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 مقدمه:
است که سه  یعصب -یاختالل رشد کی سمیاوت

 یا شهیکلرفتار  یارتباط و الگوها ،یحوزه تعامل اجتماع

به اختالل  مبتال(. افراد 1) ردیگ یمرا در بر  یوسواس ایو 

رفتار  ،یفعال شیب لیاز قب یگریاغلب مشکالت د سمیاوت

را به  یبه خود و پرخاشگر بی، قشقرق، آسیتکانش

از جمله ارتباط،  ها آنروزانه  یها تیفعال ههمراه دارند ک

را تحت  یآموزش های و اکتساب مهارت یرشد اجتماع

 (.2،3دهد ) یمقرار  ریتأث

در  سمیاوت به مبتالمار دقیقی از افراد ایران آ در

 ،مطالعات نشان داده شد یدست نیست ولی در برخ

به افزایش است و فراوانی  شیوع این بیماری در ایران رو

 (.4شود ) یمنفر تخمین زده  10000در  6آن 

 چکیده:
رفتار  یارتباط و الگوها ،یاست که سه حوزه تعامل اجتماع یعصب -یاختالل رشد کی سمياوت زمينه و هدف:

همراه با درمان پاسخ  دونیسپریدرمان ر یاثربخش یا سهیمقا یمقاله بررس نی. هدف اگيرد میرا در بر  ای کليشه
 است. سميکودکان مبتال به اوت یمحض بر مشکالت رفتار دونیسپریمحور نسبت به ر

 سميکودک مبتال به اوت 34. باشد میشاهد  -مورد صورت بهو  یتجرب مهيپژوهش حاضر از نوع ن :یبررس روش
در دو گروه درمان  یتصادف طور به .داده شدند صيتشخ سمياوت DSM-V تشخيصی یها مالک که بر اساس

با  یرفتار شکالتشدند. م نیگزینفر( جا 16همراه با درمان پاسخ محور ) دونیسپری( و رنفر 18) دونیسپریر
بعد از  ماه 3) یريگيآزمون و پ پس آزمون، شي( در سه مرحله پABC) غيرمعمولرفتار  ليست  چکاستفاده از 
 .دیگرد یابیمداخله( ارز

ماه مداخله در هر دو گروه نسبت به قبل  3پس از  غيرمعمولرفتار  ليست  چکنشان داد که نمرات  جینتا :ها افتهی
 یها اسيمق  خرده گرینمرات د نيانگي، میا شهيرفتار کل از غير  به نيهمچن(. >05/0P) است یافته  کاهشاز درمان 

 یها با استفاده از آزمون اطالعات .(=017/0P) نداشت داری معنیدو گروه تفاوت  نيب یريگيحله پدر مر یرفتار
 قرار گرفت. یآمار ليوتحل هیمکرر مورد تجز یها یريگ اندازه انسیوار ليو تحل انسیمستقل، کووار یت
 بيترک نيهش دهد. همچنرا کا سميکودکان مبتال به اوت یمشکالت رفتار تواند می ییدرمان دارو :یريگ جهينت
باعث کاهش گفتار نامناسب در  شتريمحض ب دونیسپریبا درمان ر سهیو درمان پاسخ محور در مقا دونیسپریر

همراه با  دونیسپریر یبيترک یا مذکور برنامه مداخله یماريدر کنترل و درمان ب نیبنابرا ؛شود کيستيکودکان اوت
 .گردد می هيدرمان پاسخ محور توص

 
 .درمان پاسخ محور دون،یسپریر ،دارودرمانی ،یمشکالت رفتار سم،ياوت فياختالل ط کليدی: یاه واژه
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وجود ندارد و  سمیاوت یبرا یدرمان خاص اصوالً

