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A b s t r a c t

Physical limitations and lack of necessary physical skills are one of the main 
causes of behavioral problems in children with Autism Spectrum Disorder 
(ASD) as a neurodevelopmental disorder with a significant prevalence. Motor 
exercises can affect a child’s physical, perceptual, and behavioral problems. 
The aim of the present study was to determine the effectiveness of select-
ed perceptual-motor exercises on the behavioral problems of second level 
autistic boys aged 8 to 12 years. In a semi-experimental study, 16 boys with 
autism and an age range of 8 to 12 years were studied in one of the autism 
centers in Tehran. perceptual-motor exercises were performed for 6 weeks 
and 2 sessions in week. The behavioral problems questionnaire of Johannes 
was filled out by parents. Multivariate data analysis of covariance showed 
that there was a significant difference between the intervention group and 
control group in the post-experimental frequency of self-harm behaviors, 
and stereotypes at the level (P<0/001). There was also a significant differ-
ence between the intervention and control groups in post-test severity of 
self-harm behaviors and stereotypes (P<0/05). The results showed that 
perceptual-motor exercises were effective in reducing the frequency and 
severity of ASD children’s behaviors and self-harm behaviors. But these ex-
ercises did not significantly affect the aggressive behaviors of boys with ASD 
(P>0.05). Based on the findings of the present study, perceptual-motor exer-
cises can be effective in reducing behavioral problems of autistic boys and It 
is recommended to be used as an appropriate intervention.
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چکیده
ــروز  ــی ب ــل اصل ــی از عل ــمانی الزم یک ــای جس ــدم مهارت ه ــمانی و ع ــای جس محدودیت               ه
ــال  ــوان اخت ــه عن ــم )ASD( ب ــف اتیس ــال طی ــار اخت ــودکان دچ ــاری در ک ــکات رفت مش
ــامت  ــد برس ــی می-توان ــات حرکت ــت. تمرین ــه اس ــل توج ــیوع قاب ــا ش ــدی ب عصبی-رش
جســمی، ادراکــی و بســیاری از مشــکات رفتــاری کــودکان تاثیــر             گــذار باشــد. هــدف ایــن 
ــران  ــکات رفتاری            پس ــر مش ــی ب ــی - حرکت ــات ادراک ــی تمرین ــن اثربخش ــش تعیی پژوه
ــداد 16  ــی تع ــه تجرب ــش نیم ــک پژوه ــود. در ی ــطح دوم ب ــال س ــی 12 س ــم 8 ال اتیس
کــودک پســر مبتــا بــه اختــال اُتیســم بــا دامنــه ســنی 8 تــا 12 ســال در یکــی از مراکــز 
ــای  ــه تمرین            ه ــه 2 جلس ــه و هرهفت ــدت 6 هفت ــه م ــران ب ــهر ته ــم در ش ــی اُتیس تخصص
ادراکی-حرکتــی، مطالعــه قــرار گرفتنــد. پرسشــنامه مشــکات رفتــاری جوهانــس روهانــس 
ــان داد  ــا نش ــره داده            ه ــد متغی ــس چن ــل کوواریان ــه و تحلی ــد. تجزی ــر ش ــن پ ــط والدی توس
ــود  ــه خ ــیب ب ــای آس ــی رفتاره ــون فراوان ــرل در پس آزم ــا کنت ــه ب ــروه مداخل ــن گ ــه بی ک
ــه و  ــروه مداخل ــن گ ــن بی ــود دارد ) P<0/001(. همچنی ــی داری وج ــاوت معن ــه ای تف و کلیش
ــی دار  ــاوت معن ــه ای تف ــود و کلیش ــه خ ــیب ب ــای آس ــدت رفتاره ــون ش ــرل در پس آزم کنت
ــودکان  ــگرانه ک ــای پرخاش ــر روی رفتار ه ــات ب ــن تمرین ــا ای ــت )P<0/05(. ام ــود داش وج
پســر مبتــا بــه ASD تأثیــر معنــاداری نشــان نــداد )P<0/05(. بــه طــورکل، نتایــج تحقیــق 
نشــان داد کــه تمرینــات منتخــب ادراکــی - حرکتــی در کاهــش فراوانــی و شــدت رفتارهــای 
کلیشــه ای و رفتارهــای آســیب بــه خــود کودکان            اختــال طیــف اتیســم موثــر بــوده اســت و 

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــب ب ــه مناس ــک مداخل ــوان ی ــه عن ــود ب ــنهاد می            ش پیش

واژه هــای کلیــدیواژه هــای کلیــدی::  مشــکات رفتــاری، تمرینــات ادراکی-حرکتــی، مهــارت، اختــال طیــف 
اتیســم، کلیشــه 

