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چکیده
زمینه و هدف :اختالل طیف اوتیسم یک اختالل عصبی رشدی است .پژوهشهای اخیر درباره این گروه از افراد عالالوه بالر عال الم تصییصالی بالر
نقایص شناختی همچون تفکر آیندهنگر و فرآیندهای پاس (برنامهریزی ،توجه ،پردازش همزمان و متوالی) متمرکز شدهاند .به نظر میرسد این نقایص
میتوانند نصانههای رفتاری این اختالل را تبیین کنند .در همین راستا مطالعه حاضر اثربیصی مداخالت پاسخ محور بر تفکالر آینالدهنگر و فرآینالدهای
پاس در کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم را مورد هدف قرار داد.
مواد و روشها :طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایصی بهصورت پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش شامل کلیاله
کودکان  6-8سال مبتال به اختالل طیف اوتیسم با عملکرد باالی شهر اصفهان بود .نمونه مورد استفاده در این پژوهش شامل  20دانشآموز مبتال به
اختالل طیف اوتیسم با عملکرد باال بود که بهصورت در دسترس انتیاب شدند .شرکتکنندگان به دو گروه (کنترل و آزمالایش) تقسالیم شالدند .گالروه
آزمایش طی  20جلسه در مداخله شرکت کردند .ابزارهای این پژوهش شامل سیستم ارزیابی شالناختی -ویالرایش دوم ( Cognitive assessment
 ،)system- Second editionپرسصنامه سنجش دامنه اوتیسالم ( )Autism spectrum screening questionnaireو تکلیالف سالفر ( Trip
 )taskبود .دو ماه پس از اتمام برنامه آموزشی ،هر دو گروه با استفاده از سیستم ارزیابی شناختی و تکلیف سفر مورد پیگیری قرار گرفتند.
یافتهها :در گروه آزمایش نمره تفکر آیندهنگر و فرآیندهای شناختی (برنامهریزی) تأثیرپذیری بیصتری نسبت به گروه کنترل نصالان داد و ایالن تالأثیر
ازنظر آماری معنیدار بود (.)p>0/01
نتیجهگیری :این مطالعه نتایج امیدوارکنندهای را برای درمان پاسخ محور بهعنوان یک مداخله برای بهبود مؤلفههای شناختی در کودکالان اوتیسالم
ارا ه داد و نصان میدهد که مؤلفههای شناختی نیز با درمان پاسخ محور قابلانعطاف هستند.
واژههای کلیدی :درمان پاسخ محور ،تفکر آیندهنگر ،فرآیندهای پاس ،اختالل طیف اوتیسم.
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اخالتالل طیالف اوتیسالم ()Autism spectrum disorder
شامل دستهای از اختاللهای عصبی رشدی است که از عال الم
بالینی آن میتوان به تأخیر یا نقص در ارتباط -تعامل اجتماعی،
رفتارهای تکراری و عالیق محدود اشاره نمالود ( .)1نالر شالیوع
اوتیسم در طی سه دهه گذشته بهطور فزایندهای افزایش یافتاله
است ( .)3 ،2صمدی و  McConkeyدرصد شیوع اوتیسالم در
ایران را  92/5در  1000نفالر گالزارش کردنالد ( .)4ایالن اخالتالل
بهعنوان یک نابهنجاری عصبشناختی در نظر گرفته میشالود و
عالوه بر عال م تصییصی ،ناهنجاریهای شناختی نیالز در ایالن
افراد مصاهده شده است ( .)7 ،6 ،5این نابهنجاریها ممکن است
نصانههای رفتاری این اختالل را تبیین کنند .در سالهای اخیالر،
تفکر آیندهنگر ( )Future thinkingبهعنوان مکانیسم شناختی
احتمالی دیگری مورد تأکید قرار گرفتاله اسالت کاله میتوانالد باله
تبیین نصانههای اختالل طیف اوتیسم کمک کند (.)8
تفکر آیندهنگر به توانایی ما برای بررسی احتمالاالت آتالی و
تکرار ذهنی بازهای از اقدامات ممکن قبل از مصالارکت در آنهالا
اشالالاره دارد ( .)9همچنالالین آن را توانالالایی فالالرد در تصویرسالالازی
خالقانه از احتماالت فرضی آینده میدانند ( .)10این توانایی باله
فرد کمک میکند که عواقالب احتمالالی یالک فعالیالت را قبالل از
انجام آن در نظر بگیرد و فراتر از نیازهای فعلی قدم بردارد (.)11
در باب اهمیت تفکر آیندهنگر این فرضیه مطرح شده اسالت کاله
این سازه میتواند بهعنوان تبیینی برای نقایص کودکان اخالتالل
طیالالف اوتیسالالم باشالالد ( .)12 ،8ایالالن کودکالالان اغلالالب وابسالالتگی
بیشازحدی به رفتارهای تکراری و کلیصهای نصالان میدهنالد و
فاقد انعطافپذیری رفتاری مصاهدهشده در رشد معمولی هسالتند
( .)13این عدم انعطافپالذیری ممکالن اسالت از نقالص در تفکالر
آیندهنگر نصئت بگیالرد .بالهعبارتدیگر ،رفتالار کلیصالهای و غیالر
منعطف و همچنین مصالکالت برنامالهریزی کودکالان مبالتال باله
اختالل طیف اوتیسم میتوانالد منعکسکننالده نالاتوانی آنهالا در
تجسم ذهنی آینده باشد (.)14
این فرض که افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم نقصهایی
در تفکر آیندهنگر نصان میدهنالد بهوسالیله پژوهشهالای قبلالی
مورد تا ید قرار گرفتاله اسالت ( .)16 ،15 ،12 ،8پژوهصالگران در
مطالعهای که به بررسی تفکر آیندهنگر کودکان اوتیسم پرداختند

