تعلیم و تربیت استثنایی

تاثیر آموزش فعالیتهای ادراکی -حرکتی بر تواناییهای حرکتی ظریف کودکان با اختالل طیف اتیسم

تاثیر آموزش فعالیتهای ادراکی -حرکتی بر تواناییهای حرکتی ظریف
کودکان با اختالل طیف اتیسم
زهره عباسی کرقند / 1کارشناسیارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد قاینات

چکیده
زمینــه و هــدف :شــیوع اختــال طيــف اتیســم بهطــور چشــمگیری در طــی دهههــای گذشــته افزایــش یافتــه اســت .درواقــع،

اختــال طيــف اتیســم درحالحاضــر در میــان ناتوانیهــای تحولــي دارای باالتریــن شــيوع در ایالــت متحــده اســت کــه براســاس آخریــن
آمــار ،در هــر 68کــودک ،یکنفــر مبتــا بــه ایــن اختــال معرفــی شــده اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر ،بررســی تاثیــر آمــوزش

فعالیتهــای ادراکی-حرکتــی بــر تواناییهــای حرکتــی ظریــف کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم بــود.

روش :روش ایــن پژوهــش آزمایشــی بــود و بــا طــرح پیشآزمون-پسآزمــون بــا گــروه گــواه انجــام شــد .جامعــه آمــاری پژوهــش

حاضــر همــه کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم شــهر مشــهد بودنــد .بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری هدفمنــد از بیــن کــودکان بــا اختــال

طیــف اتیســم30 ،کــودک 7-12ســاله بــا عملکــرد متوســط انتخــاب شــدند و بهطــور تصادفــی در دو گــروه آزمایــش (15نفــر) و گــواه

(15نفــر) قــرار گرفتنــد .ســپس بــا اســتفاده از پرسـشنامه رشــد حرکتــی لینکن-اوزرتســکی تواناییهــای حرکتــی ظریف کودکان ســنجیده
شــد و پیــش از اجــرای برنامــه ،عدمتفــاوت معنــادار در دو گــروه تاییــد شــد ،ســپس دانشآمــوزان گــروه آزمایــش طــی  12جلســه

س از آن آزمــون بــه عمــل آمــد و نتایــج بــا اســتفاده
45دقیقـهای در جلســات آمــوزش فعالیتهــای ادراکی-حرکتــی شــرکت کردنــد و پـ 
از نرمافــزار اسپـیاساس ،آزمــون تیمســتقل و تحلیــل کوواریانــس مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا :نتایــج تحلیــل کوواریانــس نشــان داد تفــاوت دو گــروه آزمایــش و گــواه از نظــر افزایــش تواناییهــای حرکتــی ظریــف

معنـیدار اســت ( .)p=0/0001بــه ایــن صــورت کــه گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه گــواه از نظــر تواناییهــای حرکتــی ظریــف پیشــرفت

کردهانــد.

نتیجهگیــری :آمــوزش فعالیتهــای ادراکــی -حرکتــی بــر تواناییهــای حرکتــی ظریــف کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم تاثیــر

مثبــت دارد کــه ایــن موضــوع بــرای اســتفاده در برنامههــای مداخل ـهای و پژوهشهــای آتــی بســیار حائــز اهمیــت اســت.
واژههای کلیدی :اتیسم ،توانایی حرکتی ظریف ،فعالیتهای ادراکی -حرکتی

از جملــه مســائل ژنتیکــی ،عفونــت ،ضایعههــای ناشــی از ضربه

مقدمه
حرکــت در انســان پیــش از تولــد بهصــورت ســاده و

ابتدایــی آغــاز شــده و در طــی رونــد رشــد پیچیــده و کاملتــر

میشــود .ایــن نیــاز طبیعــی زندگــی ،نخســتین وســیله بیــان
کــودک و ارتبــاط وی اســت .تجــارب و یادگیریهــای نخســتین

کــه در ایــن دوران صــورت میگیــرد ،در یادگیــری بعــدی فــرد

بســیار موثــر اســت .رشــد طبیعــی کــودکان از یــک الگوی نســبتا

قابــل پیشبینــی پیــروی میکنــد ،امــا گاهــی عوامــل متعــددی
1- Email: z.abasi29@gmail.com

و مســمومیت ،کمبــود اکســیژن و از طــرف دیگــر محرومیــت

حســی -هیجانــی باعــث میشــود در ایــن فرآینــد مشــکالتی
ایجــاد شــود و در نتیجــه مهارتهــای حرکتــی درشــت و ظریف،

هماهنگــی حرکتــی و حتــی زبــان ،فرآینــد طبیعــی خــود را طــی
نکننــد و فــرد دچــار مشــکل شــود .یکــی از گروههایــی کــه در

فرآینــد رشــد خــود دچــار مشــکالتیاند ،کــودکان دارای اختــال

م هســتند(.)1
طیــف اتیس ـ 

اتیســم اختاللــی عصبشــناختی اســت کــه بهطورمعمــول

خــود را در دوره نوپایــی نشــان میدهــد .ایــن ناهنجــاری از
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مجید ابراهیمپور /استادیار گروه روانشناسی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد قاینات

تعلیم و تربیت استثنایی

تاثیر آموزش فعالیتهای ادراکی -حرکتی بر تواناییهای حرکتی ظریف کودکان با اختالل طیف اتیسم

توانایــی کــودک در برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران ،اجتماعیشــدن

و مشــارکت در بازیهــای تخیلــی 1جلوگیــری میکنــد .ایــن

اتیســم باشــد .پژوهشــگران دریافتهانــد کــه ایــن تفاوتهــا

ممکــن اســت از ســن  3تــا 6ماهگــی نیــز قابــل مشــاهده

طــول چندیــن دهــه ،اتیســم بــرای دانشــمندانی کــه ســعی در

اولیــه آنهــا ماننــد

عدمتقــارن و هماهنگــی در چنــد حرکــت

فراگیــر 2شــناخته شــده ،مانــع از رشــد کــودک میشــود .در
کشــف ماهیــت پیچیــده آن داشــتهاند ،چالشــی جــدی را ایجــاد
کــرده اســت .اگرچــه امــروزه دانــش مــا دربــاره اتیســم نســبت

اختــال طیــف اتیســم تشــخیص داده شــدند ( 6تــا 12ماهــه)،

نحــو ه درازکشــیدن و الگــوی ســینهخیزرفتن آشــکار بــود(.)7

گــزارش والدیــن از مراحــل اولیــ ه حرکــت در پاســخ بــه

بــه زمانــی کــه پزشــکان بــا سرپرســتی برنوبتلهایــم( 3متخصــص

پرس ـشنامههای تحولــی میتوانــد از ایــن یافتههــا دفــاع کنــد.