اختــالل طیــف اُتیســمASD( 1( یــک اختالل عصبــی- رشــدی2 
ــا نقــص مــداوم در مهارت هــای ارتباطی-اجتماعــی3  از  اســت کــه ب
جملــه نقــص در تعامــل اجتماعــی4، رفتارهــای ارتباطــی غیرکالمــی 

1. Autism Spectrum Disorder (ASD) 
2. Neurodevelopmental Disorder 
3. Social Communication Skills 
4. Social Interaction
5. Challenging Behaviors 
6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

ــالت  ــاری، تمای ــای رفت ــل الگوه ــز5 مث ــش برانگی ــای چال و رفتاره
یــا فعالیت هــای محــدود و تکــراری مشــخص می شــود )1(. در 
ــی6   ــالالت روان ــاری اخت ــای تشــخیصی و آم ــش پنجــم راهنم ویرای
ــول  ــای غیرمعم ــی و رفتاره ــات اجتماع ــص ارتباط ــر نق )DSM( ب

تأثیــر تمرینــات ادراکــی- حرکتــی بــر مشــکالت رفتــاری پســران اتیســم تأثیــر تمرینــات ادراکــی- حرکتــی بــر مشــکالت رفتــاری پســران اتیســم 
88 تــا  تــا 1212 ســال  ســال 
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تأکیــد بیشــتری شــده اســت )2(. ایــن اختــالالت معمــوالً قبــل از 
ــی  ــالل در خودماندگ ــه اخت ــوند ک ــر می ش ــالگی ظاه ــه س ــن س س
)اتیســم( در ایــن بیــن شــیوع بیشــتري دارد )1(. اختــالالت طیــف 
اتیســم بــا نقــص در ســه حــوزه رشــدی اجتماعــی شــدن، ارتبــاط، 
رفتارهــای کلیشــه ای و عالیــق محــدود شــناخته می شــوند. شــیوع 
ــر  ــک نف ــی ی ــودك آمریکای ــن 68 ک ــال 2013 از بی ــم در س اتیس
ــر دو  ــم در ه ــالل اتیس ــد. اخت ــزارش داده ش ــم گ ــه اتیس ــال ب مبت
ــر  ــران 5 - 4 براب ــي آن در پس ــا فراوان ــود، ام ــده می ش ــس دی جن
ــف  ــالل طی ــیوع اخت ــن ش ــت )2(. همچنی ــران اس ــتر از دخت بیش
ــر اســاس مطالعــه ای  ــا 18 ســال، ب ــران در ســنین 6 ت اتیســم در ای
ــر گــزارش شــده  در ســال 1398 از بیــن 10000کــودك 10 نف
ــف  ــات مختل ــه درج ــه ب ــاری ک ــی از مشــکالت رفت اســت )3(.  یک
در کــودکان اوتیســیک دیــده می شــود، رفتارهــای کلیشــه ای اســت. 
رفتارهــای کلیشــه ای بــه عنــوان رفتارهــای ثابــت تکــراری یــا توالــی 
ــای  ــرای کســب مهارت ه ــودك را ب ــی ک ــه توانای ــی اســت ک کارهای
انطباقــی محــدود می             ســازد. ایــن پدیــده اولیــن بــار در ســال 1701 
ــد )4(.  ــتیک رخ می ده ــودکان اتیس ــده و در 73 ٪ از ک ــزارش ش گ
ــع  ــوان یکــی از موان ــه عن ــودکان اتیســم، ب ــای کلیشــه ای ک رفتاره
ــرای ایــن کــودکان و تعامــالت اجتماعــی  ــرای مداخــالت ب اصلــی ب
آنهاســت )5(. در بســیاری از پژوهش هــا، محدودیت                هــای جســمانی 
ــی  ــل اصل ــوان یکــی از عل ــه عن ــی ب و ضعــف در مهارت هــای حرکت
بــروز مشــکالت رفتــاری از جملــه رفتارهــای کلیشــه ای بیــان شــده 
اســت و عنــوان می شــود کــه در هنــگام فعالیــت ورزشــی، ســالمت 
جســمی، عملکــرد هوشــی و ادراکــی و بســیاری از مشــکالت رفتــاری 
کــودکان اتیســتیک از جملــه رفتارهــای قالبــی آنهــا بهبــود می یابــد 
)6(. رفتارهــاي کلیشــه اي بــه عنــوان فعالیت هــاي عجیــب و غریــب 
و یــا فعالیت هــاي ارادي نامناســبی هســتند کــه بــه صورتــی عادتــی 
و تکــراري رخ می دهنــد )5(. از ایــن رو درمــان رفتارهــاي کلیشــه اي 
بــراي ایــن طیــف کــودکان یــک اولویــت اســت چــرا کــه وقــوع آن 
ممکــن اســت در تعامــالت خانوادگــی، یادگیــري آموزشــی و حرفــه 