شواهدی برای کاهش این توانایی در ایالن گالروه از افالراد ارا اله
کردند .آنها چهار تکلیالف را باله کودکالان نصالان دادنالد کاله دو
تکلیف مستلزم تصور خویصالتن در آینالده (انتیالاب کننالد کالدام
بیش یک لباس دوقسمتی مورچه باید ابتدا پوشیده شود ،یعنالی
بدن یا سر) و دو تکلیالف شالامل پیشبینالی در مالورد پیامالدهای
تکالیف مکانیکی بود (مانند آیا یالک قاشالق شالکافدار در انتقالال
دانههای نصاسته موفقتر است یا یک جعبه کوچک بالدون در)).
کودکان اوتیسم عملکرد بالدتری در تکالالیف مربالوط باله تصالور
خویصتن در آینده نسبت به تکالیف مکانیکی داشتند ،اما کودکان
عادی در هر دو نوع تکلیف عملکرد مصابهی داشالتند ( .)15ایالن
نتایج در پژوهش  Mariniو همکاران ( )16نیز تکرار شده است.
از سالالوی دیگالالر ،پژوهشهالالای میتلالالف در حالالوزه روانشناسالالی
شالالناختی فرآینالالدهای شالالناختی پالالاس ( PASS cognitive
 )processesرا در این گروه موردمطالعه قرار دادهاند (.)18 ،17
نظریالاله پالالاس ( ،)PASS theoryیالالک نظریالاله پالالردازش
شناختی است کاله چهالار فراینالد شالناختی برنامالهریزی ،توجاله،
پالالردازش همزمالالان و متالالوالی ( Planning, Attention,
 )Simultaneous, Successiveرا مطالالرح میکنالالد (.)19
برنامهریزی ،توانایی عصبشناختی برای تعیین ،انتیاب و کاربرد
راهبردهایی بهمنظور حل مسا لی است که در آنها اقالدام ،خالود
نظارتی و خود اصالحی اهمیت ویژهای دارد ( .)20توجه ،توانایی
متمرکز کردن فعالیت شناختی بر محرکهای خاص و جلوگیری
از واکنش به محرکهای رقیب است ( .)18در فرآینالد همزمالان،
فرد محرکها را در یک مجموعاله ادراکالی یالا مفهالومی تلفیالق
میکند و در فرآیند متوالی محرکها بهوسیله یک ترتیب خالاص
تلفیق میشوند ( .)21ارزیابی این فرآیندها به ما امکالان میدهالد
که نموداری شناختی از یک فرد به دست آوریم و نقالاط قالوت و
ضعف شناختی او را در چهار فرایند تحلیل کنیم .هرچند مطالعات
متعدد انجامشده در مورد عملکرد شناختی بر اساس نظریه پالاس
پیصنهادهای مهمی بالرای درک اختاللهالای میتلالف عصالبی-
رشدی فراهم آوردهاند ( ،)25 ،24 ،23 ،22اما کاربرد این نظریاله
برای درک اختالل طیف اوتیسم بهتازگی موردتوجه پژوهصگران
قرار گرفته است .در سالالهای اخیالر نتالایج پژوهشهالا کالارایی
نظریه پاس را در ارزیابی شناختی افراد مبتال باله اخالتالل طیالف
اوتیسم نصان دادهاند ( .)18 ،17نتایج ایالن پژوهشهالا حالاکی از

صمدی و همکاران
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طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایصی بهصورت پیشآزمالون،
پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش را کلیاله
کودکان  6-8سال مبتال به اختالل طیف اوتیسم با عملکرد بالاال
تصکیل داد که در طول مدت انجام پالژوهش در یکالی از مراکالز
آموزشی -درمانی اصفهان در سال  1397حضور داشتند .انتیاب
این مرکز بهطور غیر تصادفی و صرفاً برحسب امکالان دسترسالی

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.14.1

مواد و روشها
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امکان تعریف یک نمودار شناختی ویژه برای این گالروه از افالراد
بر اساس فرآیندهای پاس است و نصان میدهد که این گالروه از
افراد در مقایسه با افراد عادی در فرایندهای شناختی پاس نمالره
پایینتری دارند.
شناخت و اصالح نواقص شناختی کودکان مبتال به اختالل
طیف اوتیسم ازجمله ناکارآمدی در تفکر آیندهنگر و فرآیندهای
پاس که موجب ناتوانی آنها در تعامل با دیگران و مدیریت
موفق نیازهای زندگی روزمرهشان میشود ،از یکسو متیصصین
را در تبیین مصکالت رایج این گروه مانند رفتارهای تکراری و
عالیق محدود یاری میکند ( )18 ،17 ،16 ،15و از سوی دیگر
بهعنوان یک هدف درمانی جدید میتواند خأل موجود در
مداخلههای متداول را برطرف سازد .هماکنون طیف گوناگونی از
مداخلهها برای افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم ارا ه شده
است .برخی از مهمترین مداخلههای موجود شامل مداخلههای
روانیال آموزشی (مداخلههای رفتاری ،مبتنی بر مهارت و مبتنی
بر ارتباط) ،زیستی-دارویی و مکمل میباشد ( .)26یکی از
روشهای درمانی دیگر که در چهارچوب رویکردهای رفتاری به
کار میرود ،درمان پاسخ محور ( Pivotal response
 )treatmentاست .این روش توسط  Koegelطراحی شده
است .همچنین یک رویکرد درمانی طبیعی است که در محیط
زندگی روزمره کودک اجرا میشود و بر این باور است که
مداخله در دو زمینه انگیزه و پاسخدهی موجب بهبود مهارتهای
میتلف در کودکان اوتیسم میشود ( .)27این مدل بیان میکند
که رشد کودک بهطورکلی از اکتساب رفتارها و جنبههایی از
محیط که معانی را برای کودک فراهم میسازند ،تصکیل شده
است ( .)27همچنین اعتقاد بر این است که استفاده از
تکنیکهای درمان پاسخ محور موجب میشود کودک
مهارتهای آموختهشده را به موقعیتهای جدید تعمیم دهد
( .)28این روش بسیار منعطف و درعینحال کارآمد است.
برخالف روشهای دیگری که در آن کودکان طبق یک برنامه
از قبل تعیینشده از درمانگر تبعیت میکردند ،در اینجا کودک
آزادی عمل بسیاری دارد تا حدی که میتوان گفت کودک
چهارچوب کار را تعیین میکند .با توجه به اینکه انجام
بازیهای تکراری ،توجه به اجزای اشیاء و عالقه افراطی به
بعضی از وسایل ،از نصانههای کودکان اوتیسم است ،درمان