الت مداخ ،یو رفتار یبهبود مشکالت ارتباط یبرا

 ،یمداخالت رفتار ،ییمداخالت دارو لیاز قب یمختلف

 یرتهاجمیغ یها و درمان یشناخت یبخش توانمداخالت 

از جمله  ،یی(. استفاده از درمان دارو5است ) شده  مطرح

 های و مهارکننده یشیپر روان، ضد یروان یها محرک

 جیرا یلیخ سمیبه اوت مبتالدر افراد  نیبازجذب سروتون

عالئم و  یطورکل بهداروها  نیا رسد یظر ماست. به ن

(. 6کنند ) یرا درمان م ASDهمراه  عیمشکالت شا

 یآنت یداروها یاثربخش متعدد بر یها پژوهش یها افتهی

 کالتدرمان مش یبرا (Atypical) جیرا ریغ کیکوتیسا

به خود،  بیآس ،یفعال شیمرتبط از جمله ب یرفتار

 دارند دیتأک ها شهیو کل رییمقاومت به تغ ،یپرخاشگر

 دونیسپریبه ر توان یممرسوم،  ی(. از جمله داروها7)

 کیستیکودکان اوت یآن برا زیاشاره کرد که تجو

شده است.  دیأیت (FDAتوسط سازمان غذا و دارو )