ــط اجتماعــی تداخــل ایجــاد کنــد )7(. اي و همچنیــن رواب
واکنش هــای  کــه  می             کنــد  بیــان  حرکتــی  ادراکــی-  نظریــه 
ــکل  ــا را ش ــزی رفتار ه ــته مرک ــط، هس ــه محی ــودك ب ــی ک حرکت
ــن  ــه ای ــود ک ــی ب ــن محققان ــی از اولی ــارت7  یک ــد )8(. کف می ده
نظریــه را مطــرح کــرد. وی معتقــد بــود کــه تمــام رشــد ادراکــی از 

7. Kephart
8. Systematic Exploration
9. Intersensory Integration
10. Concept Formation
11. Motor Problems
12. MichelleSowaRuudMeulenbroek

سلســله مراتــب مهارت             هــای حرکتــی ناشــی می شــود. ایــن مراحــل 
ــاف  ــت ، اکتش ــرل حرک ــامل: کنت ــل ش ــی کام ــب پیچیدگ ــه ترتی ب
سیســتماتیک8، ادراك، یکپارچگــی بین حســی9، و در نهایــت شــکل 
ــی  ــالالت عصب ــیاری از اخت ــتند )9(. در بس ــوم10 هس ــری مفه گی
رشــدی ایــن فراینــد رشــد طبیعــی دچــار نقــص و اختــالل اســت.  
ــی  ــاری ب ــم رفت ــي از عالئ ــة بزرگ ــم مجموع ــه اتیس ــال ب ــراد مبت اف
هــدف را نشــان می دهنــد، این عالیم به خصوص در شرایط استرس             زا 
و تحریک کننده آشکارتر اســت. اما بارزترین رفتار حرکتي غیرمعمول 
که در آنهــا دیده مــیشود حرکات رفتاري و کلیشــه  ای بدن، اندام هــا 
ــر، تفســیر  ــر تعبی وانگشــتان اســت )10(. واژه ادراکــی - حرکتــی ب
ــای  ــد و تجربه             ه ــت می کن ــرك، دالل ــک مح ــه  ی ــرد ب ــخ ف و پاس
ــل  ــی تکام ــای اصل ــه، پایه  ه ــنین اولی ــده در س ــب ش ــی کس حرکت
ــرد را تشــکیل می             دهنــد. ادراك از همــان ابتــدا  ادراکــی حرکتــی ف
تحــت تأثیــر حرکــت قــرار می گیــرد و حرکــت نیــز بــه نوبــة خــود 

ــذارد )11(.  ــر می گ ــر ادراك تأثی ب
تمریــنهاي حرکتي در کــودکان مبتال به اتیسم می             توانــد منجــر 
ــی،  ــور کل ــه ط ــود )10(. ب ــه ای ش ــای کلیش ــش در رفتاره ــه کاه ب
ــم در دو  ــف اتیس ــالالت طی ــه اخت ــه              ای در حیط ــای مداخل برنامه  ه
ــن  ــال کاهــش و از بی ــه دنب ــه ب ــی ک ــد. برنامه             های ــرار دارن ــه ق طبق
ــای  ــانی، رفتار ه ــود آسیب             رس ــد خ ــی مانن ــای اضاف ــردن رفتاره ب
ــه  ــه ب ــی ک ــتند و برنامه             های ــاری11 هس ــکالت رفت ــه ای و مش کلیش
ــی،  ــای کالم ــد مهارت              ه ــراد اتیســتیک مانن ــای اف ــش مهارت               ه افزای
شــناختی و حرکتــی اقــدام می کنــد )11(. علی رغــم تأثیــرات مفیــد 
گــزارش شــده در نتیجــه تعــداد قابــل توجــه در مــورد تاثیــر ورزش 
و فعالیت هــای جســمانی بــر روی عملکــرد کــودکان)14-12(، 
ــازی  ــی س ــی و تخصص ــزم اثر بخش ــی در مکانی ــالء پزوهش ــوز خ هن
تمرینــات بــر روی عالئــم و مشــکالت رفتــاری کــودکان ASD  دیــده 
ــا  ــال 2016  ب ــروك12  در س ــوا و مولنب ــال س ــرای مث ــود، ب می ش
ــی  ــالت ورزش ــه مداخ ــده در زمین ــام ش ــش انج ــی 16 پژوه بررس
بــر عالئــم اتیســم، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نتایــج بــه دســت 
ــت.  ــاوت اس ــف متف ــم متخل ــی و عالئ ــای جمعیت ــده در ترکیبه آم
آنهــا پیشــنهاد کردنــد کــه پژوهش هایــی در زمینــه تاثیــر تمرینــات 
ــودکان  ــکالت ک ــوع مش ــاری ن ــم رفت ــدت عالئ ــر ش ــر ب تخصصی ت
ــه،  ــد ک ــان می دهن ــر نش ــات اخی ــود )15(. تحقیق ــام ش ASD انج

