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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of Snoezelen method on the
symptoms of children with autism spectrum disorder. The research method
was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group.
The statistical population of the present study was all children with autism
spectrum disorder, from which a sample of 30 people was selected by
convenience sampling method and randomly assigned to the experimental and
control groups. So that each group was 15 people and from both groups pretest was performed and the experimental group received the Snoezelen
method in 40 sessions while the control group was not presented with this
intervention and at the end for both groups the post-test was performed. The
instrument used in this study was the Gilliam (Garz) survival rating scale. Data
analysis using univariate analysis of covariance and multivariate covariance
showed that the mean scores of autism syndrome and its sub-comparisons
(social interaction and communication) increased significantly and
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stereotyped behavior decreased P (<0/05). The findings indicate that the
Snoezelen method improves autism in children with autism spectrum disorder.
Therefore, it is recommended to design and implement Snoezelen program to
improve autism.

Keywords: Autism Syndrome, Autism Spectrum Disorder, Snoezelen.
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به اختالل طیف اُتیسم
زهرا زارع خلیلی

قربان همتی علمدارلو
حسن یعقوبی

مدنی آذربایجان ،آذربایجان شرقی ،ایران.
استادیار گروه آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،
آذربایجان شرقی ،ایران.
دانشیارگروه آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
دانشیار گروه آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،

تاریخ پذیرش00/02/20 :

مهران سلیمانی



کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه شهید

تاریخ ارسال99/09/17 :

اثربخشی روش حسی اسنوزلن بر نشانگان اُتیسم در کودکان مبتال

مقاله پژوهشی

روان شناسی افراد استثنایی

آذربایجان شرقی ،ایران.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش اسنوزلن بر نشانگان کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم انجام
شد .روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
پژوهش حاضر همه کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم بودند که از بین آنها نمونهای با حجم  30نفر به
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چکیده

روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جاگماری شدند؛ و
را در  40جلسه دریافت نموده درحالی که به گروه کنترل این مداخله ارائه نشد و در پایان برای هر دو گروه
پسآزمون اجرا شد .ابزار مورداستفاده در این پژوهش مقیاس درجهبندی درخود ماندگی گیلیام (گارز) بود.
تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس یک متغیره و کوواریانس چند متغیره نشان داد که میانگین
نمرات نشانگان اُتیسم و خرده مقایسهای آن (تعامل اجتماعی و ارتباط) به طور معناداری افزایش یافته است
و رفتار کلیشهای کاهش یافت ( .)P>0/05یافتهها بیانگر یعنی روش اسنوزلن سبب بهبود نشانگان اُتیسم در
مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد است.

 نویسنده مسئولm.zarekhalili94@gmail.com :
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بهطوریکه هر گروه  15نفر بوده و از هر دو گروه پیشآزمون بهعملآمده و گروه آزمایش روش اسنوزلن
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کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم میگردد؛ بنابراین پیشنهاد میشود با طراحی و اجرای برنامه اسنوزلن
جهت بهبود نشانگان اُتیسم اقدام گردد.

کلیدواژهها :نشانگان اُتیسم ،اختالل طیف اُتیسم ،اسنوزلن.
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مقدمه
اُتیسم1از اختاللهای رشدی -عصبی است که شیوع آن در کشور ایاالتمتحده آمریکا 1
به  )0/17( 59گزارششده است از ویژگیهای اصلی نارسایی مداوم در ارتباط و تعامالت
اجتماعی و رفتارهای تکراری و عالیق محدود است (هیمن 2،لئو 3،میرز .)2020 4،دامنه
اختالل طیف اُتیسم از میزان خفیف تا شدید متفاوت هست که در دامنه سنی  18تا  36ماهگی
قابل شناسایی است و با تشخیص زودهنگام و بهکارگیری مداخالت درمانی میتوان از
آسیبهای بیشتر جلوگیری کرد (برنتانی 5،پائوال 6،بوردینی 7،رولیم 8،ساتو 9،پرتولی10و مک
کران .)201311،اختالل اُتیسم مادامالعمراست که ویژگیهای اصلی آن در حیطه مشکالت
اجتماعی و ارتباطی است (بیلردینلی 12،رازا 13،تانلی .)2016 14،افراد مبتال به اختالل طیف
اُتیسم مانند افراد دیگر منحصربهفرد هستند و گاهی این افراد دارای ویژگیهای مشترکی
هستند ،همه این افراد از نظر ارتباط و تعامالت اجتماعی دارای نقص هستند که نشانه برجسته
آنها عدم تماس چشمی مناسب و هدفدار و عدم توانایی در شروع یا پاسخ دادن به
درخواستها است و همچنین برخی از این کودکان در بازی با همساالن بیعالقه یا عالقهی
15

