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ساله مبتالبه اوتيسم در مدرسه  12تا  8نفر از پسران  27اين کار آزمايی بالينی روی  روش کار:

گيری  بخشی ذهن زيبا تهـران انجـام شـد. بيمـاران از طريـق نمونـه پيک هنر در کلينيک توان

نفری درمان پاسخ محـور، درمـان يکپارچگـی  7طور تصادفی در سه گروه  ای انتخاب و به خوشه

جلـسه  23ماه تحـت  2های مداخله به مدت  حسی و کنترل در انتظار درمان قرار گرفتند. گروه

درمان قرار گرفتند. سه حوزه اصلی اختالل در کودکان مبتالبه اوتيسم شامل تعامالت اجتمـاعی، 

ــشه ــای خــود تحريکــی و کلي ــيز رفتاره ــاط و ن ــالل در ارتب ــون اخت ــا اســتفاده از آزم  ای ب

ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) آزمون  آزمون و پس عنوان پيش به

و آزمون تحليل کوواريانس چند متغـيره  SPSS-16افزار  ها با استفاده از نرم ارزيابی گرديد. داده

)MANCOVA( وتحليل شدند. تجزيه 

های آزمـايش در  های گروه های گروه کنترل و ميانگين نتايج نشان داد که بين ميانگين ها: يافته

های متغير وابسته کيفيت  يرعادی تعامالت اجتماعی، کيفيت  يرعادی ارتباط و رفتارهای  مؤلفه

کـه تحـت تـأثير برنامـه  Siو  PRTهـای  خود تحريکی تفاوت وجود دارد. همچنين بين گروه

درمانی بودند و گروه کنترل در انتظار درمان که درمان دريافت کردند، تفاوت معنادار وجود دارد 

های  ( اين تفاوت با توجه به ميانگينEta 3 333   ،17 78    (26 ،6  )F: 577 3و با توجه به )
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اجتماعی و کيفيت  يرعادی تفاوت معناداری وجود دارد و اين تفـاوت بـه سـود گـروه درمـان 

های آزمايش تفـاوت  يکپارچگی حسی است. در مورد اثربخشی رفتارهای خودتحريکی، بين گروه

 معناداری مشاهده نشد و هر دو درمان نسبت به گروه کنترل در انتظار درمان مؤثر بودند.
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 مقدمه     

يک اختالل رشدی دوره کودکی است. کودکان مبتالبه                                               1تيسم    و ا 

اتيسم در تعامالت اجتماعی و برقراری ارتـبـاط احسـاسـی بـا                                                    

دارند و ا لب به رفتارهای تکراری عالقـه نشـان                                             ديگران مشکل           

 . تشخيص و درمان زودهنگام اين اختالل اهمـيـت                                           1    دهند        می  

هـای       . رفتارهای اوتيستيک فرد در سال                               3،2  بسيار زيادی دارد                

شود. خـانـواده                اوليه زندگی وی و عموماً در سال اول شروع می                                          

شوند، اما             کودک اولين افرادی هستند که متوجه اين رفتارها می                                               

ها علت مـراجـعـه                 کنند. ممکن است آن                   آن را مشکل تلقی نمی                   

خود به درمانگر را عدم پاسخ فرزندشان به دستـورات کـالمـی                                                     

عنوان نمايند و يا بگويند که فرزندشان به مدت طوالنی با يـک                                                         

کند. احتمال دارد در ايـن                           شی  )مخصوصاً اشيا  براق( بازی می                                

.    4 ها فکر کنند فرزندشان مشکل شنوايی دارد                                         موارد خانواده             

1– Autism  
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هـا هـنـوز           بعضی از کودکان به داليل متعدد که بسياری از آن                                            

توانند ارتباط سالمی با اطرافيان                                   ناشناخته است، ضمن آنکه نمی                          

.    5 داشته باشند،  الباً قادر به ادای کلمات مفهوم نيز نيستند                                                         

در اختالالت طيف اوتيسم، توانايی فرد برای برقراری ارتبـاط و                                                         

های فرد نسبت به مـحـيـط                        نحوه ارتباط وی با ديگران و پاسخ                               

. اين اختالل توانايـی                      7،6گيرد          بيرون تحت تأثير خود قرار می                           

هـای       مداوم ارتباط اجتماعی و تمايالت اجتماعی در موقـعـيـت                                               

کند و باعث تخريب روابط دوجانـبـه                                  مختلف را دچار مشکل می                     

شود و ناهنجاری تماس چشمـی و زبـان                                   هيجانی اجتماعی می                 

بدنی و انسجام ضعيف زبان کالمی و  يرکالمی و رفـتـارهـای                                                   

های محدود و ثـابـت و اصـرار بـه                               تکراری و عاليق و فعاليت                      

ناپذيری و واکنش بيشتر از حد معمول بـه                                        يکنواختی و انعطاف                 

های حسی و عالقه  يرعادی به جوانب حسی محيـط از                                               محرک    

