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Background and Purpose: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that
negatively affects different dimensions of child development. Executive dysfunction is one of the
symptoms of ASD. This study aimed at comparing the effectiveness of the pivotal response treatment
(PRT) model and the therapeutic-educational model for children with autism and related disabilities
(TEACCH) on the executive functions of students with autism spectrum disorder.
Method: The present research was a quasi-experimental study with pretest-posttest design including
two experimental groups and a control group and follow-up stage. Thirty-six students with ASD of
moderate to high level (21 boys and 15 girls) were selected by purposive sampling and received 16
sessions of sensory integration activities for sensory adaptation. Then, they were randomly placed in
one control group (7 boys and 5 girls) and two experimental groups (PRT model: 8 boys and 4 girls
and TEACCH model: 6 boys and 6 girls). The participants of the experimental group underwent the
intervention for twenty sessions of 45 minutes. Behavior Rating Inventory of Executive Function
(Gioia, 2000) and Autism Spectrum Screening Questionnaire (Ehlers & Gillberg 1993) were used to
collect the data. Results were analyzed by repeated measures analysis of variance.
Results: The results showed that the PRT model was more effective on the components of inhibition,
attention change, emotional control, and initiation, while the TEACCH model was more effective on
the components of material organization, working memory, monitoring, and planning. The results
remained constant in the two-month follow-up phase.
Conclusion: Results of the present study indicate that PRT model leads to better interaction with the
environment and increases the individual self-esteem, while the TEACCH model provides the ground
for more visualization and communication with the physical environment as well as for sensory
modulation.
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مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :اختلال طیف اوتیسم ،نوعی اختلال عصبی تحولی است که جنبههای مختلف تحول کودک را تحت تأثیر منفی قرار میدهد.

اختلال طیف اوتیسم،

نارسایی در کنشهای اجرایی یکی از نشانههای کودکان با اختلال طیف اوتیسم است .هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی مدل درمان

درمان پاسخمحور،

پاسخمحور و مدل درمان و آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم و ناتوانیهای مرتبط با آن بر کنشهای اجرایی دانشآموزان با اختلال طیف

مدل درمان و آموزش کودکان با

اوتیسم است.

اختلال اوتیسم و ناتوانیهای مرتبط

روش :پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه و مرحله پیگیری انجام

با آن،

شد 3۳ .دانشآموز با میزان شدت اختلال اوتیسم متوسط به بالا ( 21پسر و  1۱دختر) با دامنه سنی  1تا  12سال پس از غربالگری با روش

کنشهای اجرایی

نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و به منظور تعدیل حواس  1۳جلسه تمرینات مربوط به یکپارچگی حسی را دریافت کردند .سپس به صورت
تصادفی در  1گروه گواه ( 0پسر و  ۱دختر) و دو گروه آزمایش شامل مدل درمان پاسخمحور ( 1پسر و  4دختر) و مدل درمانی و آموزشی
( ۳پسر و  ۳دختر) جایدهی شدند .آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت  27جلسه  4۱دقیقهای ،تحت مداخله قرار گرفتند .ابزارهای مورد
استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه رتبهبندی رفتاری کنشهای اجرایی (جیویا )2777 ،و پرسشنامه سنجش دامنه اوتیسم (اهلر و گیلبرک،
 )1993بودند .از آزمون تحلیل واریانس با تکرار سنجش برای تحلیل نتایج استفاده شده است.
یافتهها :نتایج نشان داد که مدل درمان پاسخمحور بر مؤلفههای بازداری ،تغییر توجه ،مهار هیجان ،و آغازگری؛ و مدل درمانی و آموزشی
بر مؤلفههای سازماندهی مواد ،حافظه کاری ،نظارت ،و برنامهریزی ،اثربخشی بیشتری دارند .همچنین نتایج در مرحله پیگیری بعد از دو ماه،

دریافت شده90/70/11 :

پایدار مانده است.

پذیرفته شده91/72/11 :

نتیجهگیری :بر اساس نتایج پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که مدل درمان پاسخمحور باعث تعامل بهتر فرد با محیط و افزایش حرمت

منتشر شده99/79/10 :

خود میشود و مدل درمانی و آموزشی ،تصویرسازی و ارتباط بیشتر دانشآموز با محیط فیزیکی و همچنین تعدیل حواس را فراهم میکند.

* نویسنده مسئول :محمدرضا صفاریان طوسی ،استادیار گروه روانشناسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد ،ایران.
رایانامهSaffarianreaz1965@gmail.com :
تلفن7۱1-314۱9491 :
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مقدمه