کمی دارند در تعبیر و تفسیر افکار و احساسات دیگران نیز مشکل جدی دارند (پرات،

0
1
2
3
4
5

1. Autism
2. Hyman
3. Levy
4. Myers
5. Brentani
6. Paula
7. Bordini
8. Rolim
9. Sato
1 . Portolese
1 . McCracken
1 . Belardinelli
1 . Raza
1 . Taneli
1 . Pratt

 | 64روان شناسی افراد استثنایی | سال یازدهم |شماره  | 42تابستان 1400

هاپ 1و الریبا کویست ،)2017 2،معموالً از نظر ارتباطات اجتماعی دچار نقص هستند و
اغلب بهطور خاص در پردازش چهرهها و سایر محرکها اجتماعی مرتبط مشکل دارند
(دناهو 3،دارلینگ 4،میتروف .)2012 5،افراد مبتال به اختالل طیف اُتیسم در یادگیری زبان
دچار مشکالت خاصی هستند بهطور مثال آنها قادر به درک گفتار دیگران ،دنبال کردن
دستورالعملها ،بیان کردن درخواستهای خود نیستند .تأخیر در گفتار در  0/20تا  0/30این
افراد مشهود است که زبان گفتاری را تحت تأثیر قرار میدهد ،افرادی که بهطور کامل
محروم از گفتار هستند از طریق روشهای جایگزین غیرکالمی مثل اشاره ،استفاده از تصاویر
و  ...استفاده میکنند و کسانی که دارای کالم هستند دارای مشکالت خاص خود هستند
ازجمله گفتار تلگرافی ،صحبت کردن بهصورت طوطیوار یا هر آنچه دیگران میگویند
تکرار میکنند (پژواک گویی) ،همچنین ازنظر دستوری نیز دچار مشکالتی هستند مثالً
استفاده نامناسب از ضمایر و زمان افعال .گفتار آنها ازنظر لحن و ریتم نیز طبیعی نیست
گاهی گفتار بهصورت یکنواخت است .بهطورکلی این افراد هم از نظر کالمی و هم
غیرکالمی دچار نقص هستند مثل تأخیر در توسعه واژگان ،مشکل در درک مفاهیم انتزاعی
و دشواری در تفسیر زبان اجتماعی مثل کنایه (پرات و همکاران ،)2017 ،این افراد در
فراگیری زبان دچار تأخیر هستند اما از نظر طیفی متفاوت هستند اما بیش از نیمی از آنها
توسط اختالالت زبان شناسایی میشوند (بلیکادی ،)2006 6،گرایش به یکنواختی در آنها
زیاد است و اگر محیط اطراف آنها تغییر کند از خود مقاومت نشان میدهند و تغییرات
باعث کجخلقی آنها میشود (نونر 7،استوین گریفیت .)2011 8،ما از طریق پنج حس که
داریم از محیط اطرافمان یاد میگیریم غیرممکن است که ما چیزی را یاد بگیریم و آن را از
طریق این پنج حس نباشد و یا حداقل این است که پنج حس مقدمهایی برای شناخت است.
1. Hop
2. Larriba-Quest
3. Donohue
4. Darling
5. Mitroff
6. Belkadi
7. Nuner
8. Stevens Griffith
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کودکان اتستیک در دوران رشد حسی  -حرکتی خود از تماس ،لمس کردن ،حس متعادل
داشتن اجتناب میکنند و حتی در سنین باالتر با میل به عدم تعادل و بر هم زدن آن در خود
پافشاری میکنند وقتی گفته میشود که کودکان اتستیک دارای مشکل یکپارچگی حواس
هستند ،به این معناست که آنها در پردازش اطالعات دریافت شده از طریق حواسشان اختالل
دارند .مغز آنها قادر نیست که همه حسها و درون دادههای اطالعاتی را هماهنگ و
یکپارچه کند ،به همین دلیل دچار اشتباه و سردرگمی میشوند از طرفی این کودکان ممکن
است بعضی از حواسهای فردیشان که بیشازحد گسترشیافته مشکل پیدا کنند و دچار
افزایش درون داده اطالعاتی در مورد یکی از حواسشان مانند بینایی و المسه شوند و از طرف
دیگر ممکن است ،اطالعات دچار تقلیل و کاهش غیرعادی شود مانند حواس شنوایی به
صورتی که ممکن است تحریک از طریق این حواس به خاموشی منجر شود .کودکان
اتستیک در سه سیستم ارگانیک المسه ،موقعیت مکانی و تعادل دهلیزی دچار مشکالت
یکپارچگی حواس هستند (کوتاگنو .)1393،افراد دارای اختالل رشدی معموالً تحت تأثیر
محرومیت حسی قرار میگیرند که اغلب در درک و کنترل محیط پیرامون خود محدود
هستند؛ که این منجر به ایجاد احساس ناامنی و گوشهگیری میشود و در نتیجه بیش از
حدمعمول از معلولیت خود رنج میبرند (پاگلیانو .)2012 1،با توجه به طبقهبندی پنجم
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی )DSM-5( 2مشکالت حسی جز عالئم
تشخیصی افراد مبتال به اختالل طیف اُتیسم است (نواکوویچ 3،میلوانچویچ 4،دژانوویچ 5و
الکسیک ، )2019 6،این افراد از نظر حسی نامتعادل هستند ممکن است بیش حسی یا کم
7