پاسخ محور سعی دارد با ابتکار عمل خود از هر موقعیت ،یک
فرصت بازی بسازد و با روشی جذاب به کودک رفتارهای
محوری شامل انگیزه ،خودگردانی و آغازگری در تعامالت را
آموزش دهد ( .)29پنج محور اولیه محور حیاتی و مهم درمان
پاسخ محور عبارتاند از :آموزش به کودکان در زمینه پاسخ به
نصانههای چندگانه در محیط ،آزاد بودن کودکان در انتیاب
وسایل و فعالیتهای مربوط به آموزش (بهمنظور افزایش انگیزه
در آنها) ،آموزش روشهای خود مدیریتی به کودکان ،افزایش
قدرت ابتکار و خالقیت در کودک و ایجاد فرصت برای تحکیم
یادگیری و تعمیم آن به موقعیتهای دیگر (.)30
بررسالالی پیصالالینه پالالژوهش شالالواهد بالالالینی گسالالتردهای را در
حمایت از درمان پاسخ محور بر عملکرد اجتماعی (،)33 ،32 ،31
توانایی شناختی ( ،)34 ،32رفتارهای کلیصهای ( )35و اضالطراب
( )36نصان میدهد ،اما تا به امروز مطالعهای به بررسی تأثیر این
درمالالان بالالر فرآینالالدهای شالالناختی همچالالون تفکالالر آینالالدهنگر و
فرآیندهای پاس نپرداخته است .با توجه به مطالب فوق ،اهمیالت
بالینی سازههای عنوانشده در تبیین عال م رفتاری اختالل طیف
اوتیسم و نظر به اینکه زیربنای عصبی مداخله پاسخ محور حاکی
از آن است که در طالی ایالن مداخلاله ازنظالر سالاختاری منالاطقی
همچالون شالیار گیجگالاهی فوقالانی ( Superior temporal
 ،)sulcusلالالوب آهیانالالهای فوقالالانی ( Superior parietal
 ،)lobuleقصر پیش پیصانی ()Prefrontal cortex؛ برخی از
ایالالن منالالاطق بالالا جایگالالاه زیسالالتی تفکالالر آینالالدهنگر ( )37،38و
فرایندهای پاس ( )39مرتبط هستند؛ فعال میشوند (،)40،41،42
پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربیصی درمان پاسالخ محالور بالر
تفکر آیندهنگر و فرآیندهای پاس در کودکان مبالتال باله اخالتالل
طیف اوتیسم انجام شد.

اثر درمان پاسخ محور بر تفکر آیندهنگر و فرآیندهای پاس

فرم کوتاه سیستم ارزیاابی ناناختی -ویارای
دوم ( Cognitive Assessment System, Second
 :)edition: Briefابالالزاری اسالالت کالاله توسالالط  Naglieriو
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همکاران ( )43طراحالی شالده اسالت .ایالن ابالزار بالرای سالنجش
تواناییهای عصب روانشالناختی کودکالان و نوجوانالان  4تالا 18
سالالال بالاله کالالار مالالیرود و از چهالالار خالالرده مقیالالاس کالالدهای
برنامهریزیشالالالالده ( ،)Planned codesتوجالالالاله بیالالالالانی
( ،)Expressive attentionماتریسها ( )Matricesو ارقالام
( )Digitتصکیل شده است .ایالن آزمالون در یالک نموناله 1417
نفری ( 4تا  18سال) از جمعیت آمریکا هنجاریابی شده است .در
این مطالعه ضرایب اعتبار (آلفالای کرونبالا ) بالرای برنامالهریزی،
پردازش همزمان ،توجه ،پردازش متوالی و نمره کالل باله ترتیالب
 0/86 ،0/89 ،0/88 ،0/93و  0/94بالالالوده اسالالالت .همچنالالالین
تحقیقات مرتبط با روایی پیشبین -مالک این ابزار ،همبسالتگی
آن را بالالا آزمالالون پیصالالرفت وودکالالاک جانسالالون-ویالالرایش سالالوم
( Woodcock-Johnson III tests of
 )achievementو با ویرایش چهارم مقیالاس هالوش وکساللر
(Wechsler intelligence scale for children-
 )Fourth editionبه ترتیب  0/46و  0/69به دسالت آوردنالد
( .)43اعتبار این آزمون در ایالران بالر روی نمونالهای متصالکل از
 1000نفر از دانشآمالوزان شالهر اصالفهان بررسالی شالده اسالت.
ضرایب آلفای کرونبا مربوط به خرده مقیاسها  0/80تالا 0/85
و همچنین ضریب آلفای کرونبا نمالره کالل  0/90بالوده اسالت.
میانگین نمره خرده مقیاسها برای شرکتکنندههای گروه سنی
 4تا  14ساله نصان میدهد کاله فرآینالدهای شالناختی بالا سالن

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

پژوهصگر بود .در این پژوهش  20دانشآموز پسر مبتال باله ایالن
اختالل شرکت کردند .به دلیل اندک بودن جمعیت اوتیسالم بالا
عملکرد باال در مراکالز اوتیسالم و عالدم همکالاری دیگالر مراکالز
نمونههای بیصتری به دست نیامد .ایالن کودکالان قالبالً توسالط
روانپزشک و روانصناس بهعنوان کودکان مبتال به اختالل طیف
اوتیسم با عملکرد بالاال تصالییص گالذاری شالده بودنالد و بالرای
تکمیل تصییص نیز پژوهصگر از پرسصالنامه سالنجش دامنالهی
اوتیسالالالالالم ( Autism Spectrum Screening
 Questionnaireیا  )ASSQاستفاده کرد .در پژوهش حاضالر
از ابزارهای زیر استفاده شد.

