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Abstract
We aimed to evaluate the effectiveness of sensory
integration exercises based on Ayres theory on reducing
the stereotypic behaviors in autistic children 3-14 years. An
applied research and semi-experimental with pretest_posttest design. Statistical population consisted of all the 3-14
years old autistic children who were be trained in
rehabilitation centers in 3 cities in Tehran province. The
sample consisted of 20 autistic children that were selected
via Targeted sampling method and randomly assigned to
experimental and control groups.(10 experimental group
and 10 control ) For the experimental group; sensory
integration exercises based on Ayres model for six months
and three days in a week for an hour each session was
conducted on an individual . Data from the stereotyped
behaviors sub-test of Gillians Autism Rating Scale
obtained .Data were analyzed by independent samples ttest. Our findings showed that the effectiveness and
reduction in stereotyped behaviors in autistic children use
of sensory integration exercises based on Ayers theory.
Keywords: sensory integration, stereotyped behaviors,
autistic children

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر
اساس تئوری آیرس بر کاهش رفتارهای کلیشهای کودکان در خود
 جامعه.سال بود و از نوع کاربردی نیمهآزمایشی میباشد14-3 مانده
 ساله درخودمانده استان تهران که در14  تا3 آماری شامل کودکان
 نفر از کودکان با20 . بود،مراکز توانبخشی تحت آموزش قرار داشتند
توجه به معیار سنی بهصورت در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در
 مداخله به صورت.دو گروه دهنفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند
 و سه، طبق مدل آیرس به مدت شش ماه،تمرینات یکپارچگی حسی
 و از. و هر جلسه یک ساعت به صورت انفرادی انجام گرفت،روز در هفته
زیرآزمون رفتارهای کلیشهای مقیاس درجهبندی درخودمانده گیلیام
. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتt  دادههای با آزمون.استفاده شد
یافتههای پژوهش نشان داد که تمرینات یکپارچگی حسی مدل آیرس بر
.کاهش رفتارهای کلیشهای کودکان در خودمانده مؤثر میباشد
. درخودمانده، رفتارهای کلیشهای، یکپارچگی حسی:کلیدواژهها
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محمدرضا تقوی ،پرویز شریفی درآمدی ،غالمعلی افروز

مقدّمه
اختاللهای فراگیر رشدی  PDDبه طور رسمی نخستین بار در
 DSM-IIIدر سال  1980بهعنوان یک گروه اختالل مشخص

مشکالتی در ارتباطات کالمی و غیر کالمی ،تعامالت اجتماعی و
فعالیتهای تفریحی یا بازی دارند».

روانپزشکی کودکان شناخته شد قبل از آن در  DSM-IIکودکانی

بومن و کمپر ،سه یافته مرکزی و اصلی رشد نورونهای

که با نشانههای  PDDبررسی میشدند ،بهعنوان زیر گروهی از

سازنده دستگاه لیمبیک و کاهش تعداد سلولهای پورکینجه در

اسکیزوفرنی کودکان میدانستند (آزاد. )1380 ،اختالالت نافذ

مخچه را به عنوان یک اختالل در سازماندهی عصبی معرفی

رشد عبارتی است که در حال حاضر برای اشاره به اختاللهای

نمودند که با رشد و تکامل درخت دندریتی ،سیناپسزایی و

شدید روانشناختی در دوران کودکی بهکار میرود .اختالالت

تکامل رشد ارتباطات پیچیده در داخل و بین مناطق مختلف

رشدی فراگیر ،آشفتگی شدید در تحول شناختی ،اجتماعی،

مغزی که شاخص مغز آدمی است مرتبط میباشند .در مجموع

ر فتاری و هیجانی کودک است که در فرایند رشد پدید میآید

یافتهها گواه بر این ادعایند که درخودماندگی یک اختالل رشد در

(لرد و همکاران  .)2000،از میان چند اختالل فراگیر رشدی که

سیستم عصبی و سازمانبندی سطوح مغزی است که منجر به

در  DSM-IVبه آنها اشاره شده ،در خودماندگی یا درخودمانده

ضایعات عمومی در تواناییهای مربوط به پردازش پیچیده

هم در حیطه پژوهشی و هم در حیطه بالینی کامال چشمگیر و

اطالعات میگردد که توسط این سیستم ها باید انجام گیرد

برجسته است .