حسی داشته باشند ،برای سازگاری این افراد نیاز است حواس متعادل شود (ولکان-یازیچی،

Pagliano
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fifth Edition
Novakovic
Milovancevic
Dejanovic
Aleksic
Volkan-Yazici
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یازچی 1و وارول .)2017 2،کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم از نظر حسی غیرمعمول
هستند (هولسینگر 3،آل .ام.کورمک .)2016 4،مداخالت میتواند شکلهای مختلفی داشته
باشند .تعدادی از برنامهها با هدف مهار و مدیریت عالئم اختاللهای طیف اُتیسم تدوین
شدهاند و به همین منظور از روشهای مختلفی استفاده میکنند .برنامههای دیگری وجود
دارند که بر مهارتهای آموزشی فرد دارای اختالل تأکید میکند؛ و تعدادی دیگر از برنامه-
های مداخلهای شامل فعالیتهایی هستند که بر فرصتهایی برای بهبودی سطح کیفیت
زندگی این افراد و اعضای خانواده آنان تأکید میکنند .روشها درمانی که تاکنون به
کارگرفته شده است شامل :یکپارچگی حسی ،داستان اجتماعی ،تحلیل کاربردی رفتار ،پاسخ
محور ،فلور تایم ،سان رایز است.
روش اسنوزلن یک محیط چند حسی است برای تحریک حواس از طریق نور ،صدا،
لمس و بو .فضای فیزیکی طراحی میشود که از نظر کاربردی با توجه به هدف موردنظر
6

متفاوت است ،محرک موردنظر میتواند بهتنهایی یا ترکیبی ارائه شود (فاو 5و استروس،

 .)2010روش اسنوزلن مبتنی بر تحریک حسی و آرامسازی است .در این روش با استفاده از
مواد و وسایل و تجهیزات ویژه رنگی ،نور ،اشیاء متحرک ،بوهای مختلف و اجسام دارای
بافتهای گوناگون (زبری ،نرمی و )...به افراد با نیازهای ویژه کمک میکنند تا به محرک-
های حسی درست پاسخ دهند .درواقع این روش نارساییهای حسی را اصالح میکند که
برآوردن نیازهای حسی افراد با نیاز ویژه بر عملکرد آنها اثر مثبت میگذارد (همتی
علمدارلو و نوشاد .)1393 ،روش درمانی اسنوزلن در سال  1970در هلند توسط آدورهول و
جان هالسگ ارائه شد که مبتنی بر آرامسازی ،تحرکات حسی و کاهش استرس و افزایش

1. Yazici
2. Varol
3 . Holsinger
4. L. McCormack
5. Fava
6. Strauss
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توجه و تمرکز است (لوپس 1،اراجو 2،فریرا3و ریبیرو .)2015 4،اتاق اسنوزلن عالوه بر محیط
چندحسی شامل موسیقیدرمانی ،آبدرمانی و  ...نیز میباشد (سائس .)2019 5،اتاق اسنوزلن
فضایی را ایجاد می کند که مبتنی بر تحریک حسی است و حواس بینایی ،شنوایی ،بویایی،
8