. دامنه و شدت اختالل بسـيـار                            8 ديگر عالئم اين اختالل است                       

شونـد،         طور کامل درمان نمی                    وسيع است و اين کودکان هرگز به                             

تـوانـد در            وپرورش ويژه و حمايت با برنامه واقعاً می                                         ولی آموزش         

زندگی فردی که اوتيسم است تأثير بگذارد و به او کمک کند تـا                                                          

های خود را به حداکثر ممکن رشد داده و بـيـشـتـريـن                                                توانائی       

های دوره بلو  خود را به دست آورند؛ زيرا در صورت عدم                                                       قابليت      

های بسياری بر خانواده و                           درمان سريع کودکان اوتيستيک هزينه                                

شود و از طرفی خود ايـن کـودکـان دچـار                                     جامعه تحميل می              

 .  13،7،8 شوند        مشکالت ارتباطی و اجتماعی زيادی می                                

ها بـر         های اخير، اثربخشی آن                      از رويکردهای جديدی که در سال                            

رويکرد درمان پاسخ محور در محيط کودک و در ضـمـن                                              

افتد. اين درمان بر اين باور است که                                      زندگی روزمره وی اتفاق می                        

های چنـدگـانـه               دهی به علت            مداخله در دو زمينه انگيزه و پاسخ                                

باعث بهبود عالئم بيماری و بهبود کارکرد در کودکان اوتيـسـت                                                        

بر اين باورند که اگر گفتار را                                 PRTشود. درواقع درمانگران                         می  

کنـد       ها کمک می           بتوان درونی سازی کرد به بهبود عالئم و نشانه                                          

گيـرد.         و اين درونی سازی در حوضه رفتارهای محوری شکل می                                              

کند که رشد کودک اساساً از اکـتـسـاب                                    اين مدل پيشنهاد می                  

هايی از محيط که معنی                        رفتارها و از کارکردهای محرک يا جنبه                                   

شده است. اين درمان در                         کنند تشکيل            را برای کودک فراهم می                     

های مرکزی مثل خود مـديـريـتـی،                              جستجوی آموزش مقياس                  

تواند باعث تسـهـيـل                    رعايت نوبت و توجه مشترک است که می                                 

های اجتماعی شـود و                     ارتباط و تصحيب رفتار و تصحيب مهارت                                  

معتقد است دو رفتار محوری مؤثر در رفتـار کـلـی کـودکـان                                                   

 .  11 های چندگانه است                 دهی به علت            اوتيسم، انگيزه و پاسخ                     

حرکـتـی در            -درمان يکپارچگی حسی به معنای معالجه حسی                                      

کودکان اوتيست است و اساس اين درمان را رشـد عصـبـی و                                                  

دهد. اعتقاد بر اين است که کودکـان                                    تحريک عصبی تشکيل می                   

اوتيست به انواع مشکالت حسی دچار هستند. ايـن مشـکـالت                                                 

های کمتر يا بيشتر از حد به تحريکات حسی و يـا                                               شامل پاسخ         

ها با يکديگر است. درمجموع اين                                 عدم توانايی در هماهنگی حس                         

روش علت عملکردهای اوتيسم را ناشی از ناتوانی در هماهـنـگ                                                       

داند. تمرکز اين روش بر روی                              های فرد اوتيستيک می                     کردن حس       

کاهش حساسيت کودک و افزايش درک اطالعاتی است کـه از                                                 

. عـنـاصـر اصـلـی               13،12 کند       طريق حواس خود دريافت می                       

ايـجـاد         -1انـد از:           مداخالت درمان يکپارچگی حسی عبـارت                               

ايـجـاد         -3ارتقای موفقيـت کـودک؛                       -2های حسی؛            ظرفيت     

ی     کـمـک درزمـيـنـه             -4ی امنيت فيزيکی؛                     اطمينان درزمينه               

عنوان         پرورش اتحاد درمانی. اين عناصر به                                  -5دهی و         خودسازمان         

های کليدی برای شناسايی درمان يکپارچگی حسی اصيل                                                  مؤلفه     

تـوانـد         های حرکتی مـی              . تمرين        14 روند        و مناسب به کار می                 

های مناسب و               ای، افزايش پاسخ                 منجر به کاهش رفتارهای کليشه                           

. مـؤثـر بـودن              18،17،16،15 نيز تعامالت اجتماعی شـود                        

تمرينات رويکرد يکپارچگی حسی حرکتی در درمان کـودکـان                                                   

های مـتـعـددی تـبـيـيـن شـده                        مبتالبه اوتيسم در پژوهش                      

. لذا اين پژوهش با هدف مقـايسـه                                22،21،23،17،14،3 است     

بخشی درمان يکپارچگی حسی و درمان پاسخ محور بر ميزان                                                      اثر   

کاهش کيفيت  يرعادی تعامالت اجتماعی، کيفيت  ـيـرعـادی                                                  

در کودکان مبتالبه اوتـيـسـم                           3ارتباط و رفتارهای خود تحريکی                            

 انجام شد.         