افزایش مییابد و رشد آن از یک روند سنی تبعیت میکند .ایالن
نتایج نصاندهنده رابطه بین عملکرد در مقیاسهای تواناییهالای
شناختی و سن بوده است و جنبه مهمی از روایی میباشد (.)44
پرسشنامه سنج دامنه اوتیسم ( :)ASSQابزاری
است که توسط  Ehlerzو همکاران طراحالی شالده اسالت .ایالن
پرسصنامه  23ماده دارد و توسط والدین یا معلم تکمیل میشود.
هر ماده نمره  0تا  2میگیرد .کودکانی که نمره کلالی آنهالا 22
(فرم معلم) و ( 19فرم والدین) باشد بهعنوان مبتال باله اخالتالل
اوتیسم با عملکرد باال شناخته میشوند .این پرسصنامه مصکالت
افالراد مبالتال باله اخالتالل طیالف اوتیسالم در ساله حالوزه تعامالل
اجتماعی ،تأخیر در زبان و گفتار و همچنین مصکالت رفتاری و
بازیهای سمبولیک غیرعادی را میسالنجد .آنهالا اعتبالار ایالن
آزمون را به روش بازآزمایی در والدین و معلمان به ترتیب 0/96
و  0/94به دست آوردند .همچنین نصان دادند که این پرسصنامه
از روایی همگرایی مطلوبی با پرسصالنامه راتالر در گالروه والالدین
( )0/75و معلمان ( )0/70برخوردار است ( .)45در ایران نیز ایالن
پرسصنامه توسط کاسهچی در دانصگاه علوم بهزیستی هنجاریابی
شده است .در این مطالعه ضریب اعتبار بازآزمالایی پرسصالنامه در
گروه والدین و معلمان باله ترتیالب  0/46و  0/61گالزارش شالده
اسالالت .بالالرای بررسالالی روایالالی همگالالرای ایالالن پرسصالالنامه از دو
پرسصنامه راتر و پرسصنامه عال م مرضی کودکان استفاده شالده
اسالالت .در گالالروه والالالدین ،ضالالریب همبسالالتگی بالالین  ASSQبالالا
پرسصنامههای راتر و عال م مرضی کودکان باله ترتیالب  0/71و
 0/486بوده است .در گروه معلمان ،ضریب همبستگی بین ایالن
پرسصنامهها به ترتیب  0/495و  0/41بهدستآمده است .ضریب
آلفای کرونبا بهدسالتآمده در گالروه والالدین ( )0/65و معلمالان
( )0/70نصان میدهالد کاله  ASSQبالرای غربالالگری کودکالان
اوتیسم با عملکرد باال مناسب است (.)46
تکلیف سفر ( :)Trip taskتکلیف سفر توسط Atance
و  Meltzoffبرای سنجش تفکر آیندهنگر طراحی شالده اسالت.
در پژوهش حاضر پس از ترجمه مقیالاس توسالط پژوهصالگران و
ترجمالاله معکالالوس توسالالط دو نفالالر از دانصالالجویان دکتالالری زبالالان
انگلیسی ،ترجمه فارسی با اخذ نظر از اساتید روانشناسالی تهیاله
شد .این ابزار شامل یک کتابچه حاوی  12تصویر اصاللی بالزر
به همراه  12کارت جداگاناله اسالت کاله روی آنهالا عکسهالای

صمدی و همکاران
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جدول  .1خالصه جلسات درمان پاسخ محور
محتوای جلسه
برقراری ارتباط مؤثر با کودک در قالب بازیدرمانی ،افزایش انگیزه و پیگیری برنامهها در خانه.
دادن فرصت به کودک بهمنظور انتیاب فعالیتهای آزادانه (از قبیل انتیاب اسباببازیها ،انواع بازی) ،دادن بازخورد بهموقع مالبت به
درخواستهای آنان و تقویتکنندههای مصروط به رفتار مالبت [تأکید بر رفتارهای محوری ،افزایش انگیزه].
درخواستهای عینی ،شامل اجزاء متعدد ،متناسب با درجه شدت ناتوانی کودک بهنوعی که قدرت پاسیگویی به نصانههای متعدد در کودک
افزایش پیدا کند [تأکید بر رفتارهای محوری ،پاسخ به نصانههای متعدد].
طراحی بازی با همساالن و تقویت آن در قالب مراحل  -1انتیاب همبازیها تا حد امکان همگن -2 ،آمادهسازی برای فعالیتها -3 ،طراحی
فعالیتهای شاد مالل طراحی با مداد ،طراحی و حدس آن
آمادهسازی برای رفتارهای اجتماعی در قالب بازیهای گروهی و دادن تقویتکنندههای گروهی بهمنظور افزایش تعامل با یکدیگر
افزایش موفقیت در مدرسه از طریق آمادهسازی در قالب همکاری و ارتباط بین معلمان و خانواده
ارزشیابی از برنامههای آمادهسازی برای شروع ارتباط و برنامهریزی برای ادامه برنامهها