چشایی ،تعادل و لمسی را تا حد امکان به تعادل میرساند (کولر 6،مک فرسون 7،الک وود،

بلین-موارس9و نواالن .)201810،محرکهای کنترل شده بهصورت جداگانه و ترکیبی در
اتاق اسنوزلن ارائه میشود که این باعث ایجاد استقالل ،اعتمادبهنفس ،کنجکاوی و محیطی
امن را برای افراد میشود (مارتینز )2011 11،تعامل افراد با نیازِ ویژه با دیگران در فضای
چندحسی اسنوزلن تسهیل میشود و همچنین یک روش توانبخشی برای این افراد است که
می تواند ارتباط بین درمانگر و فرد مورد درمان یک محیط امن و آرام برای این افراد مهیا
کند (ویکلوند12و سونسون .)201413،مداخالت اسنوزلن باعث میشود افراد مبتال به اختالل
طیف اُتیسم از نظر ارتباطی و اجتماعی پیشرفت قابلتوجهی کنند (تامسون .)201114،افراد
طیف اختالل اُتیسم چون ازنظر حواس دچار مشکالتی هستند و همچنین اضطراب این افراد
نسبت به افراد عادی بیشتر است که این بیشتر به دلیل نامتعادل بودن حواس و عدم یکپارچگی
حسی در این افراد است باتوجه به اینکه روش اسنوزلن متکی بر تحریک حواس و آرامسازی
است .پژوهشگران ،روش درمانی اسنوزلن را بر افراد با نیاز ویژه بهخصوص افراد با اختالل
طیف اُتیسم را موردمطالعه قرار دادند .بر اساس یافتههای نواکوویچ و همکاران ()2019
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اجرای روش درمانی اسنوزلن بر افراد با اختالل طیف اُتیسم بر ویژگیهای این افراد
تأثیرگذار بود ،رفتارهای تکراری و کلیشهای کاهش پیدا کرد ،میزان تعامالت اجتماعی و
ارتباط به نسبتی بهبود پیدا کرد و همچنین میزان استرس در این افراد کاهش پیدا کرد.
تئودورو 1،مارین هیرو 2،رودریگز 3و پیکادو )2018( 4در یک پژوهش اثربخشی روش
اسنوزلن بر نشانگان کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم را موردبررسی قرار دادند .یافتههای
این پژوهشگران اثربخشی روش درمانی اسنوزلن بر کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم را
نشان داد و بر ارتباط و مهارت اجتماعی این کودکان تأثیر مثبت گذاشت و همچنین بعد از
پایان جلسات مداخله رفتار این کودکان نسبت به قبل از اجرای روش درمانی تغییر کرد و
اثر مثبت داشت .میکی 5،هریس 6،دیس7وسیلک )2007(8روش درمانی اسنوزلن را بر روی
رفتارهای مخرب اجتماعی  3فرد مبتال به اختالل طیف اُتیسم مورد بررسی قرار دادند .در
یک طرح  ABABرفتارهای مخرب ثبت شد .هر فرد در طول  4دوره 28 ،روز انجام شد.
نتایج نشان داد که هر سه فرد پاسخهای متفاوتی دادند ولی رفتار هر سه کاهش پیدا کرد و
اثربخشی مؤثر واقع شد .فگنی ،)2000( 9اثربخشی روش اسنوزلن بر روی افراد مبتال به
اختالل طیف اُتیسم را بررسی کرد .این اثربخشی بر روی اضطراب این افراد بود .با توجه به
نتایج مشخص شد که روش درمانی اسنوزلن باعث کاهش اضطراب و افزایش آرامش در
این افراد میشود و با توجه به اینکه این روش درمانی تاکنون در کشور ایران انجامنشده و با
در نظر گرفتن معیارهای بومی کشور روش درمانی اسنوزلن بر نشانگان کودکان مبتال به
اختالل طیف اُتیسم اجرا شد .با توجه به مهیاکردن اتاق اسنوزلن مبتنی بر تحریک چندحسی
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و آرامسازی کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم ،پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی
روش اسنوزلن بر نشانگان اُتیسم در کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم انجام شد.

روش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون بود که درآن بررسی
اثربخشی روش اسنوزلن بهعنوان متغیر مستقل و نشانگان کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم
بهعنوان متغیر وابسته بررسی شد.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعهی آماری پژوهش شامل کودکان  6تا  10سال
مبتال به اختالل طیف اُتیسم در سال  1395-96شهرستان ارومیه بودند .نمونه پژوهش حاضر
کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم که به مرکز پیشگامان امید شهرستان ارومیه مراجعه
نموده و تعداد  30نفر از کودکان مرکز مذکور انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه  15نفر
آزمایش و کنترل تقسیم میشود و گروه آزمایش تحت برنامهی مداخلهای اسنوزلن قرار
داده میشود و روش نمونهگیری در این پژوهش بهصورت در دسترس بود .شایان ذکر است
که پیش از اجرای برنامهی مداخلهای از هر دو گروه کنترل و آزمایش پیشآزمون نشانههای
اُتیسم به عمل آمد و پس از اجرای مداخلهای برای گروه آزمایش ،مجدداً پسآزمون
نشانههای اُتیسم برای هر دو گروه اجرا شد.

روش اجرای پژوهش
ابزار :در این پژوهش از ابزار زیر استفاده شد:

مقیاس درجهبندی درخودماندگی گیلیام (گارز)
این آزمون تشخیصی و غربالگری اُتیسم در سال  1988توسط اسچوپلر تهیهشده و دارای 15
آیتم است .1 :ارتباط با مردم .2 ،تقلید  .3پاسخ هیجانی .4 ،حرکات کلیشهای .5 ،استفاده از
اشیا .6 ،مقاومت در برابر تغییر .7 ،تماس چشمی مناسب .8 ،پاسخ شنیداری .9 ،پاسخ بویایی،
چشایی و المسه .10 ،ترس یا نگرانی .11 ،ارتباط .12 ،ارتباط غیرکالمی .13 ،سطح فعالیت،
 .14سطح هوشی .15 ،برداشت کلی .هر آیتم شامل گزینههای (مشکلی وجود ندارد ،کمی
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نابهنجار است ،متوسط و شدید) .است که به ترتیب برای آنها  3 ،2 ،1و  4نمره در نظر
گرفته میشود .در کل آزمون بین  15تا  60نمره خواهد داشت که از نمره  30باالتر تشخیص
اُتیسم داده میشود .نمره  30تا  36درجه اُتیسم ضعیف تا متوسط و  36تا  60نمره ،میزان
اُتیسم شدید خواهد بود .پایایی این آزمون آلفای کرونباخ  0/94بهدستآمده است .ضریب
همبستگی به روش باز آزمایی در فاصله یک سال 0/88 ،برآورد شده است .همچنین ،پایایی
درون ارزیابها  0/71محاسبهشده است .این نتایج نشان میدهد که گارز در هرزمانی ثابت
است .عالوه بر این گارز میتواند بهعنوان یک ابزار غربالگری تشخیصی استفاده شود .این
آزمون در یک مطالعه مقدماتی توسط محققان این مطالعه ،در میان  30کودک اتستیک در
اصفهان ارزیابی شد .در این مطالعه ،پس از ترجمه نسخه اصلی ،روایی محتوایی و صوری از
طرف کارشناسان مربوطه تأیید شد .پایایی به روشهای آلفای کرونباخ سنجیده شد و ضریب
پایایی آزمون گارز  0/91به دست آمد (احمدی ،صفری ،همتیان و خلیلی.)1390 ،
اجرای پژوهش دارای مراحل زیر است:
ویژگی اتاق اسنوزلن (اتاق اسنوزلن اتاق چند حسی است که کودک در آن به کشف
و احساس آرامش میرسد .در این اتاق از تحریک حسهای مختلف بینایی ،شنیداری،
المسه ،بویایی و تعادل استفاده میشود .استفاده از تحریکات بینایی بیشترین نقش را در اتاق
اسنوزلن دارد که بیشتر از نور استفاده میشود .تحریکات لمسی از طریق توپهای مختلف
با بافتهای گوناگون ،ماساژ دهندههای مختلف و انواع پارچههای نرم و زبر به افراد ارائه
ال
میشود .تحریکات بویایی از طریق کیتهای ویژه بویایی و یا اشیا واقعی با بوی خاص (مث ً
گل ،میوه و )...به افراد ارائه میشود .تحریکات شنیداری از طریق اسباببازیهای صدادار،
وسایل موسیقی ،صداهای محیطی طبیعی (صدای شرشر آب) و یا وسایل (صدای روشن
شدن و بوق ماشین) و ...به افراد ارائه میشود .تحریکات چشایی از طریق غذاهای مختلف به
فرد البته پس از اطمینان از عدم حساسیت فرد به آن غذا به افراد ارائه میشود .تحریکات
تعادلی از طریق راه رفتن بر لبههای مختلف و صندلیهای مختلف و … ارائه میشود .اتاق

اثربخشی روش حسی اسنوزلن بر نشانگان اُتیسم در ...؛ زارع خلیلی و همکاران | 71

اسنوزلن با توجه الگوبرداری از اتاق اسنوزلن دیگر کشورها که این روش درمانی را انجام
دادهاند و همچنین تأیید کاردرمان مرکز اُتیسم مهیا شد).
مراحل
مرحله 1

عملیات
تکمیل پرسشنامه (پیشآزمون) ،مشاهده کودک ،مشخص کردن مشکالت رفتاری ،جمعآوری
اطالعات در رابطه با کودک
درمان به شیوهی اسنوزلن در یک برخورد فردی بین درمانگر و کودک انجام میشود و هر کودک
بهصورت فردی به مدت  30دقیقه در اتاق اسنوزلن مورد آموزش قرار میگیرد .قبل از آموزش فعالیت،

مرحله 2

چون روش درمانی اسنوزلن مبتنی بر آرامسازی است و با توجه به اینکه کودک مبتال به اختالل طیف
اُتیسم اغلب مضطرب و بیقرار هستند با پخش یک آهنگ مالیم که ترجیحاً صدای طبیعت است همراه
با تصاویر متناسب با آهنگ فضای را به گونهای آرام کرده که کودک احساس آرامش کند و محیط
را به گونهای جذاب طراحی کنیم تا کودک راغب به همکاری و مشارکت در انجام فعالیتها باشد.

مرحله 3

بررسی اثربخشی روش درمانی در پایان هر جلسه

مرحله 4

تکمیل پرسشنامه گارز پس از اتمام  40جلسه درمان

روش تجزیهوتحلیل اطالعات
برای تحلیل دادههای توصیفی از روشهای آمار توصیفی فراوانی ،میانگین و انحراف
استاندارد استفاده میشود و برای تحلیل دادههای استنباطی آن برای از روش تحلیل
کواریانس یک متغیره و کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

نتایج
در گزارش نتایج پژوهش ،اطالعات دارای دو بخش آمار توصیفی و استنباطی میباشد .در
بخش اول ،از آمار توصیفی جهت بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری و
توصیف متغیرهای پژوهش استفاده شده است .در بخش آماراستنباطی ،با تجزیهوتحلیل
دادههای گردآوریشده از طریق پرسشنامه ،به تأیید یا رد سؤالهای پژوهش میپردازیم که
دارای اهمیت ویژهای در نتیجهگیری پژوهش دارند .ابزار مورداستفاده برای تحلیل دادهها،
پرسشنامه میباشد و از تکنیکهای آماری مورداستفاده در این پژوهش آزمون تحلیل
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کوواریانس تک متغیره برای پاسخگویی به سؤالهای پژوهش و آزمون چند متغیره برای
پاسخگویی به یکی از سؤالهای پژوهش استفاده شد.
جدول  .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش پیش و پس از مداخله
پیشآزمون
شاخص آماری
تعامل اجتماعی