ــترده در  ــیوع گس ــودن و ش ــر ب ــت همه             گی ــه عل ــی ب ــص حرکت نقای

محبوب داداش زاده و همکاران
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ــی  ــای اصل ــد از ویژگی ه ــم می             توان ــف اتیس ــالالت طی ــال اخت مبت
ــر  ــی ب ــل توجه ــای قاب ــی             رود. پژوهش             ه ــمار م ــه ش ــالل ب ــن اخت ای
اثر بخشــی تمرینــات ورزشــی و حرکتــی تاکیــد دارنــد امــا بســیاری 
از آنهــا در مــورد تاثیــرات اختصاصــی و میــزان اثربخشــی بــر شــدت 
ــا در  ــه اجمــاع نرســیده             اند )16(. ب ــز اثر بخشــی آن ب ــم و مکانی عالئ
نظــر گرفتــن میــزان شــیوع، شــدت مشــکالت رفتــاری در پســران 
دچــار ASD هــدف ایــن پژوهــش تعییــن اثربخشــی تمرینــات 
ــی  ــم 8 ال ــران اتیس ــاری              پس ــکالت رفت ــر مش ــی ب ــی - حرکت ادراک

ــود. 12 ســال ب

روششناسیروششناسی
شرکت کننده هاشرکت کننده ها

پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی و بــه لحــاظ هــدف، کاربــردی 
ــون  ــون - پس آزم ــورت پیش آزم ــه ص ــز ب ــق نی ــرح تحقی ــود. ط ب
ــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش، شــامل تعــداد 63  ب
ــز  ــک مرک ــه ی ــاه ب ــول 4 م ــده در ط ــه کنن ــودك ASD مراجع ک
تخصصــی اتیســم در شــهر تهــران بــود. در یــک نمونه گیــری 
ــا  ــران 8 ت ــر از پس ــداد 16 نف ــی  تع ــورت تصادف ــه ص ــد ب هدفمن
ــیم  ــرل تقس ــش و کنت ــروه آزمای ــال ASD رودر دو گ ــاله مبت 12 س
شــدند. دو گــروه آزمایــش و کنتــرل براســاس متغیرهــای جمعیــت 
شــناختی ماننــد ســن مــادر، ســن فرزنــد، تحصیــالت، ســطح 
اجتماعی-اقتصــادی و همچنیــن نمــره ی کانــرز بــا اســتفاده از 
ــرار گرفتنــد  ــی مســتقل و کای اســکوئر مــورد مقایســه ق تحلیــل ت
و تفــاوت معنــاداری )P>0/05(  بیــن دو گــروه وجــود نداشــت. در 
طــول پژوهــش تعــداد 1 نفــر از شــرکت کننــدکان گــروه آزمایــش 
ــر و  ــش 7 نف ــروه آزمای ــة گ ــداد نمون ــت تع ــزش داشــت. در نهای ری
ــدگان در  ــرکت کنن ــن ش ــن س ــد. میانگی ــر ش ــرل 8 نف ــروه کنت گ
ــن  ــود. همچنی ــتاندارد 2/34 ب ــراف اس ــه 10/29 و انح ــروه مداخل گ
ــتاندارد 2/43  ــراف اس ــرل 10/25 و انح ــروه کنت ــنی گ ــن س میانگی
ــخیص ASD دارای  ــامل: تش ــش ش ــه پژوه ــای ورود ب ــود. معیاره ب
ــا  ــال ASD ب ــران مبت ــک، پس ــب روانپزش ــاری از جان ــکالت رفت مش
ــرکت در  ــه ش ــرم رضایت نام ــل ف ــال، تکمی ــا 12س ــن 8 ت ــن بی س
ــش،  ــه در پژوه ــرکت داوطلبان ــودك، ش ــب ک ــط مراق ــه توس مطالع
داشــتن تحمــل کافــی در حــدی کــه کــودك بتوانــد جلســه آزمــون 
یــا جلســات مداخلــه را تحمــل کنــد )بــا ارزیابــی محقــق( و رضایــت 

13. Carz
14. Schopler
15. The Behavior Problems Inventory
16. Johan Rohan
17. Rojahn

ــود. معیــار خــروج از  ــه ب ــرای همــکاری در برنامــه مداخل ــواده ب خان
ــش انصراف خانواده از ادامه پژوهش و غیبت بیش از سه جلسه  پژوه
به هر دلیل، داشــتن مشــکالت رفتــاری شــدید کــه منجــر بــه عــدم 