 

 روش کار       

ساله مبتالبه اوتيسم از سه                            12تا      7پسر       27آزمايی روی              اين کار       

مقطع تحصيلی سوم، چهارم و پنجم دبستان در کـلـيـنـيـک                                                

طور تصـادفـی              بخشی ذهن زيبا تهران انجام شد. بيماران به                                          توان    

نفری مداخله و کنترل در انتظـار درمـان قـرار                                            7در سه گروه            

پزشـک کـودک و بـا                  گرفتند. کودکان اوتيستيک توسط روان                                 

تشخيص داده شدند. سـه                       ADI-Rگيری        استفاده از ابزار اندازه                       

گروه مورد مطالعه ازنظر سن و نمره هوشی همسان بـودنـد. در                                                       

های آزمايشی، درمان يکپارچگی حسی                                   اين پژوهش يکی از گروه                     

و ديگر گروه آزمايشی درمان پاسخ محور را دريافت نمود و گروه                                                           

کنترل هيچ مداخله درمانی دريافت نکرد. مداخالت درمانـی در                                                       

ای، در دو نـوبـت                  دقيقه       45ی     جلسه      23اتاق بازی کلينيک طی                     

شد. کودکان هنگام شروع مطالعه تحت درمـان                                          در هفته ارائه می                

شناختی ديگری نبودند و دوز و نوع داروهای مصـرفـی تـا                                                    روان    

هـا      پايان مداخله تغيير نکرد. در اين پژوهش برای تحليـل داده                                                     

های آمار توصيفی شامل فراوانی، درصد، ميانـگـيـن و                                                 ازشاخص      

تحليل کوواريانس چند متغيری )مانکوا( استفاده شد. الزم بـه                                                        

  SPSS-16افـزار         ها با استفاده از نرم                      ذکر است که تحليل داده                     

1– Sensory Integration  
2– Pivotal Response Training  
3– Self-Stimulatory behaviors  
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آوری        انجام شد. در اين پژوهش از ابزارهای ذيل جهـت جـمـع                                              

 ها استفاده شد:                داده    

آزمون م احعبه تشخی ی تجديدنظعر شده اوتیعسم                                              -1

   (R-ADI   )1   :                                               اين ابزار جهت بررسی کيفيت  يرعادی ارتباط در

  4گيرد و شامل               کودکان مبتال به اوتيسم مورد استفاده قرار می                                          

زيرمجموعه است، دو تا برای کودکانی که قادر به تکلم هستند و                                                           

(کمبود يـا           V)   B1دو تا برای کودکانی که قادر به تکلم نيستند:                                          

تأخير در زمان کالمی و اختالل در جـبـران آن بـا حـرکـات                                                 

های       های تخيلی اجتماعی يا بازی                           ( کمبود بازی            V) B2اشاره       ايماو     

خودساخته خودانگيخته. اين دو اوتيسم برای کودکانی است که                                                        

( بـرای        V)   B4(و  V)   B3هـای     فاقد زبان بيانی هستند و اوتيسم                              

( اختـالل         V)   B2شود.      کودکانی که قادر به تکلم هستند اجرا می                                     

B3   (V   )آشکار در آ ازگری يا قدرت ادامه يک مکالمه متقابل و                                                 

ای يا تکراری کودکان اوتيسـم اسـت. ايـن                                       شامل گفتار کليشه                

ها نيز نقض در کيفيت ارتباط کودکان اوتيـسـتـيـک را                                                 اوتيسم      

سنجد، چون اين کودکان توانايی برقراری يک ارتباط و حفظ                                                        می  

آن را ندارند و ا لب در درک منظور ديگران دچار مشکل هستند                                                         

. اين ابزار پيشرفته، آزمونی برای تشخيـص کـودکـان                                                24،23    

رود و تـوسـط              ها به شمار می               اوتيستيک و سنجش پيشرفت آن                         

وپرورش کودکـان اسـتـثـنـايـی کشـور                               مرکز سنجش آموزش               

پرسش اسـت کـه               73تأييدشده است. اين ابزار شامل بيش از                                     

کنند و شـامـل دو                  معموالً والدين يا مربی کودک آن را پر می                                      

الگوريتم رفتار قبلی و رفتار فعلی برای نشان دادن پـيـشـرفـت                                                        

است. و سه حيطه اصلی آن نيز شامل کيفيت  يرعادی تعامالت                                                      

اجتماعی، کيفيت  يرعادی ارتباط و رفتارهای خود تحـريـکـی                                                     

. اين ابزار همچنين وسيله مناسبی است بـرای                                           26،25 هستند       

سنجش رفتارهای خودتحريکی کودکان اوتيستيک. رفـتـارهـای                                                   

خود تحريکی رفتارهای  يرمعمولی هستند که کودکان اوتيست                                                      

  4دهند. اين موضوع شامل                        در بسياری از مواقع از خود بروز می                                 

شـود و         سنجيده مـی           ADI-Rزيرمجموعه است که در آزمون                           

درمجموع بيانگر رفتارهای قالبی، تکراری و محـدود کـودکـان                                                      

 اوتيست است.           