رفتار کلیشهای

ارتباط

پسآزمون

فراوانی

گروه

میانگین

انحراف استاندار

میانگین

انحراف استاندار

15

کنترل

25/20

6/84

25/33

4/79

15

آزمایش

27/26

3/69

38/86

4/99

15

کنترل

25/66

4/68

26/06

4/31

15

آزمایش

26/86

4/89

17/00

4/92

15

کنترل

27/06

6/09

27/33

4/82

15

آزمایش

28/60

5/39

47/06

4/13

چنانچه در جدول  1مشاهده میشود میانگینهای گروه آزمایش و گروه کنترل در نمره کل
مهارت اجتماعی ،رفتار کلیشه-ای و ارتباط در مرحله پیشآزمون تقریباً برابرند اما پس از
اجرای مداخله در پسآزمون میانگین گروه آزمایش در نمره کل در مهارت اجتماعی و
ارتباط افزایش یافت و در رفتار کلیشهای کاهش یافت .بهمنظور آزمون معناداری تغییرات
حاصلشده از آزمونهای تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس واستفاده شد که
نتایج آن در جدولهای زیر گزارش شده است.
یکی از پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چند متغیره همسانی مارتیس کوواریانسها
میباشد که از آزمون باکس استفاده میشود که اطالعات آن در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  .2نتیجه آزمون همسانی ماتریس کوواریانسها (باکس)
Box's

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

10/128

1/490

6

5680/302

0/177

همانطور که در جدول  2مشاهده میگردد ،آزمون باکس برابر  10/128با میباشد.
ازآنجاییکه این مقدار ،بزرگتر از سطح معناداری مورد نیاز برای رد فرض صفر میباشد،
فرض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس کوواریانسها مورد تأیید قرار میگیرد .بدین ترتیب
مفروضه همسانی ماتریس کوواریانسها ،بهعنوان یک از مفروضههای آزمون تحلیل
کوواریانس چند متغیری برقرار میباشد.
یکی دیگر از مفروضیههای اجرای آزمون تحلیل واریانس تک متغیری ،همگنی
واریانس متغیرهای وابسته در بین گروهها میباشد که برای بررسی برقراری این مفروضه از
آزمون لوین استفاده شده است .نتایج مربوط به اجرای این آزمون در جدول  3نشان داده
شده است.
جدول  .3نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها
درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

28

0/223
0/776
0/409

تعامل اجتماعی

F
1/551

1

رفتار کلیشهای

0/082

1

28

ارتباط

0/703

1

28

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،نتایج آزمون لوین معنادار نمیباشد .ازاینرو
فرض صفر ما مبنی برای همگنی واریانس متغیرها مورد تأیید قرار میگیرد .بدین ترتیب نتیجه
میشود که مفروضه آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری ،همگنی واریانسها ،برقرار
میباشد .در اینجا باید نتیجهگیری شود که با توجه به برقراری مفروضههای تجزیهوتحلیل
کوواریانس ،میتوان از این آزمون برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده کرد.
بهمنظور ارزیابی تأثیر مداخله اسنوزلن بر خرده مقیاسهای نشانگان اُتیسم از روش
تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده و نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.
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جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای ارزیابی تأثیر مداخله اسنوزلن بر خرده مقیاس-
های نشانگان اُتیسم
نوع آزمون

مقدار

درجه آزادی

درجه آزادی

فرضیه

خطا

نسبت F

سطح
معنیداری

اثر پیالیی

0/125

3

26

1/241

0/015

المبدای ویلکز

0/875

3

26

1/241

0/015

اثر هاتلینک

0/143

3

26

1/241

0/015

0/143

3

26

1/241

0/015

بزرگترین
ریشه روی

نتایج ارائهشده در جدول  4نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه دستکم در یکی از سه
خرده مقیاس نشانگان اُتیسم تفاوت معنیدار وجود دارد .بهمنظور پی بردن به این تفاوت از
آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5نتایج آزمون کوواریانس تک متغیره برای تعیین تأثیر روش اسنوزلن بر نشانگان در
کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم
میانگین