(حقگو ) 1376 ،گفتار در این کودکان به نحو عجیبی دچار اشکال

توجه به معیارهای نظامهای تشخیصی عمدهی روانشناسی و
روانپزشکی که شامل  2 ICD-10و  DSM-IV-TRهستند ،اختالل
درخودماندگی با توجه به وضعیت عینی ارزیابی شده به وسیله
متخصصان و بر مبنای وجوه مشخصهی تخریب کیفیت تعامل
اجتماعی  ،تخریب ارتباط و الگوهای محدود،تکراری و کلیشهای
رفتار یا عالیق تعریف میشود( .نوثبام 3و زیسک )2010، 4

شده است .در بررسی گفتار این کودکان با تکیه بر یکپارچگی
حسی می توان گفت ،از آنجا که این کودکان به علت اختالل در
ادراک و تشخیص افتراقی بین محرکات گوناگون حسی ،آنها را به
یک طریق جذب و درک می کنند.
دنیا یکنواختی خود را حفظ کرده و پیامهای مختلف نیز
دستهبندی و طبقهبندی نمیشوند لذا افراد نیاز به استفاده از زبان

ویژگیهای اختالل درخودماندگی که در  DSM-IVبه عنوان
عالئم مشخصه این اختالل بدانها اشاره شده شامل تأخیر جدی
یا عملکرد نا بهنجار در تعامل اجتماعی و تأخیر و عملکرد

سمبل جهت انتخاب اختیاری برخی محرکات دیگر نمییابند
(معموالً از همه فرار میکنند یا نسبت به همه بیتفاوت هستند) .
یکی از عالیمی که کودکان درخودمانده با درجههای مختلف

نابهنجار در برقراری ارتباط و وجود الگوهای رفتار،تمایالت و

شدت  ،دارا میباشند رفتارهای تکرارشونده است رفتارهای

5

کلیشهای حرکات بدنی تکراری میباشند که هیچ هدف واضحی

فعالیتهای تکراری و کلیشهای میباشند( .روزنهان  ,سیلگمن

در جهان بیرونی را تأمین نمیکنند (هاریس و ورچیک .)1979

ترجمه سید محمدی )1385
انجمن ملی درخودماندگی ایاالت متحده آمریکا )2011( 6
درخود ماندگی را چنین تعریف نموده است« :درخود ماندگی یک
اختالل تحولی زیستی – عصبی  7است که بهطور کلی قبل از 3
سالگی مشخص میشود .این اختالل ،تحول بهنجار مغز در نواحی
مرتبط با تعامل اجتماعی ،مهارتهای ارتباطی و کارکردهای
شناختی  8را تحت تأثیر قرار می دهد .افراد درخود مانده نوعاً به
2

International classification of diseases
Nothbohm E.
4 Zysk V.
5 Rosenhan And Seligman
6 National Autism Association of the USA.
7 Bio- neurological developmental disability
8 Cognitive function.
3
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این رفتارها بر روی رفتارهای هدفمند و تواناییهای ارتباطی تأثیر
میگذارند (هاریس و ورچیک؛ استوری ،باتث ،مکگی و دیکوس
 )1954و از ایجاد مهارتهای مفید جدید جلوگیری میکنند (
ایواساکی و هولم  )1989اگر چه یک دلیل کامالً روشن برای این
رفتارها مشخص نشده اما استوری،باتث و مکگی ( )1984دو
توضیح بیان نمودهاند نخست آنکه این رفتارها بهطور ذاتی
تحریکات حسی ،لمسی و عمقی بیشتری از آن مقداری که توسط
رفتارهای تطابقی معمول ایجاد میشود را فراهم مینمایند.
توضیح دیگر اینکه این رفتارها برای سیستم عصبیای که
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تحریکات کمی دریافت میکند به اندازه بیشتری تحریک فراهم
مینماید.