یخچالــی اســت کــه ســرد و بـیروح هســتند ،بیشــتر اســت ،امــا

طیــف اتیســم (میانگیــن ســنی کمتــر از  4ســال) هنگامــی کــه بــا

مبهــم و پیچیــده اســت .درواقــع اتیســم معمایــی اســت کــه هــر

آنهــا در نیمرخهــای حرکتــی اولیــه از جملــه صــاف نگهداشــتن

ممکــن اســت بــرای همــه پرســشهای مبهــم آن پاســخی

دســت و زانوهــا راهرفتــن و بلندشــدن و راهرفتــن بــدون تکیـهگاه

رشــد کــودکان )4فکــر میکردنــد اتیســم ناشــی از مــادران

بــا ایــن وجــود ،هنــوز هــم بســیاری از جنبههــای ایــن اختــال
روز در حــال تغییــر اســت .بــا ایــن حــال ،در آینــده نزدیــک

داشــته باشــیم(.)2

شــیوع اختــال طیــف اتیســم 5بهطــور چشــمگیری در

طــی دهههــای گذشــته افزایــش یافتــه اســت .درواقــع،
اختــال طیــف اتیســم در حــال حاضــر ،در میــان ناتوانیهــای

تحولــی دارای باالتریــن شــیوع در ایالتمتحــده اســت کــه
براســاس آخریــن آمــار ،در هــر 68کــودک ،یکنفــر مبتــا

بــه ایــن اختــال معرفــی شــده اســت( .)3بــا توجــه بــه
پنجمیــن ویرایــش راهنمــای تشــخیصی و آمــاری 6اختــال

هــای روانــی ) ،(DSMاختــال طیــف اتیســم ،نوعــی اختــال

عصبشــناختی اســت کــه فــرد مبتــا در ارتبــاط اجتماعــی

مشــکل دارد و دارای رفتارهــای تکــراری و محــدود اســت(.)4

گزارشهــای والدیــن نشــان داد کــه کــودکان دارای اختــال
همســاالن خــود مقایســه میشــوند ،بســیار کنــد هســتند(.)8
ســر در حالــت ایســتاده ،صافنشســتن بــدون تکیــهگاه ،روی

تــا حــد زیــادی از همساالنشــان عقــب بودنــد( .)8ســپس،

یــک پژوهــش اکتشــافی بــا مطالعــه نــوزادان  6و 36ماهــهای
کــه در معــرض خطــر بــاالی ابتــا بــه اختــال طیــف اتیســم

بودنــد ،بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه عقبرفتــن ســر

هنــگام تــاش بــرای نشســتن بهطــور قابــل مالحظــهای بــه
اختــال طیــف اتیســم در 36ماهگــی مربــوط میشــود(.)5
درمجمــوع ،ایــن یافتههــا بســیار مهــم هســتند ،زیــرا نشــان

میدهنــد اختــال حرکتــی در  3تــا 6ماهگــی در نــوزادان در

معــرض خطــر بــاالی ابتــا بــه اختالل طیــف اتیســم یــا آنهایی
کــه بعــدا تشــخیص داده میشــوند ،وجــود دارد( 7 ،5و .)8

کــودکان دارای اختــال طیــف اتیســم بســیاری از تجاربــی را

بیشــتر پژوهشهــای مربــوط بــه اختــال طیــف اتیســم

کــه بایــد بــرای رشــد تواناییهــای حرکتــی خــود داشــته باشــند،

ارتباطــی( )5و همچنیــن شناســایی و مداخلــه در رفتارهــای

رشــد حرکتــی را بــه تاخیــر بینــدازد .بهطــور معمــول کودکــی

بودهانــد( .)6بهطورکلــی ،تفاوتهــای کیفــی در رفتــار حرکتــی

تعبیــر و تفســیر دادههــا و محرکهــا و مقایســه آنها بــا دادههای

تاکنــون بــر شناســایی نقایــص اساســی در حــوزه اجتماعــی و

کلیشــهای (یعنــی :بالبــالزدن و تــکاندادن بــدن) ،متمرکــز

اولیــه میتوانــد از نخســتین مشــخصههای اختــال طیــف

بــرای عملکــرد موثــر و کارآمــد فــرد در حیطههــای یادگیــری

3- Bruno Bettelheim

بــا تقویــت مهارتهــای ادراکــی -حرکتــی و رشــد شــناختی،

)5- autism spectrum disorders (ASD
6- Diagnostic and Statistical Manual V
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اصلــی مشــکل عمــدهای دارد .تواناییهــای ادراکی-حرکتــی

1- Imaginative play

4- Child Development expert

|1396

کــه از نظــر ادراکــی دارای ناتوانایــی اســت ،در توانایــی ادراکــی و

روانــی ،حرکتــی ،شــناختی و هیجانــی بســیار ضــروری اســت.

2- Pervasive Developmental Disorder
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از دســت میدهنــد .فقــدان تجــارب حرکتــی متنــوع میتوانــد

بســیاری از مســائلی کــه تاثیــر نامطلــوب بــر ارتباطــات
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ناهنجــاری کــه بهطــور رســمی بهعنــوان اختــال رشــدی

باشــد .در ویدیویــی مــروری از نوزادانــی کــه بعدهــا مبتــا بــه

تاثیر آموزش فعالیتهای ادراکی -حرکتی بر تواناییهای حرکتی ظریف کودکان با اختالل طیف اتیسم

تعلیم و تربیت استثنایی

اجتماعــی (در نتیجــه کجفهمــی رفتــار دیگــران) میگــذارد،

کمتوجهی-بیشفعالــی و کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم،

دشــوار زندگــی بیشــتر میشــود ،بنابرایــن اجــرای برنامههــای

معنــاداری در بیشــتر متغیرهــا ایجــاد کــرد ،ولــی در مــورد گــروه

ازبینم ـیرود و احتمــال ســازگاری و موفقیــت افــراد در شــرایط

خودپنــداره و تصــور بدنــی در کــودک شــده و در نتیجــه در

گــواه اینگونــه نبــود( .)13افزونبــر پژوهشهــای یــاد شــده،

یارمحمدیــان و همــکاران در پژوهشــی بــه بررســی اثربخشــی

کــودک حــس اعتمادبهنفــس پدیــد میآیــد و خواهــد کوشــید

برنامــه توانبخشــی روانی-حرکتــی بــر بهبــود مهارتهــای

حرکتــی در دهههــای  1960تــا  1970رواج یافــت تــا اهمیــت

پرداختنــد .نتایــج نشــان داد برنامــه توانبخشــی روانی-حرکتــی

کارهــای دشــوارتری را بــه انجــام رســاند( .)9واژه ادراکــی-

تاثیــری را کــه نشــانههای حســی و فرآیندهــای ادراکــی در
فعالیــت حرکتــی دارنــد ،نشــان دهــد .در معنــای وســیع ،عمــل
ادراکی-حرکتــی عبــارت اســت از هــر حرکــت ارادی کــه بــرای

پــردازش اطالعــات عملکــرد ،بــه اطالعــات حســی متکــی
اســت .درواقــع همــ ه حــرکات ارادی ممکــن اســت بهعنــوان
یــک عمــل ادراکی-حرکتــی نگریســته شــوند .حرکاتــی کــه در

روانی-حرکتــی دانشآمــوزان دبســتانی کمتوانذهنــی

بــر بهبــود مهارتهــای روانی-حرکتــی موثــر بــوده اســت،
همچنیــن ایــن برنامــه در برخــی از مولفههــای روانی-حرکتــی

ماننــد مهــارت انگشــتان هنــگام راهرفتــن عقبعقــب نیــز
تاثیــر داشــت( .)14بهمــرد و همــکاران نیــز در پژوهشــی بــه
بررســی تاثیــر آمــوزش حــرکات درشــت و ظریــف بــر کاهــش