نظریههای ش ناخته ش ده ،کنشهای اجرایی است ( .)9کنشهای اجرایی

اختلال طیف اوتیس م 1نوعی اختلال عص بی  -تحولی اس ت که بر اس اس

مجموعه ای از فرایندهای عالی شناختی هستند که به ساختار و کنش قشر

معیارهای ویرایش پنجم راهنمای تش خیصی و آماری اختلالات روانی 2با

پیش انی وابسته بوده و شامل نگهداشت و تغییرپذیری یک مجموعه ،مهار

کیفیت غیرعادی در دو حیطه ارتباط اجتماعی ،تعامل اجتماعی و کیفیت

تداخل ،مهار پاسخ ،سازماندهی ،و حافظه است ( .)17همچنین کنشهای

غیرع ادی در رفتارها ،علایق ،و فعالیتهای محدود و تکراری مش خ

اجرایی را میتوان به عنوان شاخصی برای چگونه و چه وقت انجام دادن

میش ود ( .)1افراد با این اختلال از نظر بهره هوش ی به دو گروه همراه با

عملکردهای رفتاری توص یف کرد ( .)11طی پژوهشهای انجام ش ده

کم توان ذهنی و دارای عملکرد ذهنی متوس ط یا بالاتر از متوس ط تقس یم

مش خ

ش ده است که کودکان با اختلال طیف اوتیسم رفتارهایی نشان

میش وند ( .)2همچنین از پرس ش نامه و ابزارهای مختلف س نجش دامنه

میدهند که نش انهای از مش کلات در کنشهای اجرایی و در ارتباط با

میزان س طت اوتیس م اس تفاده میش ود (.)3

نارس اکنشوری قطعه پیش انی اس ت ( .)12به منظور س نجش کنشهای

کودک ان ب ا اختل ال طیف اوتیس م ک ه ب ا ن اتوانی ق ابل توجه در تعامل

اجرایی دانشآموزان با اختلال طیف اوتیس م از پرس ش نامه رتبهبندی

اجتماعی ش ناسایی می شوند ،طیفی از رفتارها را مانند ناتوانی در برقراری

کنشهای اجرایی استفاده میشود ( 13و  .)14در همین راستا ،کاساندر و

ب ا همس الان ،عدم علاقهمندی به تعاملات و فقدان عمل

هال به بررس ی عملکرد لوب پیش انی در کودکان و نوجوانان با اختلال

اوتیس م به منظور تش خی

روابط من اس

متقابل هیجانی یا اجتماعی از خود نشان میدهند (.)4

طیف اوتیس م پرداختند و از تکالیف عص

روانش ناختی در راس تای

میزان ش یوع اختلال طیف اوتیس م در طی س ه دهه گذش ته به گونه

بررسی هماهنگی شبکههای مغزی که قشر پیشپیشانی و بادامه و نیز قشر

فزاین دهای افزایش ی افته اس ت ( .)۱در مورد میزان ش یوع و بروز این

خلفی جانبی و هیپوکامپ را به هم متص ل میکنند ،استفاده کردند .نتایج

اختلال ،اطلاعات متفاوت و به طور کلی رو به افزایش ی وجود دارد و تا

مط الع ه آنه ا نش ان دادند که هر دو مدار مغزی در افراد با اختلال طیف

اوایل دهه  ۱7میلادی تعداد افراد مبتلا  1در  17هزار برآورد میش د؛ اما

اوتیس م دچار اختلال هس تند ( .)1۱دانشآموزان در پردازش اطلاعات به

در دههای اخیر این میزان به ش دت افزایش یافته اس ت .میزان ش یوع در

وس یله کنشهای اجراییش ان حمایت میش وند ،کنشهای اجرایی و به

پس ران نیز  3تا  4برابر دختران اس ت ( .)۳در بررسی که توسط صمدی و

طور خاص مؤلفههای تش کیلدهنده آن میتواند تا حدودی پیش رفت در

مک کانکی ص ورت گرفته اس ت ،درص د شیوع اوتیسم در ایران9۱/2 ،

مهارتهای ش ناختی کودکان با اختلال طیف اوتیس م را پیشبینی کند و

در  17هزار گزارش شده است (.)0

همچنین میتواند با نشانههایی که اختلال طیف اوتیسم را تعریف میکند

کودک ان مبتلا به اوتیس م در زمینه کارکردهای ش ناخت اجتماعی
دارای ضعفهای اساسی هستند .اگرچه نشانه اصلی اختلال طیف اوتیسم،
نارس ایی اجتماعی اس ت ،اما بعژ ی پژوهش گران معتقدند که نارس ایی
کنشهای اجرایی ،3اختلال مرکزی در اختلال طیف اوتیسم است (.)1

به کارکرد انطباقی پائین و حرکات کلیش های در این اختلال ،مرتبط باشد
(.)1۳
پژوهشها نش ان میدهند س ازوکاری مش ترک بین پردازش حسی و
کنشهای اجرایی در کار اس ت که هر دو با رفتار کلیشهای ارتباط دارند

کنش اجرایی بهتر ،و میزان اضطراب کمتری دارند ،در جبران و پوشاندن

در عژ و خاص ی از بدن نشان دهند و گاهی این حرکات را برای درگیر

ض عفهای ش ناختی خود ،بهتر عمل میکنند .نظریههای ش ناختی برای

کردن حواس خود انجام میدهند .برخی از پژوهشگران در تبیین و تحلیل

یافتن رابطه مغز و رفتار در کودکان با اختلال طیف اوتیس م در مطالعات

رفتارهای کلیش های و دلیل انجام آن در کودکان با اختلال طیف اوتیس م

دانش مندان و متخص ص ان مورد بررس ی قرار گرفته اس ت .یکی از این

به وجود نوعی نارسایی حسی اعتقاد دارند (.)11

1. Autism spectrum disorder
)2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders (DSM-5
5th ed
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پژوهشها نش ان دادند که افراد مبتلا به اوتیس م که هوش بهر بالاتر،

( .)10بس یاری از کودکان ممکن است حرکات کلیشهای و یکنواخت را
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از آنجایی که هزینههای درمان و ش یوع اختلال طیف اوتیسم در دهه

بهبود پاسخ با توجه اشتراکی،

گذش ته افزایش یافته است پژوهشها نشان میدهند که بیشتر کودکان با

اش اره کردن ،آغ ازگری ،و ب ازداری در این کودکان میش ود (.)24

اختل ال طیف اوتیس م در فراین دهای یکپارچگی حس ی اختلال دارند،

پژوهش کاماروزمان و رانی نش ان داد مداخلات روانی -آموزش ی که

بنابراین ش ناسایی و کاهش دادن اختلالات حسی در درجه اول اهمیت به

ت أکی د بر انگیزه افراد دارد ،در تنظیم هیج انی کودک ان ب ا اختلال طیف

منظور م داخل ات درم انی قرار میگیرد .زیرا ک ه این اختل الات حس ی

اوتیسم ،مؤثر است و باعث بهبود تنظیم هیجانات این کودکان خواهد شد

میتوان د س ایر رفتارها و کنشهای اجرایی را که این کودکان با آنها با

( .)2۱هو ،اس تفس ون و کارتر نیز در پژوهش ی نش ان دادند که مداخلات

محیط خارج تعامل میکنند ،تحت تأثیر قرار دهد (.)19

ش ناختی -رفتاری بر ص فات کلی کودکان با اختلال طیف اوتیس م اثر

اختلال طیف اوتیسم به علت فراوانی ،شدت و تأثیری که بر کودکان

مثب ت دارد ( .)2۳کن ورس ی و آنتونی در پژوهش ی نیز نش ان دادن د

و خانوادهها دارد ،از معژلات اساسی بهداشت عمومی محسوب می شود.

م داخل ات پ اس خمحور اثرات مثبتی بر کنشه ای اجرایی کودک ان

این

مدرس هرو دارد ( .)20همچنین محمدظاهری ،رض ایی ،رفیعی ،بخش ی و

اختل ال از ی ک س و و پیش گیری از بروز این اختل ال و تکرار آن در

غری

در پژوهش ی نش ان دادند که مدل درمانی پاس خ محور ،باعث

خانوادهها از س وی دیگر ،موض وعی ضروری و اساسی است .برنامههای

کاهش رفتارهای مخرب کودکان با اختلال طیف اوتیسم میشود (.)21

به همین جهت تلاش در جهت افزایش هر چه بیشتر بازدهی تشخی

مداخلات رفتاری آموزش ی برای کودکان با اختلال طیف اوتیسم با توجه

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،0شماره  ،3پاییز 1399

نش ان دادند که ش یوه اصلاح رفتار موج
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مدل درمان و آموزش کودکان با اختلال طیف اوتیس م و ناتوانیهای

به ویژگیهایشان بسیار متغیر است و تنها محدود به مشکلات روانشناختی

مرتبط با آن ،به روش آموزش دارای س اخت نیز مش هور است .مشخ

آنها نیس ت .از جمله این مداخلات میتوان به مدل درمانی پاسخمحور 1و

شده است که کودکان با اختلال طیف اوتیسم از طریق روشهای بصری

م دل درم ان و آموزش کودکان مبتلا به اوتیس م و ناتوانیهای ارتباطی

و تع املی ،بهتر از روشه ای س نتی ی اد میگیرن د .این م دل یکی از

مرتبط با آن 2اشاره کرد.