از منظر علمی ،هنوز هیچ درمان قطعی برای درخودماندگی
یافت نشده است .اهداف اصلی در درمان کودکان درخودمانده،

بیشاب ،کلینگ و لورد( )2007دریافتند استفاده تکراری از
وسایل و عالئق غیر معمول ،عادات پیچیده و بازی با انگشتان و
دستها در حدود  % 50بچههای درخودمانده دو ساله وجود دارد.
به عالوه دریافتند رفتارهای غیر معمول اشتغالی و پاسخهای غیر
طبیعی ،تحریک حسی در حدود  %33این کودکان وجود دارد .
آن عده از کودکان درخودمانده که بهویژه از نظر هوشی
آسیب بیشتری دیدهاند نوعی ناهنجاریهای گوناگون حرکتی از
خود نشان میدهند .حرکات کلیشهای و تکراری ،ادا و اطوار،
شکلک درآوردن بهویژه زمانی که در محیطهای غیرسازمانیافته و
غیررسمی و کنترلنشده قرار میگیرند بیشتر مشاهده میشود.
این گونه رفتارها می توانند توانایی کودک را برای کسب
مهارتهای انطباقی محدود کنند ( ماتسون )2009 ، 9
کودکان درخودمانده به دالیل مختلف از دوویژگی حساسیت
بیشتر یا کمتر از اندازه طبیعی در مقابل محرک های محیطی
برخوردار هستند  .صداها  ،بوها  ،مزه ها یا تماس با لباس ضخیم
ممکن است برای این کودکان آزاردهنده باشد .برخی صداها
ماننده صدای شوفاژ  ،جاروبرقی  ،زنگ تلفن و  ...ممکن است
باعث شود آنها گوشهایشان را بگیرند یا قشقرق به راه اندازند آنها
بنظر میآید قادر به تعدیل کردن دریافتهای حسی از محیط
نیستند  .برخی تحقیقات عالقه این کودکان به موسیقی لذت آنها
از تحریکات وستیبوالر ،چرخیدن ،باال و پایین پریدن آنها را
مرتبط با مسائل حسی آنها می دانند ( .رافعی )1386 ،
فرایندهای عصب شناختی که باعث تسریع رفتارهای کلیشه
ای در افراد عقب مانده ذهنی می گردند احتماال بیشتر از یک
سیستم حسی را در بر میگیرند( .داونپورد ،بارکسون  )196210و
نیز بارکسون و ماسون  1963عقیده داشتند که احتماالً
سیستمهای لمسی ،دهلیزی و حرکتی بهطور اساسی درگیر
میشوند و رفتارهای کلیشهای بهطور واضح هنگامی که تحرک و

کاهش نقایص و استرس خانواده و افزایش کیفیت زندگی و
کارکرد مستقل است .هیچ درمان منفردی بهترین گزینه نیست و
معموالً نظام درمانی برای هر کودک متناسب با نیازهای وی
طراحی میشود (اختالالت فرایند حسی این کودکان بهخوبی در
ادبیات علمی و بالینی بیان شدهاند (انیتز ،11النه
دتراورسای 199313؛

انتیز1989؛

یونگکار

12

و

چسنه 199714؛

ارنر ،15دون 199816؛ تز 17و دون1997؛ وارلینگ 18و دیتز

19

و

وایر 200120؛ میرزو جانسن  )2007خانوادهها و نظام آموزشی
مهم ترین منابع درمانی هستند ( لو ،مندل و شولتز .)2009
از تئوریهایی که بر مبنای عصبشناسی بنا شده تئوری
یکپارچگی حسی میباشد .یکپارچگی حسی از دیدگاه آیرس ،یک
فرایند عصبشناختی است که در این فرایند فرد دریافتهای
حسی از محیط را تفسیر نموده و برای استفاده هر چه بیشتر آنها
را متحد و یکپارچه میسازد .هرگاه این فرایند که وظیفه آن
انتخاب ،مقایسه ،تفسیر و تحلیل درون دادههای حسی و یکپارچه
نمودن انها به منظور تطابق بیشتر با محیط میباشد دچار مشکل
گردد ،فرد برای تقاضاها و فرمانهای محیطی پاسخها و واکنش
انطباقی مناسب را نخواهد توانست ارائه دهد (ایرس .)1972،
بهرغم گزارشهای روانشناختی مکرر از سوی متخصصین و
والدین مبنی بر اینکه یکپارچه سازی حسی میتواند رفتار و
عملکردافراد را بهبود بخشد ،ولی تاکنون دالیل عملی اندکی برای
اثبات این روش بیان شده است .با این وجود بسیاری از والدین و
یا حتی خود کودکان در خود مانده با عملکرد باال ،روش
یکپارچهسازی حسی را در بهدستآوردن آرامش خود بسیار مؤثر
دانستهاند (اوزنوف ،داوسون ،مک پارتلند).
ساختار نظری یکپارچگی حسی پنج فرض اساسی و محوری
دارد که بعضی از آنها به پایههای عصبی شناختی یکپارچگی
حسی و سایر موارد به جنبههای رفتاری آن مرتبطند .این فرضها

جابجایی و دستورزی محیط افزایش مییابد ،کاهش پیدا
میکنند این امر نشان میدهد تغییر در درونداد حسی امکان
کاهش وقوع رفتارهای خود تحریکی را فراهم میسازد.