 اشتغال ذهنی  يرعادی يا عاليق محدود است.                                          -1

پيروی از اعمال وسواسی  يرکالمی روزمره يا آئينی است و                                                       -2

های خاص اين کودکان است.                           ای و آئين           های کليشه           شامل حرکت         

ای بدنی           های کليشه           های تکراری و قالبی مثل حرکت                             حرکت      -3

و قالبی و انجام حرکات تکراری با دست و انگشتان يـا ديـگـر                                                       

 های تکراری خاص است.                     حرکت    

اشتغال ذهنی به بخشی از اشيا  يا اعضا   يرکاربردی مـواد                                                         -4

 .  27 گيرد        معمول را نيز در برمی                      است و عاليق حسی  ير                  

بـا      ساخته:        شناختی محقق             پرسشنامه اطالعات جمایت                       -2

ساخـتـه مـواردی                شناختی محقق             استفاده از پرسشنامه جمعيت                         

های قبلی، سابقه بيماری                          چون سن، پايه تحصيلی، سابقه بيماری                                 

در خانواده، سابقه بستری شدن، مصرف دارو، سابقه مشـاوره و                                                        

 شناختی ثبت شد.                های روان          آموزش     

جـلـسـات       :     )PRT(محور      پروتکل جلسات درمان پاسخ                         -3

  -1درمانی بر پنج محور اوليه متمرکز است که عـبـارتـنـد از:                                                    

های چنـدگـانـه در                  ی پاسخ به نشانه                 آموزش کودکان در زمينه                     

هـای       آزاد بودن کودکان در انتخاب وسايل و فعالـيـت                                           -2محيط      

آمـوزش         -3مربوط به آموزش )به منظور افزايش انگيزه در آنها(                                                 

افزايش قدرت ابـتـکـار و                        4مديريتی به کودکان                   های خود         روش   

ايجاد فرصت برای تحکيم يـادگـيـری و                                   -5خالقيت در کودک               

. در اين روش کـودکـان                      28 های ديگر            تعميم آن به موقعيت                  

آزادی عمل بسيار زيادی دارند و نقش معلم اين اسـت کـه از                                                      

وضعيتی که کودک در آن قرار دارد، يک موقعـيـت آمـوزشـی                                                  

بسازد. در واقع در اين روش درمانگر يا مربی بايد ابتکار عـمـل                                                           

زيادی داشته باشد و از هر موقعيتی يک بازی بسازد و با روشـی                                                          

به دور از خشونت و آزار کودک به کودک آموزش دهد. همچنين                                                       

 رعايت نکات زير در انجام مراحل مداخله ضروری بود:                                               

روشن، بـدون              -1الف( سئوال   دستور   فرصت برای پاسخ بايد:                                           

بين تکاليفی کـه قـبـال يـاد                          -2وقفه و مناسب با تکليف باشد                            

توسط کودک انجام پـذيـرد                         -3اند، توزيع شده باشد                       گرفته شده         

 گيرنده اجزا  متعدد باشد                           دربر      -4

دنـبـال         به    -6مشروط به رفتار باشد                       -5ها بايد:            کننده       ب( تقويت        

رفتارهای مورد عـالقـه                      به    -7هر تالشی برای پاسخ اعمال شوند                              

 کودک، مرتبط باشند                 

اين درمـان           پروتکل جلسات درمان يکپارچگی حسی:                                      -4

جلسه با استفاده از ابزارهای موجود در اتاق تـحـريـک                                                   23طی    

صورت انفرادی و با شيوه تحريک حس المسه، ادراک                                               حسی، به       

دقيقه به شرح ذيـل اجـرا                         45مدت       عمق و تعادلی شنوايی، به                       

گرديد و در پايان پس از انجام مداخالت درمانی با استـفـاده از                                                          

 .  27 های پس از آزمون استخراج شد                                تست، نمره         

  Siبا توجه به اينکه پژوهش به بررسی اثربخشی دو نوع درمان                                                      

بر کاهش سه عامل کيفيـت  ـيـرعـادی تـعـامـالت                                        PRTو   

اجتماعی، کيفيت  يرعادی ارتباط و رفتارهای خود تحريکی در                                                        

  2کودکان اوتيستيک بود، از تحليل کوواريانس چند مـتـغـيـری                                                  

های تکمـيـلـی بـرای ارزيـابـی                           )مانکوا( استفاده شد. از آزمون                             

شده از روش بونفرنـی                      های تعديل           دوی ميانگين             های دوبه          اختالف     

دو  يـر از             برای کنترل خطای نوع اول در سرتاسر مقايسه دوبه                                             

 custom hypothesisبرای اجرای آزمون                    L-Matrixفرمان       

tests                     هـا      شده مـيـان گـروه               های تعديل           برای مقايسه ميانگين

 استفاده شد.           