و بالکر پست  کیکوتیسا یآنت یدارو کی دونیسپریر

است که در حال  نیو دوپام نیسروتون رندهیگ کیناپتیس

در  یرفتار دیآن بر مشکالت شد مدت  کوتاه حاضر اثر

 (.8،9) باشد یم دیأیتمورد  سمیکودکان اوت

( از جمله مداخالت PRTپاسخ محور ) درمان

 شیافزا ،یارتباط یها مهارتاست که در بهبود  یرفتار

کودکان  یو کاهش مشکالت رفتار یتعامالت اجتماع

 یاروش، رفتاره نی(. ا10-13است )بوده  ثروم سمیاوت

 یها پاسخ به نشانه ،یآغازگر زه،یانگ لیاز قب یمحور

 (.14دهد ) یم راررا هدف ق یو همدل تیریمتعدد، مد

از  یدر درمان برخ دونیسپریر تیکفا رغمیعل

 ،یریادگیبر  یدار یمعن ریثأت نیا ،یمشکالت رفتار

 مبتالکودکان  یمشکالت اصل گریو د یسازش یرفتارها

طع آن بازگشت عالئم مشاهده نداشته و با ق سمیبه اوت

 شیافزا ایکه آ نجاستیا سؤال(. پس 15شد )خواهد 

 نیاست به بهبود ا ممکنمناسب  یرفتاردرمانبرنامه  کی

 کمک کند. یمشکالت و کاهش مشکالت رفتار

 بیاثر ترک یپژوهش حاضر، بررس یاصل هدف

 یدر کاهش مشکالت رفتار یو رفتار ییمداخالت دارو

مداخالت  ریتأثآن با  سهیو مقا سمیاوت به مبتالکودکان 

 .باشد یم ییتنها به ییدارو

 
 ی:بررس روش

 صورت بهو  یتجرب مهیحاضر از نوع ن پژوهش

 پژوهش  نیهدف در ا ی . جامعهباشد یمشاهد  -مورد

سال شهر همدان  16تا  7 نیسن کیستیکودکان اوت هیکل

لوم وابسته به دانشگاه ع یها به درمانگاه کننده مراجعه

اخالق  تهیمطالعه توسط کم نیهمدان بودند. ا یپزشک

 شده است دیأیتهمدان  یدانشگاه علوم پزشک

(IR.UMSHA.REC.1395.541نمونه .)  پژوهش با  ی

در دسترس انتخاب شدند. بر طبق فرمول  یریگ نمونهروش 

 شده  انجاممحاسبه حجم نمونه کوهن و با توجه به مطالعات 

، سطح خطا 2 اریبا انحراف مع ها نآو اطالعات حاصل از 

  نییعت نفر 61 نمونه حجم ،%95 نانیو سطح اطم 5/0

 طول جمله و سایر نیانگی. سپس با توجه به معیار م(16) شد

مطالعه حاضر را  طینفر شرا 32معیارهای ورود به مطالعه، 

 در  یکش قرعهو با روش  یتصادف طور بهداشتند که 

(. تمام کودکان 10گرفتند )رار دو گروه مداخله و کنترل ق

 یصیکودک و بر اساس مالک تشخ پزشک روانتوسط 

DSM-V یارهایکردند. مع افتیرا در سمیتاو صیتشخ 

  یطول جمله آزمودن نیانگیورود به مطالعه شامل: م

  یشیمصور آزمون زبان پر یها داستان فیبر اساس تکل

  یالباشد، وزن با یا دوکلمهحداقل در حد جمله  یفارس

 یهوش تیو باالتر )وضع 70 یهوش بیضر لوگرم،یک 15

آزمون وکسلر  یارستوسط روانشناس و با استفاده از نسخه ف

خروج از مطالعه شامل: وجود  یارهای( و معدیگرد یبررس

بر اساس پرونده موجود  یینایضعف ب ایو  ییکم شنوا

 گریابتال به د ،یبودن آزمودن چندزبانه ایکودک، دو 

 .باشد یمو تشنج مداوم  یپزشک روانت اختالال

پرسشنامه اطالعات  شاملپژوهش  یابزارها بسته

تصاویر  (،ABC) رمعمولیرفتار غ ستیل  چکفردی، 

و دستورالعمل روش فارسی سریال آزمون زبان پریشی 

ی اطالعات  . پرسشنامه(17) شد محور استفادهدرمانی پاسخ 
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، وضعیت فردی شامل اطالعات فردی، پایه تحصیلی