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.14.1

رنگی مادههای معمول چالا شالده اسالت (مالالالً چسالب زخالم،
صابون ،ناهار ،آب و غیره) .بر اساس این آزمون ،کودکان طی دو
مرحلهی دستگرمی و مرحله آزمون مورد ارزیابی قرار میگیرند.
الزم به ذکر است که هالر شالرکتکننده جداگاناله ارزیالابی شالد.
مرحله دستگرمی :این مرحله دربرگیرنالده  6تصالویر اصاللی
بزر شامل  .1یک جصن تولد .2 ،یک حمام .3 ،استیر شنا.4 ،
وان حمام .5 ،آشپزخانه و  .6یک فروشگاه اسالت .هالدف از ایالن
مرحله آشنا کالردن کودکالان بالا سالاختار کالار اسالت .از کودکالان
خواسته میشود آنچه را در عکس میبینند ،توصیف کنند (یعنالی
شما در این تصویر چه میبینید)) و سالپس مصالارکت در تصالویر
متناظر را تصور کنند (مالالً بسیار خوب ،بیایید وانمود کنالیم شالما
قصد رفتن به این جصن تولد را دارید .وقت آن اسالت کاله آمالاده
رفتن شوید) .سپس برای هر صالفحه تصالویر اصاللی ،ساله مالاده
تصویری کوچالک باله کودکالان نصالان داده میشالود و از آنهالا
خواسته میشود مادهای را انتیاب کنند که باید بالا خودشالان باله
تصویر مورد سؤال ببرند (مالالً کدامیک از اینها را باید بالا خالود
بیاورید)) .برای هر تصویر اصلی بزر یک مالاده درسالت (مالالالً
کالارت جصالن تولالد) همالراه بالالا دو مالاده نادرسالت (مالالل ناهالالار،
خمیردندان) وجود دارد .مرحله آزمون :این مرحله دربرگیرنالده
 6تصویر اصلی بزر شامل  .1کویر .2 ،رود .3 ،جاده .4 ،بالرف،
 .5کوه و  .6آبصار بود .روال کار در این مرحله همانند مرحله قبل
بود .مالالً ،تصویر رودخانه به این صورت بود« :در این عکس چه
میبینی) بسیار خوب ،بیا وانمود کنیم تو قصد رفتن به رودخاناله
بین صیرهها را داری .وقت آماده شدن است!» .در ایالن مرحلاله،

آزمونگر به کودک سه ماده را نصان میدهد و میگوید :کدامیک
از اینها را باید با خالود بیالاوری :یالک بالصالت ،چسالب زخالم یالا
خمیردندان) نمرهگذاری :در این آزمون دالیل کودکالان بالرای
انتیابهای ماده نمرهگذاری میشود .برای هر تصویر نمره فالرد
بین  0تا  2و در کل آزمون نمره او بین  0تالا  12قالرار میگیالرد.
بهطورکلی زمانی شالرکتکننده نمالره  2را دریافالت میکنالد کاله
توضالالیحات او هالالم دربرگیرنالالده ( )1یالالک اصالالطالح آینالالده و ()2
اصطالح حالالت باشالد .اصالطالحات آینالده شالامل «قصالد دارم،
خواهم ،...ممکن است ،...ایکاش ،...میتوانم ،...وقتالی ،احتمالال
دارد ،شاید ،در حالتی که و اگر» است (یک نمالره) .اصالطالحات
حالت شامل واژههایی است که بهصراحت به احساسالات درونالی
اشاره دارند؛ مالالً گرسنه ،تصنه ،صدمه ،سرما و غیره (یک نمره).
در این پژوهش دو ارزیالاب انتیابهالای کودکالان و توضالیحات
شفاهی آنها را بهصورت مستقل کدگذاری کردند .توافالق بالرای
انتیابهای مالاده و توضالیحات شالفاهی باله ترتیالب  100و 97
درصد بالود .کاپاهالای هالر طالرح در محالدوده  0/86تالا  1بالود و
میالالانگین کاپالالا  0/93بالالود .در پالالژوهش  Atanceو Meltzoff
( )47نیالالز دو ارزیالالاب انتیابهالالای مالالاده کودکالالان و توضالالیحات
شالالفاهی را بهصالالورت مسالالتقل کدگالالذاری کردنالالد .توافالالق بالالرای
انتیابهای مالاده و توضالیحات شالفاهی باله ترتیالب  100و 94
درصد بوده است .کاپاهای هالر طالرح در محالدوده  0/83تالا  1و
میانگین کاپا  0/97گزارش شده است.
درمان پاسخ محور :خالصه جلسات درمان در جالدول 1
ارا ه شده است.

اثر درمان پاسخ محور بر تفکر آیندهنگر و فرآیندهای پاس

نیوه اجرا

جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوه
کنترل
درمان پاسخ محور
مرحله
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
0/823
4/70
0/843
4/4
0/948
9/30
1/10
9/10
1/07
19/60
5/36
20/90
پیشآزمون
3/53
11/40
6/41
12
2/002
7/30
2/06
7/50
1/07
4/60
1/43
5/50
0/994
9/10
0/64
9/40
1/34
19/60
6/02
24/10
پسآزمون
3/52
11/20
5/86
12/30
1/95
7/50
2/07
7/90
1/19
4/90
1/79
6/90
2/05
9/70
1/44
9/90
1/56
19/70
6/29
25/90
پیگیری
2/70
12
6/20
12/40
1/76
8
2/16
8
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تفکر آیندهنگر
توجه
برنامهریزی
پردازش همزمان
پردازش متوالی
تفکر آیندهنگر
توجه
برنامهریزی
پردازش همزمان
پردازش متوالی
تفکر آیندهنگر
توجه
برنامهریزی
پردازش همزمان
پردازش متوالی

نتایج حاصل از دادههای جمعیت شناختی نصان داد که میالانگین
و انحراف معیار سن شالرکتکنندگان در گالروه آزمالایش ( 7/5و
 )0/547و در گروه کنترل ( 7/33و  )0/516بود .نتالایج آزمالون t
بیالالانگر عالالدم تفالالاوت دو گالالروه در مت یالالر سالالن (،p=0/599
 )t=0/542و نیالالز مت یالالر  )t=0/27 ،p=0/79( IQبالالود .نتالالایج
جدول  2میانگین و انحراف معیار مت یرهالای پالژوهش را نصالان
میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.14.1