نشــانههای نارســاخوانی پرداختنــد .یافتههــای پژوهــش حاكــی

بخشهــای پایینتــر مغــز کنتــرل میشــوند (بازتابهــا) ،تنهــا

از آن بــود كــه مداخلههــای ترمیمــی بــه روش آمــوزش حــركات

ادراکی-حرکتــی بــه فرآینــد ســازماندهی اطالعــات ورودی بــا

ســبب افزایــش مهارتهــای حركتــی دانشآمــوزان نارســاخوان

حرکاتــی هســتند کــه بــه عناصــری از ادراک نیــاز ندارنــد .واژه

اطالعــات ذخیرهشــده کــه بــه عمــل آشــکار یــا عملکــرد منجــر
شــود ،گفتــه میشــود(.)10

بســیاری از پژوهشهــای تجربــی در دو دهــه گذشــته،

وجــود نقایــص حرکتــی در کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف

اتیســم را ثابــت کردهانــد .امــروزه نقایــص حرکتــی در بیمــاران

مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم تحــت عنــوان نشــانههای

همراه،طبقهبنــدی میشــوند(.)11

در تاییــد مطالــب بیانشــده ،احمــدی در پژوهشــی بــه

بررســی تاثیــر تمرینهــای ادراکــی -حرکتــی روی مهارتهــای

حرکتــی و ریاضــی در کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم
بهصــورت تکآزمودنــی پرداخــت .نتایــج نشــان داد کــه

ی  -حرکتــی بهخوبــی مهارتهــای حرکتــی
تمرینهــای ادراکــ 
ایــن کــودکان را بهبــود بخشــید .حالآنکــه تاثیــر آنهــا بــر

مهارتهــای ریاضــی معن ـیدار نبــود( .)12همچنیــن ،کوثــری
و همــکاران در پژوهشــی بــه بررســی تاثیــر یــک برنامــه
فعالیتهــای بدنــی منتخــب بــر رشــد مهارتهــای حرکتــی
کــودکان بــا اختــال کمتوجهی-بیشفعالــی و کــودکان بــا اختــال
طیــف اتیســم پرداختنــد .نتایــج نشــان داد در کودکان بــا اختالل

درشــت و ظریــف افزونبــر كاهــش نشــانههای نارســاخوانی

نیــز شــده اســت( .)15افزونبرایــن ،علیخانــی در پژوهشــی

بــه تعییــن تاثیــر یــک دوره تمرینــات توپــی بــر اجــرای حــرکات
ظریــف و حــرکات درشــت کــودکان کمتوانذهنــی پرداخــت.

نتایــج نشــان داد 6هفتــه تمرینــات توپــی تاثیــر معن ـیداری بــر
اجــرای حــرکات ظریــف و درشــت کــودکان کمتوانذهنــی

داشــت ،درضمــن میــزان پیشــرفت در اجــرای حــرکات ظریــف

و درشــت متعاقــب یــک دوره تمرینــات توپــی متفــاوت بــود

کــه بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده میــزان پیشــرفت در
اجــرای حــرکات درشــت بیشــتر از حــرکات ظریــف بــود(.)16

از یافتههــای ایــن پژوهــش میتــوان نتیجــه گرفــت کــودکان
کمتوانذهنــی در صــورت برخــورداری از فرصتهــای حرکتــی

کافــی و مناســب میتواننــد پیشــرفت قابلتوجهــی در اجــرای
حــرکات ظریــف و درشــت از خــود نشــان دهنــد و در انجــام

بســیاری از مهارتهــای روزمــره موفــق شــوند.

بــا بررســی مشــکالت و مطالعــه پژوهشهــای انجامگرفتــه

در مــورد کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم بــه نظــر میرســد

ایــن کــودکان در رشــد حرکتیشــان نیــاز بــه بررســیهای

بیشــتری دارنــد ،همچنیــن پژوهشهــا نشــان دادنــد بــا
غنیســازی محیــط رشــد و ایجــاد فرصتهــای مناســب
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بهبــود مهارتهــای ادراکــی -حرکتــی موجــب رشــد و تکامــل

تمریــن برنامــه حرکتــی منتخــب در گــروه تجربــی تغییــرات

تعلیم و تربیت استثنایی

تاثیر آموزش فعالیتهای ادراکی -حرکتی بر تواناییهای حرکتی ظریف کودکان با اختالل طیف اتیسم

تمرینــی میتــوان ایــن کــودکان را بــه رونــد عــادی زندگیشــان

برگردانــد .مهارتهــای حرکتــی پایــه تشــکیلدهنده تمــام
حــرکات بــدن هســتند .هــدف قــراردادن مهارتهــای حرکتــی

افزایــش فرصتهــای اجتماعــی مرتبــط بــا افزایــش فعالیــت
حرکتــی میشــود .از آنجــا کــه پژوهشهــای بســیاری نیــاز

بــه مداخلــه در فعالیتهــای اولیــه حرکتــی را بهعنــوان یــک
نیــروی محرکــ ه بالقــوه بــرای افزایــش مهــارت حرکتــی در

کــودکان عــادی پشــتیبانی میکنــد ،کمبــود مطالــب موجــود در

بررســی ایــن رابطــه در کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم
احســاس میشــود.

رویهمرفتــه ،اطالعــات اندکــی در رابطــه بــا ســطوح

فعالیــت جســمی در کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم

وجــود دارد کــه ایــن موضــوع نگرانکننــده اســت ،زیــرا
پژوهشهــای مقطعــیای وجــود دارد کــه نشــان میدهــد

ســطوح فعالیــت جســمی اطفــال مبتــا بــه اختــال طیف اتیســم
در طــول دوران تحــول کاهشمییابــد( 17و  .)18بنابرایــن

مســئلهای کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه
بهتریــن زمــان رشــد ایــن مهارتهــا ســنین کودکــی و آغــاز
نوجوانــی اســت( .)13هــدف اصلــی در ایــن پژوهــش ،بررســی

تاثیــر آمــوزش فعالیتهــای ادراکی-حرکتــی بــر تواناییهــای
حرکتــی ظریــف کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم بــود.

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نــوع آزمایشــی بــود و در آن از طــرح

پیشآزمون-پسآزمــون بــا گــروه گــواه اســتفاده شــد .یکــی از انــواع

طرحهــای آزمایــش ،طــرح پیشآزمون-پسآزمــون بــا گــروه
گــواه اســت کــه بــر افــراد یــک گــروه آزمودنــی« ،عمــل» آزمایشــی

اجرامیشــود و افــراد گــروه گــواه بــه عنــوان کنتــرل ،مــورد مشــاهده

قــرار میگیرنــد ،ســپس نتیجــه «عمــل» را در پیــش و پــس از اجــرای

«عمــل» آزمایــش مشــاهده و مقایســه میکننــد( .)19جامعــه آماری

شــامل همــه کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم شــهر مشــهد بــود.
از جامعــه یــاد شــده 30کــودک 7-12ســاله بــا عملکــرد متوســط

بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند و بهطورتصادفــی
در دو گــروه آزمایــش (15نفــر) و گــواه (15نفــر) قــرار گرفتنــد.
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مقیــاس رشــد حرکتــی لینکلــن اوزرتســکی :ایــن

مقیــاس بهمنظــور ارزیابــی توانایــی حرکتــی کــودکان ســنین 5

تــا 14ســال طراحــی شــده اســت .مقیــاس یادشــده بهصــورت
انفــرادی اجــرا شــده و دارای 36گویــه اســت و مهارتهــای

حرکتــی گوناگونــی (ماننــد مهــارت انگشــتان ،هماهنگــی چشــم،
دســت و فعالیتهــای عضــات بــزرگ دسـتها ،بازوهــا ،پاهــا
و تنــه بــدن) را مــورد اندازهگیــری قــرار میدهــد.