 بود. یدوزبانگوجود  عدمشنوایی و بینایی، وجود یا 

 باشد یم یسؤال 58پرسشنامه  :ABC آزمون

مخرب  یوجود و شدت رفتارها یابیارز منظور بهکه 

 ابزار  نیاست. ا شده  یطراح یرشد یافراد با ناتوان

که سه  کند یم یابیرا ارز یرفتار یها ینابسامانطبقه  5

 یریگ گوشه) باشند یم سمیاوت یاصل صیحوزه آن نقا

و گفتار نامناسب(  یا شهیکل(، رفتار Lethargy) یاجتماع

 مربوط به اختالالت مرتبط  ماندهیو دو مورد باق

 نیا ییایو پا یی(. روایخلق کج ،یقرار یب /یفعال شی)ب

 (.18است ) شده  استفاده یابزار در مطالعات مختلف

 اسیقم (:CGI) ینیبال یبرداشت کل اسیمق

(، CGIS) مارییاست که شدت ب یا ماده 3 یا مشاهده

را مورد  ی( و پاسخ درمانCGIC) یکل رییتغ ای یبهبود

در مطالعات و  CGICو  CGIS. دهد یمقرار  یابیارز

 نیا یگذار نمرهدارد.  یشتریکاربرد ب ینیمراکز بال

 کرتیل اسیدر مق ادصورت است که مو نیپرسشنامه به ا

اعتبار و  اسیمق نی. اشوند یم یبند  درجه یا نقطه 7

 ران،یرا داشته و در ا ینیبال جینتا نییالزم جهت تع ییروا

 یآن در مطالعات مختلف جهت بررس یفارس ترجمه

 (.19است ) شده  استفاده ییسرپا مارانیب

خواسته  سمیبه اوت مبتالابتدا از خانواده کودکان  در

را مطالعه و  هنام تیرضاشد تا فرم اطالعاتی پژوهش و 

امضا نمایند. طی مصاحبه با پدر یا مادر آزمودنی و با کمک 

در پرونده کودک فرم اطالعات فردی  شده  درجموارد 

آزمودنی تکمیل شد. سپس سؤاالتی که از دستورالعمل 

 یبود شامل موارد شده  استخراجپاسخ محور  یانروش درم

والدین اخذ کودک از  عالقه مورد یها تیمانند مواد و فعال

آید. سپس  به دستهای خاص هر کودک  شد تا ویژگی

هر کودک برنامه  یزشیانگ یها روشو  قیمتناسب با عال

آزمودنی مطالعه  36شد. در ادامه  درمانی خاص او طراحی

سن و جنس و طول گفته  ازنظر دو  به دوانتخاب و 

و با استفاده از روش  یتصادف طور بهشدند. سپس  یهمتاساز

از  یکیدر دو گروه مداخله قرار گرفتند.  یکش هقرع

 یتحت درمان پاسخ محور به همراه دارو ها گروه

 افتیدر دونیسپریر یو دیگری فقط دارو دونیسپریر

کودکان  یرفتار تیکرد. قبل از شروع مداخالت وضع

 مورد CGIتوسط  یماریو شدت ب ABCتوسط پرسشنامه 

مشخص شد.  یقرار گرفت و شدت مشکالت رفتار یبررس

هر ، هفته 12)درمان پاسخ محور( طی  یمداخالت رفتار

 روی افراد انجام شد. خانواده  یا قهیدق 45جلسه  2 هفته

قادر به ادامه  یو اجتماع یمشکالت مال لیکودک به دل دو

 نبودند. طالعهم نیدر ا یهمکار

در  یجلسات درمان تمام :پاسخ محور درمان

 آنجا از) یگفتاردرمان نیساکت و توسط متخصص یاتاق

 فوقکودکان است( با مدرک  MLU شیهدف افزا که

 سمیسال سابقه کار با کودکان اوت 5و حداقل  سانسیل 

، صورت گرفت. اند داشتهرا  PRTبا استفاده از روش 

 ریجهت تفس ینیدرمانگران بال PRTجلسات  یبرا

. دندیدر طول مداخله، آموزش د یزشیانگ یها یاستراتژ

شامل:  PRT یبرا استفاده موردآموزش  یاهاراهنم

 سمیبه اوت مبتالرا به کودکان  یمحور یچطور رفتارها

 مطالعه  ینیکه توسط درمانگران بال میآموزش ده

، ها یباز اسباباز  یتنوع PRTجلسات  ی. برا(20) شد

انتخاب شد و توسط خود کودک  یها تیفعالغذاها و 

قرار  استفاده مورد یعیو پاداش طب یکیمواد تحر عنوان به

به  یکیتحر تمیآ نکهیا یجا بهروش  نی. در اگرفت یم

انتخاب و دلخواه درمانگر باشد، توسط خود کودک و 

 شده  کسب فیاوست. با ارائه پاداش به تکال دلخواه  به

قبل  افتهی  مهارت یها پاسخ)جمالت بلند(،  دیجد

 .شود یمکوتاه( کمتر  جمالت)

 روش به سه موضوع پرداخته نیخالصه در ا طور به

 ی همه یعنیبود،  ندیآ شیپموضوع  نیشد: نخست

 ندیآ شیپ عنوان بهکودک را  ی عالقه مورد یزهایچ

جالب و  های تیبا ارائه فعال نیبنابرا؛ میانتخاب کرد

نامناسب و  یاجتناب ی، کودک رفتارهابخش لذت

دستور،  رائهآن با ا به دنبالمخرب را نشان نداد و 

 شد. لیفعال تبد ی رندهیادگیدک به کو
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در  جانیه جادیبا ا ،رفتار بود یبعد موضوع

پاسخ  زانیشد و م تر مشتاقکودک  ها، تیو فعال ها تمیآ

 یریادگی تیکودک از موقع نیداد. همچن یشتریب

 شد. جادیالزم در او ا زهیاجتناب نکرد و انگ

کودک  یوقت ،بود جیموضوع نتا نیآخر و

 کی حیپاسخ صح ایهر تالش  یبرا داد، یپاسخ م

 یعیطب های پاداش نی، اکرد یم افتیدر یعیپاداش طب

داد مثبت از تالش  برون کیکه  کرد یبه او کمک م

دشوار به دست آورد. اگر کودک  فیتکال یبرا

دهد تالش  وندیپ جیرفتارش را با نتا توانست ینم

 میشد یممطمئن  نیبنابرا؛ کرد یرا متوقف م نکرد

منجر به پاداش  های تالش ای ها دک پاسخکه کو

 یاجزا ی همه بیترت نیاست. بد دهیرا فهم یعیطب

 جهیدرنتو  میکودک فراهم کرد یرا برا یزشیانگ

چون  م،یمشاهده کرد یمخرب کمتر یرفتارها

. در کرد یخروج از جلسه تالش نم یکودک برا

جلسه درمان پاسخ محور  24 اتیجزئ 1 مارهجدول ش

 .باشد یم دهمشاه  قابل
 

 یا قهيدق 45 جلسه دو هفته هر جلسه، 24)پاسخ محور  درمان جلسات خالصه :1جدول شماره 

 محتوای جلسه عنوان جلسه

 کودک توجه  جلببرقراری ارتباط و  ایجاد انگيزه اول

 برقراری ارتباط، برقراری تماس چشمی ایجاد انگيزه دوم

 اط و ایجاد توجه اشتراکیادامه برقراری ارتب ایجاد انگيزه سوم

 افزایش ميزان تماس چشمی و توجه مشترک ایجاد انگيزه چهارم

 تعيين عالیق کودک جهت رسيدن به هدف )افزایش طول جمله( ایجاد انگيزه پنجم

 انتخاب فعاليت )جمله( برحسب عالقه کودک ایجاد انگيزه ششم

 تکليف )ميزان طول جمله( شناسایی سطح توانایی کودک در هر ایجاد انگيزه هفتم

 از قبل تبحر داشته( برقراری ارتباط و تکرار جمالت ساده )جمالتی که کودک ایجاد انگيزه هشتم