Matson,J.L.
Davenport & Brkson

9

10

فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی ،سال  ،6شماره  ،)14( ،2تابستان 1394

11

onitz
Lane
13Detraversay
14 Yeug-corchesne
15 Erner
16 Dunne
17 Kientz
18 Warling
19 Deitz
20 Whire
12

11

محمدرضا تقوی ،پرویز شریفی درآمدی ،غالمعلی افروز

عبارتند از -1پاسخ تطابقی :پاسخ تطابقی عبارت است از یک

آیرس فرض نمود رشد سامانه عصبی از پایین به باال صورت

و هدفمند 22که وقتی شخص

میگیرد به طوری که رسش نخاع و ساقه مغز قبل از مراکز سطوح

پاسخ یا رفتارمعطوف به هدف
بهطور موفقیتآمیز با الزامات

21

23

و چالشهای محیط رو به رو

باالتر صورت می گیرد .در تحقیقاتی که بعدها با استفاده از روش

می شود ،حادث شده و نیاز به یکپارچگی حسی مطلوب داشته و

توموگرافی قشر پوزیزیترون (  )PETصورت گرفت این مسئله

خود موجب بهبود و رشد یکپارچگی حسی میشود .به بیانی

نشانداده شد (پرهام و مایلوکس.)2005،

دیگر ،وقتی فرد چالش را اما نه در سطح توانکاه تحریک حسی
برای سامانه عصبی مرکزی (چالش دقیقاً مناسب  )24تجربه
میکند و به آن با موفقیت پاسخ میدهد ،پاسخ تطابقی ایجاد
میشود( .پرهام و مایلوکس - 2 .)2001 ،200525انعطافپذیری
در سامانه عصبی مرکزی :زمانی که فردپاسخ تطابقی ایجاد
می کند ،در سطح نورونی و سیناپسی تغییراتی رخ میدهد که
انعطافپذیری عصبی

26

خوانده میشود .انعطافپذیری عبارت

است از عمل انعطافی مغز ،وقتی سازواره فرصت مییابد که محیط
اطرافش را جستجو و کشف کند ،با افزایش شاخهای دندریتی،
اتصاالت سیناپسی و افزایش استحکام و قابلیت سیناپسها در
مغز ،انعطافپذیری عصبی صورت میگیرد ،در نهایت قابل توجه
است که این تغییرات در سنین اولیه کودکی با قدرت و سرعت
بیشتری رخ میدهد (باندی و موری  -3.)200227سازماندهی
سامانه عصبی مرکزی :مغز به صورت یکپارچه و یک نظام فیزیکی
تعاملی ،سلسه مراتبی سازمانیافته ،عمل میکند .مدل سلسله
مراتبی ،سامانه عصبی مرکزی را بر اساس سطوح مرتبشده
عمودی بررسی مینماید بهگونهای که نیمکرههای مغزی در باال،
ساقه مغز در میانه و نخاع در پایین سلسله مراتب واقع شدهاند و
روند کنترل صعودی را نشان میدهند .بر اساس این دیدگاه
سطوح پایین تر اطالعات حسی را قبل از رسیدن به قشر مغز
تصفیه میکند .یعنی قشر مغز برای دریافت اطالعات حسی
ضروری و مطلوب و سازمانیافته به عملکرد مناسب سطوح پایین
تر وابسته است.
آیرس عقیده داشت که جنبههای حیاتی یکپارچگی حسی در
سطوح پایین تر سامانه عصبی مرکزی بهویژه ساقه مغز و تاالموس
اتفاق می افتد و پردازش اطالعات دهلیزی بیشتر در ساقه مغز
یعنی پردازش حواس بدنی در تاالموس صورت میگیرد.