مت یر

يافتهها

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

پس از کسب مجوز ،هالدف از پالژوهش بالرای مسالئوالن مرکالز
آموزشی توضیح داده شد .پس از اعالم آمادگی مسئوالن جلساله
توجیهی برای والدین کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسالم بالا
عملکرد باال برگزار و درباره روش اجرا توضیحاتی به والدین داده
شالالد .بعالالد از اخالالذ رضالالایتنامه کتبالالی از والالالدین ،ابتالالدا از میالالان
دانشآموزان مرکز آموزشی  20کالودک  6تالا  8سالال مبالتال باله
اختالل طیف اوتیسم با عملکرد باال انتیاب شالدند .مالکهالای
ورود در این پژوهش ،برخورداری از مالکهالای اخالتالل طیالف
اوتیسم با عملکرد باال توسط دستکم یک روانشناس بالالینی و
یک روانپزشک کودکان و تکمیالل پرسصالنامه سالنجش دامناله
اوتیسم ،بهالره هوشالی بالاالتر از  ،80عالدم اسالتفاده همزمالان از
مداخلههای مؤثر بالر شالناخت همچالون نوروفیالدبک و ادراکالی-
حرکتی ،عدم حضور در کالسهای آموزشی همچون موسالیقی و
ورزش در حین مداخله بود .مالک خروج نیز شامل اختاللهالای
جسمی ،حسی و حرکتی ،عدم عالقه کودک و تمایل خانواده باله
همکاری بود .آنها به دو گروه (گروه کنتالرل و گالروه آزمالایش)
تقسیم شدند .گروه آموزشی در  20جلسه با برناماله  2جلساله 45

دقیقهای در هفته شالرکت کردنالد 2 .مالاه پالس از اتمالام برناماله
آموزشی برای هر دو گروه با استفاده از فرم کوتاه سیستم ارزیابی
شناختی -ویرایش دوم و تکلیف سفر پیگیری انجام شد .الزم به
ذکر است در طول دوره مداخله ،گروه کنترل هیچگونه مداخلهای
دریافت نکرد و تنها فعالیتهای روزمره خود را ادامه داد؛ درواقالع
این گروه در لیست انتظار بودند تا پس از انجام پژوهش مداخلاله
بر روی آنها انجام شود.

صمدی و همکاران

جدول  .3خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره در مرحله پسآزمون
مت یر وابسته
منبع ت ییرات
P
F
MS
df
SS
0/019
7/231
5/678
1
5/678
تفکر آیندهنگر
0/238
1/531
2/039
1
2/039
توجه
عضویت
0/0001
41/097
46/554
1
46/554
برنامهریزی
گروهی
0/138
2/501
1/109
1
1/109
پردازش همزمان
0/623
0/254
0/214
1
0/214
پردازش متوالی

منبع ت ییرات
عضویت
گروهی

( ،)F=0/254تفالالاوت معنالالادار مصالالاهده نگردیالالد (.)p<0/05
بهعبارتدیگر ،درمان پاسخ محالور بالر بهبالود تفکالر آینالدهنگر و
برنامهریزی کودکان مبتال به اخالتالل طیالف اوتیسالم در مرحلاله
پسآزمون مؤثر اسالت و میالزان ایالن تالأثیر باله در مت یالر تفکالر
آیندهنگر و برنامهریزی به ترتیب  35و  76درصد میباشد.

جدول  .3خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره در مرحله پیگیری
مت یر وابسته
P
F
MS
df
SS
0/001
15/576
22/984
1
22/984
تفکر آیندهنگر
0/469
0/555
0/991
1
0/991
توجه
0/0001
60/882
99/701
1
99/701
برنامهریزی
0/627
0/248
0/161
1
0/161
پردازش همزمان
0/571
0/338
0/234
1
0/234
پردازش متوالی

( ،)F=0/555پردازش همزمان ( )F=0/248و پالردازش متالوالی
( ،)F=0/338تفالالاوت معنالالادار مصالالاهده نگردیالالد (.)p<0/05
بهعبارتدیگر ،درمان پاسخ محالور بالر بهبالود تفکالر آینالدهنگر و
برنامهریزی کودکان مبتال به اخالتالل طیالف اوتیسالم در مرحلاله
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نتایج جدول  4نصان داد که بین گروههای آزمایش و کنترل
در مرحلالاله پیگیالالری بالاله لحالالاظ تفکالالر آینالالدهنگر (،p=0/001
 )F=15/576و برنامهریزی ( ،)F=60/882 ،p=0/0001تفالاوت
معنالالیداری وجالالود دارد ( ،)p>0/05ولالالی در مؤلفالالههای توجالاله

حجم اثر
0/560
0/041
0/824
0/019
0/025

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.14.1

نتایج جدول  3نصان میدهد که بالین گروههالای آزمالایش و
کنترل در مرحله پسآزمون به لحاظ تفکر آیندهنگر (،p=0/019
 )F=7/231و برنامالالهریزی ( ،)F=41/097 ،p=0/0001تفالالاوت
معنالالیداری وجالالود دارد ( ،)p>0/05ولالالی در مؤلفالالههای توجالاله
( ،)F=1/531پردازش همزمان ( )F=2/501و پالردازش متالوالی

حجم اثر
0/357
0/105
0/760
0/161
0/019

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

بهمنظور استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند مت یره
ابتدا به بررسی پیشفرضهای آن ازجمله برابری واریانسها و
همگنی ماتریس واریانس کوواریانس پرداخته شد .بهمنظور
بررسی فرض برابری واریانسها از آزمون لون ( Levene's
 )testاستفاده گردید .نتایج این آزمون برای مت یر تفکر آیندهنگر
( 18 ،p=0/822و 2=1و )F=0/052 ،df1و مؤلفههای توجه
( 18 ،p=0/438و 2=1و ،)F=0/629 ،df1برنامهریزی
( 18 ،p=0/192و 2=1و ،)F=1/834 ،df1پردازش همزمان
( 18 ،p=0/055و 2=1و )F=4/198 ،df1و پردازش متوالی
( 18 ،p=0/879و 2=1و )F=0/024 ،df1نصان داد که فرض
برابری واریانسها پذیرفته میشود .همچنین بهمنظور همگنی

