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هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی بازیهای حرکتی بر شدت اختالل اُتیسم در کودکان با اختالل طیف اُتیسم بود .مطالعه حاضر از نوع نیمهتجربی با
طرح پیشآزمون و پسآزمون بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کودکان  0تا  54سال کودکان با اختالل طیف اُتیسم شهر زاهدان بود که 04
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قرار گرفتند .بهمنظور بررسی شدت اختالل اُتیسم از مقیاس اندازهگیری گارز )GARS-2( 5-استفاده شد .برنامه بازیهای حرکتی بهمدت  50جلسه ،سه
جلسه در هفته و هر جلسه بهمدت  01تا  04دقیقه انجام شد .از آزمونهای تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تکمتغیره و همچنین از نرمافزار SPSS-54

استفاده شد .یافتهها نشان داد از لحاظ رفتارهای کلیشهای ،مهارتهای ارتباطی و تعامالت اجتماعی بین گروه مداخله بازیهای حرکتی با بهرههوشی پایین،
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مقدمه
5

اختالل طیف اُتیسم دستهای از اختالالت رشدی -عصبی
میباشد که نقص در تعامالت اجتماعی ،مهارتهای ارتباطی و
رفتارهای تکراری و همچنین عالیق محدود از جمله تظاهرات
اصلی این اختالل است (لئو و همکاران .)5450 ،اختالل اُتیسم
بهعنوان یک طیف از سطح خفیف تا شدید در نظر گرفته
میشود ،بهعبارت بهتر ،تظاهرات این اختالل بسیار متنوع و
ناهمگن است .در یکطرف اختالل طیف اُتیسم ،ضریب هوشی
زیر  04و در طرف دیگر آن ،افراد بسیار نابغه با تواناییهای
هوشی باالیی هستند ،گرچه دارای نقص در تعامالت اجتماعی
و مهارتهای ارتباطی میباشند (ساندین و همکاران.)5450 ،
این اختالل در فرآیند تکامل مدارهای عصبی که عمدتاٌ مسئول
کارکردهای رفتاری ،ارتباطی و یا اجتماعی فرد هستند ،بهوجود
میآید (فومبون.)5450 ،
اصلیترین تظاهر نواقص اجتماعی در اختالل طیف اُتیسم؛
شامل ارتباط چشمی ضعیف ،فقدان احساسات یا تقابل
اجتماعی ،نقص در استفاده از رفتارهای غیرزبانی و عدم
ارتباطات متناسب با سن میباشد (گئو و همکاران.)5450 ،
ناتواناییهای شناختی و کالمی نیز در این اختالل بسیار شدید
است؛ حال آنکه ممکن است برخی دیگر دارای نبوغ ذهنی و
استعداد بسیار باالیی باشند .بهنظر میرسد افراد با اختالل طیف
اُتیسم ،ذهنخوانی ندارند؛ یعنی از توانایی درک حاالت ذهنی
عادی برخوردار نیستند .بنابراین ،نمیتوانند نیت دیگران را درک
و پیشبینی کنند (جیئوجیاز ،کلی و هال .)5450 ،از طرفی
رفتارهای کلیشهای نیز در این کودکان ،حرکات و رفتارهای
تکراری هستند که تداوم آنها باعث تداخل و نقص در حرکات
روزمره زندگی و روابط اجتماعی این کودکان میشود (گلدمن،
وانگ و سالگادو.)5449 ،
مطالعات درمانی متعددی مانند دارودرمانی ،تحلیل رفتار
کاربردی ،فلورتایم ،آموزش پاسخمحور ،روش ارتباط با تبادل
تصویر ،داستانهای اجتماعی ،تیچ ،عروسکدرمانی و
فعالیتهای حرکتی در رابطه با درمان کودکان با طیف اُتیسم
وجود دارد .بهنظر میرسد مداخله بازیهای حرکتی یکی از
راههای قابلحصول برای کنترل و کاهش مشکالت این

