایجادشده یعنی اندازهاثر ترکیب درمان یکپارچگی حسیحرکتی

نیز با تداوم همراه بوده است.

و اصالح رفتار بر بهبود رفتار کلیشهای برای هر یک از آزمودنیها نیز

اندازهاثر تغییرات ایجادش ده یعنی اندازهاثر درمان ترکیبی یکپارچگی

در مرحلٔه خط پایهدرمان برای آزمودنی یک ،زیاد ( )۸٫۳۰و آزمودنی

حس یحرکتی و اص الح رفتار بر بهبود رفتار کلیش های برای هر چهار

دو ،زیاد ( )۵٫۲1و آزمودنی سه ،زیاد ( )۳٫۷۳و آزمودنی چهار نیز زیاد

آزمودنی در مرحلٔه خط پا یهدرمان باال اس ت که این نتی جه حاکی از

( )۶٫۹۰است .در مرحلٔه درمانپیگیری برای آزمودنی یک ،کم ()۰٫۰۴

ت أثیر زی اد درم ان ترکیبی یکپ ارچگی حس یحرکتی بر بهبود رفت ار

و آزمودنی دو ،کم ( )۰٫۲۸و آزمودنی سه ،متوسط ( )۳٫۷۳و آزمودنی

کلی شهای کودکان مبتال به اتی سم بوده است .میزان اندازهاثر آزمودنیها

چهار نیز متوسط ( )۰٫۶۷است .اندازهاثر کل نیز در مرحلٔه خط

در مرحلٔه درمانپیگیری حاکی از آن اس ت که اندازهاثر درمان ترکیبی

پایهدرمان ،زیاد ( )۵٫۵۸ولی در مرحلٔه درمانپیگیری کم ()۰٫۳۸

یکپارچگی حس یحرکتی و اص الح رفتار در بهبود رفتار کلیش های

است؛ بنابراین میتوان گفت که ترکیب درمان یکپارچگی حسیحرکتی

کودکان مبتال به اتیس م در مرحلٔه یادش ده برای آزمودنیهای س ه و

و اصالح رفتار بر بهبود رفتار کلیشهای مبتال به اتیسم مؤثر بوده است،

چهار ،بیش تر از آزمودنیهای دو و س ه اس ت ،بدینمعنا که درمان

زیرا اندازهاثر زیاد و مثبت است ( .)۵٫۵۸این تأثیر در مرحلٔه خط

ترکیبی یکپ ارچگی حس یحرکتی و اص الح رفت ار ب هترتی ب برای

پایهدرمان ( ،)۵٫۵۸بیشتر از مرحلٔه درمان پیگیری ( )۰٫۳۸است.

آزمودنیهای س ه و چهار تأثیر بیش تری داش ته اس ت .باتوجه به نتایج
نمودار چشمی و اندازهاثر بهدستآمده ،میتوان گفت که درمان ترکیبی

4

یکپارچگی حس یحرکتی و اص الح رفتار بر بهبود رفتار کلیش های

بحث

کودکان مبتال به اتیسم مؤثر است.

نتایج حا صل از بررسی دادهها و میانگینهای هر یک از آزمودنیها در

مؤثربودن این درمان بر رف تار های کلیش های با یاف ته های م طال عات

مراحل درمان و پیگیری در مقایس ه با مرحله خط پا یه حاکی از آن

دولین وهمکارانش همخوان است .آنها نشان دادند که درمان ترکیبی

اس ت که میانگین نمرات رفتار کلیش های هر چهار آزمودنی با کاهش

یکپارچگی حس یحرکتی و اص الح رفتار در یک پس ر ۹س اله که

همراه بوده اس ت .نتایج بررس ی نمودار تحلیل چش می برای هر چهار

رفتارهای خودآزاری دا شت ،در کاهش م شکالت رفتاری کودک مؤثر

آزمودنی نش اندهندٔه ش یب تند تغییر رفتار کلیش های آزمودنیهاس ت.

۵
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ی آزمودنیها در مراحل خط پایه ،درمان و پیگیری
نمودار .1الگوی تغییر در نمرات ثبتشدٔه رفتار قالب ِ

مقای سٔه میزان تأثیر رفتاردرمانی و درمان یکپارچگی ح سی پرداختند و

ش هر تهران انجام ش د ،لذاپیش نهاد میگردد که در س ایر فرهنگها و

برای این منظور چهار کودک مبتال به اتیس م را مطالعه کردند .نتایج

شهرها برای هر دو جنسیت (دختروپسر) ،نیز پژوهشهای مشابه این

نش ان داد که برای هر چ هار کودک رف تاردر مانی مؤثرتر از در مان

پژوهش انجام شود .در پژوهشهای بعدی با استفاده از طرحهای بین

یکپارچگی حس ی در کاهش میزان خودآزاری کودکان مبتال به اتیس م

گروهی مانند ش بهآزمایش ی ،با درنظرگرفتن گروه کنترل میزان تأثیر

بود ( .)1۳در تبیین این یافته میتوان گفت که در پژوهش حاض ر در

درمان ترکیبی یکپارچگی حسیحرکتی و اصالح رفتار با سایر درمانها

طول جلس ات درمان برای کاهش رفتار کلیش های آزمودنی ها بدین

مانند دارودرمانی ،مداخالت مرتبط با والدین و خانواده مقای سه شود.

شکل عمل شد .ابتدا تحریکات ح سی به کودک داده شد ،مثل لم

همچنین اثربخشی هر یک از روشهای درمان یکپارچگی حسیحرکتی

عمیق دس تها و پاهای کودک توس ط پژوهش گر با اس تفاده از

و اصالح رفتار بهصورت مقایسهای با یکدیگر بررسی شوند .باتوجه به

دستکشهای نرم و زبر ،بستن باند کشی و پارچههای استرج دور ساق

این که گروه نمونه ،کوکان پسر مبتال به اختالل اتی سم در شهر تهران را

پا و س اق دس تهای کودک؛ در این حالت از کودک خواس ته میش د

تش کیل میدهند ،تعمیم نتایج به س ایر گروهها و فرهنگها باید با

که خودش را از زیر یک زیرانداز بیرون بکشد با توپ  cpروی پا و تنٔه

احتیاط همراه باشد.

کودک فش ار داده میش د یا اینکه خواس ته میش د روی س طوحی که

۵

پارچه پشمی و
ٔ
زبری متفاوتی دارد ،مثل سطوحی که از شن و ماسه یا

نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان ترکیبی یکپارچگی

موکت تهیه ش ده بود ،راه برود یا بپرد .در طول انجام تمرینات نیز به

حسیحرکتی و اصالح رفتار بر کاهش رفتار کلیشهای کودکان مبتال به

طور پیوسته و طبق برنامٔه تعیین شده از تقویتکنندههای مثبت استفاده

اتیسم مؤثر بوده است ،لذا روانشناسان بالینی و روانشناسان این حوزه

میش د .تمرینها و تقویتهای ارائهش ده در طول جلس ات درمان به

میتوانند از راهبردها و فنون و پروتکل درمانی استفادهشده در پژوهش

کاهش رفتار های قالبی کودکان کمک مینما ید ،بنابر این مؤثربودن

حاضر در مداخالت بالینی برای بهبود رفتارهای کلیشهای کودکان اتیسم

درمان ترکیبی یکپارچگی حسیحرکتی و اصالح رفتار دور از انتظار

استفاده نمایند.

۶
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بوده اس ت ( .)1۲همچنین در پژوهش ی دیگر ،دولین و همکارانش به

نیس ت .پژوهش حاض ر بر روی کودکان پس ر مبتال به اختالل اتیس م
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