 کودک عالقه موردموضوعات  برحسبآموزش کلمات جدید  ایجاد انگيزه نهم

 افزایش طول جمالت کودک با استفاده از کلمات جدید ایجاد انگيزه دهم

 عالقه کودک برحسبتغير و تنوع جمالت  انگيزهایجاد  یازدهم

 جدید شده دادهآموزش  تکرار موارد )جمالت( ایجاد انگيزه دوازدهم

 مناسب جهت افزایش و تثبيت طول جمله کننده تیتقواستفاده از  ایجاد انگيزه سيزدهم

 )افزایش طول جمله( ها تالشش ی )عالیق( مختلف جهت افزایها محرکاستفاده از  ی کودکها تالشپاسخ به  چهاردهم

 باهدف راستا همی ها تالشتقویت تمام  ی کودکها تالشپاسخ به  پانزدهم

 ی جدید و بيشترها تالش تشویق و تقویت ی کودکها تالشپاسخ به  شانزدهم

 به کودک و تعميم جمالت آموزشی ها تیتقوتنظيم برنامه زمانی جهت ارائه  ی کودکها تالشپاسخ به  هفدهم

 و افزایش زمان ارائه تقویت ها قیتشوکاهش تعداد  ی کودکها تالشپاسخ به  هجدهم

 شناسایی رفتار نامناسب کودک در طول آموزش خود مدیریتی نوزدهم

 شده  دادهی جدید آموزش رفتارهاتشویق بيشتر  خود مدیریتی بيستم

 ی خودرفتارهابرای مدیریت  ی کودکساز آماده خود مدیریتی بيست و یکم

 رفتارهاآموزش روش مدیریت  خود مدیریتی بيست و دوم

 ی مدیریت رفتارها روشتشویق کودک جهت یادگيری  خود مدیریتی بيست و سوم

 شده  دادهی آموزش ها مهارتتعميم دادن   بيست و چهارم
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 ریمطالعه، کودکان با وزن ز یابتدا در :دارو دوز

موقع خواب  دونیسپریر گرم یلیم 5/0با دوز  ،لوگرمیک 45

روز ادامه  7تا  گرم یلیم 5/0مرتبه  دو یآغاز شد و تا روز

  یها زانیمبه  یجیتدر طور بهکرد. دوز دارو  دایپ

 به حداکثر  29اضافه شد تا در روز  یگرم یلیم 5/0

 از  شتریکه وزن ب ی. کودکاندیدر روز رس گرم یلیم 5/2

به  29وع شد تا در روز باالتر شر یداشتند، از دوزها لویک 45

 (.21) دیرس گرم یلیم 5/3حداکثر دوز روزانه 

 هفته و قطع دارو، آزمون  12بعد از اتمام 

ABC زیماه بعد از مداخالت ن 3 نیشد. همچن لیتکم 

عودت  زانیگرفته شد تا م CGI اسیآزمون و مق نیا

 -گردد. از آزمون کولموگروف یمشکالت بررس

ها  تا از نرمال بودن داده دشو یماستفاده  رنوفیاسم

 بالفاصلهنمرات قبل،  تیدرنهاحاصل گردد.  نانیاطم

ماه بعد از مداخله در افراد مطالعه )هر دو گروه(  3بعد و 

 لیو تحل انسیمستقل، کووار یت یها آزمونبا استفاده از 

 لیوتحل هیتجزمکرر مورد  یها یریگ اندازه انسیوار

 قرار گرفت. یآمار
 

 :ها افتهی

پژوهش  نیدر ا کننده شرکتنفر  34مجموع  از

 لیرا دختران تشک هبقی %29/35 و پسران را% 7/64

طبق محاسبات  2. با توجه به جدول شماره دادند یم

  6/12 =دونیسپریسن )گروه ر نیانگی، مشده  انجام

( و طول گفته )گروه 1/12 =یبیو گروه ترک

و گروه ( در د23/3ی= بیو گروه ترک 56/3 =دونیسپریر

ندارد و  یداری معن یمداخله و کنترل تفاوت آمار

طول جمله در دو گروه همسان  نیانگیو م یسن عیتوز

 (.=207/0P و =631/0Pاست )

