بزرسی مقایسه ای مولفه های کارکزدهای اجزایی باسداری پاسخ ،انعطاف
پذیزی و حافظه ی کاری در کودکان اتیستیک و کودکان عادی
هشین اتشاّیوی*1؛ داًـجَی داًـکذٓ سٍاىؿٌاػی ٍ ػلَم تشتیتی داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
همذهِ 5اًؼطافپزیشی یک فشآیٌذ ،تَاًایی یا پیاهذ ػاصگاسی هَفمیتآهیض تا هحیط اػت .افشاد هثتال تِ اٍتیؼن اًَاع
خاكی اص سفتاسّای تا پـتکاس سا کِ ًـاًگش ًمق دس اًؼطافپزیشی فکشی اػتً ،ـاى هیدٌّذ .تا لثَل چٌیي تشخَسدی
دس هطالؼات آیٌذُ فْن ها اص ػولکشد اجشایی دس هغضّای اٍتیؼتیک ٍ غیش اٍتیؼتیک پیـشفتّایی خَاّذکشدکِ ها سا دس
تْیٌِ ػاصی سٍؽّایی کِ هیتَاًٌذ صًذگی ؿخلی یک فشد هثتال تِ اٍتیؼن سا تْثَد دٌّذ ،یاسی هیدّذ
(كادلیّ .)1131،ذف پظٍّؾ حاضش همایؼِی کاسکشدّای اجشایی دس داًؾ آهَصاى اتیؼتیک ٍ ػادی تَد .اص تیي
کاسکشدّای اجشایی ػِ هؤلفِی هْن تاصداسی پاػخ ،اًؼطافپزیشی ٍ حافظِی کاسی تا آصهَىّای هشتثط اًذاصُگیشی
ؿذًذ .یافتِّای پظٍّؾ ًـاى داد کِ داًؾ آهَصاى اتیؼتیک دس ّش ػِ هؤلفِی کاسکشدّای اجشایی اًذاصُگیشی ؿذُ
دس همایؼِ تاداًؾ آهَصاى ػادی ػولکشد ضؼیفتشی داسًذ.
سٍؽ 5جاهؼِی آهاسی پظٍّؾ حاضش ،کَدکاى اتیؼتیک تا ػولکشد تاالکِ دس حال تحلیل دس هماطغ ػَم تا ؿـن
اتتذایی دس هذاسع هخلَف کَدکاى هثتالتِ اختالل اٍتیؼن ؿْش تْشاى ٍ یکی اص هذاسع ػادی هٌطمِ  11تْشاى ،تشای
گشٍُ کَدکاى ػادی ّوتا ّؼت .پغ اص اخز هجَص اص حشاػت داًـگاُ ٍ آهَصؽٍپشٍسؽ کل اػتاى تْشاى ،تِ هذاسع
پیک ٌّش ٍ تـاست کِ هخلَف کَدکاى اتیؼتیک هیتاؿذ ،هشاجؼِ ؿذ .ػپغ تشای گشٍُ کَدکاى ػادی ،هذسػِی
هلطفی خویٌی دس هٌطمِ  11تِكَست تلادفی اًتخاب گشدیذً .وًَِگیشی تِ سٍؽ دس دػتشع اًجام ؿذ .حجن ًوًَِ
تشای ّش دٍ گشٍُ ً 13فش دس ًظش گشفتِ ؿذٍ ،لی تا تَجِ تِ هحذٍدیت تؼذاد کَدکاى اتیؼتیک تا ػولکشد تاال دس هماطغ
تحلیلی ػَم تا ؿـن اتتذایی ٍ ػذم ّوکاسی تشخی اص ایي کَدکاى ،آصهَىّا تٌْا سٍی ً 72فش اص ایي کَدکاى دس ػال
تحلیلی 1141-1141اجشا گشدیذ.
همیاعّایاًذاصُگیشی ٍ اتضاسّا تشای ایي پظٍّؾ تِ تشتیة 5آصهَى اػتشٍج تشای اًذاصُگیشی تَجِ ،آصهَى کاستّای
ٍیؼکاًؼیي تشای تؼییي ػولکشد لطؼِ پیـاًی ٍ آصهَى حافظِ فؼال کَسًَلذی .تا تَجِ تِ ایيکِ دس پظٍّؾ حاضش ،ػِ
هؤلفِ اص کاسکشدّای اجشایی (تاصداسی پاػخ ،اًؼطافپزیشی ٍ حافظِی کاسی) دس کَدکاى اتیؼتیک ٍ کَدکاى ػادی تاّن
همایؼِ ؿذُ اػت ،لزا ایي پظٍّؾ اص ًَع ّوثؼتگی هیتاؿذ .دادُّای ایي پظٍّؾ تا آصهَى آهاسی  Tهؼتمل ٍ تِ
کوک ًشمافضاس  SPSS15تجضیِ ٍ تحلیل ؿذًذ .تشای یکؼاىػاصی دٍ گشٍُ کٌتشل ٍ آصهایؾ دس هتغیشّای کٌتشل اص
آصهَىTهؼتمل اػتفادُ ًوَدین.
