اثربخشی راهبرد های مذاخله ای سبک های پردازش حسی مبتنی بر الگوی دان
بر کاهص عالئم در کودکان مبتال به اوتیسم
ثْبرُ اظىٌذری*1؛ وبرؼٌبظی ارؼذ رٍاًؽٌبظی ثبلیٌی وَدن ٍ ًَخَاى داًؽگبُ ؼْیذثْؽتی
حویذرضب پَراعتوبد؛ عضَ ّیئت علوی داًؽىذُ رٍاًؽٌبظی داًؽگبُ ؼْیذ ثْؽتی
هحوذعلی هظبّری؛ عضَ ّیئت علوی داًؽىذُ رٍاًؽٌبظی داًؽگبُ ؼْیذ ثْؽتی
هدتجی حجیجی ععگر آثبد؛ عضَ ّیئت علوی داًؽىذُ رٍاًؽٌبظی داًؽگبُ ؼْیذ ثْؽتی
همذهِ :اختالل اتیعن یه اختالل عصت رؼذی ثب عیف گعتردُای از عالین اظت وِ ثِ دٍ همَلِ اصلی تمعین هی-
ؼًَذ :اختالل در ارتجبعبت ٍ تعبهالت اختوبعی؛ ٍ الگَّبی رفتبری ،عالئك یب فعبلیتّبی هحذٍد ٍ تىراریّ .وچٌیي آًْب
دچبر آظیتّبی هتَظظ تب ؼذیذی در پردازغ حعی ّعتٌذ .پردازغ حعی فرایٌذی اظت وِ عی آى ًظبم عصت
ؼٌبختی هب درًٍذادّبی عصجی را دریبفت هیوٌٌذ ،آى را تفعیر ًوَدُ ٍ ثِ آى پبظخ هیدّذ .ایي ؼیَُ پبظخذّی
هختص ّر فرد اظت وِ ثِ شًتیه ٍ هحیظ اٍ ثعتگی دارد .اهب در ثرخی ؼرایظ ثبلیٌی هثل عیف اختالل اتیعن
پردازغّبی حعی هختل هیؼًَذ .ثرای اختالل اتیعن هذاخالت هتفبٍتی ٍخَد دارد .ایي هذاخالت عجبرتٌذ از :تحلیل
رفتبر وبرثردی ( ،)ABAدرهبى پبظخهحَر (ً ،)PRTظبم ثرلراری ارتجبط ثب اظتفبدُ از تجبدل تصَیر ( ،)PECSآهَزغ
ٍ ترثیت وَدوبى دارای اتیعن ٍ ًبتَاًیّبی ارتجبعی ( ،)TEACCHداظتبىّبی اختوبعی ،هذاخالت دارٍیی،
هذاخالت ،هذاخالت حعی ،هَظیمی درهبًی ،آة درهبًی ٍ ّ . ...روذام از ایي هذاخالت ًمبط لَت ٍ ضعف خَد را دارًذ.
یىی از اًَاع هذاخالت حعی ،هذاخالت پردازغ حعی داى اظت وِ ّریه از حَاض پٌحگبًِ را ثر اظبض هیساى پبییي
ثَدى یب ثبال ثَدى آظتبًِ ٍ ًیس فعبل ثَدى یب هٌفعل ثَدى ًعجت ثِ پبظخدّی؛ ثِ چْبر زیرگرٍُ تمعین هیوٌذ .ایي چْبر
زیرگرٍُ عجبرتٌذ از :حعبض حعی (آظتبًِ پبییي ٍ راّجرد فعبل) ،اختٌبةگر حعی (آظتبًِ پبییي ٍ راّجرد هٌفعل)،
خعتدَگر حعی (آظتبًِ ثبال ٍ راّجرد فعبل) ٍ ثجت پبییي (آظتبًِ ثبال ٍ راّجرد هٌفعل) .هذاخالت هرثَط ثِ حَاظی وِ
ًیبزهٌذ هذاخلِ ّعتٌذ ثب تَخِ ثِ ًَع زیرگرٍُ ارائِ هیؼَد.