کودکان میباشد .کودک از طریق بازی کردن لذت میبرد؛ زیرا
در بازی میتواند دست به فعالیتهایی بزند که در واقعیت
برایش امکانپذیر نیست .استفاده از بازی نوعی تداعی یا
کدبندی برای یادگیری بهتر اموری است که دیرتر یا مشکلتر
به ذهن مینشیند .بازی ،میتواند محرکی برای یادگیری
اجتماعی باشد .بازی ،ابزار طبیعی ارتباط برای کودکان است و
اجازه بیان احساسات ،کشف روابط ،توصیف تجربیات،
آشکارسازی آرزوها و خودشکوفایی را به آنها میدهد (استیل،
 .)5455بهعبارت دیگر ،بازیهای حرکتی اثرات مثبت بر مغز
میانی ،پل مغزی و پیاز مغز دارد و باعث بهبود عملکردهای
ادراکی و شناختی میشود .همچنین کودکان نیاز به شرکت در
بازیها ،آموزشها و فعالیتهای اجتماعی دارند .شرکت در
بازیهای حرکتی باعث توسعه رشد اجتماعی و تحصیلی
کودکان شده و احساس رضایت در خود کودک ایجاد میکند
(هیلی ،هایگل ،گرنیر و گارسیا .)5450 ،بازیهای حرکتی
ریتمیک ،بهدلیل وجود کانالهای ارتباطی و اجتماعی باعث
بهبود روابط اجتماعی و ارتباطی این کودکان میشود .همچنین
بازیها و فعالیتهای حرکتی و تمرینات دیداری -حرکتی،
بستر مناسبی برای جایگزینی رفتارهای کلیشهای میشود و
باعث کاهش رفتارهای کلیشهای و بهبود تعامالت اجتماعی در
این کودکان میشود (عباسی ،سلیمانی و ارجمندنیا5090 ،؛
تاجالدینی و پیرخائفی5451 ،؛ نجفآبادی و همکاران5452 ،؛
هیلی ،ناکاریو ،برایتویت و هاپر5452 ،؛ ژائو و چن5452 ،؛
عربی ،صابریکاخکی ،سهرابی ،سلطانی کوهبنانی و جباری
نوقابی5459 ،؛ باتاگلیا ،آگرو ،کاتالدو ،پالما و آلسی.)5459 ،
بهنظر میرسد فعالیتهای حرکتی ،یکی از راحتترین مسیرها
برای تحریک مغزی کودکان باشد .بهعبارتی حرکت ،ظرفیت-
های حسی و حرکتی کودکان طیف اُتیسم را فعال میکند
(سلطانی ،کاشی ،زارعزاده و قاسمی .)5099 ،از نقطهنظر دیدگاه
نظری پیامدهای حسی نیز ،اگر فعالیتهای مداخلهای مشابه یا
همفاز آن پیامد حسی باشد ،میتواند موجب حذف یا جایگزینی
رفتارهای کلیشهای با آن فعالیتهای حرکتی شود (النج و
همکاران .)5454 ،رفتارهای کلیشهای ،فعالیتهای حرکتی
مبتنی بر بازی بهدلیل شباهت با رفتارهای کلیشهای حرکتی
این کودکان ،میتواند جایگزین مناسبی برای کاهش این

1. Autism Spectrum Disorder
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رفتارها باشد و این رفتارها را بهسمت رفتارهای هدفمند حرکتی
هدایت کند و باعث کاهش رفتارهای کلیشهای شود (لیو ،فداک
و همیلتون.)5450 ،
مداخالت بهنگام بازیمحور ،بر رشد روانی -حرکتی
کودکان با اختالل طیف اتیسم تأثیر دارد و از این مداخالت،
میتوان برای کمک به افزایش و بهبود مهارتهای این
کودکان استفاده کرد .مراحل شناختی ،عاطفی و اشتراکی در
بازی مربوط به تنظیم تواناییها مثل تفکر خالق ،حلمسئله،
الگوبرداری و رفتار اجتماعی هستند و آنها را تسهیل میکنند.
این تنظیم تواناییها در تغییرات کلی کودک بسیار مهم است.
اجرای برنامههای توسعه مهارتهای روانی -حرکتی به نسبت
شکست و پیروزی و نیز با توجه به مراحل رشد ،موجب رشد و
تکامل خودپنداره و تصویر بدنی در کودک میشود (نظری و
فرامرزی .)5090 ،در واقع ،بازیهای حرکتی در کنترل
احساسات و هیجانات نقش تسهیلکنندهای دارد و بهنوعی
تقویتکننده مهارتهای ارتباطی و تعامالت اجتماعی میشود.
بهنظر میرسد ،بازیهای حرکتی بدنی مناسب با وضعیت
کودکان با اختالل طیف اُتیسم ،منجر به رهایی از گوشهگیری و
انزواطلبی شده و بهسمت یادگیری مهارتهای اجتماعی و
ارتباطی هدایت میشود (هیلی و همکاران.)5450 ،
طبق گزارش مراکز کنترل و شیوع بیماری در سال ،5454
شیوع اختالل طیف اُتیسم بهطور تقریبی یک کودک از هر
 554کودک تخمین زده شده است و مطالعات نشان دادند
شیوع آن در پسرها چهار برابر بیشتر از دخترها میباشد.
همچنین این اختالل قبل از سه سالگی شروع شده و نقایص و
ناهنجاریهای آن تا پایان عمر ممکن است ادامه یابد .در سال
 5450نیز ،طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها،
شیوع اختالل طیف اُتیسم یک نفر در هر  529نفر در دختران و
یک نفر در هر  05نفر در پسران در آمریکا گزارش شده است
(ساندین و همکاران .)5450 ،در ایران نیز در سال  5440شیوع
اختالل طیف اُتیسم در کودکان  5/9درصد و همچنین در سال
 5455این اختالل  0/50در هر دههزار نفر گزارش شده است
(صمدی ،محمودیزاده و مککونکی.)5455 ،
تجربههای بالینی در ایران نشان میدهد ،میزان شیوع این
اختالل در کشور ما در حال افزایش است .بنابراین ،بررسی