نظریه سلسله مراتبی دستگاه عصبی مرکزی ،آیرس را
واداشت تا بر سامانههای ابتدایی دهلیزی ،عمقی و المسه تأکید
کنند (این سامانهها در مراکز پایینی دستگاه عصبی مرکزی
واقعند و زودتر کامل میشوند) و استدالل نمود که کارکردهایی
همچون کنترل وضعیت ،توازن وادراک لمسی پایه حسی–حرکتی
برای عملکردهای عالیتر همچون توانایی تحصیلی ،خودنظمدهی
رفتاری ،کنشسازی و مهارتهای حرکتی پیچیده بر آن بنا
می گردند .این عقیده زیر بنای اساسی تئوری و رویکرد درمانی
آیرس را تشکیل داد که بهبود عملکردهای سطوح پایینتر مرتبط
با حواس پایه و نزدیک (المسه  ،عمقی و دهلیزی) میتواند
عملکرد سطوح باالتر را بهبود بخشند .
البته آیرس در بعضی مسائل از دیدگاه سلسله مراتبی فاصله
گرفت و در این موارد با نظرات زیستشناسان معاصر سازگارتر
است (آیرس اعتقاد یافت که سطح دردستگاه عصبی میتواند تا
حدی مستقل عمل کند ،همچنین عملکرد مغز را روند رشد
یکپارچگی حسی به عنوان کل یک واحد در نظر میگرفت)-4 .
توالی رشد :فرض میشود که فرایند رشد یکپارچگی حسی در
یک توالی رشدی رخ می دهد .در رشد بهنجار تکامل رفتارهای
ابتدایی ساده قابل رشد ،رفتارهای پیچیده را در مراحل بعد فراهم
می کند .رفتارهای حاضر در هر سطح رشدی قابلیت رشد
رفتارهای پیچیدهتر را در سطوح بعدی فراهم میسازد
(هار،1998کلری .)2003آیرز توالی رشد یکپارچگی حسی را
فرایندی چرخشی می داند و بر این عقیده است که در صورت
وجود کژکاری یکپارچگی حسی ،فرایند چرخشی که رشد بهنجار
و یکپارچگی حسی راطی میکنند ،مختل میشود (پرهام و
مایلوکس.)2005 ،
در تئوری یکپارچگی حسی ،همه سیستمها ارزش و اهمیت
یکسان ندارند گرچه از ابتدا بر روی بینایی تأکید میشد ولی
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تحقیقات بعدی نشان دادکه ائتالف لمسی و تعادلی و تحریکات
حس عمقی ،پایههای ضروری برای پروسه شنوایی و بینایی
محسوب میشوند .از این رو سیستمهای تعادلی و لمسی به عنوان
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سیسستم های متحد کننده نامیده می شوند محرک تعادلی بر

آزمایش و کنترل جایگزین شدند .سپس مداخله یکپارچگی حسی

طبق نظر آیرس ،سیستم عصبی را برای ارائه پاسخ تطابقی آماده

بر روی گروه آزمایش به مدت  6مراه و هرر هفتره  3جلسره یرک

مینماید .اگر این سیستم عملکرد مناسب و صحیح نداشته باشد،

ساعته انجام گرف ت و در نهایت نتایج مورد تحلیل قرار گرفرت .در

تفسیر حواس نیز مختل میشود (ذکریای و پناهی -5 .)1379

پژوهش حاضر ،جهت انجام دادن پیشآزمون و پسآزمون ،از زیرر

سائق درونی :آیرس ( )1979فرض میکند که همه افراد از انگیزه

آزمون رفتارهای کلیشهای مقیاس درجهبندی درخودمانده گیلیام

درونی جهت رشد یکپارچگی حسی از طریق مشارکت در

استفاده شد .این ابزار توسط گیلیام در  1994بر اساس معیارهای

فعالیتهای حسی – حرکتی بر خوردارند و عقیده داشت که

تشخیص درخودمانده ،راهنمای آماری تشخیص نقیصههای عقلی

سائق درونی میتواند در شور و شوق ،اعتمادبهنفس و تالشی که

ویرایش چهارم تهیه شده و مورد تایید انجمن روانپزشکی آمریکرا

فعالیت کودک را درپیدارد مشاهده شود( .بالوئف ،2003 ،پرهام و

قرار گرفته ،و بر روی یک نمونه  1092نفری از ایراالت متحرده و

مایلوکس 2005؛ )2001

کشورهای همجوار آن هنجار گردیرده اسرت .پایرائی کلری آن برر
اساس آلفای کرنباخ  %90بهدست آمده و اعتبار آن تأیید میشود.