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رٍغً :وًَِ تحمیك ّؽت ًفر از هراخعیٌی ّعتٌذ وِ هعیبرّبی ٍرٍد ثِ پصٍّػ را داؼتٌذ .ایي هعیبرّب عجبرت از هَارد
زیر اظت :وَدن تؽخیص لغعی اتیعن را ثب تَخِ ثِ هعیبرّبی  DSM-Vتَظظ حذالل یه فَقتخصص رٍاىپسؼه
اعفبل ٍ یه هتخصص رٍاًؽٌبض ثِ عَر هدسا ٍ ثیاعالع از تؽخیص یىذیگر دریبفت وٌذ ،وَدن  3-7ظبل ظي داؼتِ
ثبؼذ ،خبًَادُ توبیل ثِ ّوىبری در ایي پصٍّػ را داؼتِ ثبؼٌذ ،تحصیالت هبدر حذالل دیپلن ثبؼذ ،وَدن ثیوبری
ًَرٍلَشیىی ًذاؼتِ ثبؼٌذ ٍ وَدن حذالل در پردازغ یه حط اختالل داؼتِ ثبؼذ .در اثتذا پرظؽٌبهِ پرٍفبیل حعی،
همیبض خَداثرهٌذی ٍالذیٌی ٍ همیبض راثغِ ٍالذ-وَدن تَظظ هبدراى تىویل ؼذ .پط از آى ّر هبدر هذاخالت حعی
را ثر حعت اختاللی وِ فرزًذغ در پرظؽٌبهِ پرٍفبیل حعی ًؽبى دادُ ثَد دریبفت ورد .اًدبم هذاخالت ّر حط ثِ
دٍ ّفتِ زهبى احتیبج داؼت ،در ّفتِی اٍل هبدر وَدن خَد را در توبهی هَلعیتّب در ًظر گرفت .پط از پبیبى ّفتِ
اٍل هبدر ثب درهبًگر توبض گرفت ٍ گسارغ هؽبّذات خَد را ثِ اٍ داد .در عَل ّفتِی دٍم هبدر هذاخالت حعی را ثر
رٍی وَدن اخرا ًوَد .ثِ عَر ولی عالئن اتیعن ّفت ثبر در عَل ایي پصٍّػ اًذازُگیری ؼذ ،دٍ ّفتِ لجل از ؼرٍع
هذاخالت ،ثالفبصلِ لجل از ؼرٍع هذاخالت ،دٍ ثبر در حیي اًدبم هذاخالت ،ثالفبصلِ پط از پبیبى هذاخالت ،یه هبُ
پط از پبیبى هذاخالت ٍ ظِ هبُ پط از پبیبى هذاخالت .ایي پرظؽٌبهِ (گبرض) وِ تَظظ هبدر تىویل هیؼَد؛ عالئن
اتیعن را در چْبر حیغِی رفتبرّبی ولیؽِای ،ثرلراری ارتجبط ،تعبهل اختوبعی ٍ اختالالت رؼذی ثررظی هیوٌذ.
یبفتِّب :درصذ ثْجَدی پط از پبیبى هذاخالت در هرحلِ پیگیری ثِ صَرت تفبضل ًورات هیبًگیي پیگیری از ًورات
هیبًگیي پیػ آزهَى تمعین ثر ًورات هیبًگیي پیػ آزهَى ثرای ّر وذام از همیبضّب هحبظجِ ؼذ .درصذ ثْجَدی ثِ
عَر هیبًگیي در عَل پصٍّػ ثرای عالئن اتیعن  %16.61هیثبؼذ .افسایػ هعٌبداری در هیبًگیي ایي همیبض هؽبّذُ
ًؽذ .هیساى درصذ ثْجَدی ثرای وبّػ عالئن اتیعن تٌْب ثرای دٍ ًفر از ؼروت وٌٌذگبى هعٌبدار ؼذ (ؼروت وٌٌذگبى
دٍم  ٍ %17.77ظَم .)%33.18
ًتیدِگیری :ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دظت آهذُ هذاخالت پردازغ حعی تأثیری در وبّػ عالئن در وَدوبى هجتال ثِ اتیعن
ًذارد .ثِ ایي هعٌی وِ ثْجَدی وِ ثِ علت هذاخالت پردازغ حعی در عولىرد حعی وَدوبى هجتال ثِ اتیعن ایدبد
ؼذ ،هٌدر ثِ وبّػ عالئن اتیعن ًخَاّذ ؼذ .ثرای تجییي ایي لضیِ حذالل ظِ فرض ٍخَد دارد :الف .ؼبیذ ؼیَُ داى
در درهبى هؽىالت پردازغ حعی تأثیری ثر ظبیر عالئن ثیوبری ًذارد .ة .یه راثغِ هعتمین ثیي هؽىالت پردازغ
حعی ٍ ظبیر عالئن اتیعن ٍخَد ًذارد .ثذیي هعٌب وِ هؽىالت پردازغ حعی یىی از عالئن اتیعن اظت ٍ علت ظبیر
عالئن ثیوبری اتیعن ًیعت ،تب ثب ثْجَدی آى ،ظبیر عالئن ثیوبری ًیس وبّػ یبثذ .در ایي صَرت ،هؽىالت پردازغ

حعی ثیوبراى در وٌبر ظبیر هؽىالت ،ثبیذ ّذف درهبى لرار گیرد .ج .ؼبیذ اثسار هَرد اظتفبدُ ثرای ارزیبثی ؼذت عالئن
ثیوبری (گبرض) در ایي پصٍّػ از حعبظیت وبفی ثرای تغییرات پردازغ حعی ثرخَردار ًیعت ،ثِ ثیبى دیگر ٍزى
ووی را ثِ هؽىالت پردازغ حعی هیدّذ .در ایي صَرت اگر اثسار دیگری وِ دارای ظٌدِّبی ثیؽتری در هَرد
هؽىالت پردازغ حعی اظت ،هَرد اظتفبدُ لرار گیرد؛ آًگبُ تأثیر ثْجَد پردازغ حعی ثر ؼذت عالئن ثبرزتر هیؼَد.
ٍاشُ ّبی ولیذی :اتیعن ،هذاخالت پردازغ حعی  ،عالئن وَدوبى اتیعتیه.