ایــن مجموعــه شــامل )1 :هماهنگــی عمومــی ایســتا)2 ،

هماهنگــی عمومــی پویــا )3 ،هماهنگــی دســتی پویــا )4 ،ســرعت
حركــت )5 ،حرکتهــای ارادی همزمــان -متقــارن و  )6حــركات
ارادی ناهمزمان-نامتقــارن اســت .خردهآزمونهــای ایــن

مقیــاس از صفــر تــا  3نمرهگــذاری میشــود .ضریــب پایایــی

آزمــون بــرای تمــام گســتره ســنی دختــران  0/80گزارششــده

اســت .ایــن مقیــاس در ایــران هنجاریابــی شــده و از نســخه

فارســی و هنجــار ایرانــی ایــن مقیــاس در پژوهشهــای متعــدد
اســتفاده شــده اســت .در پژوهــش بهمــرد و همــکاران ضرایــب

پایایــی بــا اســتفاده از روش دونیمهکــردن بــرای هــر جنــس و در

هــر ســطح ســنی از  0/51تــا  0/93بــوده اســت(.)15

شــیوه اجــرا :در ایــن پژوهــش 30 ،کــودک کــه دارای

اختــال طیــف اتیســم بــوده و شــرایط ورود بــه مطالعــه را

داشــتند ،بــا مراجعــه پژوهشــگر بــه مدیریــت مرکــز بهزیســتی
شــهر مشــهد و دریافــت مجــوز بــا حضــور در مرکــز کــودکان بــا

اختــال طیــف اتیســم انتخــاب شــدند .ایــن کــودکان بهصــورت
تصادفــی در دوگــروه گــواه (15نفــر) و آزمایــش (15نفــر) قــرار

گرفتنــد.

از کــودکان هــر دو گــروه آزمــون ارزیابــی مهــارت ادراکــی-

حرکتــی لینکلــن اوزرتســکی بــرای ارزیابــی مهارتهــای ادراکی-

حرکتــی در یــک زمــان و مــکان بــه عمــل آمــد .یــک روز پــس

از انجــام پیشآزمــون ،آمــوزش تقویــت مهارتهــای ادراکــی-

حرکتــی بــرای دانشآمــوزان گــروه آزمایــش شــروع شــد و

آنهــا طــی 12جلســه بــه مــدت دو مــاه (هفت ـهای دو جلســه و

45دقیقــه) بهصــورت انفــرادی آموزشهــای الزم را دریافــت

کردنــد و در ایــن مــدت گــروه گــواه هیچگونــه برنامــه و آمــوزش
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در اوایــل ســنین تحــول بــه ایــن علــت اهمیــت دارد کــه موجــب

ابزار پژوهش

تعلیم و تربیت استثنایی

تاثیر آموزش فعالیتهای ادراکی -حرکتی بر تواناییهای حرکتی ظریف کودکان با اختالل طیف اتیسم

ویــژهای ،دریافــت نکــرده و بــه برنامــه عــادی کالســی خــود
ادامــه دادنــد.

جلسه

جلســات آمــوزش مهارتهــای ادراکــی -حرکتــی توســط

مهارتهــای ادراکــی -حرکتــی بهصــورت فعــال و انفــرادی بــود،

ج) ایستادن روی پاها :آزمودنی در حالی که پای راست خود را دقیقا جلوی پای
چپ و چسبیده به آن قرار داده و دستهایش بهطور عادی بهطرفین آویزان
است ،سعی میکند با چشمان بسته به مدت 15ثانیه تعادل خود را حفظ کند .هر
نوع بازکردن چشمها یا حرکت دستها به معنای شکست است.

بهطوریکــه هــر کــودک بهصــورت جداگانــه آموزشهــای

الزم را بــا هــدف تقویــت توانمندیهــای ادراکی-حرکتــی

دریافــت میکــرد؛ یــک روز بعــد از پایــان جلســات آموزشــی،

الف) باز و بسته کردن متناوب دستها :آزمودنی دستهایش را کامال
بهطرف جلو دراز میکند و کف دستها را رو به پایین میگیرد .با اشاره آزمونگر
دست راستش را مشت میکند و سپس دست چپ را مشت کرده و دست
راست را باز میکند ،سپس با حداکثر سرعت این عمل را بهصورت متناوب انجام
میدهد.

از دانشآمــوزان هــر دو گــروه پسآزمــون (مهارتهــای
ادراکــی -حرکتــی و ســازگاری سازشــی) در همــان موقعیتــی

کــه پیشآزمــون انجــام شــد ،بــه عمــل آمــد .دوره تقویــت

مهارتهــای ادراکی-حرکتــی در محــل مرکــز کــودکان بــا اختالل
طیــف اتیســم طــی 12جلســه 45دقیق ـهای بــه مــدت دو مــاه و

چهارم

جدول  .1جلسات آموزش فعالیتهای ادراکی-حرکتی
شرح جلسه
الف ) راهرفتن عقبعقب :درحالیکه آزمودنی دستهایش را بهصورت عادی
دردو طرف بدن آویخته است ،به او گفته میشود که میخواهیم این کار را بکنی
و آزمونگر به او نشان میدهد ،سپس هر پا باید درست پشت سر پای دیگر قرار
گیرد ،به نحوی که نوکپنجه کامال به پاشنه پای دیگر بچسبد و مسافت دو متر
را بهطرف عقب طی کند .بهتر است خط دو متر را روی زمین برای او بکشیم.
بیشتر از یک بار نباید از خط خارج و از طرفین منحرف شود و اگر نوک پا به پاشنه
نچسبیده باشد ،به او تذکر میدهیم.

اول

الف) درست کردن توپ :در حالی که آزمودنی نشسته به او گفته میشود
تا با انگشتان یک دست با یک کاغذ نازک توپ را درست کند .هر دو تالش
پشتسرهم انجام میشود و یک دست نباید به دست دیگر کمک کند .برای
گلولهکردن کاغذ نباید از سطح میز کمک گرفت .برای هر تالش  15ثانیه فرصت
مجاز است.

پنجم

ب ) دوالشدن روی نوکپنجه پا :آزمودنی باید در حال نیمه خمیده و وضعیتی
که زانوهایش 45درجه تا شده و دستان خود را به دو طرف آویزان کرده است،
روی نوکپنجه انگشتان پا بایستد .فاصله دو پا از یکدیگر 25سانتیمتر و چشمها
بسته است .زمان الزم برای اجرای تعادل 10ثانیه است.

الف) ترسیم دایره در فضا :آزمودنی مینشیند ،ساعدهای خود را روی میز
قرار میدهد ،دستان خود را مشت میکند و فقط انگشتان سبابه را بهصورت
کشیده باز میکند ،سپس از او میخواهیم با هر انگشت سبابه بهطور همزمان
دایرهای در فضا رسم کند .بازو و ساعد باید بیحرکت باشد ،میتوانیم این عمل
را به او نشان دهیم .حرکت باید 10ثانیه ادامه یابد .اگر هماهنگی در این 10ثانیه
بههمبخورد ،شکست محسوب میشود.