با توجه به تحقیقات فوقالذکر و هدف تحقیق حاضرکه عبارت

پایررائی زیرمجموعرره رفتارهررای کلیشررهای  0/84میباشررد .ایررن

است از تعیین اثرر بخشری مداخلرهدرمانی تمرینرات یکپرارچگی

زیرآزمون شامل  14سوال است و در مقیاس لیکرت از =0هیچگاه

حسی بر کراهش رفتارهرای کلیشرهای کودکران در خرود مانرده،

=1،بنرردرت  =2،گرراهی  =3،غالبراً بررر اسرراس مشرراهده و گررزارش

فرضیه زیرتدوین مری گرردد« :تمرینرات یکپرارچگی برر کراهش

مراقبان نمرهگذاری میشود .

رفتارهای قالبی کودکان درخود مانده موثر است».
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و شیوه

روش

انجام آن نیمهآزمایشی ،از نوع پیش آزمون –پسآزمرون برا گرروه

پس از جایگزینی کودکان در دو گروه آزمایش و کنترل بهصورت

کنترل است.

تصادفی زیرآزمون رفتارهای کلیشهای برای هر یک از افراد

جامعرره آمرراری پررژوهش ،شررامل کلیرره کودکرران  3-14سررال در

تکمیل گردید  .مداخله تمرینات یکپارچگی حسی به مدت  6ماه

خودمانده شهرهای استان تهران بود کره بره مراکرز توانبخشری و

هر هفته  3جلسه یک ساعته بر روی گروه آزمایش اجرا شد .گروه

آموزشی تحت پوشش سازمان بهزیسرتی در شرهرهای شرهریار و

کنترل تنها از برنامه معمول مرکز که شامل آموزشهای مفاهیم

شهر قدس و مالرد و کرج جهت درمران مراجعره کردنرد.کودکان

پایه و آموزش مهارتهای خودیاری بود ،بهره میگرفتند .پس از

فوق با توجه به وضعیت پذیرش درمراکرز یراد شرده در محردوده

پایان دوره درمان ،زیر آزمون رفتارهای کلیشهای گیلیام برای

آهستهگامی خفیف تا متوسط قرار داشتند.

گروههای آزمایش و کنترل به عنوان پس آزمون اجرا گردید.
یافته ها

جهت انتخاب نمونهها در این تحقیق از روش نمونرهگیری در
دسترس استفاده شدهاست .بردین صرورت کره تعرداد  20نفرر از

میانگین و انحرافمعیار بهدست آمده از سنجش گروههای آزمایش

کودکران در خرود مانرده  3-14سراله مراجعره کننرده بره مراکرز

و کنترل در جدول  1ارائه شدهاست.

توانبخشی یاد شرده انتخراب و بره صرورت تصرادفی در دو گرروه
جدول 1میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و کنترل،
در زیر آزمون رفتارهای کلیشهای مقیاس گیلیام
بعد از مداخله

قبل از مداخله
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

30/8

21/56

15/1

20/9

گروه کنترل

31

14

29/8

15/36
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محمدرضا تقوی ،پرویز شریفی درآمدی ،غالمعلی افروز

اطالعات جدول  1میانگین و انحراف معیار گروههای آزمایش و
کنترل ،در پیشآزمون و پسآزمون رفتارهای کلیشهای را نشان
میدهد .بر اساس این اطالعات میانگینهای گروه آزمایش و
کنترل تفاوت معنی داری ندارند ،اما نمرات میاتگین پسآزمون

گروه آزمایش پس از مداخالت درمانی کاهش داشتهاست که
نشان دهنده تأثیر مداخله تمرینات یکپارچگی حسی بر کاهش
رفتارهای کلیشهای میباشد.

جدول  2نتایج آزمون  tجهت بررسی تفاوت میانگین پسآزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل
میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