نمونههای روش موفق آموزش اس ت که در آن یادگیری بص ری نقش

مدل درمان پاس خمحور دارای س اختار آزادانه و بر مبنای اص ول و

مهمی دارد ( .)29اس کاپلر در یک برنامه س راس ری نش ان داد که مدل

واکنشهای طبیعی اس ت ،و بر این فرض اس ت که اختلالهای کودکان

درمان و آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم و ناتوانی های ارتباطی مرتبط با

میتوان د ب ا دس تکاریهای محیطی بهبود پیدا کند .هدف از ارائه این

آن ،اثربخشی مثبتی بر کنشهای اجرایی کودکان دارد ( .)37از آنجا که

روش ،افزایش انگیزه و اشتیاق کودکان نسبت به یادگیری محیط اطراف،

مداخلات رفتاری آموزشی بر کنشهای اجرایی دانشآموزان با اختلال

کاهش مقاومت کودک در طی جلسه درمان ،بهبود ارتباط مؤثر والدین،

طیف اوتیس م ،کمتر انجام ش ده است ،و از سویی تأثیر مداخلات درمانی

و مراقبان با کودک میباش د ( .)27نتایج پژوهش اس توک ،میراندا ،و

پاس خمحور و درمان و آموزش کودکان مبتلا به اوتیس م و ناتوانیهای

ایس یبل نش ان داد مدل درمان پاس خمحور مؤلفههای مهارتهای تنظیم

مرتبط با آن بر مؤلفههای کنشهای اجرایی (بازداری ،تغییر توجه ،مهار

رفتار (بازداری ،تغییر توجه ،و مهار هیجان) را در دانشآموزان با اختلال

هیج ان ،ح افظ ه ک اری ،برن ام هریزی ،س ازم اندهی مواد ،نظ ارت ،و

طیف اوتیسم افزایش خواهد داد ( .)21پژوهش دیگری نشان داد که مدل

آغازگری) دانشآموزان با اختلال طیف اوتیسم ،مشخ

نیست؛ بنابراین

درم ان پاس خمحور باعث کاهش اض طراب در دانشآموزان با اختلال

پژوهشهای مقایسهای به منظور اثربخشی این مداخلات ،ضروری به نظر

طیف اوتیس م میشود ( .)22لی و ونتولا نشان دادند که مداخلات بهنگام

میرسد .هدف کلی این پژوهش مقایسه اثربخشی مدل درمان پاسخمحور

بهبود آغازگری در کودکان اوتیس م میشود (.)23

و مدل درمان و آموزش کودکان مبتلا به اوتیس م و ناتوانیهای مرتبط با

ماتس ون و لیندزی در پژوهش ی روی  ۱کودک با اختلال طیف اوتیس م

آن ب ا ت أکید بر یکپارچگی حس ی بر کنشهای اجرایی دانشآموزان با

)1. Pivotal Response Treatment (PRT

2. Treatment and education of Autistic and relate communication
)Handicapped children (TEACCH

پاس خمحور ،موج
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اختلال طیف اوتیسم بوده است تا از نتایج آن در استدلالهای بالینی برای

مربیان به دست آمد .میزان شدت اختلال از طریق پرسشنامه سنجش دامنه

اولویتبندی مداخلههای مفید و مؤثر ،استفاده شود.

اوتیسم (معرفی شده در بخش ابزار) بررسی شد.
ب) ابزار پژوهش

روش
الف) طرح پژوهش و شرررکر کننردگان :پژوهش حاض ر ،از نوع
نیم هآزمایش ی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه گواه و مرحله
پیگیری است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  117دانشآموز پسر و
دختر  1تا  12ساله ( 113پسر و  ۳0دختر) با اختلال اوتیسم دارای کارکرد
س طت پائین ،متوس ط ،و بالا بودند که در س ال تحص یلی  139۳-90در ۳
مرکز تخصصی وابسته به اوتیسم شهر مشهد مشغول به دریافت توانبخشی
بودند .نمونه مورد مطالعه ش امل  47کودک ( 3۳نفر نمونه نهایی و  4نفر
ج ایگزین در ص ورت خروج و ع دم همک اری نمونه آماری) از جامعه
آماری مذکور بودند که بر حس

ش رایط ورود و خروج به پژوهش با

روش نمون هگیری ه دفمن د انتخاب و در دو گروه آزمایش (مدل درمان
پاس خمحور  1پس ر و  4دختر و مدل درمان و آموزش کودکان مبتلا به
اوتیسم و ناتوانیهای مرتبط با آن  ۳پسر و  ۳دختر) و یک گروه گواه (0
پسر و  ۱دختر) جایدهی شدند .ملاکهای ورود به پژوهش عبارت بودند
از :ابتلا به اختلال طیف اوتیس م بر مبنای تشخی

روانپزشک در بررسی

پروندههای دانشآموزان؛ رض ایت آگاهانه والدین (س رپرس ت قانونی)؛
مش اوره با مربیان به منظور ارزیابی ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان و
توان همکاری و شرکت در جلسات درمانی؛ دامنه سنی بین  1تا  12سال؛
عدم حساسیت بیش از اندازه (شدید) به حواس بیرونی (حواس  ۱گانه) و
حواس درونی (حس عمق و تعادل)؛ عدم دارا بودن نقای

حس ی مانند

ناش نوایی ،نابینایی ،جس می ،و  ...؛ عدم همزمان مص رف دارو با اجرای
م دل درم انی؛ و س طت ش دت اختل ال (متوس ط تا خفیف) .همچنین
مل اکهای خروج از پژوهش عبارت بودند از :کمتوانی ذهنی ش دید و
همانندی با اختلال طیف اوتیس م ،حس اس یت بیش از اندازه به حواس
عدم مص رف دارو در حین درمان بود .اطلاعات فوق از طریق بررس ی
پرون دههای دانشآموزان که زیر نظر روانپزش ک بودند و مش اوره با

)1. Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ
2. Ehlers & Gillberg

29۱

اهلرز و گیلبرگ 2تدوین شد و هدف استفاده از این ابزار در این مطالعه،
س نجش میزان دامنه یا طیف اختلال اوتیسم بود .این ابزار شامل  42گویه
اس ت که توس ط والدین تکمیل میش ود .نمرهگذاری این پرس شنامه در
طیف لیکرت  ۱نقطهای تنظیم ش ده اس ت که میزان ش دت اختلال را
میس نجد (به ترتی