آسیبهای شناختی ،رفتاری و هیجانی این کودکان الزم و
ضروری بهنظر میرسد .با توجه به نتایج مداخالت متفاوت در
رابطه با اختالل طیف اُتیسم ،این بستر را فراهم میکند تا برای
آموزش ،پیشگیری و کنترل این اختالل از روشهای ساده و در
دسترس مانند بازیهای حرکتی ساده و هدفمند استفاده شود.
با توجه به مطالب ذکر شده هدف از مطالعه حاضر ،بررسی
اثربخشی بازیهای حرکتی بر شدت اختالل اُتیسم در کودکان
مبتال به اُتیسم بود.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
مطالعه حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و
پسآزمون بود .جامعه آماری مطالعه حاضر ،شامل تمامی
کودکان  0تا 54سال کودکان با اختالل طیف اُتیسم شهر
زاهدان بود .شرکتکنندگان در این پژوهش  04کودک با
اختالل طیف اُتیسم در دامنه سنی  0تا  54سال با بهرههوشی
متفاوت بودند .با توجه به اینکه کودکان با اختالل طیف اُتیسم
از شرایط و محدودیتهای خاصی برخوردار میباشند ،حجم
نمونه بهصورت در دسترس از مرکز توانبخشی شهر زاهدان
انتخاب شدند .در حین جلسات مداخالت حرکتی  54کودک
بهدلیل عدم همکاری ،عدم انگیزه ،غیبت و همچنین مشکالت
ارتباطی از روند پژوهش کنار گذاشته شد که در نهایت 04
کودک باقی ماندند و با توجه به سطح بهرههوشی آنها
بهصورت هدفمند در سه گروه حرکتی با بهرههوشی پایین (0
پسر و  0دختر) ،گروه حرکتی با بهرههوشی متوسط ( 0پسر و 0
دختر) و گروه حرکتی با بهرههوشی باال ( 2پسر و  5دختر) جای
گرفتند .همچنین معیارهای ورود به مطالعه حاضر ،شامل پرونده
پزشکی و تشخیص کودکان با اختالل طیف اُتیسم طبق
معیارهای  DSM-5توسط روانپزشک ،سن در دامنه سنی 0
تا  54سال ،دارای سیستم بینایی و شنوایی سالم و رضایتنامه
والدین این کودکان جهت شرکت در پژوهش حاضر بود.
معیارهای خروج از پژوهش نیز شامل سابقه شرکت در مطالعات
مشابه ،مشکالت شدید جسمی ،شنوایی و بینایی براساس
پرونده پزشکی این کودکان بود.
مداخله حرکتی مدنظر براساس بازیهای ساده حرکتی،
ادراکی و بنیادی کودکان ،سطح توانایی بدنی و بهرههوشی و
همچنین مطالعات گذشته در سال  5092طراحی شده است که

نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی (علمی -پژوهشی) ،سال یازدهم ،شماره  ،)33(3پاییز 3 | 9311

اثربخشی بازیهای حرکتی بر شدت اختالل اُتیسم ...

توسط متخصصان روانشناسی بالینی و رشد حرکتی ،روایی
محوای آن مورد تأیید قرار گرفت .مداخله حرکتی مبتنی بر
بازی ،بهمدت  50جلسه (هشت هفته) ،سه جلسه در هفته و
بهصورت یک روز در میان و هر جلسه بهمدت  01تا  04دقیقه
انجام شد .هر جلسه مداخله حرکتی شامل  54دقیقه گرم
کردن 01 ،دقیقه مداخله حرکتی و پنج دقیقه سرد کردن بود.
مرحله گرم کردن ،شامل راه رفتن و حرکات کششی متناسب

با هر کودک بود .مداخله حرکتی اصلی ،شامل بازیهای
حسی -حرکتی و خالقانه کودکانه ،حرکات درشت و ظریف،
حرکات با توپ و تعادلی بود .همچنین در پایان هر جلسه
تمرینی بهمدت پنج دقیقه حرکات کششی سبک و آرام برای
سرد کردن اجرا شد (عامل و آمیرا5451 ،؛ میشل ،هاردی و
بالیت.)5450 ،