1– Autism diagnostic interview – Revised-ADI.R  

2– MANCOVA  

1B

3B

4B

2B
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 ها برای بررسی مفروضه برابری واريانس Leavensنتايج آزمون  -3جدول

 ها    يافته     

شناختی پژوهش نشان داد کـه                            های جمعيت           نتايج تحليل داده                

کنندگان در پژوهش پسر بودند. از نـظـر سـن                                         % شرکت      133

سال و در پايه تحصيلی دوم ابتدايی،                                     7-13% در رده سنی              3 33

سال و در پايه تحـصـيـلـی سـوم                            13-11% در رده سنی              3 33

سال و در پايه تحصيـلـی                        11-12% در رده سنی              3 33ابتدايی،          

 چهارم ابتدايی قرار داشتند.                          

 خالصه جلسات درمان يکپارچگی حسی -1جدول 

های متغير وابسته                    دهد که بين مؤلفه                  نتيجه همبستگی نشان می                     

کيفيت  يرعادی تعامالت اجتماعی و کيفيت  يرعادی ارتباط و                                                       

دار وجـود            خود تحريکی کودکان اوتيستيک همبستگی معـنـی                                       

که ميزان همبستگی خيلی زياد نيست )بيشتر از                                             دارد. از آنجائی               

 پذير است.           امکان       MANCOVA%( بنابراين اجرای                   73

مؤلفه کیفیت غیرعادی تاامالت اجتماعی و کیفیت غیرعادی ارتبا  و  3ضريب همبستگی برای روابط بین  -2جدول 

 رفتارهای خود تحريکی در کودکان اوتیستیک

 2و1جلسه 
مداخله با استفاده از ابزارهايی مثل توپ درمانگری، تور آکروبات، تخته تعادل و نردبان تعادل برای تحريک و 

 سازی حس المسه، تعادل شنوايی و ادراک عمق متعادل

 تحريک حس المسه کودکان با استفاده از ماساژور برقی و مالش دستان و بدن کودک با فشار 4و3جلسه 

 تحريک حس تعادل شنوايی کودکان با استفاده از توپ درمانگری و تاب 6و5جلسه 

 تحريک حس ادراک عمق با استفاده از نردبان و پلکان تعادل 8و7جلسه 

 های نرم استفاده شد برای تحريک مجدد حس المسه کودک از ابزارهايی مثل حوضچه و برس 13و7جلسه 

 برای تحريک مجدد حس تعادل شنوايی کودکان از تخته تعادل و توپ درمانگری استفاده شد 12و11جلسه 

 برای تحريک حسی ادراک عمق از توری آکروبات استفاده شد 14و13جلسه 

 16و15جلسه 
شنوايی و ادراک عمق همراه با -با استفاده از چند ابزار موجود در اتاق تحريک حسی، هر سه حس المسه، تعادلی

 استراحت تحريک دريافت کردند

 از چند ابزار ديگر مثل ماساژور برقی، نردبان تعادل، حوضچه توپ و تخته تعادل برای تحريک حواس استفاده شد 18و17جلسه 

 23و17جلسه
ای برای کودکان انجام  گيری ابزارهای حسی، ماساژ درمانی فشرده کار در اين جلسه بعد از اجرای روش آموزش و به

 منظور کشش و انعطاف عضالنی انجام گرفت. شد. اين کار به

 مؤلفه
کیفیت غیرعادی تاامالت 

 اجتماعی

کیفیت غیرعادی 

 ارتبا 
 رفتارهای خود تحريکی

 **787 3 *687 3 - کيفيت  يرعادی تعامالت اجتماعی

 *828 3 - - کيفيت  يرعادی ارتباط

 - - - رفتارهای خود تحريکی

** P<0/01 

 F متغیرها
d. 1f d. 2fP 

 3 826 24 2 3 173 کيفيت  يرعادی تعامالت اجتماعی

 3 163 24 2 1 782 کيفيت  يرعادی ارتباط

 3 687 24 2 3 382 رفتارهای خود تحريکی
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نتايج آزمون تاقیبی بین متغیرهای کیفیت غیرعادی تاامالت اجتماعی، کیفیت غیرعادی روابط و رفتارهای خود -6جدول 

  های آزمايش و گروه کنترل تحريکی در گروه

يافته انحراف استاندارد و نتايج تحلیل کوواريانس متغیرهای وابسته کیفیت غیرعادی تاامالت  میانگین تاديل-5جدول

 اجتماعی، کیفیت غیرعادی ارتبا  و رفتارهای خود تحريکی کودکان اوتیستیک

دهد که مـتـغـيـرهـای وابسـتـه                          اطالعات جدول فوق نشان می                       

اسـت.        35 3ها بيشتر از               در آن       Pدار نيستند؛ زيرا مقدار                          معنی    

ها برابر هستند و اجرای آزمـون                                بنابراين در اين متغيرها واريانس                               

 کوواريانس بالمانع است.                     