نمره  7برای اختلال ندارد ،نمره  1برای اختلال خیلی

کم ،نمره  2برای اختلال کم ،نمره  3برای اختلال متوس ط ،نمره  4برای
اختلال خیلی زیاد) .دامنه کل نمرات پرس ش نامه بدین ص ورت است :بین
 7-49اختل ال ن دارد ۱7 - 177 ،میزان اختلال خفیف 177 -1۱7 ،میزان
اختلال متوس ط ،و نمره بیش تر از  1۱7اختلال شدید .این پرسشنامه توسط
کاسهچی در دانشگاه علوم بهزیستی در سال  1397هنجاریابی شده است.
پرس ش نامه س نجش دامنه اوتیس م در هر دو گروه والدین و معلمان برای
کودکان با اختلال طیف اوتیسم از اعتبار قابل توجهی برخوردار است .در
این پژوهش از فرم نمونه معلم و به ص ورت حژوری استفاده شد .اعتبار
پرسشنامه سنجش دامنه اوتیسم در نسخه اصلی گروه معلمان ( )./94و در
گروه والدین ( )./10و روایی تس ت در نس خه اص لی در گروه معلمان
( )./119و در گروه والدین ( ) ./02۱به دست آمد .در پژوهشهای داخلی
برای محاس به همس انی درونی پرس ش نامه سنجش دامنه اوتیسم در گروه
والدین کودکان بهنجار پایههای یکم تا پنجم ابتدایی با حذف سؤالهای
نامناس

( )./0۳و در گروه معلمان ( )./00برآورد ش د .همچنین بعد از

ح ذف س ؤال ات نامناس

ض ری

آلفای کرونباا در گروه والدین

کودکان بهنجار ( ،)./00والدین کودکان با اختلال طیف اوتیس م (،)./۳۱
معلمان کودکان بهنجار ( )./11و معلمان کودکان با اختلال طیف اوتیس م
( )./07به دست آمد .همچنین ضری

اعتبار بازآزمایی پرسشنامه کودکان

مبتل ا به اوتیس م در گروه والدین ( )r=./4۳0و در گروه معلمان (./۳14
= )rبرآورد شده است .لازم به ذکر است که ضری

همبستگی پرسشنامه

سنجش دامنه اوتیسم و راتر ( )./01۱به دست آمده است (.)21
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 .1پرس ش نامه س نجش دامنه اوتیسم :1این پرسشنامه در سال  1993توسط
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 .2پرس ش نامه رتبهبندی رفتاری کنشهای اجرایی :1هدف استفاده از این

رفت اره ایی اس ت ک ه حوزه وس یعی از کارکردهای محوری را در بر

پرس ش نامه ،تفس یر رفتاری کنشهای اجرایی کودکان  ۱-11س اله است.

می گیرد و ب اع ث ک اهش میزان نیازهای خدماتی و مراقبتی این گروه از

این پرس شنامه به دو قسمت اصلی مهارتهای تنظیم رفتار 2و مهارتهای

کودکان از محیط پیرامون خود میشود (.)27

فراشناخت 3تقسیم میشود .مهارتهای تنظیم رفتار شامل بازداری ،4تغییر

 .2برن امه مدل درمان و آموزش کودکان مبتلا به اوتیس م و ناتوانیهای

توجه ،۱و مهار هیجان ۳اس ت .مهارتهای فراش ناخت ش امل حافظه

مرتبط با آن :این مدل درمانی به روش آموزش دارای س اخت مش هور

کاری ،0برنامهریزی ،1سازماندهی مواد ،9نظارت ،17و آغازگری 11است.

اس ت و در دانش گاه کارولینای ش مالی در س ال  1907توس ط

اسکاپلر13

این آزمون به ص ورت طیف سه درجهای لیکرت نمرهگذاری میشود ،و

پایهگذاری ش ده اس ت .نتایج مطالعه آش کار کرده اس ت که کودکان با

با توجه به ش رایط حادش ش دن وض عیت برای کودک به ص ورت هیچ

اختل ال طیف اوتیس م از طریق روشه ای بص ری و تع املی ،بهتر از

از  1تا  3نمرهگذاری میش ود.

روشه ای س نتی یاد میگیرند .این مدل یکی از نمونههای روش موفق

این پرس ش نامه دارای دو فرم والد و معلم اس ت .در این پژوهش از فرم

آموزش اس ت ک ه در آن ی ادگیری بص ری نقش مهمی دارد و بر

معلم و به ص ورت حژ وری اس تفاده ش د .فرم معلم  1۳گویه دارد و

س اخ تدهی محیط به منظور انطباق آن با ویژگیهای هر فرد با اختلال

رفت اره ای کودک را در م درس ه بررس ی میکند .اعتبار و روایی این

طیف اوتیس م و بر تغییر محیط فیزیکی فرد تأکید دارد .هدف اولیه این

پرسشنامه برای نمونههای بالینی در فرم والدین ( )./12_./91گزارش شده

برنامه ،آمادهس ازی فرد به منظور انجام فعالیتهای مؤثر در خانه ،مدرسه

است و زمانی که برای ارزیابی جامعه هنجار از آن استفاده شد ،این میزان

و جامعه است (.)21

( )./17-./90به دس ت آمد ( .)29همچنین روایی و اعتبار نس خه فارس ی

 .3برنامه مدل یکپارچگی حس ی حرکتی :در این پژوهش نوع تمرینات

پرس شنامه رتبهبندی کنش های اجرایی نشان داد که روایی محتوایی تمام

مبتنی بر درم ان یکپ ارچگی حس ی ،از برن ام ه فع الی ته ای مربوط ب ه

بالای ( )./09به دست آمد و همچنین

یکپارچگی حس ی حرکتی باربارافینک ترجمه مهناز را فر اقتباس ش ده

وقت ،گاهی اوقات ،و همیش ه ،به ترتی

گویههای پرس ش نامه ،نمره شاخ

برای همه گویهها به جز  ۱مورد ،بالاتر از ( )./49به دست آمد .اعتبار این
پرسشنامه نیز بین ( )./92-./13به دست آمده است (.)37
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است (.)31
در این پژوهش نمونه آماری انتخاب ش ده به منظور تعدیل حواس