جدول  -9مداخله حرکتی مبتنی بر بازی در پژوهش حاضر
جلسه

محتوا

هدف

بازی اسکیت بشقابی ،لیلی کردن ،بپر روی بشقابهای کاغذی و آسیاب بچرخ
دریافت توپ با اندازه و وزن متفاوت دو دستی و یک دستی ،زدن توپ به زمین و گرفتن آن ،انداختن توپ به هوا و گرفتن آن
نقاشی با دو دست ،نقاشی با آب ،بازی ساعت و حرکات ریتمیک
پریدن و جهش بر روی ترامپلین ،پرتاب کردن ،گرفتن و لمس کردن
راه رفتن مثل حیوانات مختلف (فیل ،خرگوش ،خرچنگ ،گربه و اردک) ،سنگ چین -جای پا ،جعبه بازی و راه رفتن بر روی خط
راه رفتن بر روی خط مستقیم ،راه رفتن پاشنه و پنجه و حرکت بر روی مسیرهای رسم شده بر روی زمین
بازی اسکیت بشقابی ،لیلی کردن ،بپر روی بشقابهای کاغذی ،آسیاب بچرخ ،انداختن توپ به هوا و گرفتن آن
دریافت توپ با اندازه و وزن متفاوت دو دستی و یک دستی ،زدن توپ به زمین و گرفتن آن ،انداختن توپ به هوا و گرفتن آن
نقاشی با دو دست ،نقاشی با آب ،بازی ساعت و حرکات ریتمیک
پریدن و جهش بر روی ترامپلین ،پرتاب کردن ،گرفتن و لمس کردن.

5
5
0
0
1
0
0
2
9
54
55

هماهنگی
ادراک
مهارتهای ظریف
حسی -حرکتی
مهارتهای درشت
تعادل
هماهنگی
ادراک
مهارتهای ظریف
حسی -حرکتی
مهارتهای درشت

55

تعادل

50
50
51
50
50

هماهنگی
ادراک
مهارتهای ظریف
حسی-حرکتی
مهارتهای درشت

52

تعادل

راهرفتن در بر روی زمین همراه با توپ در جهات متفاوت

95

هماهنگی

54
55
55
50
50

ادراک
مهارتهای ظریف
حسی-حرکتی
مهارتهای درشت
تعادل

پرتاب توپ با یک دست و دو دست بهسمت جلو و عقب در حالت نشسته و ایستاده و دریبل درجا با توپ با دو دست و یک دست
انداختن توپ به هوا و گرفتن آن ،والیبال بازی کردن با بادکنک ،دنبال کردن بادکنک و ضربه به بادکنک در حال پرواز
بازی با انگشتان ،بریدن کاغذ با قیچی با دست برتر و غیربرتر
پریدن و جهش بر روی ترامپلین ،پرتاب کردن ،گرفتن و لمس کردن
پرش بهصورت زیگزاگ در اندازه های بزرگ و کوچک ،پریدن از روی مت بر روی مت ،پرتاب توپ بزرگ و ضربه با پا
راه رفتن و دویدن در مسیرهای مشخص شده بر روی زمین

راهرفتن مثل حیوانات مختلف ،سنگ چین -جای پا ،جعبه بازی ،راه رفتن بر روی خط و پرتاب توپ به طرف دیوار
راهرفتن در جهات متفاوت و در اندازههای متفاوت و بر روی سطوح مختلف
بازی اسکیت بشقابی ،لیلی کردن ،بپر روی بشقابهای کاغذی ،آسیاب بچرخ ،انداختن توپ به هوا و گرفتن آن
دریافت توپ با اندازه و وزن متفاوت دو دستی و یک دستی ،زدن توپ به زمین و گرفتن آن ،انداختن توپ به هوا و گرفتن آن
نقاشی با دو دست ،نقاشی با آب،بازی ساعت و حرکات ریتمیک
پریدن و جهش بر روی ترامپلین ،پرتاب کردن ،گرفتن و لمس کردن
راهرفتن مثل حیوانات مختلف (فیل ،خرگوش ،خرچنگ ،گربه و اردک) ،سنگچین -جای پا ،جعبه بازی ،راهرفتن بر روی خط،
پرتاب توپ بهطرف دیوار

ابزار سنجش

5

مقیاس اندازهگیری گارز :)GARS-2( 5-این آزمون توسط
گلیام در سال  5991تهیه شده است .آیتمهای مقیاس
اندازهگیری گارز 5-مبتنی بر تعاریفی از اختالل طیف اُتیسم
)1. Gilliam Autism Rating Scale (GARS