الف) لمس بینی با انگشت :آزمودنی باید دست خود را کامال دراز کرده و
انگشت سبابه خود را به حالت کشیده برگرداند و نوک بینی را با هر دست سه بار
لمس کند .چشمان او باید بسته باشد و سر راست و بیحرکت نگه داشته شود.
ب) لمسکردن با نوک انگشتان :آزمودنی باید نوک تمام انگشتان خود را با
شست لمس کند و این کار را باید از انگشت کوچک شروع کند ،سپس این عمل را
بهصورت عکس انجام دهد ،یعنی از شست به سوی انگشت کوچک.
ج) ضربات موزون پاها و انگشتان :در حالی که آزمودنی به روی صندلی و
کنار میز نشسته است ،از او میخواهیم کف پا را بهطور متناوب به زمین بزند.
سرعت ضربات به میل او خواهد بود .در همین حال ،آزمودنی باید انگشت سبابه
همنام را نیز هم زمان با پای مربوطه روی میز بزند .رعایت هماهنگی پا و انگشت
ضروری است.

سوم

الف) پریدن از روی طناب :طناب را خیلی شل به پایههای دو صندلی با ارتفاع
40سانتیمتر میبندیم .طناب شل است تا آزمودنی اگر گیرکرد ،زمین نخورد.
پای آزمودنی نباید به طناب گیرکند و بهتر است آزمونگر آن را برای آزمودنی
نشان دهد.

ب) پیچاندن نخ دور قرقره2 :متر نخ را باید از دور قرقره باز کرد و از آزمودنی
خواست تا آن نخ را به دور یک طرف قرقره بپیچد که البته این کار را ابتدا با دست
غالب و سپس دست غیرغالب انجام میدهد .باید دقت داشت تا نخ به دور قرقره
پیچانده شود ،نه آنکه قرقره را حرکت دهد تا نخ دور آن بپیچد.
ج) حفظ تعادل چوب از عرض :آزمودنی مینشیند و سعی میکند تعادل
چوب را بهصورت افقی روی انگشت سبابه حفظ کند .آزمودنی باید بقیه انگشتان
را مشت کند و از آنها کمک نگیرد .ابتدا باید آن را با کمک دست دیگر روی
انگشت سبابه قرار داده و تعادلش را برقرار کند و سپس زمان حساب میشود.
زمان الزم 10ثانیه است.

ج) ایستادن روی یک پا :آزمودنی باید به مدت 10ثانیه بیحرکت روی یک پا
بایستد و دستها را روی رانها تکیه دهد .به فاصله 30ثانیه استراحت ،آزمون
برای پای دیگر تکرار میشود .آزمودنی مجاز است با هر پا که میخواهد شروع
کند.

دوم

ب) نقطهگذاری :آزمودنی باید همزمان با هر دو دست و با مداد به روی صفحه
کاغذ ثابت به میز نقطه بزند .آزمودنی نباید از بازو استفاده کند و بازوها باید در
حال استراحت باشند و فقط دستان او حرکت کنند ،سپس با سرعت تا آنجا که
میتواند روی صفحه نقطه میزند ،ولی دو نقطه نباید روی هم بخورد.
ج) گرفتن توپ :آزمونگر توپ را از پایین به باال بهطرف آزمودنی بهگونهای
پرتاب میکند که وقتی به آزمودنی رسید ،به سمت پایین متمایل شود و بتواند با
دست باز و رو به باال آن را بگیرد .نباید توپ را محکم و مستقیم پرتاب کرد و اگر
آزمونگر توپ را بد پرتاب کرد ،بهحساب آزمودنی نمیآید .فاصله آزمونگر باید
3متر باشد و هر بار قبل از پرتاب باید آزمودنی آماده شود .بعد از هر 5بار تکرار
10ثانیه استراحت داده شود و سپس مجددا با دست چپ تکرار میشود.

بهصــورت انفــرادی بــه شــرح ذیــل انجــام شــد.

جلسه

ب) حرکت انگشتان :آزمودنی باید انگشت سبابه سمت چپ خود را روی
انگشت شست راست بگذارد و کار خود را شروع کند ،سپس با یک قوس در فضا،
انگشت سبابه راست را به شست دست چپ بچسباند و بعد شست راست را روی
سبابه چپ بگذارد .بهتر است این حرکت را برای آزمودنی نمایش دهیم .بعد از
آنکه آزمودنی توانست با چشمان باز طرز کار را یاد بگیرد ،آنگاه با چشمان بسته
آن را تکرار میکند .این کار را باید 10ثانیه تکرار کند.

ششم

ب) ضربهزدن :آزمودنی روی یک صندلی پشت میز نشسته و سعی میکند با
هر کدام از دستانش به سرعت روی کاغذی ثابت نقطهگذاری کند .نقطهها نباید
بههمبخورند .میتواند در هر کجای کاغذ نقطه بگذارد .ابتدا با دست راست و
پس از یک دقیقه استراحت ،با دست چپ .فقط مچ دست مجاز به حرکت است.
وقت مجاز برای هر تالش 15ثانیه است.
ج) سکهها و چوبکبریتها :دو جعبه چوبی را جلوی آزمودنی به فاصله
5سانتیمتر قرار میدهیم و در طرف دست راست او 20عدد چوبکبریت و
در طرف دست چپ او 20عدد سکه 10ریالی قرار میدهیم و از او میخواهیم
با استفاده از هر دو دست ،در آن واحد سکهها را در جعبه سمت چپ و
چوبکبریتها را در جعبه طرف راست بچیند .سکهها و چوبکبریتها نباید به
داخل جعبه پرتاب شوند.
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مربــی کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم انجــام شــد .آمــوزش

سوم

شرح جلسه

تعلیم و تربیت استثنایی

جلسه

تاثیر آموزش فعالیتهای ادراکی -حرکتی بر تواناییهای حرکتی ظریف کودکان با اختالل طیف اتیسم

شرح جلسه

هفتم

ج) پریدن و کفزدن :آزمودنی باید تا آنجا که میتواند به هوا بپرد و در حالی
که در هواست ،سه مرتبه کف بزند و با نوکپنجههای پا به زمین بیاید و پاشنههای
پایش را لمس نکند.

ج) پیچاندن نخ به دور قرقره در حال راهرفتن :از آزمودنی میخواهیم در
حالی که راه میرود با حداکثر سرعت نخ را به دور قرقره بپیچد .این کار را ابتدا با
دست غالب و سپس دست غیرغالب انجام میدهد.

الف) حفظ تعادل روی یک پنجه پا :آزمودنی باید روی نوک یک پا با چشمان
باز بایستد و پای دیگر را به سمت عقب خم کند ،دستها را به رانها بچسباند و
رانها به یکدیگر چسبیده باشد .انداختن پا روی زمین ،حرکت از نقطه معین و
جداکردن دستها خطا محسوب میشود.