ج) برنامه مداخلهای

بیرونی (حواس پنجگ ان ه) و حواس درونی (حس عمق و تع ادل)1۳ ،

 .1برنامه مدل درمان پاسخمحور :برنامه درمان پاسخمحور توسط کوگل12

جلس ه  4۱دقیقهای تمرینات مربوط به یکپارچگی حس ی را به ص ورت

در سال  191۳پایهگذاری شد .این برنامه دارای ساختار آزادانه و بر مبنی

هفتهای دو جلس ه و به مدت  2ماه به صورت گروهی توسط پژوهشگر و

اص ول و واکنشهای طبیعی اس ت و بر این فرض اس ت که اختلالات

 2دس تیار در محل سالن کاردرمانی  ۳مرکز تخصصی اوتیسم شهر مشهد

کودک ان میتوان د با دس تکاریهای محیطی بهبود پیدا کند .هدف از

دریافت کردند .بعد از تعدیل حواس به منظور ارزیابی مداخلات رفتاری

ارائ ه این روش ،افزایش انگیزه و اش تیاق کودکان نس بت به یادگیری

آموزش ی بر مؤلف هه ای کنشهای اجرایی (بازداری ،تغییر توجه ،مهار

محیط اطراف ،ک اهش مق اوم ت کودک در طی جلس ه درم ان ،بهبود

هیج ان ،ح افظ ه ک اری ،برن ام هریزی ،س ازم اندهی مواد ،نظ ارت ،و

ارتب اط مؤثر والدین و مراقبان با کودک و آموزش رفتارهای محوری به

آغازگری) ،مداخلات مدل درمانی پاس خمحور و مدل درمان و آموزش

کودک ان ب ا اختلال طیف اوتیس م اس ت .منظور از رفتارهای محوری،

کودکان مبتلا به اوتیس م و ناتوانیهای مرتبط با آن ،طی  27جلس ه 4۱

)1. Behavior Rating Inventory Of Executive Function(BRIEF
2. Behavior adjustment skills
3. Metacognitive skills
4. Inhibition
5. Shifting attention
6. Emotion control
7. Working memory

8. Planinig
9. Organize materials
10. Monitoring
11. Initiation
12. Koegel
13. Scapler
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دقیقهای برای هر یک از دو گروه آزمایش در  ۳مرکز تخص صی اوتیسم

ل ازم ب ه ص ورت عملی و در پ ای ان تک الیف منزل برای جلس ه بعد به

توس ط پژوهش گر و  2دس تیار به صورت گروهی و به صورت هفتهای 2

گروههای مداخله ارائه شد .محتوای جلسات آموزشی به صورت خلاصه

جلسه و به مدت  3ماه در سال تحصیلی  139۳-90اجرا شد .در هر جلسه

در جدول  1گزارش شده است.

نظری و تمرینات

ابتدا تکالیف جلس ه قبل نظارت ش دند ،س پس مطال

جدول  :1خلاصه برنامههای درمانی به تفکیک جلسات برای گروههای شرک کننده در پژوهش
درمان و آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم و ناتوانیهای مرتبط

درمان پاسخمحور
تنظیم محیط آموزشی کودک (به منظور برقراری ارتباط بین تکالیف جدید و
جلسه 2 ،1

چالشبرانگیز با تکالیف قبلاً یاد گرفته شده) .برقراری ارتباط مؤثر با کودک در
قال

تأکید بر ارتباط و همکاری بین خانوادهها و مربیان مدارس ،و تهیه فهرست
جلسه 2 ،1

مؤثر در خانه

بازیدرمانی (افزایش انگیزه) و پیگیری برنامهها در خانه

فرصت دادن به کودک به منظور انتخاب فعالیتهای آزادانه (از قبیل انتخاب
جلسه ۱ ،4 ،3

اسباببازیها ،انواع بازی) و دادن بازخورد به موقع مثبت به درخواستهای آنان

سازماندهی فژای فیزیکی کلاس درس و تقسیم هر کلاس به  4بخش به
جلسه 4 ،3

و تقویتکنندههای مشروط به رفتار مثبت.
به نوعی که قدرت پاسخگویی به نشانههای متعدد در کودک افزایش پیدا کند (تأکید
بر رفتارهای محوری ،پاسخ به نشانههای متعدد)

جلسه ۳ ،۱

جلسه ،17 ،9 ،1

امکان همگن ،آمادهسازی برای فعالیتها ،و طراحی فعالیتهای شاد (مثل

14 ،13 ،12 ،11

انجام

،12 ،11 ،17

بازیهای سازماندهی شده (گرگم به هوا و )...
جلسه 1۳ ،1۱

جلسه 11 ،10

14 ،13

بازیهای گروهی و دادن

تقویتکنندههای گروهی به منظور افزایش تعامل با یکدیگر

جلسه ،1۳ ،1۱

افزایش موفقیت در مدرسه از طریق آمادهسازی در قال مراحل .1 :همکاری و

10

پایان فعالیت و شرکت دانشآموزان در انجام فعالیت به منظور افزایش قدرت

تأکید بر آموزش توالی مهارتهای خودمهارگری رفتار ،فعالیتهای شخصی،
مهارتهای ارتباطی و اجتماعی در قال داستان اجتماعی به صورت تصاویر
(تصویر ،نوشته ،نقاشی) تنظیم کارتها و تهیه جدول پاداش (افزایش استقلال
کودک ،قدرت پیشبینی)
تدوین و انطباق محتواهای آموزشی بر اساس علاقه دانشآموزان در قال
اطلاعات بصری و رنگی ،اشیاء واقعی و عینی به منظور افزایش مهارتهای
ارتباطی و اجتماعی بیشتر آنها

ارتباط بین معلمان و خانواده و  .2تهیه چک لیستی از برنامههای آمادهسازی
ارتباطی به منظور برقراری ارتباط

جلسه 27 ،19

ارزشیابی از برنامههای آمادهسازی برای شروع ارتباط و برنامهریزی برای ادامه

د) روش اجرا :پس از تص وی

و واضت (صدای سوت و غیره )...برای زمان آغاز و
پیشبینی

طراحی بازی با همسالان و تقویت آن در قال مراحل :انتخاب همبازیها تا حد

آمادهسازی برای رفتارهای اجتماعی در قال

دهند و درک اینکه اشیاء در چه نقطهای هستند.

استفاده از نمادهای مشخ

جلسه ،9 ،1 ،0

طراحی با مداد ،طراحی و حدس آن ،دویدن به دور حیاط در قال

گونهای که تمامی کودکان در هر زمان دیده شوند و بتوانند به راحتی مسیر را
تشخی

درخواستهای عینی ،شامل اجزاء متعدد ،متناس با درجه شدت ناتوانی کودک
جلسه 0 ،۳و 9

نیازهای ضروری ،و آموزش خانوادهها به منظور پیگیری فعالیتهای مرتبط و

برنامهها

جلسه ،19 ،11

ارزشیابی از برنامه ،به صورت انفرادی از دانشآموزان و ارائه برنامه به خانواده به

27

منظور پیگیری فعالیتها

کد اخلاق ،برگه همکاری از دانشگاه آزاد واحد نیشابور اخذ و به سازمان

رعایت اصول اخلاقی در این پژوهش سعی شد تا جمعآوری اطلاعات در

آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی ارائه شد .سپس نمونه آماری

هر سه مرحله (پیشآزمون ،پسآزمون ،و پیگیری) پس از جل

رضایت

بر اس اس ش رحی که در بخش پژوهش ارائه ش د ،انتخاب ش دند و

ش رک تکنن دگان و س رپرس ت قانونی آنها انجام ش ود .همچنین به

م داخل ات اولی ه یکپ ارچگی حس ی حرکتی به منظور تعدیل حواس را

ش رک تکنندگان و س رپرس ت قانونی آنها درباره رازداری در حفظ

دریافت کردند و سپس در گروههای آزمایش و گواه جایدهی شدند .در

اطلاعات ش خصی و ارائه نتایج بدون نوشتن نام و مشخصات شناسنامهای

طی مدت درمان برای  2گروه آزمایش ،آموزشهای لازم ارائه شد ،اما به

افراد ،اطمینان داده شد.