است که از انجمن روانپزشکی آمریکا در سال  5450اقتباس
شده است .این مقیاس شامل  05آیتم و سه خردهمقیاس
رفتارهایکلیشهای ،مهارتهای ارتباطی و تعامالت اجتماعی
است .روش نمرهدهی در مقیاس اندازهگیری گارز 5-براساس
مقیاس چهار ارزشی لیکرت (هیچگاه ،بهندرت ،گاهی اوقات و
بسیار زیاد) میباشد که بهترتیب امتیاز صفر ،یک ،دو و سه را
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بهخود اختصاص میدهند .دامنه نمرات هرکدام از مقیاسها
بین صفر تا  05میباشد که نمرههای باال بیانگر شدت اختالل
و نمرههای پایین بیانگر خفیف بودن اختالل میباشد .ضریب
پایایی در مطالعات خارج از کشور برای رفتارهایکلیشهای
 ،4/94مهارتهای ارتباطی  4/29و تعامالت اجتماعی نیز
4/29گزارش شده است (مارتین و همکاران .)5450 ،همچنین
ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برای رفتارهای کلیشهای
 ،4/00مهارتهای ارتباطی  4/95و تعامالت اجتماعی  4/00در
مطالعات داخلی گزارش شده است (احمدی ،صفری ،همتیان و
خلیلی .)5094 ،مداخالت حرکتی مبتنی بر بازی در سالن
مخصوص بازی و ورزش کودکان بهصورت گروهی زیر نظر
متخصصین و مربیان کودکان خاص ،کاردرمان و رشد حرکتی
انجام شد.

برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای تحلیل کوواریانس
چندمتغیره و تکمتغیره و همچنین آزمون بونفرونی در سطح
معناداری  4/41و نرمافزار  SPSS-54استفاده شد.

یافتهها
میانگین سنی کودکان شرکتکننده در پژوهش حاضر
 ،2/10±4/21میانگین وزن  50/90±5/00کیلوگرم و میانگین
قد  505/04±0/09سانتیمتر بود .همچنین میانگین
بهرههوشی در سه گروه با بهرههوشی پایین (،)04/55±5/10
بهرههوشی متوسط ( )05/55±5/05و بهرههوشی باال
( )20/15±5/00بود .میانگین و انحراف معیار مربوط به
خردهمقیاسهای شدت اختالل اُتیسم کودکان شرکتکننده در
پژوهش حاضر در جدول  5نشان داده شده است.

جدول  -2یافتههای مربوط به خرده مقیاسهای شدت اختالل اُتیسم
شدت اُتیسم

رفتارهای کلیشهای
مهارتهای ارتباطی
تعامالت اجتماعی
نمره کل

مرحله آزمون

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

مداخله حرکتی با
بهرههوشی پایین
انحراف معیار±میانگین
50/51±5/20
55/04±5/54
50/54±5/10
55/04±5/00
50/01±5/92
55/54±5/09
05/94±5/24

مداخله حرکتی با
بهرههوشی متوسط
انحراف معیار±میانگین
50/04±5/05
59/94±5/50
50/04±5/50
54/51±5/02
50/51±5/52
54/24±5/54
05/54±0/50

مداخله حرکتی با
بهرههوشی باال
انحراف معیار±میانگین
55/04±5/50
51/04±5/50
50/54±5/00
50/05±5/00
50/10±5/04
50/54±5/92
09/24±0/50

00/00±5/10

04/04±5/59

09/54±5/41

بهمنظور استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره ،بایستی
مفروضاتی رعایت شود .از آزمون کلموگروف -اسمیرنف برای
بررسی طبیعی بودن دادهها استفاده شد که در سطح 4/41
معنادار نبود ( )P=4/005از اینرو توزیع دادهها نرمال بود .از
آزمون ام.باکس نیز برای همسانی ماتریسهای واریانس-
کوواریانس استفاده شد که همسانی ماتریسهای واریانس-
کوواریانس تأیید شد ( .)P=50همچنین نتایج آزمون لوین در
هیچیک از خردهمقیاسهای رفتارهایکلیشهای (،)P=4/050
مهارتهای ارتباطی ( )P=4/555و تعامالت اجتماعی
( )P=4/105معنادار نبود و مفروضه همگنی واریانسها نیز تأیید

شد .از طرفی نیز همگنی شیب رگرسیون از طریق تعامل پیش-
آزمون متغیرها با متغیر مستقل در مرحله پسآزمون بررسی شد.
رفتارهای کلیشهای ( ،)P=4/05مهارتهای ارتباطی ()P=4/05
و تعامالت اجتماعی ( )P=4/50بود .تعامل پیشآزمونها با
متغیر مستقل معنادار نبوده و بیانگر همگنی ضرایب رگرسیون
میباشد .یافتههای تحلیل کوواریانس چندمتغیره
خردهمقیاسهای شدت اُتیسم در گروههای پژوهش در مرحله
پیشآزمون و پسآزمون در جدول  0ارائه شده است.
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جدول  -3یافتههای تحلیل کوواریانس چندمتغیره در مرحله پیشآزمون و پسآزمون
نام آزمون
اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هاتلینگ
بزرگترین ریشه روی