الف) بریدن دایره :از آزمودنی میخواهیم با قیچی در طول دایره ضخیمی که
روی کاغذ چاپ شده است آن را با هر یک از دستان خود ببرد .پس از 30ثانیه
استراحت با دست چپ انجام میشود.
ب) گذاشتن سکهها در جعبه :دو ردیف 10تایی سکه را موازی با جعبه
میچینیم .ردیفها باید 5سانتیمتر با هم فاصله داشته باشند و ردیف اول نیز باید
15سانتیمتر از جعبه فاصله داشته باشد .هر سکه با سکه کناری یکسانتیمتر
باید فاصله داشته باشد .از آزمودنی میخواهیم با حداکثر سرعت سکهها را با هر
یک از دستان خود برداشته و داخل جعبه بگذارد .آزمودنی نباید سکهها را پرتاب
کند .زمان مجاز 15ثانیه است.
ج) عبور از مازها :آزمودنی پشت میز مینشیند و با مداد از داخل مسیر مازها
عبور میکند .از قسمت پایین و راست وارد میشود .از قسمت باال و چپ خارج
میشود .پس از 30ثانیه استراحت با دست دیگر انجام میدهد

دهم
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روش تحلیل داده ها
دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار اسپــیاساس نســخه 21

تحلیــلشــدند .در بخــش توصیفــی از جدولهــا و نمودارهــای
توزیــع فراوانــی و در بخــش اســتنباطی از آزمــون تــی مســتقل و
آزمــون تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد.

یافته ها

دادههــای توصیفــی (میانگیــن ،انحــراف معیــار و کمتریــن و

بیشــترین نمــره) متغیرهــای پژوهــش در جــدول  2ارایــه شــده

اســت.

ضربهزدن با پاها و انگشتان :آزمودنی پشت میز مینشیند و بهطور متناوب به
هر نظمی که میخواهد با دو پا به زمین میزند و فقط وقتیکه پای راست به زمین
میخورد در همان لحظه بهطور هم زمان انگشت سبابه هر دو دست را نیز روی
میز میزند.

نوع گروه

الف) ضربه زدن با پاها و ترسیم دایره با انگشتان :آزمودنی پشت میز
مینشیند و دستان خود را از روی میز بهصورت افقی دراز میکند و در حالی که
دستان خود را مشت کرده ،فقط انگشتان سبابه را دراز کرده و با هر نظمی که مایل
باشد بهطور متناوب با پاهای خود ضرباتی را به زمین میزند و در عین حال سعی
میکند با هر دو انگشت سبابه دایرهای در فضا ترسیم کند.
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ب) باز و بستهکردن دستها :آزمودنی باید دستهای خود را بهطور کامل به
جلو دراز کند و کف دستها را باال بگیرد .ابتدا دست چپ را بسته و دست راست
را طوری میچرخاند که انگشتان آن بهطرف دست چپ امتداد یابد ،سپس
دست راست را بسته و دست چپ را به حالت قبلی دست راست درمیآورد .این
حرکت باید به مدت 10ثانیه ،با چشمان باز و سرعت هرچه تمامتر انجام گیرد.
آزمودنی نباید آرنجهایش را تکان دهد .اگر آزمودنی در یک زمان دستهایش
در وضعیت مشابه قرار گیرد ،شکست خورده است.
ج) حفظ تعادل چوب بهصورت عمودی :آزمودنی روی صندلی مینشیند،
دست خود را مشت میکند و فقط انگشت سبابه را باز میکند و با آن انگشت
تعادل چوب را برای مدت حداقل 5ثانیه با دست راست (غالب) و سپس 3ثانیه با
دست چپ حفظ میکند .حرکات دست دیگر و تنه آزاد است ،ولی نباید از روی
صندلی برخیزد.

الف) حفظ تعادل روی نوکپنجههای پا :آزمودنی باید با چشمان بسته
حداقل 15ثانیه روی پنجههای پا بایستد .دستهای او باید به رانها بچسبد و در
این مدت تعادل خود را حفظ کند.

ج) پریدن و لمسکردن پاشنه پا :آزمودنی باید به هوا بپرد و پاشنههای پا
را همزمان با دست همان سمت لمس کند .این کار را آزمونگر بهتر است به
آزمودنی نشان دهد.

یازدهم

دوازدهم

ب) دستهکردن چوبکبریتها :آزمودنی باید 4دسته 10تایی چوبکبریت را
در 4گوشه جعبه چوبی بچیند .بعد از آنکه با دست راست این کار را انجام داد،
30ثانیه استراحت کرده و با دست چپ نیز انجام دهد .آزمودنی نباید از جای
ک چوبکبریت بردارد.
خود بلند شود یا هر دفعه بیش از ی 
ج) کشیدن خط :آزمودنی پشت میز مینشیند و ساعد خود را روی آن قرار
میدهد و با اشاره آزمونگر خطهای عمودی کوتاه بین دو سر افقی خطها میکشد.
بهتر است آزمونگر این کار را روی یک کاغذ 5خطی برای او نشان دهد ،سپس از
آزمودنی بخواهد که هرچه سریعتر انجامش دهد.

نهم

یازدهم

ب) ایستادن روی یک پا با چشمان بسته :آزمودنی بیحرکت و چشمبسته در
حالی که دستانش را روی رانها گذاشته است ،باید کف پای راست خود را روی
کنار پای چپ بگذارد و تعادل خود را 10ثانیه حفظ کند .پس از 30ثانیه استراحت
این کار را با پای دیگر نیز انجام میدهد .اگر چشمانش را باز نکند ،دستانش تکان
نخورد و تعادلش را حفظ کند ،موفق است.

ب) گذاشتن چوبکبریتها در جعبه :آزمودنی در حالی که پشت میز
نشسته و جعبه ،موازی لبه میز قرار دارد و به سهولت در دسترس او است،
10چوبکبریت در هر طرف جعبه و موازی با آن گذاشته میشود .فاصله
چوبکبریتها از یکدیگر باید یک سانتیمتر باشد ،سپس آزمودنی باید از هر دو
طرف چوبکبریتها را داخل آن بگذارد.

الف) پرتاب توپ :هدف چوبی را به فاصله 2/5متر از آزمودنی به موازات
سینه او قرار میدهیم و از او میخواهیم که توپ را نزدیک شانه خود گرفته و آن
را به هدف بزند .آزمودنی باید پای طرف مقابل را یک قدم جلوتر بگذارد .بعد
از این که  5مرتبه با دست راست انجام شد ،سپس  5مرتبه با دست چپ انجام
میشود.

هشتم

جلسه

جدول  .2میانگین و انحراف معیار تواناییهای حرکتی ظریف

گروه
آزمایش

میانگین

انحراف
معیار

پیش آزمون

20

14

18/06

2/37

پس آزمون

40

30

38/80

2/38

پیش آزمون

35

10

19/60

6/11

نوبت آزمون نمره حداکثر نمره حداقل

گروه گواه
پس آزمون

30

10

18/80

5/83
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الف) پریدن و دور زدن :آزمودنی باید به هوا بپرد و حداقل 180درجه بچرخد
و روی پنجه پا فرود آید و حداقل  3ثانیه تعادل خود را حفظ کند.
عمل پریدن باید از یک حالت آرام شروع شود ،یعنی کار را در حالت حرکت یا
راهرفتن انجام ندهد.