گروه گواه هیچ آموزش ی ارائ ه نش د .پس از انج ام فراین د م داخلات
درمانی ،پسآزمون گرفته شد و در مرحله پیگیری پس از  2ماه مجدداً از
290

برای تجزی ه و تحلی ل دادهها در این پژوهش از ش اخ
توصیفی مانند (میانگین و انحراف معیار) و از شاخ

های آمار

های آمار استنباطی
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طرح در کمیته پژوهشی دانشگاه و اخذ

ش رکتکنندگان خواسته شد پرسشنامهها را تکمیل کنند .به جهت حفظ

امیر نیکوخلق و همکاران
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مانند (تحلیل واریانس با تکرار س نجش) اس تفاده شد .تحلیلها با کمک

اس ت ( .(P>0/05در ج دول  2نتایج آزمون تحلیل واریانس با تکرار

نرمافزار آماری  ،SPSSویرایش  22در سطت معنادار ( )7/۱انجام شد.

س نجش برای بررس ی تفاوت گروهها در متغیرهای پژوهش ارائه ش ده
اس ت .در ش کل  1نیز نمودار میانگینهای گروههای آزمایش و گواه در

یافتهها

سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون ،و پیگیری نمایش داده شده است.

ب ه منظور بررس ی نرم ال بودن توزیع دادهها از آزمون کالموگروف –
اس میرنف اس تفاده که نتایج این آزمون نش ان داد ،توزیع متغیرها نرمال

جدول  :2نتایج آزمون تحلیل واریانس با تکرار سنجش برای بررسی تفاوت گروهها در متغیرهای پژوهش
متغیر
بازداری

تغییر توجه

مهار هیجان

برنامهریزی

سازماندهی

حافظه کاری

آغازگری

نظارت
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کنشهای اجرایی
درمجموع

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجموع مجذورات

آماره f

سطح معناداری

مجذور اتا

گروهها

2/۳1

2

1/31

23/20

7/ 1

7/۱1

مراحل

2/۱4

1

2/۱4

1۱1/12

7/ 1

7/12

تعامل مراحل با گروه

7/92

2

7/4۳2

21/07

7/ 1

7/04

گروهها

3/10

2

1/۱1

17/19

7/ 1

7/31

مراحل

3/01

1

3/01

93/07

7/ 1

7/04

تعامل مراحل با گروه

1/ 1

2

7/۱7

12/13

7/ 1

7/43

گروهها

4/۳4

2

2/32

14/27

7/ 1

7/4۳

مراحل

4/17

1

4/17

139/19

7/ 1

7/17

تعامل مراحل با گروه

7/9۱

2

7/40

13/14

7/ 1

7/4۱

گروهها

1/9۳

2

7/91

9/93

7/ 1

7/30

مراحل

1/12

1

1/12

9۱/11

7/ 1

7/04

تعامل مراحل با گروه

7/12

2

7/41

33/17

7/ 1

7/۳۳

گروهها

۳/۱4

2

3/20

2۳/01

7/ 1

7/۳1

مراحل

۱/۳3

1

۱/۳3

221/۳4

7/ 1

7/10

تعامل مراحل با گروه

1/ 9

2

7/۱4

31/21

7/ 1

7/۳9

گروهها

3/92

2

1/9۳

21/۱

7/ 1

7/۱۳

مراحل

3/19

1

3/19

190/4۳

7/ 1

7/1۱

تعامل مراحل با گروه

1/29

2

7/۳4

39/9۳

7/ 1

7/07

گروهها

۱/۱4

2

2/00

13/12

7/ 1

7/44

مراحل

1/ 1

1

1/ 1

114/۱7

7/ 1

7/00

تعامل مراحل با گروه

1/19

2

7/۱9

1/41

7/ 1

7/33

گروهها

0/41

2

3/04

3۳/41

7/ 1

7/۳1

مراحل

3/10

1

3/10

1۳2/۱

7/ 1

7/13

تعامل مراحل با گروه

1/14۳

2

7/۱0

29/23

7/ 1

7/۳3

گروهها

209/13

2

139/91

۱9/۳1

7/ 1

7/01

مراحل

2۳۳/31

1

2۳۳/31

102/91

7/ 1

7/14

تعامل مراحل با گروه

۳4/34

2

32/10

4۱/9۳

7/ 1

7/03

همان طور که در جدول  1نش ان داده ش ده است ،میزان  Fاثر تعامل

حافظه کاری ( ،)39/9۳آغازگری ( ،)1/41نظارت ( ،)29/23و کنشهای

مراح ل و گروه برای متغیرهای بازداری ( ،)21/07تغییر توجه (،)12/13

اجرایی ( )4۱/9۳به دست آمد که در سطت  7/1معنادار است .این یافتهها

مه ار هیج ان ( ،)13/14برن ام هریزی ( ،)33/17س ازماندهی (،)31/21

نش ان میدهد که گروههای آزمایش و گواه از لحاظ متغیرهای پژوهش
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امیر نیکوخلق و همکاران

در س ه مرحل ه پیشآزمون ،پسآزمون ،و پیگیری ب ا یک دیگر تف اوت

در نمودار زیر میانگین گروههای آزمایش (مدل درمان پاسخمحور و

معناداری دارند .همچنین مجذور اتا برای تمامی متغیرها بیشتر از  7/37به

مدل درمان و آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم و ناتوانیهای مرتبط با آن)

د س ت آمد که نشان میدهد تفاوت بین گروهها در جامعه بزرگ و قابل

و گروه گواه در مؤلفههای کنشهای اجرایی آورده شده است.

توجه است.

نمودار شماره  :1میانگینهای گروههای آزمایش و گواه بر مؤلفههای کنشهای اجرایی در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون ،و پیگیری

نمودار ب الا نش ان میدهد که مدل درمان پاس خمحور بر مؤلفههای

تغییر توجه ،مهار هیجان ،و آغازگری ،اثربخشی بیشتری داشته است .طی

بازداری ،تغییر توجه ،مهار هیجان ،و آغازگری؛ و مدل درمان و آموزش

پژوهشهای انجام ش ده مش خ

شده است که کودکان با اختلال طیف

کودک ان مبتل ا ب ه اوتیس م و ن اتوانیه ای مرتبط ب ا آن بر مؤلف هه ای

اوتیس م رفتارهایی نش ان میدهند که نش انهای از مش کلات در کنشهای

س ازماندهی مواد ،حافظهکاری ،نظارت ،و برنامهریزی اثربخش ی بیشتری

اجرایی و در ارتباط با نارس اکنشوری قطعه پیش انی اس ت و با یافتههای

دارد و نتایج در مرحله پیگیری بعد از دو ماه ثابت مانده است.