مقدار
5/00
4/40
54/405
59/95

F

50/50
00/59
551/50
502/90

درجه آزادی فرضیه
0
0
0
5

درجه آزادی خطا
14
02
00
51

اندازه اثر
4/10
4/09
4/94
4/91

سطح معناداری
4/445
4/445
4/445
4/445

یافتههای تحلیل کوواریانس تکمتغیره مربوط به رفتارهای
کلیشهای ،مهارتهای ارتباطی و تعامالت اجتماعی در جدول 0
ارائه شده است.
جدول  -4یافتههای تحلیل کوواریانس تکمتغیره خردهمقیاسهای شدت اُتیسم
متغیر
رفتارهای کلیشهای

مهارتهای ارتباطی

تعامالت اجتماعی

نمره کل

منابع تغییر
پیشآزمون
گروه
خطا
پیشآزمون
گروه
خطا
پیشآزمون
گروه
خطا
پیش آزمون
گروه
خطا

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

05/015
555/000
02/509
05/010
540/204
15/000
51/102
500/555
25/555
592/005
5400/001
501/059

5
5
50
5
5
50
5
5
50
5
5
50

05/015
04/000
5/055
05/010
10/025
5/920
51/102
05/041
0/550
592/005
102/005
9/000

نتایج نشان داد ،بین میانگین نمرات رفتارهای کلیشهای گروه
مداخله حرکتی با بهرههوشی پایین ،متوسط و باال تفاوت
معناداری وجود داشت ( .)F=50/50, P>4/445بین میانگین
نمرات مهارتهای ارتباطی گروه مداخله حرکتی با بهرههوشی
پایین ،متوسط و باال تفاوت معناداری وجود داشت (P>4/445
 .)F=00/95,بین میانگین نمرات تعامالت اجتماعی گروه
مداخله حرکتی با بهرههوشی پایین ،متوسط و باال نیز تفاوت
معناداری وجود داشت ( .)F=55/05, P>4/445همچنین بین
میانگین نمره کل شدت اُتیسم گروه مداخله حرکتی با
بهرههوشی پایین ،متوسط و باال نیز تفاوت معناداری وجود
داشت ( .)F=10/45, P>4/445نتایج آزمون بونفرونی نشان
داد ،بین میانگین نمرات رفتارهای کلیشهای ( ،)P=091مهارت-
های ارتباطی ( )P=4/055و تعامالت اجتماعی ( )P=5گروه
مداخله حرکتی با بهرههوشی پایین و متوسط از لحاظ آماری

F

توان

سطح

اندازه

معناداری

اثر

آماری

55/025
50/501

4/445
4/445

4/59
4/00

4/95
5

50/405
00/950

4/445
4/445

4/11
4/00

4/95
5

0/920
55/005

4/445
4/445

4/50
4/00

4/10
5

05/190
10/459

4/445
4/445

4/05
4/25

4/90
5

تفاوت معناداری وجود نداشت؛ اما بین میانگین نمرات رفتارهای
کلیشهای ،مهارتهای ارتباطی و تعامالت اجتماعی گروه
مداخله حرکتی با بهرههوشی پایین و باال تفاوت معناداری وجود
داشت ( .)P=4/445همچنین بین میانگین نمرات رفتارهای
کلیشهای ،مهارتهای ارتباطی و تعامالت اجتماعی گروه
مداخله حرکتی با بهرههوشی متوسط و باال نیز تفاوت معناداری
وجود داشت (.)P=4/445
بحث و نتیجهگیری
هدف از مطالعه حاضر ،اثربخشی بازیهای حرکتی بر شدت
اختالل اُتیسم در کودکان مبتال به اُتیسم بود .نتایج تحقیق
نشان داد ،فعالیتهای حرکتی مبتنی بر بازی در کنترل و
کاهش مشکالت ارتباطی ،تعامالت اجتماعی و رفتارهای
کلیشهای کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم اثربخش است.
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یافتهها نشان داد بین میانگین نمرات مهارتهای ارتباطی
گروه مداخله حرکتی با بهرههوشی پایین ،متوسط و باال اثر
معناداری وجود دارد .یافته پژوهش حاضر با یافته پژوهش ژائو
و چن ( )5452مبنی بر اثربخشی برنامههای فعالیت حرکتی
سازمانیافته بر مهارتهای ارتباطی و متاآنالیز؛ هانگ ،دو ،لیو و
تان ( )5454مبنی بر اثربخشی فعالیت حرکتی بر تواناییهای
ارتباطی همسو میباشد؛ اما با یافته پژوهش احمدی و بهپژوه
( )5091مبنی بر عدم اثربخشی تمرینات حسی -حرکتی بر
مهارتهای ارتباطی ناهمسو بود؛ امکان دارد علت اثربخش
نبودن مداخله در آن پژوهش این باشد که مداخله تمرینات
حسی -حرکتی آنان بر روی مهارت ارتباطی تنها دو
شرکتکننده (مطالعه موردی) اِعمال شد که یکی از آنان هشت
سال و پنج ماه داشته و دیگری  55سال و  9ماه بود که شاید
وجود تنها دو نفر در مطالعه ،فرصت چندانی برای تعامل با
یکدیگر برایشان بهوجود نمیآورد .همچنین سن یکی از آنان
نیز از میانگین سنی شرکتکنندگان این مطالعه باالتر بود و
شاید بایستی زمان مداخله برای وی با توجه به اثربخشی بیشتر
مداخالت زودهنگام ،زودتر میبود.
در تبیین همسو شدن با مطالعات پیشین میتوان به نقش
بازیها و فعالیتهای حرکتی اشاره کرد که منجر به افزایش
شرکت کودکان دارای اختالل در فعالیتهای بدنی میشود ،از
اینرو رابطه تعاملی در جهت ارتباط با اجتماع و پذیرش
اجتماعی در کودکان دارای اختالل طیف اُتیسم ایجاد میشود
(هیلی و همکاران .)5450 ،مداخالت حسی– حرکتی مانند
فعالیتهای مبتنی بر بازیهای حرکتی این شرایط را برای
کودکان با اختالل طیف اُتیسم فراهم میکند تا بهصورت
مستقل و با کنترل بیشتری به برقراری روابط و تعامالت
اجتماعی بپردازند (عامل و آمیرا .)5451 ،بازی و فعالیت بدنی
باعث ترغیب و مشارکت کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم
در فعالیتهای بدنی میشود و بهنظر میرسد یک رابطه تعاملی
در رابطه با اجتماع و پذیرش اجتماعی در این کودکان ایجاد
میکند (ژائو و چن .)5452 ،بهعبارت دیگر ،بازیهای حرکتی
باعث یکپارچگی حسی و تقویت هوش در این کودکان میشود
و در واقع ،افزایش ارتباطات سیناپسی در شبکههای مختلف
مغزی را بهوجود میآورند که این فرآیند منجر به رشد اجتماعی