ــی.  ــی حرکت ــن ادراک ــابقه تمری ــکاری شــود، داشــتن س هم

ابزارابزار
آزمون کارز13

ــال 1988  ــم در س ــری اتیس ــخیص وغربالگ ــه تش ــون کارز  ک آزم
توســط اســچوپلر14 تهیــه شــده و دارای 15 آیتــم اســت. هــر آیتــم 
شــامل گزینه هــای: "مشــکلی وجــود نــدارد، کمــی نابهنجــار اســت، 
ــا 1، 2، 3 و 4  ــرای آنه ــب ب ــه ترتی ــه ب ــت ک ــدید" اس ــط. ش متوس
ــا 160  ــن 15 ت ــون بی ــود. در کل آزم ــه می ش ــر گرفت ــره در نظ نم
نمــره خواهــد داشــت کــه از نمــرة 30 باالتــر تشــخیص اتیســم داده 
ــط و  ــا متوس ــف ت ــم ضعی ــه اتیس ــا 36 درج ــرة 30 ت ــود. نم می ش
36 تــا 60، نمــرة میــزان اتیســم شــدید خواهــد بــود. ثبــات درونــی 
ــور کل  ــه ط ــون ب ــن آزم ــم چنی ــا و ه ــر مقیاس ه ــک از زی ــر ی ه
ــان  ــت. محقق ــده اس ــن ش ــاخ تعیی ــای کرونب ــف آلف ــق ظری از طری
ضریــب آلفــای کرونبــاخ 9/. بــرای رفتارهــای کلیشــه ای 89/. بــرای 
ارتبــاط، 93/. بــرای تعامــل اجتماعــی، 88/. بــرای اختــالالت رشــدی، 
و 96/. در نشــانه شناســی اتیســم را بــه دســت آورده  انــد )کادســجو و 

ــره توســلی، 1389(. همــکاران، نقــل از تذک

)BPI( 15پرسشنامه مشکات رفتاری
ــده  ــه ش ــان16  تهی ــس روه ــط جوهان ــه توس ــنامه ک ــن پرسش در ای
ــه  ــی، رفتارهــای آســیب ب ــا قالب ــم )رفتارکلیشــه ای ی و دارای 3 آیت
خــود، رفتارهــای پرخاشــگرانه( اســت. پایایــی و روایــی پرسشــنامه 
ــد  ــوان پدی ــه عن ــکاران )ب ــان17 و هم ــط رج ــال 2001 توس در س
ــال  ــراد مبت ــره از اف ــه 425 نف ــک نمون ــنامه( در ی ــدگان پرسش آورن
بــه اختــالالت ذهنــی دارای مشــکالت رفتــاری بررســی شــده اســت. 
ــراد  ــه 130 نفــره از اف ــز در یــک نمون همچنیــن در ســال 2009 نی
مبتــال بــه اختــالالت ذهنــی دارای مشــکالت رفتــاری تمامــی 
ــار  ــامل رفت ــاری ش ــکالت رفت ــی مش ــرم ارزیاب ــای ف ــر مقیاس ه زی
ــود  ــه خ ــیب ب ــه ای و رفتارآس ــار کلیش ــرب، رفت ــگرانه - مخ پرخاش
ــب84/.،  ــه ترتی ــوده و ب ــوردار ب ــی برخ ــنجی باالی ــره درون س از نم
ــاي  ــا رفتاره ــاط ب ــی در ارتب ــازگاری درون ــد. س 75/.، 82/. می باش
کلیشــه اي90/. بــوده اســت )19(. در ایــران نیــز در مطالعــة جــوادی 
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پیرامــون بررســی رفتارهــاي کلیشــه اي در کــودکان مبتــال بــه کــم 
تــوان ذهنــی اعتبارســنجی آن از طریــق بازآزمایــی ســنجیده شــده و 
دارای پایایــی90 درصــدی اســت. از لحــاظ روایــی نیــز اشــکال مهمی 
ــکالت  ــاس مش ــار مقی ــی و اعتب ــد )20(. روای ــر آن وارد ننموده  ان ب
ــه  ــال ب ــودکان مبت ــن ک ــه از والدی ــک نمون ــودکان در ی ــاری ک رفت
اختــالل طیــف اتیســم مراجعــه کننــده بــه مراکــز تخصصــی اتیســم 
ــن  ــه ای ــان داد ک ــر، نش ــش حاض ــای پژوه ــد. یافته ه ــی ش بررس
ــوردار  ــودکان برخ ــن ک ــن والدی ــبی در بی ــار مناس ــاس از اعتب مقی
ــی مقیــاس مشــکالت رفتــاری کــودکان  ــرای بررســی پایای اســت. ب
ــرای  ــاخ ب ــای کرونب ــد. آلف ــتفاده ش ــاخ اس ــای کرونب ــب آلف از ضری
مولفــة رفتارهایــی کلیشــه ای، رفتارهایــی پرخاشــگری و آســیب بــه 
ــه دســت آمــد. آلفــای  ــه ترتیــب 0/914، 0/917، 0/879، ب خــود ب
کرونبــاخ بــرای کل مقیــاس 0/909 بــه دســت آمــد. نتایــج حاکــی 
از ایــن اســت کــه ایــن مقیــاس از اعتبــار خوبــی برخــوردار اســت و 
می تــوان بــرای اندازه گیــری مشــکالت رفتــاری کــودکان مبتــال بــه 