 

 قبل از مداخله مطالعه مورددر دو گروه  ABCماه(، طول گفته و آزمون ) سنميانگين  ی سهیمقا :2 جدول شماره

 

 متغير

  نگروه ریسپریدو گروه ترکيبی

 Pمقدار 
 انحراف معيار ± ميانگين انحراف معيار ± ميانگين

 631/0 33/151±28/30 50/145±66/38 سن

 207/0 56/3±58/0 23/3±83/0 ميانگين طول گفته

 785/0 38/23±72/2 00/23±01/5 یخلق کج

 217/0 50/30±02/5 31/28±08/5 اجتماعی یريگ گوشه

 256/0 11/23±42/8 62/19±03/9 یقرار یب بيش فعالی/

 120/0 16/17±97/2 00/15±58/4 یا شهيکلرفتار 

 073/0 88/8±77/1 00/10±71/1 گفتار نامناسب

 

قبل از  ها یآزمودن تیبا کنترل اثر وضع سپس

را در دو  ینمره مشکالت رفتار نیانگیمداخله، م

که در  همانطورشد.  یگروه بعد از مداخله بررس

 ریدر تمام ز ،شود یممالحظه  3جدول شماره 

( تفاوت P<001/0گفتار نامناسب ) از ریغ  به ها اسیمق

 مشاهده نشد. یداری معن
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 بعد از مداخله )کوواریانس( مطالعه موردميانگين مشکالت رفتاری در دو گروه  ی سهیمقا :3شماره جدول 

 Pمقدار  گروه ریسپریدون گروه ترکيبی مشکل رفتاری

 انحراف معيار ± ميانگين رانحراف معيا ± ميانگين

 513/0 16/14±38/2 25/13±91/4 یخلق  کج

 481/0 55/21±01/6 56/18±95/5 اجتماعی یريگ  گوشه

 527/0 55/15±40/6 87/14±68/7 یقرار یب بيش فعالی/

 065/0 72/9±39/2 00/7±63/3 یا شهيکلرفتار 

 001/0 00/5±14/2 43/4±93/1 گفتار نامناسب

 

در سه فاز  ABCنمرات آزمون  نیانگیم نیهمچن

ماه بعد از  3) یریگیو پ از مداخله، پس از مداخله شیپ

 طورهمانشد.  سهیمقا مطالعه موردمداخله( در دو گروه 

هر دو گروه  شود یممالحظه  4که در جدول شماره 

 یها نمرات آزمون نیانگیم نیب یدار یمعناختالف 

 جینتا نی. همچنشد دهید یابیسه مرحله ارز یط یرفتار

که در مرحله  دهد یمنشان  یگروه نیب لیحاصل از تحل

آزمون  ریبعد از مداخله( فقط در ز ماه 3) یریگیپ

دو گروه  نیب یدار یمعنتفاوت  یا شهیکل یرفتارها

 یها اسیمق ریز گریو در د (=017/0Pشد )مشاهده 

 ،یاجتماع یریگ گوشه ،یخلق کج) یمشکالت رفتار

دو  نیب یدار یمعنتار نامناسب( اختالف و گف یالفع شیب

، =428/0P= ،188/0P :بیترتبه ) گروه مشاهده نشد

424/0P= ،927/0P=.) 