ماتریس واریانس کوواریانس از آزمون باکس ()Box's M test
استفاده شد .نتایج این آزمون نصان داد که فرض همگنی
ماتریس واریانس کوواریانس رعایت شده است (،p=0/174
 1304/526و 2=15و .)F=1/33 ،df1نتایج المبدای ویلکز
( )Wilks' Lambda testنصان داد مقدار  Fمحاسبهشده
( )F=8/949 ،p=0/003معنیدار است .بهعبارتدیگر درمان
پاسخ محور حداقل بر یکی از مت یرهای وابسته اثربیش است.
اندازه اثر نصان میدهد که اثربیصی آموزش بر روی مت یرهای
وابسته در مرحله پسآزمون  83درصد و در مرحله پیگیری 91
درصد بوده است.

اثر درمان پاسخ محور بر تفکر آیندهنگر و فرآیندهای پاس

پیگیری مؤثر است و میزان این تأثیر به ترتیالب در مت یالر تفکالر
آیندهنگر و برنامهریزی  56و  82درصد میباشد.
بحث و نتيجهگيري

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12
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پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربیصی درمان پاسالخ محالور بالر
تفکر آیندهنگر و فرایندهای شناختی پاس در کودکان مبالتال باله
اوتیسم با عملکرد باال انجام گرفت .نتایج این پژوهش بیانگر آن
بود که این روش تأثیر معناداری بر تفکر آیندهنگر و برنامهریزی
کودکان مبتال به این اختالل دارد .اگرچاله یافتاله پژوهصالی کاله
بهطور مسالتقیم بالا یافتالههای پالژوهش حاضالر همسالان باشالد،
مصاهده نگردید ،اما بالهطور غیرمسالتقیم ایالن نتالایج همسالو بالا
پژوهشهای قبلی ( )36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31مبنی بالر کالارایی
درمان پاسخ محور است.
اگرچه درمان پاسخ محور بهطور مسالتقیم بالر ارتقالای تفکالر
آیندهنگر و برنامهریزی متمرکز نیست ،اما ت ییر مدارهای عصبی
پس از مداخله پاسخ محالور کاله از سالطح سیسالتمهای حسالی و
توجه به سمت موضوعات سطح باالتر پردازش جابالهجا میشالود
( ،)40ممکن است بر ارتقالای تفکالر آینالدهنگر و برنامالهریزی در
کودکان اوتیسم صالحه بگالذارد .در تبیالین یافتالههای حاصالل از
پژوهش حاضر میتوان به این موارد اشاره کرد .از یکسو ،نتایج
پژوهشها حاکی از بروز ت ییر در مدار شبکههای عصالبی (فعالال
شدن برخالی از منالاطق م الزی) ،در حالین درمالان پاسالخ محالور
میباشد .این ت ییر در مناطقی همچون شیار گیجگاهی فوقالانی،
لوب آهیانهای فوقانی و قصر پیش پیصانی ( ،)42 ،41 ،40اتفالاق
میافتد .برخی از این مناطق با جایگالاه زیسالتی تفکالر آینالدهنگر
( )38 ،37و برنامهریزی ( )39رابطه دارند .استفاده از برنامالههای
تقویت با تأکید بر پاداشهای موجود در محیط طبیعی کالودک و
همچنین اجرای دقیق آن به دنبال رفتار مالبت از سالوی کالودک
باعث میگردد که کودک نتیجه طبیعی عمالل خالود را مصالاهده
نماید و برای به دسالت آوردن مجالدد آن (کاله اتفاقالاً دلیالواه او
است) ،انگیزه بیصتری در تکالرار عمالل و گسالترش آن و ایجالاد
پیوند شناختی در سطوح باالتر پیدا کند .همچنالین ،بالرای عمالل
پیچیالالدهتر برنامالالهریزی مینمایالالد ،برنامالالهای کالاله عمالالل بالاله آن
دستیابی به پاداش و تقویت پسازآن را به همراه خواهالد داشالت
( .)27این ت ییر سپس منجر به بهبود توانالایی تفکالر آینالدهنگر و