ــرد.  اتیســم از آن اســتفاده ک

روش اجراروش اجرا

در یــک جلســه حضــوری، تمامــی اطالعاتــی کــه مربــوط بــه 
 ،ASD ــار ــودکان دچ ــن ک ــه والدی ــود، ب ــرح ب ــرکت کنندگان ط ش
ــون  ــه، آزم ــت آگاهان ــا رضای ــد. ب ــرح داده ش ــق ش ــب محق از جان
کارز18 بــر روی والدیــن کــودکان اتیســم، کــه بــه صــورت هدفمنــد 
ــه دلیــل خودگزارشــی  انتخــاب شــده اند، اجــرا شــد. ایــن آزمــون ب
بــودن، و نیــاز بــه مشــاهده گــری رفتــاری والدیــن در محیــط واقعــی 
ــون  ــد، پیش آزم ــه بع ــن اجــرا شــد. در مرحل ــر روی والدی زندگــی ب
ــان19   ــس روه ــاری جوهان ــکالت رفت ــنامه مش ــتفاده از پرسش ــا اس ب
ــن کــودکان هــر دو گــروه اجــرا شــد. ســپس  ــر روی والدی )BPI( ب
پروتــکل تمرینــات ادراکــی - حرکتــی در 6 هفتــه متوالــی )هفتــه  ای 
ــام  ــش انج ــروه آزمای ــر روی گ ــه ب ــه 45 دقیق ــه( و هرجلس 2 جلس
ــر روی گــروه کنتــرل  ــن مــدت ب ــه  ای در ای ــی هیــچ مداخل شــد ول
ــدا 5 دقیقــه  ــات ادراکــی - حرکتــی شــامل: ابت انجــام نشــد. تمرین
ــه  ــی و 30 دقیق ــات کشش ــه تمرین ــدن و 5 دقیق ــن و دوی راه رفت

18. Carz
19. The Behavior Problems Inventory

ــدن  ــن آم ــن و پایی ــاال رفت ــامل ب ــی ش ــی - حرکت ــات ادراک تمرین
بــا زاویه  هــا و  انــواع مســیرهای مختلــف  از  از پلــه، گذشــتن 
شــکل های مختلــف در قالــب انــواع مختلــف الگوهــای حرکتــی بــه 
صــورت چهــار دســت پــا رفتــن، ســینه خیــز رفتــن، راه رفتــن روی 
ــا پــای راســت و حمــل کــردن یــک  تختــه تعــادل، لی لــی رفتــن ب
تــوپ بــا دســت چــپ، لی لــی رفتــن بــا پــای چــپ و حمــل کــردن 
یــک تــوپ بــا دســت راســت، پریــدن، دویــدن، پرتــاپ تــوپ هــدف، 
دریافــت و ارســال تــوپ، حــرکات هدفمنــد )پرتــاپ دارت( و 5 
دقیقــه تمرین هــای برگشــت بــه حالــت اولیــه )17, 18(. پس آزمــون 
بــا پرسشــنامه مشــکالت رفتــاری بــرای همــه والدیــن کــودکان هــر 
ــه منظــور  ــی کار ب ــان مراحــل اصل ــس از پای ــروه اجــرا شــد. پ دو گ
رعایــت اصــول اخالقــی بــا دریافــت کــد اخــالق پژوهشــی 46856، 
ــر روی  ــی ب ــی - حرکت ــکل ادراک ــد اثربخشــی پروت ــال تایی ــه دنب ب
ــن شــرکت کننــدگان، 12 جلســه  ــت والدی گــروه آزمایشــی و رضای
ــز  ــرل نی ــروه کنت ــرای گ ــی، ب ــی - حرکت ــات ادراک ــکل تمرین پروت

اجــرا شــد.

روش آماریروش آماری

داده هــای بــه دســت آمــده از شــرکت  کننده  ها، بــا اســتفاده از 
تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره )MANOVA( مــورد آزمــون قــرار 

ــت.  گرف

نتایجنتایج
جهــت بررســی توزیــع طبیعــی داده هــا در گــروه مداخلــه و 
ــک  ــاپیرو- ویل ــون ش ــون از آزم ــون و پس آزم ــرل در پیش آزم کنت
ــون  ــا در پیش آزم ــی داده  ه ــع طبیع ــة توزی ــد. مفروض ــتفاده ش اس
ــه  ــیب ب ــای آس ــدت رفتاره ــی و ش ــای فراوان ــون مولفه ه و پس آزم
ــود  ــرار ب خــود ، رفتارهــای کلیشــه ای و رفتارهــای پرخاشــگرانه برق

.)P>0/05(
شــدت  و  فراوانــی  مولفه هــای  اســتاندارد  انحــراف  و  میانگیــن 
ــای  ــه ای و رفتاره ــای کلیش ــود ، رفتاره ــه خ ــیب ب ــای آس رفتاره

پرخاشــگری در جــدول 1 گــزارش شــده اســت.