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یافتِّا 5تش اػاع دادُّا پظٍّؾ هیتَاى ًتیجِ گشفت کِ کاسکشدّای اجشایی دس کَدکاى هثتالتِ اٍتیؼن دس همایؼِ تا
کَدکاى ػادی داسای ًمایلی اػتً .مایق فَق دس حَصُّایی هثل تاصداسی پاػخ ،اًؼطافپزیشی ٍ حافظِی کاسی دس
پظٍّؾ حاضش هَسدتشسػی لشاس گشفت .تش اػاع یافتِّای پظٍّؾ حاضش ،چْاس هؤلفِی فَق دس کَدکاى هثتالتِ اٍتیؼن
کاسکشد ضؼیفتشی دس همایؼِ تا کَدکاى ػادی داسًذ.
تحث ٍ ًتیجِگیشی 5طثك ًظشیِی ًاسػایی کاسکشد اجشایی خلَكیات اكلی افشاد اتیؼتیک ،دسٍالغ ،تِ ػلت ًاتَاًی دس
کٌتشل اجشایی ٍ تغییش جْت دادى تِ هؼیش تَجِ اػت .دس افشاد اٍتیؼتیک احتواالً لـش پیؾ پیـاًی سؿذ طثیؼی
ًذاؿتِ اػت ،هطاتك ایي ًظشیِ هیتَاى سفتاس تکشاسی سا دس اختالل اٍتیؼن تثییي ًوَد .تِایيتشتیة اگش فشد ًتَاًذ اػوال
خَد سا کٌتشل کٌذ ،یا تَجِ خَد سا تغییش دّذ ،سفتاس اٍ دس ّواى گزسگاُ تثثیت خَاّذ ؿذ ًٍویتَاًذ تِآػاًی تِ
تشًاهِای جذیذ یا گزسگاُ دیگشی تغییش هؼیش دّذٍ .جَد تفاٍت هؼٌیداس تیي گشٍُ اٍتیؼن ٍ گشٍُ گَاُ سا هیتَاى تِ
ٍیظگیّای سفتاسی ایي اختالل اصجولِ هیل تِ تکشاس ٍ دسجا صدى دس آىّا ًؼثت داد .کَدکاى اتیؼتیک
تِطَسگؼتشدُای دس دٍسُّای صهاًی طَالًی دس کاٍؽ حؼی تکشاسی اؿیا تشای تجاسب لزتتخؾ دسگیش هیؿًَذ؛
تٌاتشایي سفتاسّای تکشاسی ػطَح تاالتش اصجولِ ػالیك هحذٍد (هثالًطثمِتٌذی فمط اصلحاظ سًگ) دس کَدکاى تا اختالل
اٍتیؼن تا ػولکشد تاال دیذُ هیؿَدٍ .جَد تفاٍت هؼٌیداس دس تیي گشٍُ اٍتیؼن ٍ گشٍُ گَاُ سا هیتَاى چٌیي اػتٌثاط
کشد کِ ًمق دس اًؼطافپزیشی جض ٍیظگیّای اٍتیؼن اػت کِ ّؼتِیجٌثِّای سفتاسی آى سیـِ دس فشآیٌذ ػلثی –
سؿذی آؿفتِ ،هخلَكاً کاسکشدّای اجشایی داسد؛ تٌاتشایي کاسکشدّای اجشایی ،حتی تاٍجَد تَاًایی َّؽ ػالن،
هیتَاًٌذ هختل تاؿٌذ (هختاسی ،یاسیاسی ،حؼيآتادی ٍ ػثذاللْی .)1141،اص هحذٍدیتّای ایي پظٍّؾ تِ تشتیة
هیتَاى اص اػتفادُ اص سٍؽ ًوًَِگیشی تلادفی ،ػذم کٌتشل تش ًَع ٍ هیضاى داسٍ ٍ ػذم ّوکاسی تشخی اص کَدکاى
اٍتیؼتیک اػت .پیـٌْاد هیؿَد دس پظٍّؾّای تؼذی تفاٍتّای جٌؼیتی ،جٌثِّای هختلفی اص هْاس ٍ تاصداسی
ٍػایش اًَاع حافظِ ٍ هطالؼِ سٍی ػایش کَدکاى ٍ تفاٍتّای آىّا هَسد اسصیاتی لشاس گیشًذ.
ٍاطُ ّای کلیذی 5اٍتیؼن،کاسکشدّای اجشایی ،فشآیٌذّای کٌتشل رٌّی.