t

گروه آزمایش

15/1

20/9

3/91

6/54

گروه کنترل

29/8

15/36

1/73

0/70

همانگونه که مالحظه میشود ،بین میانگین نمررات پریش و پرس
آزمرون گررروه کنترررل تفرراوت معنرریداری مشرراهده نمیشررود در
حالیکه بین میانگین نمرات پیش و پس آزمرون گرروه آزمرایش
تفاوت در سطح آماری 0/05معنیدار است .همچنین در حالیکره
بین میانگین نمرات پیشآزمرون گروههرا تفراوت چنردانی دیرده
نمیشود ،اما بین میانگینهای نمرات پسآزمون دو گروه آزمرایش
و کنترل تفاوت معنیداری مشاهده میشود .این نترایج حراکی از
کاهش رفتارهای کلیشهای پرس از اعمرال تمرینرات یکپرارچگی
حسی و تأیید فرضیه پژوهش دارند.
بحث و نتیجهگیری
تحقیقررات بررالینی نشرران دادهانررد کرره رفتارهررای کلیشررهای و
خودآزارانه ،توانایی عملکرد مستقل و مناسب فرد را تحت الشرعاع
قرار می دهند لذا باید در مداخالت ابتدا مورد تاکیرد قررار گیرنرد
(هریس و وولچیک .)1979 ،28
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی تمرینات یکپرارچگی
حسرری مرردل آیرررس بررر کرراهش رفتارهررای کلیشررهای کودکرران
درخودمانده انجام گرفت .تحلیرل نترایج تفراوت میانگینهرا برین
پیشآزمرون و پسآزمررون گررروه آزمرایش وپسآزمررون گروههررای
آزمایش و کنترل با آزمون  tمسرتقل نشراندهنده ترأثیر مداخلره
تمرینات یکپارچگی حسی بر کراهش رفتارهرای کلیشرهای گرروه
آزمایش میباشد .همانگونه که مالحظه شرد فرضریه پژوهشری برا
 0/05معنی داری تأیید شد .این نتیجره برا پرژوهش لینردرمن و
همکاران (  )1999که به بررسی تأثیر مداخله کاردرمانی با مبنای
یکپارچگی حسی در دو مورد کودک با اختالالت در خود ماندگی
پرداختند ،همسو است .واتلینگ ودیتز  )2007(29در بررسی اثرات
درمان یکپارچگی حسی بر رفتارهرای نرامطلوب نظیرر رفتارهرای
کلیشهای ،رفتار خود آسیبرسان کودکان مبتال به درخودماندگی،
 4کودک را مورد پژوهش قرار دادند .دادهها نشان میدادند هریچ
شیوه مشخص از تغییر در رفتارهای نرامطلوب در ارزیرابی رفترار
Harris &Wolchick
Watling&Dietz
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هدف پدیدار نشده بود .اما دادههای عینی نشان میدادنرد کره در
هر آزمودنی تغییرات مثبتی در طول درمران و بعرد از درمران رخ
داده است.
دهقان (  )1385نشان داد که تحریکات حسری روی ارتبراط
چشمی و درک اجرای درخواستهای کالمی یک بخشی به همراه
آن اشارت غیرکالمی کودکان درخودمانده موثر است.
زایر (  )1386نیز نشان داد که روش یکپارچهسازی حسی ،برا
قابلیت اجرای گروهی می تواند تأثیر مثبتری در بهبرود ارتباطرات
اجتماعی ،ارتباطات کالمی ،مهارت در تقلید و یکپارچگی حرواس
کودکان درخودمانده داشته باشد .فازیگلو  30و دیگران (  )2008در
پژوهشی به بررسی اثر بخشی برنامه یکپارچگی حسی برمشکالت
حسی  30کودک در خودمانده  7تا  11ساله پرداختنرد .کودکران
در هر گروه در ابتدا ارزیابی شدند و بعد از دوره درمان توسط فرم
ارزیابی حسی کودکان در خودمانده ارزیابی شردند .نترایج نشران
میداد تفاوتهای قابل توجره آمراری میران گرروه کنتررل گرروه
آزمررایش وجررود داشررت کرره نشرران از تررأثیرات مثبررت برنامرره
یگپارچگیحسی برکودکان درخودمانده گروه آزمایشی بود.
هر چند تحقیق حاضر نشانداد که مداخله غیردارویری یعنری
تمرینات یکپارچه حسی بر کاهش رفتارهرای کلیشرهای کودکران
درخودمانده موثر است ،لیکن دارای محدودیتهای از قبیل حجم
نمونه ،پراکندگی جغرافیایی ،و عدم پیگیرری میباشرد .از ایرن رو
پیشنهاد میشود که در تحقیقات مشابه آتری ،از نمونره بزر ترر،
موقعیتهای جغرافیایی واحد و یا وسیعتر ،پیگیری و ابرزار جرامع
همراه مصاحبه بالینی توسط افراد برا تجربره و آمروزش دیرده در
حیطه درخودماندگی استفاده شود.
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