18. Carz
19. The Behavior Problems Inventory

محبوب داداش زاده و همکاران
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جهــت تعییــن اثــر خالــص مداخلــه، تفاوت هــای اولیــه آزمودنی هــا 
بهتریــن  کــه  می شــود،  کــم  پس آزمــون  از  پیش آزمــون  در 
روش آمــاری، تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری اســت )21(. 
ــراری  ــری، برق ــد متغی ــس چن ــل کوواریان ــرای تحلی ــش از اج پی
ــن  ــت. همچنی ــرار گرف ــورد بررســی ق ــل م ــن تحلی ــای ای مفروضه ه
نتایــج همگنــی واریانــس لویــن بــرای پس آزمــون مولفه هــای 
فراوانــی و شــدت رفتارهــای آســیب بــه خــود، رفتارهــای کلیشــه ای 
ــام  ــرای تم ــه ب ــود ک ــن ب ــی از ای ــگری حاک ــای پرخاش و رفتاره
ــت )P>0/05( و  ــرار اس ــس برق ــی واریان ــة همگن ــا مفروض مؤلفه ه
بــرای انجــام تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــره مانعــی وجــود نــدارد. 
ــس، همگنــی  یکــی دیگــر از مفروضه هــای اجــرای تحلیــل کوواریان
ضریــب رگرســیون متغیرهــای هم پــراش )پیش آزمون هــا( روی 
متغیرهــای وابســته )پس آزمون هــا( اســت. بــه منظــور بررســی ایــن 
مفروضــه، آزمــون اثــرات بیــن آزمودنــی اجــرا شــد. در ایــن تحلیــل 
ــر  ــی متغی ــر تعامل ــته و اث ــر وابس ــوان متغی ــه عن ــون ب ــه پس آزم ک
ــر  ــر در نظ ــع اث ــوان منب ــه عن ــون، ب ــروه( *پیش آزم ــتقل )گ مس
ــون،  ــی گروه*پیش آزم ــر تعامل ــرای اث ــر F ب ــه می شــود، مقادی گرفت
ــود  ــادار نب ــا معن ــدام از مؤلفه ه ــچ ک ــرای هی ــاری ب ــاظ آم ــه لح ب
ضرایــب  کــه  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  بنابرایــن   ،)P>0/05(
ــدار  ــا مق ــون ام باکــس ب ــن آزم رگرســیون همگــون اســت. همچنی
F )6 ،1150( =1/02 ،P=0/41( 8/20( بــرای فراوانــی مشــکالت 
ــرای  ــدار F )6 ،1150( =0/74 ،P=0/62( 5/96( ب ــا مق ــاری و ب رفت
شــدت مشــکالت رفتــاری نشــان می دهــد کــه ماتریــس کوواریانــس 
ــر  ــن متغی ــرض وجــود رابطــه خطــی بی ــون اســت. ف ــا همگ داده ه
وابســته و متغیــر هم پــراش نیــز، بــه عنــوان یــک فــرض بنیــادی در 
ــا اســتفاده از نمــودار رگرســیونی مــورد  تحلیــل کوواریانــس)22(، ب

ــای  ــا متغیره ــته ب ــای وابس ــی متغیره ــت. تمام ــرار گرف ــی ق بررس
ــتند. ــی داش ــة خط ــود رابط ــراش خ هم پ

ــرای  ــری ب ــد متغی ــس چن ــل کوواریان ــه تحلی ــوط ب ــای مرب یافته ه
ــر روی  ــی ب ــات منتخــب ادراکی-حرکت ــوزش تمرین ــر آم بررســی اث
مشــکالت رفتــاری شــامل )فراوانــی و شــدت رفتارهــای آســیب بــه 
ــدا  ــس المب ــتفاده از ویلک ــا اس ــگری( ب ــه ای و پرخاش ــود، کلیش خ
آزمــون شــد. نتایــج نشــان داد کــه متغیرهــای پیش بیــن بــا مــالك 
ــی  ــون حاک ــادار )P<0/05( پیش آزم ــدار F معن ــد و مق ــه دارن رابط
ــن دو  ــه بی ــت ک ــن اس ــی از ای ــج حاک ــت. نتای ــه اس ــن نتیج از ای
ــی  ــای فراوان ــی از مولفه ه ــل یک ــرل در حداق ــه و کنت ــروه مداخل گ
 )F)8 ،3(=12/96 ،P=0/001 ،η2=0/83( ــودکان ــاری ک ــکالت رفت مش
 ،η2=0/87( ــودکان ــاری ک ــکالت رفت ــدت مش ــا ارزش 0/17 و ش ب
F )8 ،3(=17/23 ،P=0/001( بــا ارزش 0/13 تفــاوت معنــادار وجــود 