شرح جلسه

تعلیم و تربیت استثنایی

تاثیر آموزش فعالیتهای ادراکی -حرکتی بر تواناییهای حرکتی ظریف کودکان با اختالل طیف اتیسم

همانگونــه کــه ایــن جــدول نشــان میدهــد میانگیــن و

انحــراف معیــار در دو گــروه پیشآزمــون نزدیــک بــه یکدیگــر و
ش یافتــه اســت.
در پسآزمــون گــروه آزمایــش افزایــ 

بــر تواناییهــای حرکتــی ظریــف کــودکان بــا اختــال طیــف
اتیســم تاثیــر دارد.

جــدول  .3نتایــج آزمــون تــی مســتقل بــرای مقایســه تفــاوت میانگیــن

تواناییهــای حرکتــی ظریــف برحســب گــروه آزمایــش و گــواه
متغیرمستقل

آزمون لوین برای
برابری واریانسها

مقدار آزمون
تی -تست

فرض نابرابری
واریانسها

تواناییهای حرکتی ظریف

5.26

0/029

فرض برابری
واریانسها

F

Sig

حرکتــی ظریــف

منابعتغییرات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معناداری

متغیر همراه (نمرات
پیشآزمون)

6

61/14

6/06

0/001

اثر گروه (آزمایش-گواه)

1

2096/64

207/8

0/000

خطا

22

10/08

جمع کل اصالحشده

29

بــا توجــه بــه ( F=6/06و  )p=0/001اثــر متغیــر همــراه معنیدار

T

Df

()tailed-2

Sig

اســت؛ یعنــی تفــاوت نمــرات پیشآزمــون و پسآزمــون

10/15

28

0/000

و  )p=0/000معن ـیدار اســت ،یعنــی تفــاوت دو گــروه آزمایــش

10/15

20/25

0/000

معنـیدار اســت ،همچنیــن اثــر گــروه نیــز بــا توجــه بــه (F=207/8

و گــواه از نظــر افزایــش تواناییهــای حرکتــی ظریــف معن ـیدار

مطابــق اطالعــات در آزمــون تی-تســت ،بــا توجــه بــه

اســت.

جــدول  .6میانگینهــای تعدیلشــده در تحلیــل کوواریانــس افزایــش

تواناییهــای حرکتــی ظریــف

اینکــه ســطح معنـیداری آزمــون لویــن ،کمتــر از  0/05اســت،

میانگین تعدیلشده پسآزمون

بنابرایــن واریانسهــای بیــن دو گــروه نابرابــر اســت و از ســطر

آزمایش

دوم بــرای تفســیر نتایــج آزمــون تــی مســتقل اســتفاده میکنیــم.

براســاس ســطح معنــیداری آزمــون تی-تســت  0/000کــه
کوچکتــر از  0/01اســت ،میتــوان گفــت میانگیــن تواناییهــای

حرکتــی ظریــف بیــن دو گــروه آزمایــش و گــواه از نظــر آمــاری

تفــاوت معن ـیداری وجــود دارد.

جــدول  .4نتایــج آزمــون لویــن بــرای بررســی تجانــس واریانسهــای بهبــود

تواناییهــای حرکتــی ظریــف
متغیر

شاخص لوین

معنیداری

تواناییهای حرکتی ظریف

0/82

0/60

نتایــج درجشــده در جــدول فــوق نشــان میدهــد فــرض

تجانــس واریانسهــا در مــورد بهبــود تواناییهــای حرکتــی
ظریــف ( )F=0/82 ,P=0/60محقــق شــده اســت.

گواه

میانگین

انحرلف معیار

میانگین

انحرلف معیار

37/86

1/22

18/62

1/04

بــا توجــه بــه جــدول  ،6میانگیــن تعدیلشــده گــروه

آزمایــش بهطــور معن ـیداری بیشــتر از گــروه گــواه بــوده و بــه
معنــی ایــن اســت کــه آمــوزش فعالیتهــای ادراکی-حرکتــی بــر

تواناییهــای حرکتــی ظریــف کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم
تاثیــر دارد.

بحث و نتیجه گیری
هــدف ایــن پژوهــش بررســی تاثیــر آمــوزش فعالیتهــای

ادراکی-حرکتــی بــر تواناییهــای حرکتــی ظریــف کــودکان
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فرضیــه پژوهــش :آمــوزش فعالیتهــای ادراکــی -حرکتــی

جــدول  .5خالصــه نتایــج آزمــون تحلیــل کوواریانــس افزایــش تواناییهــای

تعلیم و تربیت استثنایی

تاثیر آموزش فعالیتهای ادراکی -حرکتی بر تواناییهای حرکتی ظریف کودکان با اختالل طیف اتیسم

بــا اختــال طیــف اتیســم بــود .نتایــج نشــان داد آمــوزش

ایــن یافتههــا در کنــار شــیوع بــاالی کمتوانیذهنــی (شــیوع

فعالیتهــای ادراکی-حرکتــی بــر تواناییهــای حرکتــی ظریــف

75درصــدی) در افــراد مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم ،بــدون

دارد .همســو بــا ایــن یافتــه ،اشــراقی و همــکاران در پژوهشــی

اصلــی یــا ثانویــه در ایــن افــراد اســت ،لــزوم انجــام مداخلههــای

کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم تاثیــر مثبــت و معنــیدار

حرکتــی در برنامههــای آموزشــی انفــرادی ایــن افــراد را مطــرح

حركتــي كــودكان داراي اختــال بينايــي پرداختنــد .نتایــج تفاوت

میکنــد ،بهخصــوص کــه در ســالهای نخســتین زندگــی

قابلیتهــای مهارتهــای ظريــف ،مهارتهــای توپــي ،تعــادل

مهــم مثــل مهارتهــای تحصیلــی و اجتماعــی فراهــم میکنــد،

روي نــخ) در كــودكان كمبينــا نشــانداد( .)20همچنیــن ،قرایــی

برنامههــای آموزشــی ایــن افــراد و در خدمــات ارایهشــده بــه

معنــاداري را در گــروه آزمایــش در مقايســه بــا گــروه گــواه در

ايســتا و تعــادل پويــا (راهرفتــن بــا پاشــنه بــاال گرفتــه و پريــدن از

مهارتهــای حرکتــی ،زمینــه را بــرای رشــد ســایر یادگیریهای

بنابرایــن بهبــود و ارتقــای مهارتهــای حرکتــی بایــد در

و همــکاران در پژوهشــی بــه بررســی تاثیـ ر غنیســازی (ادراکــی-

آنهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد .از ســوی دیگــر ،مهارتهــای

اطفــال پرداختنــد .نتایــج نشــان داد بیــن میانگیــن نمرههــای

پیشبینــی مهارتهــای درکــی و بیانــی و همچنیــن مهارتهــای

حرکتــی و موســیقی) محیــط بــر رشــد حــرکات درشــت و ظریف

معــادل ســنی در حــرکات درشــت و میانگیــن نمرههــای
معــادل ســنی در حــرکات ظریــف در گروههــای آزمایــش و
گــواه تفــاوت معنــاداری وجــود دارد .یافتههــای حاصــل نشــان

میدهــد تجربــ ه ادراکی-حرکتــی و موســیقی بــر رشــد حرکتــی

بهطورکلــی و بــر معادلهــای ســنی حــرکات درشــت و ظریــف

بهطــور اختصاصــی تاثیــ ر مثبــت دارد( .)21افزونبرایــن،

النــگ و همــکاران در بررســی مهارتهــای حرکتــی کــودکان
بــا اختــال اتیســم دارای عملکــرد بــاال ،ضعــف ایــن کــودکان را

گــزارش کردنــد( .)22همچنیــن اســتاپلس در پژوهشــی بــه ایــن

نتیجــه رســید کــه ســن رشــد مهارتهــای حرکتــی کــودکان بــا

اختــال طیــف اتیســم نصــف ســن تقویــی آنهاســت ،بــه همین
دلیــل ،ارایــه برنامــه حرکتــی و تمرینــی موجــب بهبــود و رشــد

مهارتهــای حرکتــی بنیــادی ایــن کــودکان میشــود(.)23

حرکتــی در کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم موجــب
بــازی در ایــن کــودکان میشــود کــه ایــن موضــوع بــرای اســتفاده

در برنامههــای مداخلــهای و پژوهشهــای آتــی بســیار حائــز
اهمیــت اســت.