پژوهش حاض ر همس و اس ت ( .)11نتایج پژوهش اس توک ،میراندا ،و

هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی مدل درمان پاسخمحور و مدل درمان
و آموزش کودکان مبتلابه اوتیس م و ناتوانیهای مرتبط با آن با تأکید بر
یکپ ارچگی حس ی بر کنشه ای اجرایی دانشآموزان ب ا اختل ال طیف
اوتیسم بود .نتایج نشان داد مدل درمان پاسخمحور بر مؤلفههای بازداری،
299

رفتار (بازداری ،تغییر توجه ،و مهار هیجان) را در دانشآموزان با اختلال
طیف اوتیس م افزایش خواهد داد ،که با یافتههای پژوهش حاض ر همس و
اس ت ( .)21پژوهش دیگری نش ان داد که مدل درمان پاسخمحور باعث
کاهش اض طراب در دانشآموزان با اختلال طیف اوتیس م میشود (.)22
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بحث و نتیجهگیری

ایس یبل نشان داد که مدل درمان پاسخمحور مؤلفههای مهارتهای تنظیم
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لی و ونتولا نش ان دادند که مداخلات بهنگام پاس خمحور ،موج

بهبود

برنامهریزی ،حافظه کاری ،و نظارت به طور معناداری اثربخش ی بیش تری

آغازگری در کودکان مبتلا به اوتیسم میشود ( .)23ماتسون و لیندزی در

دارد .در این ارتباط نتایج مطالعه اورتگا ،فلاویو ،و باریسو نشان دادند که

پژوهشی روی  ۱کودک مبتلا به اوتیسم ،نشان دادند که رویآورد اصلاح

مدل درمان و آموزش نس بت به مدل درمان پاس خمحور بر ویژگیهای

بهبود پاس خ با توجه اش تراکی ،اش اره کردن ،آغازگری ،و

ش ناختی کودکان و بزرگس الان با اختلال طیف اوتیس م اثر مثبت دارد

بازداری در این کودکان میش ود ( .)24پژوهش کاماروزمان و رانی نیز

( .)29اسکاپلر در یک برنامه سراسری نشان داد که مدل درمان و آموزش

نشان داد که مداخلات روانی آموزشی که تأکید بر انگیزه افراد دارد ،در

کودکان مبتلا به اوتیس م و ناتوانیهای مرتبط با آن اثربخش ی مثبتی بر

تنظیم هیجانی کودکان با اختلال طیف اوتیسم  ،مؤثر است و باعث بهبود

کنشهای اجرایی کودکان دارد ( )37که با نتایج پژوهش حاض ر همس و

تنظیم هیجانات این کودکان ش ده اس ت ( .)2۱نتایج دیگران مطالعات

اس ت .در تبین این نکت ه که چرا مدل درمان و آموزش کودکان مبتلا به

انجام شده مانند ( )21 – 2۳نیز با نتایج پژوهش حاضر همسو هستند.

اوتیس م و ن اتوانیهای مرتبط با آن ،اثربخش ی بیش تری بر مؤلفههای

رفتار موج

در تبیین این یافتهها میتوان بر اساس نظریه کوگل اینگونه استدلال

س ازماندهی مواد ،حافظه کاری ،نظارت و برنامهریزی دارد ،میتوان بر

کرد ک ه م داخل ات روانی آموزش ی همچون مدل درمان پاس خمحور

اس اس نظری ه اس ک اپلر اینگونه تبیین کرد که این مدل درمانی باعث

میتواند بازداری ش ناختی ،رفتاری ،و مهار هیجان در کودکان با اختلال

تص ویرس ازی و ارتباط بیش تر دانشآموز با محیط فیزیکی و همچنین

طیف اوتیس م را افزایش دهد و باعث میش ود که آنها بتوانند تعاملهای

تعدیل حواس در قال رویکرد یکپارچگی حسی میشود که همین عامل

بهتر ب ا محیط و واکنش س ریعتری نس ب ت ب ه پیغ امهای دس توری و

باعث فعالسازی نواحی مغزی مرتبط با این مؤلفههای کنشهای اجرایی

آغازگری داشته باشند .همچنین این مداخلات توانایی این کودکان را در

(لوب فرونتال) و در نتیجه پاس خدهی بهتر آنها به محرکهای محیطی و

تنظیم خلق بهتر میکنند و ش دت وض عیت خلقی آنها را کاهش داده؛ و

درک انتظارات دیگران از آنها میشود.

تمرکز ،توج ه ،و ق درت توان ایی پیشبینی آنه ا را افزایش میدهن د.

همچنین نتایج به دس ت آمده را میتوان اینگونه میتوان تبیین کرد

همچنین پاس خمحور باعث افزایش انگیزه و حرمتخود و اس تقلال در

که س ازماندهی فیزیکی کلاس متناس

با تواناییهای دانشآموزان با

کودکان با اختلال طیف اوتیسم میشود.

اختلال طیف اوتیس م باعث میش ود که آنها بتوانند به راحتی مس یر را

در تبیینی دیگر باید توجه داش ت که مدل درمان پاسخمحور موج

تش خی

داده و پاس خگویی حرکتی سریعتری نسبت به درخواستهای

تحریک ذهن و فعالیتهای خوداکتشافی کودکان با اختلال طیف اوتیسم

مربی داش ته باش ند ،و در نتیجه ارتباطات متقابل خواس ته ش ده درونی از

می ش ود و نقش مؤثری برای برانگیختن بینش و تغییر رفتارش ان دارد؛

س وی کودکان با اختلال طیف اوتیس م افزایش مییابد .بنابراین در این

بنابراین در این پژوهش با اجرای آموزشهای مبتنی بر درمان پاسخمحور

پژوهش ب ا اجرای آموزشه ای مبتنی بر مدل درمان و آموزش کودکان

همچون تنظیم محیط آموزش ی ،برقراری ارتباط مؤثر با کودک در قال

مبتل ا به اوتیس م و ناتوانیهای مرتبط با آن با تأکید بر ایجاد تغییراتی در

ب ازیدرم انی ،دادن فرص ت ب ه کودک ب ه منظور انتخ اب فعالیتهای

س ازماندهی فیزیکی کلاس درس و نحوه چیدمان ص ندلیها ،استفاده از

با درجه شدت ناتوانی کودک ،و

به منظور ش روع و پایان فعالیتها ،تأکید بر

آگاهانه ،درخواست های عینی متناس

آم ادهس ازی ب ه منظور رفت ارهای اجتماعی در قال
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نمادهای واض ت و مش خ

بازیهای گروهی؛

آموزش توالی مه ارته ای خودمه ارگری رفت ار ،آموزش مه ارتهای

مؤلف ههای کنشهای اجرایی همچون بازداری ،تغییر توجه ،مهار هیجان،

ارتباطی و اجتماعی به صورت تصاویر ،تنظیم جداول پاداش ،و تدوین و

و آغازگری در کودکان با اختلال طیف اوتیسم افزایش یافت.