کودکان دارای اختالل اُتیسم میشود (بسیو و کارنسچی،
.)5450
همچنین یافتهها نشان داد بین میانگین نمرات تعامالت
اجتماعی گروه مداخله حرکتی با بهرههوشی پایین ،متوسط و
باال اثر معناداری وجود داشت .این یافته پژوهش با نتایج
پژوهش نتایج رضایی و بختیاری ( )5092مبنی بر اثربخشی
برنامه مداخله حسی -حرکتی بر بهبود عالقه اجتماعی و نیمرخ
اجتماعی ،متاآنالیز هیلی و همکاران ( )5452مبنی بر اثربخشی
مداخالت فعالیت حرکتی بر روی عملکرد اجتماعی ،ژائو و چن
( )5452مبنی بر اثربخشی برنامههای فعالیت حرکتی سازمان
یافته بر مهارتهای اجتماعی ،نجفآبادی و همکاران ()5452
مبنی بر اثربخشی مهارتهای حرکتی اسپارک بر روی تعامالت
اجتماعی؛ باتاگلیا و همکاران ( )5459مبنی بر اثربخشی برنامه-
های حرکتی آب -محور بر بهبود رفتارهای اجتماعی همسو
میباشد.
بهنظر میرسد ،فعالیت بدنی و بازیهای حرکتی میتواند
فیزیولوژی مغز را با افزایش رشد مغزی مویرگی ،جریان خون،
اکسیژن ،رشد سلولهای عصبی در هیپوکامپ ،سطوح
انتقالدهندههای عصبی و توسعه اتصاالت عصبی و تراکم
شبکه عصبی و حجم بافت مغز تحتتأثیر قرار دهد .این
تغییرات ممکن است با بهبود عملکردهای شناختی از جمله
توجه ،پردازش اطالعات و افزایش عاطفه مثبت همراه باشد
(روزنبام ،کارلسن و گیلمور .)5451 ،همچنین بازیهای حرکتی
سطح هورمون اکسی توسین را افزایش میدهد و فرآیندهای
شناخت اجتماعی را ایجاد میکند و باعث تسهیل در روند
ارتباطات و تعامالت اجتماعی در این کودکان میشود .حرکت و
رشد اجتماعی و ارتباطی رابطه بسیار مستحکمی با هم دارند،
در واقع حرکت ،مغز را تحریک میکند؛ یعنی لوب پیشانی و
زبان را توانا میسازند ،حرکت موجب افزایش خودباوری،
اعتمادبهنفس ،خالقیت و ابراز وجود میگردد (ترودو و شفارد،
 .)5450در واقع ،بازیهای حرکتی میتواند مهارتهای کالمی،
اجتماعی وآگاهی از احساسات و هیجانات را ارتقا بخشند و
همچنین موجب خودپروری شوند و با ایجاد توانایی مرور ذهنی
موقعیتی که در گذشته برای کودک اتفاق افتاده است ،توانایی
استفاده از اطالعات پیچیده و سازمان دادن به آنها را در
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کودک ایجاد کنند .در واقع ،بازیهای حرکتی در ارتقای حافظه
فعال کودکان نقش دارند (استیل -جانسون ،هینتز و میلر،
.)5451
همچنین یافتهها نشان داد بین میانگین نمرات رفتارهای
کلیشهای گروه مداخله حرکتی با بهرههوشی پایین ،متوسط و
باال اثر معناداری وجود داشت .این یافته پژوهش با نتایج
پژوهش یافته پژوهش احمدی و بهپژوه ( )5091مبنی بر
اثربخشی تمرینات حسی -حرکتی بر رفتارهای قالبی؛ صادقیان،
بیگدلی و علیزاده زارعی ( )5090مبنی بر اثربخشی درمان
ترکیبی تمرینات یکپارچگی حسی -حرکتی و اصالح رفتار بر
بهبود رفتار کلیشهای؛ عباسی ،سلیمانی و ارجمندنیا ()5090
مبنی بر اثربخشی مهارتهای دیداری -حرکتی بر کاهش
رفتارهای کلیشهای همسو و با مطالعه متاآنالیز؛ هانگ و
همکاران ( )5454ناهمسو است .هانگ و همکاران ( )5454در
مطالعه مروری خود به این موضوع اشاره کردند که ممکن است
علت این موضوع ،ترکیب مداخله حرکتمحور آن مطالعه با
درمان معمول کودکان و نوجوانان دارای اختالل طیف اُتیسم
بوده باشد؛ اما بهطور کلی ،بهنظر میرسد براساس تئوری
هموستاتیک ،رفتارهای کلیشهای در کودکان مبتال به اختالل
طیف اُتیسم کنترل و تعدیل سطح برانگیختگی را برعهده دارند.
با دروندادهای حسی متفاوت میتوان سطح برانگیختگی را در
حد مطلوب نگه داشت که منجر به کنترل وکاهش رفتارهای
کلیشهای این کودکان میشود (سودها و همکاران.)5451 ،
بازیهای حرکتی از طریق تأثیر بر سیستم عصبی مرکزی و
ترشح نوروترانسمیترهای تحریکی یا مهاری باعث سازگاری در
حرکات کلیشهای میشود (فانین .)5451 ،ازاینرو ،بازیها و
فعالیتهای حرکتی ریتمیک ،میتواند رفتارهای کلیشهای این
کودکان را در مسیر کنترل و کاهش و همچنین در جهت
بهرهوری در اکتساب و یادگیری حرکات قرار داد (ترودو و
شفارد.)5450 ،
بهطور کلی ،بازیها و فعالیت های حرکتی ،میتواند
بهعنوان یک ابزار ارزان ،ساده ،در دسترس میتواند برای کنترل
و کاهش سطح شدت اختالل در کودکان مبتال به اختالل طیف
اُتیسم تلقی شود و با آموزش مربیان ،معلمان و خانوادههای این
کودکان به جهتدهی اجتماعی و حرکتی این کودکان اقدام