مهارتهــای حرکتــی ظریــف مســتلزم ســطوحی از

فعالیتهــای حــوزه شــناختی اســت ،بــر همیــن اســاس ،برخــی

افــراد بــه کنــدی میتواننــد فعالیتهــای حرکتــی را بیاموزنــد

یــا آن را رشــد دهنــد( .)24اون بــه اهمیــت مهارتهــای
حرکتــی ظریــف در توســعه یادگیــری و توجــه بــه مهارتهــای

حرکتــی در امــر یادگیــری و اینکــه تــا چــه انــدازه ایــن مهــارت

در توســعه و بــاال بــردن تــوان یادگیــری فراگیــران میتوانــد

موثــر باشــد ،تاکیــد دارد( .)25بــا توجــه بــه اهمیــت یادگیــری

ایــن مهارتهــا در حوزههــای مختلــف زندگــی بهخصــوص

کــودکان دارای نیازهــای ویــژه ،پژوهشهایــی در مــورد ایــن

امــروزه کارشناســان تعلیــم و تربیــت عقیــده دارنــد

مهارتهــا روی گروههــای مختلــف انجــام شــده اســت ،از

برنامههــای موظــف آمــوزش دانشآمــوزان بهویــژه در

النــدا و گــرت( )26در پژوهشــی در مــورد کــودکان بــا اختــال

فعالیتهــای حرکتــی و جنبشــی بایــد در درج ـ ه نخســت جــزو

مقاطــع پیشدبســتانی و دبســتانی قــرار داده شــوند .موفقیــت
در یادگیــری ریاضیــات و خوانــدن از حوزههاییانــد کــه متاثــر

جملــه ایــن پژوهشهــا میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
طیــف اتیســم ،نقایــص حرکتــی را در ســنین ۶ماهگــی در ایــن

کــودکان مشــاهده کردنــد کــه ایــن نقایــص در ســنین  12تــا

از مهارتهــای حرکتــی ظریــف هســتند .در صورتــی کــه

2۴ماهگــی شــدیدتر میشــود .نتایــج پژوهشهــای زیــادی

صــورت پذیــرد ،موجــب رشــد و ارتقــای مهارتهــای فــوق در

در مهارتهــای حرکتــی ضعیفتــر از همســاالن خــود عمــل

فعالیتهــا در مهارتهــای ظریــف بهطــور صحیــح و نظاممنــد
کــودک میشــوند.
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نشــان داده اســت کــه کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم

میکننــد(.)27
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بــه بررســی تاثیــر تمرينــات ريتميــك بــر مهارتهــای ادراكــي ـ

توجــه بــه ایــن موضــوع کــه اختــال اتیســم بــه عنــوان اختــال

تعلیم و تربیت استثنایی

 حرکتی بر تواناییهای حرکتی ظریف کودکان با اختالل طیف اتیسم-تاثیر آموزش فعالیتهای ادراکی
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motor ability of students with developmental coordination
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learning-motor-exercise. 2009, pp: 63-47. [Persian].
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Perceptual-Movement Skills in Special Learning Disorders.
Exceptional Education Journal. 2009; Nos: 93 and 51-44 :94.
[Persian].
11. Jekan M, Hoseini SA, Mohammadi MR, Salehi M. The Effect
of Ball Skills Training on Adaptive Behaviors of Children with
High Functioning Autism. Rehabilitation Journal. 13 ;2012
5(), Number 55. [Persian].
12. Ahmadi A. The effect of cognitive-motor exercises on
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Journal of Basic Principles of Mental Health. -534 :46 ;2010
541. [Persian].
13. Kosari S, Keihani F, Hemayat talab R, Arab Ameri, E. The effect
of a selected physical activity program on the development
of motor skills in children with attention deficit hyperactivity
disorder and children with autism. Journal of Growth and
Motor Learning. 2011; No:10. [Persian].

 حیطــ ه عمــد ه مهارتهــای،مهارتهــای حرکتــی ظریــف

حرکتــی هســتند کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد و ســهم

آنهــا در برنامههــای تربیتبدنــی بهشــدت ضعیــف انگاشــته
 جالــب اینجاســت کــه کــودکان کمتوانذهنــی.شــده اســت

در آن دســته از مهارتهــا و هماهنگیهــای ظریــف حرکتــی

 مثــل،کــه متضمــن بعــد قابلتوجهــی از شــناخت اســت

 تفکیــک ســریع پیــچ،درس ـتکردن پــل بــا مکعبهــای چوبــی

 مشــکل بیشــتری، انــدازه و شــکل،و مهرههــا براســاس رنــگ

نســبت بــه عملکردشــان در مهارتهــای حرکتــی و رشــد از خود

 ایــن کمتوجهــی بهقــدری پیشــرفته اســت.نشــان میدهنــد
کــه متاســفانه بســیاری از مربیــان تربیتبدنــی ایــن زحمــت را

بــه خــود نمیدهنــد تــا آن را در برنامههــای خــود بگنجاننــد و

ایــن حــرکات را مهــارت حرکتــی قلمداد مــی کننــد و کار درمانگر

 درمانگرهــا هــم اصــوال بــه کــودکان بــا اختــال طیــف.میداننــد
 فضــای حاکــم بــر اتــاق کاردرمانــی.اتیســم کمتــر توجــه میکننــد
هــم کامــا متفــاوت از فضــای ایجادشــده در کالس تربیتبدنــی

 همــان بهتریــن زنــگ، تربیتبدنــی همــان ورزش اســت.اســت

 تربیتبدنــی افزونبــر اســتفاده.برنام ـ ه درســی دانشآمــوزان
 بــه خوبــی از رواندرمانــی بهــره،از فنونــی همچــون کاردرمانــی

 تربیتبدنــی بــه لحــاظ آزادی عمــل دانشآمــوزان.میگیــرد

 از این بعــد که این،بیشــترین شــباهت را بــا محیــط اجتمــاع دارد
 در چارچــوب، محتــوای برنام ـهای خــاص خــود را دارد،درس
ســاختار مدرس ـهای قــرار دارد و محیــط آموزشــگاه را در ذهــن

 ایــن مســئله بهــرهوری.دانشآمــوزان تداعــی میســازد

.مربــی را از فنــون کنتــرل و تغییــر رفتــار تســهیل میکنــد
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