تصویرسازی خالقانه از احتمالاالت فرضالی آینالده و برنامالهریزی
میگردد.
در توضیح این مسئله میتالوان گفالت درمالان پاسالخ محالور
شالالرایطی فالالراهم میسالالازد کالاله در آن کودکالالان بالالدون آنکالاله
تحتفصار محرکهای محیطی دچار اضطراب گردنالد (در پاسالخ
به اضطراب ،فرآیندهای شناختی؛ تفکر آینالدهنگر و برنامالهریزی
تحت تأثیر قرار میگیرد و آسیب میبینالد) ،باله لحالاظ اجتمالاعی
درگیرتر میشوند و بیصتر قادر به مصارکت در تعاملهای دوسویه
میگردنالد ،انعطالاف بیصالتری در پاسخهایصالان دارنالد ،آمالادگی
بیصالالتری بالالرای جابجالالایی بالالین موضالالوعها/فعالیتها دارنالالد و
گفتارشان منعطفتر و مولدتر میشود .برای مالال ،وقتی کالودک
در یک بازی با محتوای داستانی واقعی بهنوبت کالاری را انجالام
میدهد ،اینکه فقط بر یک حیطه عالقه محالدود یالا یالک جنباله
موقعیت تمرکز داشته باشد ،یا بر انجام رفتارهالایی آیینالی اصالرار
ورزد تقریباً غیرممکن است ( .)35بالهطورکلی ،مؤلفالهها ،اهالداف
درمان و فنون مورداسالتفاده در درمالان پاسالخ محالور بهگونالهای
طراحی شدهاند که ضمن ایجاد انگیزه برای مصارکت کالودک در
بازیها و فعالیتها ،پاسخهایی را از سوی کالودک برمیانگیزنالد
که الزمه این پاسخها ،توجه به نصانهها و اجزای متعدد فعالیالت،
انتیاب از بالین گزینالههای موجالود ،اجالرای فعالیتهالا در قالالب
مراحل طراحی شده میباشد ( .)48همچنین ،برنامهریزی بازیها
و فعالیتها بهمنظور ارتقای رفتارهای اجتماعی در قالب گروهالی
به توانایی پیشبینی پیامدها و ایجاد تصویر ذهنالی در خصالوص
پیوند بین رفتار و نتایج آن منجر میگردد .این فرایندها کودک را
از محدودیتهای موجالود در نحالوه تفکالر و رفتالار میرهاننالد و
امکان انعطافپذیری ذهنی و توجه به احتمالهای فرضی آینالده
و برنامهریزی را تسهیل مینمایند.
در پژوهش حاضر اثربیصی درمان پاسخ محالور بالر توجاله و
پردازشهای همزمان و متوالی کودکان مبتال به اخالتالل طیالف
اوتیسم با عملکرد باال معنادار نبود .در تبیالین ایالن امالر میتالوان
گفت روش پاسخ محالور در اسالاس روشالی مبتنالی بالر رویکالرد
رفتاری در جهت بهبود تعالامالت اجتمالاعی کودکالان مبالتال باله
اوتیسالالم ،تقویالالت پیونالالد آنهالالا بالالا محالالیط و موقعیالالت طبیعالالی
زندگیشان و اهمیت بیصیدن به محیطهای آموزشی آنها است
()49؛ بنالالابراین بالالا توجالاله بالاله نقالالش مهالالم توجالاله و پالالردازش در

[ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12 ]
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نقایص را در سنین پایینتر بهخوبی نصانه بگیرد برای به حداکالر
 مطالعالات.رساندن نتیجه درمالان طوالنیمالدت ضالرورت دارنالد
 میزان اثربیصی مداخله موجود بر،بعدی میتوانند با عمق بیصتر
ارتقای تفکر آیندهنگر و فرآیندهای شالناختی را بررسالی و سالایر
عوامالالل میالالانجی احتمالالالی را شناسالالایی کننالالد تالالا درمانهالالای
کارآمدتری را برای کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم فراهم
.آورند
تقدير و تشکر
مطالعه حاضالر برگرفتاله از رسالاله مقطالع دکتالری روانصناسالی و
 در دانصگاه اصفهان با شناسه،آموزش کودکان با نیازهای خاص
 بدینوسیله از تمالامی. استIR.UI.REC.1398.093 اخالق
 صالمیمانه،کسانی که ما را در انجام این تحقیالق یالاری نمودنالد
.تصکر مینماییم

کارکردهای شناختی کودکان اوتیسم بهبالود چنالین مهارتهالایی
.نیازمند مداخالت شناختی تیصصیتر میباشد
محدودیت اصلی این مطالعه تعداد اندک کودکان مبالتال باله
اختالل طیف اوتیسم با عملکرد باال در هر دو گروه بود؛ ازاینرو
 محالدودیت.نتایج این پژوهش باید بااحتیاط تعمالیم داده شالود
دیگر این پژوهش انجام آن بر روی گروه پسران است؛ بنالابراین
تکرار این مطالعه برای بررسی بیصتر سودمندی این مداخله برای
نمونههای بزرگتر کودکان مبتال باله اخالتالل طیالف اوتیسالم بالا
 مطالعاله حاضالر شالواهد.عملکرد باال و گروه دختران مفید است
اولیهای را فراهم میکند مبنالی بالر اینکاله درمالان پاسالخ محالور
ممکن است فراتر از بهبود مهارتهای اجتماعی بهعنوان هالدف
 پیامدهای درمانی غیرمستقیم و ثانویهای را نیالز،مستقیم مداخله
 این نتالایج هرچنالد.در بین کودکان اوتیسم به دنبال داشته باشد
 با توجاله باله تالأثیر. لیکن بسیار ترغیبکنندهاند،مقدماتی هستند
تفکر آیندهنگر و فرآیندهای شناختی بر عملکرد روزاناله کودکالان
 مداخلالههایی کاله بتواننالد ایالن،مبتال به اختالل طیالف اوتیسالم

[ DOI: 10.52547/rbs.17.3.495 ]
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Abstract
Aim and Background: Autism spectrum disorder is a neurodevelopmental disorder. Recent research in this area
has focused on cognitive deficits such as future thinking and PASS processes (Planning, Attention,
Simultaneous, and Successive) in this group of individuals, in addition to diagnostic symptoms. It seems these
deficits can explain the behavioral symptoms of the disorder. Therefore, present study aimed to investigate the
effectiveness of pivotal response treatment on future thinking and PASS processes of children with autism
spectrum disorder.
Methods and Materials: The research design was quasi-experimental with pretest, posttest and follow up with
control group. The study population included all children 8-6 years old with high-functioning autism spectrum
disorder in Isfahan. The sample included 20 students with high-functioning autism selected through convenience
sampling and divided into experimental and control groups. The experimental group participated in a 20session’s intervention, 2 sessions per week. The Cognitive Assessment System (CAS), trip task, Autism
Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) were used for data collection. Two months after the end of the
intervention, both groups were followed up using CAS and trip task.
Findings: The scores of Future thinking and cognitive processes (planning) were significantly improved in the
experimental group, compared to the control group.
Conclusions: This study shows promising results for pivotal response treatment as an intervention for improving
cognitive components in children with autism spectrum disorder and suggest that cognitive components are
malleable through implementation of pivotal response treatment.
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