شاخص

مجموع

درجه

آماری

مجذورات

آزادی

پیشآزمون

28/54

1

28/54

تعامل

گروه

2651/33

1

2651/33

اجتماعی

خطا

642/51

27

23/79

کل

40493/00

30

متغیر

مجموع

سطح

اندازه

معنیداری

اثر

1/20

0/28

0/04

111/41

0/001

0/80

F

مجذورت

پیشآزمون

56/31

1

56/31

2/79

0/10

0/09

رفتار کلیشه-

گروه

3366/69

1

3366/69

166/98

0/012

0/86

ای

خطا

544/35

27

20/16

کل

45161/00

30

ارتباط

پیشآزمون

107/58

1

107/58

6/36

0/01

0/19

گروه

2860/47

1

2860/47

169/11

0/001

0/86

خطا

456/68

27
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متغیر

شاخص

مجموع

درجه

آماری

مجذورات

آزادی

کل

45000/00

30

میانگین
مجموع
مجذورت

F

سطح

اندازه

معنیداری

اثر

نتایج جدول  5نشان میدهد ،با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیرهای همپراش،
آموزش روش اسنوزلن تعامل اجتماعی با اختالل طیف اُتیسم باعث تفاوت معنادار بین دو
گروه آزمایش و کنترل شده است ( P> ./001و  ،=F111/41میزان اثر  )./80بوده است.
میانگین تصحیحشده پسآزمون در گروه آزمایش ( )44/67بیشتر از گروه کنترل ()25/52
است ،بنابراین می توان گفت آموزش روش اسنوزلن بر تعامل اجتماعی کودکان با اختالل
طیف اُتیسم تأثیر مثبت و معنیدار دارد و همچنین با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون
بهعنوان متغیرهای همپراش ،آموزش روش اسنوزلن رفتار کلیشهای با اختالل طیف اُتیسم
باعث تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش و کنترل شده است ( P>./012و 166/98
=Fمیزان اثر  )./86بوده است .میانگین تصحیحشده پسآزمون در گروه آزمایش ()26/26
کمتر از گروه کنترل ( )47/66است ،بنابراین میتوان گفت آموزش روش اسنوزلن بر
رفتارکلیشهای کودکان با اختالل طیف اُتیسم تأثیر مثبت و معنیدار دارد .در خرده مقیاس
ارتباط ،با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیرهای همپراش ،آموزش روش
اسنوزلن بر ارتباط با اختالل طیف اُتیسم باعث تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش و کنترل
شده است ( P>./001و  ،=F169/11میزان اثر  )./86بوده است .میانگین تصحیحشده
پسآزمون در گروه آزمایش ( )46/97بیشتر از گروه کنترل ( )27/42است ،بنابراین میتوان
گفت آموزش روش اسنوزلن بر ارتباط کودکان با اختالل طیف اُتیسم تأثیر مثبت و معنیدار
دارد.

بحث
پژوهش حاضر بهمنظور تعیین اثربخشی روش اسنوزلن بر نشانگان اُتیسم در کودکان مبتال به
اختالل طیف اُتیسم انجام شد .نتایج نشان داد روش اسنوزلن بر نشانگان اُتیسم در کودکان
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مبتال به اختالل طیف اُتیسم تأثیرگذار بوده است .این یافتهها با یافتههای کاپالن 1،کلپتون

2

( ،)2006سینگ 3،النسیونی 4،وینتون 5،مولینا 6،ساجی 7و همکاران )2004( ،ناهمسواست و
با یافتههای نواکوویچ و همکاران ( ،)2019تئودورو و همکاران ( ،)2018میکی و همکاران
( )2006و فگنی ( )2000همسو است و این پژوهشگران یافتههای یکدیگر را در رابطه با
اثربخشی روش اسنوزلن بر نشانگان اُتیسم در کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم را تأیید
میکنند .در تبیین این یافتهها میتوان گفت افراد مبتال به اختالل طیف اُتیسم از سطح
اضطراب و اختالالت بیشتری برخوردار هستند (مک نیلی ،لپز و منیز )2009 ،و عالئم
اضطراب و اختالالت در افراد مبتال به اختالل طیف اُتیسم در مقایسه با افراد عادی بیشتر است
(گوتمن ،گدو ،کرول و دیونکنت و  .)2010این اضطراب باعث اختالل در رفتار اجتماعی
این افراد میشود و همچنین بهموجب این اضطراب و عدم تعادل حسی در این کودکان
ناسازگاری با محیط پیرامون و افراد دیگر افزایش مییابد .با توجه به اینکه اتاق اسنوزلن
باعث آرامسازی در این افراد و کاهش سطح اضطراب میشود میتوان گفت تأثیرگذار بر
تعامل اجتماعی است .این تأثیرگذاری از هر دو بخش اسنوزلن یعنی حسی و آرامسازی
میباشد .در این اتاق از ابزارهای نورانی همراه با صدا استفاده میشود که باعث میشود
افرادمبتال بیشتر جذب این محیط شوند بخصوص کودکان و اینکه ارتباط بین درمانگر و
درمانجو آسانتر شود و این پیش زمینهایی میشود برای تعامل اجتماعی در ارتباط با افراد.
چون پژوهش حاضر بر روی کودکان انجام شده ،میتوان چنین نتیجه گرفت که توجه و
ارتباط با وسایل جذاب و روشن و همچنین بازی با این وسایل کودکان را برای ارتباط با
دیگران آماده میکند .کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم از نظر حسی غیرمعمول هستند