 

 ميانگين مشکالت رفتاری در سه مرحله قبل از مداخله، بعد از مداخله و پيگيری ی مقایسه :4جدول شماره 

  پيگيری بعد از مداخله پيش از مداخله مشکالت رفتاری

 Pمقدار 
 ریسپریدون ترکيبی ریسپریدون ترکيبی ریسپریدون ترکيبی

 ≤001/0 66/18±71/1 18/17±44/4 16/14±38/2 25/13±91/4 38/23±72/2 00/23±01/5 یخلق کج

 ≤001/0 88/24±78/5 62/22±76/5 55/21±01/6 56/18±95/5 50/30±02/5 31/28±08/5 ی اجتماعیريگ گوشه

 004/0 38/13±35/2 31/10±96/3 55/15±40/6 87/14±68/7 11/23±42/8 62/19±03/9 یقرار یب بيش فعالی/

 004/0 83/19±26/6 56/18±90/7 72/9±39/2 00/7±63/3 16/17±97/2 00/15±58/4 یا شهيکلرفتار 

 ≤001/0 22/8±69/1 50/7±28/2 00/5±14/2 43/4±93/1 88/8±77/1 00/10±71/1 گفتار نامناسب

 انحراف معيار بيان شده اند. ±ين ميانگداده ها به صورت 
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 :بحث
 رسد یمصورت گرفته به نظر  یها یبررس طبق

همراه با درمان  دونیسپریر بیاثر ترک یا   مطالعه تاکنون

 باشد یمپاسخ محور را که از نقاط قوت مطالعه حاضر 

پژوهش بعد از انجام سه ماه مداخله،  نینکرده باشد. در ا

 طور بههر دو گروه مداخله  کودکان در یمشکالت رفتار

مطالعه نشان داد درمان  نیا جی. نتاافتی شکاه یدار یمعن

در کاهش گفتار نامناسب  یدار یمعن ریتأث ییتنها به ییدارو

اضافه کردن  رسد یمبه نظر  یندارد ول سمیکودکان اوت

باعث کاهش  ،ییروش درمان پاسخ محور به درمان دارو

؛ شود یم یارتباط یها مهارتو بهبود  یمشکالت گفتار

 احتماالً یداشت که مداخالت رفتار انتظار توان یم ن،یبنابرا

دارند. با انتخاب  یو گفتار یارتباط ییبر توانا یشتریب ریتأث

 تیتقوکودک و کاربرد  ی عالقه مورد های تیمواد و فعال

 زهیپاسخ محور، انگ یدرمان روش در یعیطب یها  کننده 

 و آغاز یبرقرار یاو برا لیو تما افتهی  شیافزاکودک 

مطالعه با پژوهش مطالعه  نیا جی(. نتا12،22) شود یمارتباط 

Aman  بیمطالعه ترک نیبود. در ا راستا همو همکاران 

 یینسبت به مداخله دارو یو مداخله رفتار دونیسپریر

 یبر کاهش مشکالت رفتار یشتریب دار یاثر معن ،ییتنها به

 (.23داشت )