شود سهمـی            که در جدول فوق ديده می                        Etaمقادير مجذوراتی                 

شـود.          از واريانس است که مربوط به متغير ترکيبی جديـد مـی                                               

باشـد        14 3تر از         قاعده کلی چنين است که اگر اين مقدار بزر                                         

ميزان اثر زياد است. در جدول فوق اين مقدار بـرای مـتـغـيـر                                                      

( است       63 3گانه کودکان اوتيستيک)                       ترکيبی جديد رفتارهای سه                       

دهنده اثر زيـاد اسـت و                        است؛ و اين نشان                 14 3که زيادتر از              

دهنده اين اسـت کـه                    داری در متغير ترکيبی جديد نشان                                معنا    

هـای       کنندگان در گروه باهم متفاوت هستند و ميانگـيـن                                             شرکت    

ها تحت تأثير متغير مستقل معنادار است. نتايج ميانگـيـن                                                       گروه    

يافته و نتايج کوواريانس حاصل برای متغيرهای وابسته در                                                        تعديل     

 ارائه گرديده است.                   5جدول      

برای اندازه متغیر ترکیبی کیفیت غیرعادی تاامالت اجتماعی، کیفیت  Fتحلیل کوواريانس چند متغیری نسبت  -4جدول

 غیرعادی ارتبا  و رفتارهای خود تحريکی

يافته متغيرهای وابسته مشاهده                                های تعديل           ميانگين         5در جدول         

صـورت آمـاری              شود. يعنی اثر متغيرهای تصادفی کمکی بـه                                       می  

دهد که مـيـانـگـيـن                  ها نشان می            شده است. اين ميانگين                      حذف   

تری       های آزمايشی در مقايسه با گروه کنترل در سطب پايين                                                  گروه    

قرار دارند. همچنين در جدول تحليل کوواريانس تک متغـيـری                                                      

ANCOVA           متغـيـر         3شده است؛ با توجه به اينکه                             نشان داده

تصحيب بونفـرنـی اجـراشـده                         3بر      35 3وابسته داريم با تقسيم                       

است، اين امـر در                   317 3تر از         است. پس حد معناداری کوچک                        

مورد هر سه متغير کيفيت  يرعادی تعامالت اجتماعی، کيفيـت                                                      

 يرعادی ارتباط و رفتارهای خود تحريکی کودکان اوتيستـيـک                                                      

درصـد از          72دهد که تقريباً                  نشان می         Etaصادق است و مقدار                  

درصـد        88واريانس متغير کيفيت  يرعادی تعامالت اجتماعی و                                              

درصـد از           77از واريانس متغير کيفيت  يرعادی ارتـبـاط و                                         

واريانس متغير رفتارهای خود تحريکی بـرای مـتـغـيـر گـروه                                                   

 حساب آمده است.                به  

دو تکميلی در معنـاداری اخـتـالف بـيـن                                   بررسی مقايسه دوبه                 

  L-Matrixشده ميان سه گروه از فرمـان                             های تعديل           ميانگين       

استفاده گرديده                  Custom Hypothesis Testsبرای اجرای            

ها از روش بونفرنی اسـتـفـاده                             سطب بودن اين آزمون                    و برای هم         

گرديد. نتايج حاصل از اجرای آزمون تکميلی بررسی هر يک از                                                        

متغيرهای کيفيت  يرعادی تعامالت اجتماعی، کيفيت  يرعادی                                                      

 شده است.          ارائه       6ارتباط و رفتارهای خود تحريکی در جدول                                      

 Eta سطح ماناداری F( 6، 26) ارزش منبع

 577 3 333 3 777 17 338 3 گانه کودکان اوتيستيک متغير ترکيبی رفتارهای سه

 متغیر

 کوواريانس گروه کنترل Siگروه آزمايش  PRTگروه آزمايش 

 میانگین
خطای 

 استاندارد
 میانگین

خطای 

 استاندارد
 میانگین

خطای 

 استاندارد
(15،2)F P Eta 

کيفيت  يرعادی 

 تعامالت اجتماعی
18 58 3 453 22 42 3 455 26 33 3 466 81 35 

333

 3 
3 716 

کيفيت  يرعادی 

 ارتباط
17 13 3 468 17 54 3 473 23 11 3 484 56 78 

333

 3 
3 884 

رفتارهای خود 

 تحريکی
1 72 3 362 3 34 3 367 6 16 3 375 28 76 

333

 3 
3 773 

ها گروه  
 رفتارهای خود تحريکی کیفیت غیرعادی ارتبا  کیفیت غیرعادی تاامالت اجتماعی

DM P DM P DM P 

 PRT 7/75 0/000 6/16 0/000 4/37 0/000کنترل با 

 Si 3/52 0/000 3/78 0/000 3/06 0/000کنترل با 

Si  باPRT 3/88 0/000 2/41 0/009 1/03 0/076 
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های آزمايشی که تـحـت                      دهد بين گروه              نشان می         6نتايج جدول            

اند و گروه کنترل که تحت تـأثـيـر                                 بوده      Siو     PRTتأثير برنامه              