انطباق محتواهای آموزشی بر اساس علاقه دانشآموزان در قال اطلاعات

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد ،مدل درمان و آموزش کودکان

بص ری و رنگی؛ مؤلف هه ای کنشهای اجرایی در مجموع و مؤلفههای

مبتلا به اوتیسم و ناتوانیهای مرتبط با آن نسبت به مدل درمان پاسخمحور

س ازم اندهی مواد ،ح افظه کاری ،نظارت ،و برنامهریزی در کودکان با

در نمره کل کنشهای اجرایی و همچنین مؤلفههای س ازماندهی مواد،

اختلال طیف اوتیسم افزایش داشته است.
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بن ابراین ب ا توج ه ب ه نت ایج این پژوهش میتوان از م دل درم ان

مط الع ه قرار گیرد ،ت ا یافتهها با احتمال بیش تری قابلیت تعمیمپذیری به

پاسخمحور و مدل درمانی و آموزشی به عنوان روشهای خلاق که باعث

جامعه را داشته باشد .همچنین پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده،

افزایش انگیزه و مش ارکت فعال دانشآموز در فرایند یادگیری میش ود

میزان اثربخشی طولانیمدت این نوع مداخلات درمانی مورد بررسی قرار

اس تفاده کرد .طبق بررسی های پژوهشگر تاکنون هیچ پژوهشی به مقایسه

گیرد و همچنین ی ک روش رفت اری ب ا روشه ای دیگر ک ه پ ایه نظری

اثربخش ی دو مدل رفتاری بر کنشهای اجرایی کودکان با اختلال طیف

متفاوتی دارند ،مقایس ه ش ود .با توجه به یافتههای به دس تآمده پیشنهاد

اوتیس م انجام نش ده اس ت؛ اما در این پژوهش به منظور اثربخش ی بر

میش ود در کن ار مدلهای درمانی همچون دارودرمانی و کاردرمانی با

مؤلف هه ای کنشه ای اجرایی (ب ازداری ،تغییر توج ه ،مه ار هیج ان،

کودکان با اختلال طیف اوتیس م ،از رویکردهای مختلف رفتاردرمانی نیز

آغ ازگری ،س ازم اندهی مواد ،ح افظ ه کاری ،نظارت ،و برنامهریزی)

به عنوان مدل درمانی مکمل اس تفاده ش ود .در پایان در سطت بهکار بسته

دانشآموزان با اختلال اوتیس م از دو مدل رفتاری درمان پاس خمحور و

نیز پیش نهاد میش ود از برنامههای مداخله ای اس تفاده شده در این مطالعه

مدل درمانی و آموزش ی اس تفاده ش د .ش واهد تجربی ذکرش ده در این

توس ط درمانگران و متخص ص ان بالینی و همچنین والدین کودکان با

پژوهش میتواند برای پژوهش گران علاقهمند به درمان کودکان با اختلال

اختلال طیف اوتیسم ،جهت بهبود کنشهای اجرایی استفاده شود.

طیف اوتیس م ،مؤثر ب اش د .از جمله تفاوتهای این پژوهش با س ایر
پژوهشه ای قبلی ،ت أکید بر یکپارچگی حواس قبل از اجرای روشهای

ملاحظات اخلاقی
پرریررروی از اصرررول اخررلررا

پررژوهررش :ای ن پ ژوه ش ب ا ک د اخ ل اق

درمانی دارد؛ به شکلی که ابتدا با توجه به حساسیتهای کودکان مبتلا به

) (IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.011برگرفت ه از رس ال ه دکترای

اوتیس م ،بیشحس ی و کمحس ی آنها نس بت به حواس بیرونی (ش نوایی،

آقای امیر نیکوخلق در رش ته روانش ناس ی عمومی دانش گاه آزاد واحد نیش ابور با کد

بینایی ،بویایی ،چش ایی ،لامس ه) و حواس درونی (لامسه ،عمق ،و تعادل)

 1372707۱9۳171۳و تاریخ دفاع  1391/2/0اس ت .همچنین مجوز اجرای آن بر روی

تعدیل و یکپارچه ش دند و س پس مدل های درمانی اجرا شدند .نتایج این

افراد نمونه از س وی اداره آموزش و پرورش اس تثنایی خراس ان رض وی با ش ماره نامه

پژوهش نش ان داد که به منظور آموزش کودکان با اختلال طیف اوتیس م
در طیف متوس ط تا خفیف ،میتوان از مدلهای درمانی رفتاری اس تفاده

 2404۱صادر شده و رضایت افراد نمونه نیز رعایت شده است.
حامی مالی :این پژوهش بدون حمایت مالی سازمان خاصی انجام شده است.
نقش هریک از نویسندگان :نویسنده نخست به عنوان مجری اصلی در بخش اجرای

کرد که تأکید بر انگیزه مشارکت این کودکان در فرایند یادگیری دارند.

مدلهای درمانی ،اجرای پرسشنامهها ،و ترجمه منابع؛ نویسنده دوم به عنوان استاد راهنما

ب ا توجه به محدودیتهای پژوهش همچون حجم کم نمونه آماری،

و بخش گردآوری من ابع لاتین؛ نویس نده س وم به عنوان اس تاد مش اور اول و بخش

گزینش نمون ه آم اری از بین دانشآموزان با اختلال متوس ط تا خفیف،

ویراستاری علمی؛ و نویسنده چهارم ،استاد مشاور دوم و بخش تجزیه و تحلیل دادهها را

ع دم تفکی ک گروهه ای مؤنث و مذکر ،محدودیت زمانی برای اجرای
م دلهای درمانی ،و همچنین محدودیت نظری مبنی بر اینکه هر دو مدل

انجام داده است.
تضاد منافع :نتایج این پژوهش برای نویسندگان ،هیچ گونه تژاد منافع نداشته است.
تشررکر و قدردانی :از اس تادان راهنما و مش اور ،مس رولان اداره آموزش و پرورش

درم انی جزء روشه ای رفت اری هس تن د ،پیش نه اد میش ود ک ه در

اس تثنایی خراس ان رض وی ،مربیان مراکز اوتیس م ش هر مش هد ،و همه افراد نمونه و

پژوهشه ای آین ده ،حجم نمون ه آم اری بزرگتر ،ی ک طیف خ اص

خانوادههای مهربان که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند ،صمیمانه تشکر میشود.
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