اثر  دونیسپریمختلف نشان داده که ر لعاتمطا

به و  (24دارد ) یا شهیکل یدر کاهش رفتارها یدار یمعن

مطالعه، کاهش  نیمشابه مشهود در ا جینتا رسد یمنظر 

 ریتأثدر هر دو گروه مداخله حاصل  ،یا شهیکل یرفتارها

 یدارو بر رفتارها نیا ریتأثکه  هرچند، باشد یم دونیسپریر

که در  رایز ستین یآور و تعجب دیجد ی فتهای ،یا شهیکل

در  یمشابهاثرات  زین دولیهالوپر یمطالعات گذشته، دارو

 (.25است )داشته  یا شهیکل یکاهش رفتارها

 گریمطالعه حاضر، د جیهمسو با نتا نیهمچن

 ریتأث ییتنها به دونیسپریکه ر اند دادهمطالعات نشان 

 یندارد ول یو زبان یگفتار یها مهارتبر  یدار یمعن

، شود یمبرداشت  زیمطالعه ن نیا جیکه از نتا همانطور

 لیاز قب یمشکالت رفتار گریبا کاهش د دونیسپریر

 تواند یم یفعال شیو ب یا شهیکلقشقرق، رفتار  ،یخلق کج

را جهت حضور در تعامالت  سمیبه اوت مبتالکودک 

 یریگ گوشه یبهبود بهمنجر  آماده کرده و یاجتماع

 (.26شود ) یاجتماع

مطالعه مشخص شد که بعد از  نیدر ا نیهمچن

 گردد یبازمکودکان مجدد  یقطع درمان مشکالت رفتار

 افتیدر یبیکه درمان ترک یعودت در گروه زانیم یول

 نیبعد از قطع درمان ب یکمتر بوده است. از طرف اند کرده

 یدر رفتارها جز به یبیو ترک ییدو گروه مداخله دارو

 یدار یتفاوت معن یرفتار التمشک گریر دد یا شهیکل

تداوم استفاده از درمان  دهد یمنشان  نینشد که ا دهید

 سمیکودکان اوت یجهت بهبود مشکالت رفتار یبیترک

 رغمیعلمطالعات،  گرید جیالزم است. پس مطابق با نتا

از مشکالت  یدر درمان برخ دونیسپریر یدارو تیکفا

 یرفتارها ،یریادگیبر  یدار یمعن ریتأثدارو  نیا ،یرفتار

 سمیکودکان مبتال به اوت یمشکالت اصل گریو د یسازش

 نداشته و با قطع آن بازگشت عالئم مشاهده خواهد 

 یرفتاردرمانبرنامه  کی شیافزا نی(. همچن15شد )

مشکالت و کاهش  نیمناسب ممکن است به بهبود ا

عودت  زانیم یکمک کرده و تا حد یمشکالت رفتار

 .هدرا کاهش د مشکالت

 

 نتیجه گیری:
 یگرفت دارو جهینت توان یم یطورکل به

که  شود یم یباعث کاهش مشکالت رفتار دونیسپریر

کودک جهت حضور در  یامر باعث آمادگ نیا

 یمداخالت رفتار ی. از طرفشود یم یتعامالت اجتماع

داده و  شیدارو را افزا نیا یاثربخش زانیم تواند یم

و  یگفتار یها مهارتسب کودک جهت ک یآمادگ

مداخالت  بیدهد، پس ترک شیکودک را افزا یزبان

و با  تر عیسر یباعث بهبود تواند یم ییو دارو یرفتار

بهبود  تیدرنهاو  یتر مشکالت رفتار تیکفا

 کودک شود. یو اجتماع یارتباط یها مهارت
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مطالعه حاضر تعداد کم  یها تیمحدوداز  یکی

 توان ینماساس  نیا که بر دباش یم مطالعه موردافراد 

در کاهش مشکالت  دونیسپریر که مطالعه را نیا جینتا

الزم را  تیکفا یزبان یها مهارت شیو افزا یگفتار

در  شود یم شنهادیداد. پ میتعم یقطع طور بهندارد، 

 با گرید یرفتار مداخالت بیترک ریتأث ندهیمطالعات آ

 شود. یبررس گرید یداروها

 

 :یو قدردان تشکر
و  قاتیمقاله از معاونت تحق نیاست در ا الزم

از  تیهمدان به علت حما یدانشگاه علوم پزشک یرناوف

 سندگانی. ما نومی( تشکر نما9602261252طرح ) نیا

محترم  یاعضا یها ییراهنمامقاله از زحمات و  نیا

و از  یپژوهشکده مطالعات علوم شناخت یعلم تأیه
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Background and aims: Autism is a neuro-developmental disorder that impresses on social 

interaction, verbal and nonverbal communication and stereotyped behavioral patterns. The aim of  

this study was to examine whether risperidone plus Pivotal response treatment would be superior 

to risperidone only on behavioral problems. 

Methods: The research method was quasi-experimental with case-control. Thirty four children 

diagnosed with ASD according to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth 

edition (DSM-V) was randomly divided into two groups: A RIS treatment group (n=18) and a 

RIS plus PRT (n=16). Behavioral problems were evaluated with the Aberrant Behavior Checklist 

(ABC). Assessment of ABC was performed in three phases, immediately before, after of the 

treatments and following (3 months after of the treatments). 

Results: Results showed ABC scores were decreased in both groups after 3 months compared 

with the scores prior to treatment (P<0.05). Also, there was no significant difference in following 

measures of the ABC's subscale between the two groups, in expect of stereotypic behavior 

subscale (P=0.017). Data were analyzed using independent t-test, Covarience, and Repeated 

measured t-test. 

Conclusion: Medication can reduce behavioral problems in children with ASD. Treatment with 

RIS combined with PRT may result in reducing inappropriate speech in children with autism 

than RIS training alone. Therefore, the combination of RIS plus PRT is recommended for 

controlling and treating this disorder. 

 
Keywords: Autism spectrum disorder, Behavioral problems, Pharmacology, Risperidone, 

Pivotal response treatment. 