گونه برنامه درمانی قرار نگرفته تفاوت معنادار وجود دارد و                                                            هيچ   

ايـن       )Eta   ،3 333P=    17 78    (26،6F     5773با توجه بـه          

هـای       شده به سـود گـروه                 های تعديل           تفاوت با توجه به ميانگين                        

دهد       ( نشان می         5ديده است. نتايج آزمون تعقيبی جدول )                                     آموزش     

هـايـی کـه           يافته گروه کنترل و گـروه                         های تعديل           که ميانگين          

اند معنادار است و ايـن تـفـاوت بـا تـوجـه بـه                                          ديده      آموزش     

ديـده اسـت.             های آموزش           يافته به سود گروه                   های تعديل           ميانگين       

در کـيـفـيـت            Siو     PRTديده        همچنين بين دو گروه آموزش                        

 يرعادی تعامالت اجتماعی و کيفيت  يرعادی ارتباط تـفـاوت                                                     

يافته تفـاوت               های تعديل           معنادار وجود دارد و با توجه به ميانگين                                      

ديـده در           است؛ اما بين دو گـروه آمـوزش                            PRTبه سود گروه             

رفتارهای خود تحريکی تفاوت معناداری وجود ندارد و اثربخشی                                                         

هر دو درمان در درمان رفتارهای خود تـحـريـکـی کـودکـان                                                 

 اوتيستيک يکسان است.                   

 

 گیری      بحث و نتیجه           

و     PRTپژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی                                            

Si                                              بر کاهش ميزان کيفيت  يرعادی تعـامـالت و کـيـفـيـت

 يرعادی ارتباط و رفتارهای خود تحريکی کودکان اوتيستـيـک،                                                       

های پژوهش حاکی از آن بـودنـد کـه بـيـن                                     انجام شد. يافته               

هـای       های آزمايش در مـؤلـفـه                     های گروه کنترل و گروه                       ميانگين       

عادی ارتباط و                 عادی تعامالت اجتماعی، کيفيت  ير                                کيفيت  ير         

تحريکی تفاوت وجود دارد و در هر سه متغير بـه                                              رفتارهای خود            

و     PRTهای       های آزمايش است. همچنين بين گروه                                 سود گروه        

Si          عادی تعامالت اجتماعی و کيفـيـت                               های کيفيت  ير               در مؤلفه

عادی ارتباط تفاوت معنادار وجود دارد و بـا تـوجـه بـه                                                     ير   

است. امـا            PRTهای تعديل يافته، تفاوت به سود گروه                                      ميانگين       

تحريکی تفاوت معـنـادار                        ديده در رفتار خود                   بين دو گروه آموزش                 

وجود نداشت و اثربخشی هر دو درمان يکسان بود. بـنـابـرايـن                                                      

و   PRT فرضيه اصلی اين پژوهش که اثربخشی دو روش درمـان                                            

Si                                                        برای اوتيسم است، تأييد شد و چون اين تفاوت معنـادار بـه

شود که رشد کودک اساسـاً از                             تأييد می           31 و لوواس و نيوسام                

هايی از محيـط                اکتساب رفتارها و از کارکردهای محرک يا جبنه                                          

کنند، تشکيل شده اسـت و                         که معانی را برای کودک فراهم می                              

پيشنهاد کردند که برای کودکان  اوتيستيک بايـد دسـتـکـاری                                                     

منظور بنـيـان               ( به    PRTماهرانه پيامدها و نتايج )از اصول روش                                      

های معنادار محيـط صـورت پـذيـرد و در کـل                                       نهادن جنبه          

کمبودهای رفتاری از طريق آموزش و انجام تـقـويـت مـنـظـم                                                  

های رفتاری هدف کاهش و                         يابند، در حالی که فزونی                         افزايش می         

مـفـروضـه            در اين تحقيق از ايـن                     PRTحذف قرار دارند. روش                     

استفاده کرده است و روشی کامالً رفتاری در جهت کاهـش يـا                                                     

های رفتاری يا ايجاد رفتارهايی که کمبود دارند را                                                   حذف فزودنی          

دهـد کـه          مدنظر قرار داده است. پيشينه اين تحقيق نشان مـی                                             

روش رفتاری تنها مدل درمانی است که مـؤثـر بـودن آن در                                                   

شـده اسـت و             کودکان اوتيستيک از لحاظ تجربی نشـان داده                                       

، شريبمن و             33 ، لوواس          32 های ايگل، کوگل، شريبمن                          يافته     

نـيـز        35 کند. مطالعه اخير لوواس                          آن را تأييد می                 34 کوگل      

ای را راجع به پيشـرفـت در                           توجه و خوش بينانه                   های قابل          يافته     

کـنـد.        کودکان اوتيستيک با درمان رفتاری فشرده گزارش مـی                                              

،    36 های کوگل و برادشاو                      های اين پژوهش همسو با يافته                             يافته     

، کـوگـل و           38 ، کوگل و کوگل                37 کوگل، آشبا  و دتار                    

،    43 ، ولکمار، بايلی، شولتز، کلين                               37 گرين هوپکينز و بارنز                      

در مورد اثر روش درمـانـی                           41 کوگل و کاماراتا، والدز منچاکا                               

پاسخ محور بر بهبود کيفيت ارتباط و تعامالت اجتماعی کودکان                                                         

 دارای اختالل طيف اوتيسم است.                           