Kaplan
Clopton
Singh
Lancioni
.W
inton
Molina
Sage

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
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(هولسینگر 1،آل .ام.کورمک )2016 2،و این باعث ناسازگاری این افراد با محیط پیرامون
میشود بهویژه پرخاشگری که از دیگر مشکالت افراد مبتال به اختالل طیف اُتیسم است
(کروا نت 3،ماتسن ...)2014 4،همانطور که در بیانات قبل گفته شد عدم تعادل حسی در
کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم زمینهایی برای ناسازگاری و پرخاشگری است ،با توجه
به اینکه یکپارچگی حسی یکی از ویژگیهای اتاق اسنوزلن میباشد در پژوهشی که نیز در
این راستا انجامشده مشخصشده که یکپارچگی حسی باعث کاهش رفتارهای مخرب
اجتماعی و شکلدهی رفتار صحیح و تعامل اجتماعی میشود (استدیل و ملینی و .)2001
یکی دیگر از ابعاد اتاق اسنوزلن بعد آرامسازی است که در پژوهش حاضر این آرامسازی
از طریق موسیقی آرام ازجمله صدای طبیعت انجام شد .با توجه به اینکه افراد مبتال به اختالل
طیف اُتیسم درک ضعیفی از نشانههای عاطفی در حوزههای اجتماعی دارند و شواهد تجربی
نشان میدهد که اغلب این افراد ناموفق در تفسیر و تشخیص عبارت کالمی و احساسی
صورت هستند (کاپس 5و یرمیا 6و سیلگمان )1992 7،و ازآنجاییکه درک دقیق و تفسیر
نشانههای عاطفی برای سازگاری زندگی مهم است ،تالش محققین در این است که این
کمبود و کسری جبران شود .موسیقیدرمانی راهی است که باعث موفقیت میشود .دو هدف
مهم از موسیقی برای افراد مبتال به اختالل طیف اُتیسم الف :بهبود ارتباطات و زبان و ب:
بهبود مهارتهای اجتماعی و رفتاری (کاپالن 8و استیل .)2005 9،پژوهش حاضر از طریق
موسیقی آرام ازجمله صدای طبیعت ،حیوانات و پرندگان شرایط آرامسازی را ایجاد کرد
که باعث شد کودکانی که در مداخله حضور داشتند از نظر ارتباطی و همچنین تعامالت
اجتماعی پیشرفت چشمگیری کنند بخصوص در زمینه تعامالت اجتماعی .از دیگر نشانگان
1 .Holsinger
2. L. McCormack
3. Cervantes
4. Matson
5. Capps
6. Yirmiya
7. Sigman
8. Kaplan
9. Steele
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اُتیسم ،رفتار کلیشهای است که در افراد مبتال به اختالل طیف اُتیسم بسیار دیده میشود این
افراد عالیق محدود و تکراری دارند .افراد مبتال به اختالل اُتیسم گرایش به یکنواختی دارند
و اگر محیط اطراف آنها تغییر کند از خود مقاومت نشان میدهند و همچنین تغییرات باعث
کجخلقی آنها میشود (نونر 1،استوین گریفیت .)2011 2،حضور در جلسات درمانی
بهصورت مداوم ،موجب کاهش نشانگان اُتیسم و رفتار کلیشهای میشود (نواکوویچ و
همکاران .)2019،اتاق اسنوزلن باعث تقویت حواس مختلف افراد ،افزایش توجه تمرکز،
رشد مهارتهای شناختی افزایش ارتباط گفتاری و غیرگفتاری میشود و با استفاده از بازی
و یادگیری به کودک آرامش میبخشد و عواطف کودک را بهبود میبخشد این آرامش و
یکپارچگی حسی در اتاق اسنوزلن ،باعث میشود رفتارهای کلیشهای کودکان کاهش پیدا
کند و همچنین با کاهش میزان استرس و اضطراب از نظر تعامالت اجتماعی و ارتباطی نیز
پیشرفت کنند .با توجه به نتایج کاهش قابلتوجهی در رفتار و نشانگان افراد مبتال به اختالل
طیف اُتیسم ایجاد شد و بهبود نسبی یافتند .با توجه به پژوهش حاضر و دیگر پژوهشها در
این راستا میتوان نتیجه گرفت که روش درمانی اسنوزلن تأثیر مثبت بر روی کودکان مبتال
به اختالل طیف اُتیسم دارد.
در پایان باید گفت ازآنجاکه شرکتکنندگان این پژوهش فقط شامل کودکان  6تا 10
سال مبتال به اختالل طیف اُتیسم استان آذربایجان غربی بودند تعمیم یافتههای آن در مورد
استانهای دیگر باید با احتیاط صورت بگیرد .همچنین ،با توجه به روش نمونهگیری این
پژوهش که از نوع نمونهگیری در دسترس بود ،تعمیم نتایج بهدستآمده به جامعه بایستی با
احتیاط انجام شود و اینکه کودکان همکاری کمتری داشتند و با توجه به یافتههای پژوهش
حاضر پیشنهاد میشود پژوهشگران در پژوهشهای آتی اثربخشی روش درمانی را در گروه-
های دیگر از افراد با نیازهای ویژه را بررسی کنند و با توجه به همکاری ضعیف کودکان،
ال با
پژوهشگران در پژوهشهای آتی تعداد جلسات درمان را افزایش دهند تا کودکان کام ً

1. Nuner
2. Stevens Griffith
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محیط آشنایی پیدا کنند و بهتبع آن همکاری کودکان افزایش یابد و روش درمان اثربخشتر
شود.
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