کرد .از جمله محدودیتهای مطالعه حاضر ،میتوان به کودکان
 0تا  54سال ،عدم آزمون پیگیری ،و عدم کنترل خارج از
محیط مداخله اشاره داشت .ازاینرو پیشنهاد میشود ،مطالعات
مشابهی در سنین دیگر ،افزایش مدت زمان دوره تمرینی و
مداخله و همچنین از آزمونهای پیگیری بهمنظور بررسی بیشتر
اندازه اثرات مداخله استفاده شود .همچنین براساس نتایج
مطالعه حاضر پیشنهاد میشود ،بازیهای حرکتی هدفمند ساده
در همه مراکز آموزشی و نگهداری این کودکان با رویکرد
بازیهای حرکتی قابلحصول آموزش داده شود.
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Effectiveness of motor games on clinical symptoms intensity in children with
Autism Spectrum Disorder
Mahboobeh Karbalaie1
Masoumeh Shojaei*2
Abdollah Ghasemi3
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of motor games on autism disorder
intensity in children with Autism Spectrum Disorder (ASD). The present study was Quasiexperimental with pretest, and posttest. The statistical population of this study included all of the 710 years-old children with ASD in Zahedan City from among whom 30 children (21 boys and 9
girls) were selected and then purposefully divided into three groups of motor games intervention
with lower, moderate and high IQ groups. Gilliam Autism Rating Scale-2 was used to assess the
autism disorder intensity. Motor games intervention were performed for 24 sessions, three sessions
per week and 45 to 60 minutes for each session. Data were analyzed using multivariate and
univariate covariance and also SPSS20 software. The findings showed, in terms of stereotyped
behaviors, communication skills and social interactions, there was a significant difference between
motor games intervention with lower, moderate and high IQ groups (P<0.001). The motor games
improved and facilitate in social interactions, communication skills and reduced stereotyped
behaviors. The motor games interventions was mostly effective on high, moderate and lower IQ
groups respectively.
Keywords: Autism Spectrum Disorder, motor games, autism intensity
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