سـازی        نيز که روش يـکـپـارچـه                    Siاز طرف ديگر کارايی روش                        

حسی است، تأييد شد ولی تأثير آن در مورد کاهش کـيـفـيـت                                                   

 يرعادی تعامالت اجتماعی و کيفيت  يرعادی ارتباط کمتر از                                                       

بود. ولی در مورد رفتارهای خود تحريکـی،                                         PRTروش رفتاری            

، لـوواس، نـيـوسـان،                   42 که به نظر لوواس، ليترونيک، مـان                              

اين حرکات قالبی هدفـی بـه جـز                               44 ، وينگ         43 هيکمن       

تفاوت         Siو     PRTفراهم کردن درون داد حسی ندارند، دو روش                                      

داری نداشتند و ميزان اثرشان از لحاظ آماری برابر بود، ولی                                                            معنا    

هر دو روش از عدم درمان مؤثرتر بودند، هر چند در مورد روش                                                         

Si              های بهبودی حاصل از درمان يـکـپـارچـگـی                                     به ر م گزارش

حسی، در خصوص ارزيابی کارآيی اين قبيل برنامه ها پـژوهـش                                                      

هـای مسـی بـاو و                 تجربی زيادی وجود ندارد ولـی يـافـتـه                                

نشان داد که چند حوزه پژوهشی به نقش عوامـل                                             45 الوسون       

عصب شناختی و حسی در سبب شناسی اوتيسم اشـاره دارنـد.                                                   

يک حوزه پژوهشی، آسيب کارکرد حسی کودکان اوتيستيک را                                                    

عنوان يک عامل سبب شناختی احتمالی بررسی کرده اسـت.                                                    به  

همچنان که قبالً ذکر شد بسياری از کـودکـان اوتـيـسـتـيـک                                                 

دهی به محرک               دهی افراطی يا عدم پاسخ                        صورت نوسانی پاسخ                  به  

،    47 ، شـريـبـمـن، مـيـلـز               46 )کانر         .دهند      حسی نشان می           

ثبـاتـی ادراکـی را                   فرضيه بی           47 اورنيتز و ريتو                 ، 48 وينگ      

پيشنهاد کردند که حاکی است به دليل نقص عصب شناختی در                                                     

داد حرکتی، کودکان                     داد حسی و برون                چرخه تعادل حياتی درون                     

اوتيستيک در دستيابی به نمود درونی ثابت از مـحـيـط خـود                                                    

داد حسـی،            مانند، در نتيجه ناتوانی در تنظيم درون                                       ناموفق می         

ها برای تعامل با ديگران و به کارگيری تکلم ارتباطـی                                                     ناتوانی آن          

طور معناداری از                   به    PRTو     Siهای       ناقص است. درنهايت درمان                       

نيـز       PRTو     Siعدم درمان مؤثرتر بودند و بين اثربخشی روش                                          

  PRTتفاوت معنادار وجود داشت که اين تفاوت به سـود گـروه                                                
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The Comparison efficiency of Pivotal Response treatment (PRT) and Sensory Integration (SI) 
to reduce unusual quality of social interactions, unusual quality of communication and 

 self-stimulatory behaviors in Autistic children 
Mohammadi T (M), Salemi Khamene A (Ph.D) *, Rahnejat A (Ph.D), Donyavi V (MD) 

 
Abstract 

Background: This study was conducted to compare the effect of Pivotal Response treatment and 
sensory integration treatment in reducing the symptoms of male autistic children, including abnormal 
quality of social interactions, abnormal quality of communication and self-stimulatory behaviors. 
Methods: 
rehabilitation clinic in Tehran, Iran. Patients randomly divided into three groups: control and pivotal 
response treatment (PRT) and sensory integration (SI). The interventional groups were received 20 
sessions of PRT and SI during the two months, but the control group did not receive any intervention. 

behavior, using autism diagnostic interview revised. Data were analyzed by using SPSS-16 and 
MANCOVA test. 
Results: The results showed that there is a difference between the means of the control group and the 

quality of communication and self-stimulatory behaviors are different. Also, there was a 

to 
moderate averages, this difference has advantages for trained groups. 
Conclusion:  
There was a significant difference between the mean of Pivotal Response training group and sensory 
integration treatment regarding to the abnormal quality of social interactions and abnormal quality of 

of 
self-stimulatory behaviors, no significant difference found out and both treatments were effective 
compared to the control group. 
Keywords: Autism, Pivotal Response Training, Sensory Integration therapy, Social Interactions, Self
-Stimulatory behaviors 
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