دارد. 
فراوانــی  متغیرهــای  تک متغیــری  کوواریانــس  تحلیــل  نتایــج 
ــه خــود، کلیشــه ای و پرخاشــگری در جــدول2  رفتارهــای آســیب ب
ــاوت  ــه تف ــت ک ــن اس ــی از ای ــج حاک ــت. نتای ــده اس ــزارش ش گ
ــی رفتارهــای  ــه و کنتــرل در دو مؤلفــه فراوان بیــن دو گــروه مداخل
 )P<0/05( ــادار ــه ای معن ــای کلیش ــی رفتاره ــی، و فراوان خودجرح
می باشــد و نشــان می دهــد کــه آمــوزش تمرینــات منتخــب 
ادراکــی - حرکتــی بــر روی گــروه مداخلــه موثــر بــوده اســت. آمــارة 
اتــا بــرای مولفه هــای فراوانــی رفتارهــای آســیب بــه خــود، و فراوانــی 
رفتارهــای کلیشــه ای بــه ترتیــب 0/62، و 0/82 می باشــد کــه نشــان 
ــای  ــرات مولفه ه ــد از تغیی ــب 62و 82 درص ــه ترتی ــه ب ــد ک می ده
فراوانــی رفتارهــای آســیب بــه خــود، و فراوانــی رفتارهــای کلیشــه ای 
ناشــی از آمــوزش تمرینــات منتخــب ادراکــی - حرکتــی می باشــد. 

متغیر

گروه کنترلگروه مداخله

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

MSDMSDMSDMSD

29/1410/6714/295/8232/255/1233/508/57فراوانی رفتارهای آسیب به خود

53/8612/4033/718/3056/504/9965/008/02فراوانی رفتارهای کلیشه ای

27/574/3125/144/4525/003/0224/382/67فراوانی رفتارهای پرخاشگری

29/574/3117/292/2930/255/4427/633/93شدت رفتارهای آسیب به خود

52/298/0430/578/3445/251/7551/009/58شدت رفتارهای کلیشه ای

8/712/9311/714/5715/504/0023/384/84شدت رفتارهای پرخاشگری

جدولجدول11.. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای فراوانی رفتارهای آسیب به خود ، کلیشه ای و پرخاشگری
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همچنیــن نتایــج حاکــی از ایــن بــود کــه دو گــروه مداخلــه و کنتــرل 
 )P>0/05( در فراوانــی رفتارهــای پرخاشــگرانه بــا یکدیگــر تفاوتــی
ندارنــد و مداخلــة آمــوزش تمرینــات منتخــب ادراکــی - حرکتــی بــر 

ــر نبــوده اســت.  روی فراوانــی رفتارهــای پرخاشــگرانه موث
نتایــج تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــری متغیرهــای شــدت 
رفتارهــای خودجرحــی، کلیشــه ای و پرخاشــگری در جــدول 2 نیــز 
حاکــی از ایــن اســت کــه تفــاوت بیــن دو گــروه مداخلــه و کنتــرل 
ــای  ــدت رفتاره ــی، و ش ــای خودجرح ــدت رفتاره ــه ش در دو مؤلف
کلیشــه ای معنــادار اســت )P<0/05( و نشــان می دهــد کــه آمــوزش 

ــر  ــه موث ــروه مداخل ــر روی گ ــی ب ــات منتخــب ادراکی-حرکت تمرین
بــوده اســت. آمــارة اتــا بــرای مولفه هــای شــدت رفتارهــای آســیب 
ــه  ــه ب ــد ک ــای کلیشــه ای نشــان می ده ــه خــود، و شــدت رفتاره ب
ترتیــب 49، و 62 درصــد از تغییــرات مولفه هــای شــدت رفتارهــای 
خودجرحــی، و شــدت رفتارهــای کلیشــه ای ناشــی از آمــوزش 
ــاداری  ــدم معن ــن ع ــی می باشــد. همچنی ــی- حرکت ــات ادراک تمرین
)P<0/05( شــدت رفتارهــای پرخاشــگری نشــان می دهــد کــه ایــن 
ــته  ــری نداش ــگری تأثی ــای پرخاش ــدت رفتاره ــر روی ش ــه ب مداخل

اســت. 

منبع 

اثر
SSDf       MS    F   P η2وابسته

گروه

1095/7911095/7916/200/0010/62پس آزمون فراوانی آسیب به خود

2705/9312705/9345/740/0010/82پس آزمون فراوانی کلیشه ای

3/3813/380/920/360/08پس آزمون فراوانی پرخاشگری

71/25171/259/490/010/49پس آزمون شدت آسیب به خود

534/521534/5215/980/0010/62پس آزمون شدت کلیشه ای

105/161105/165/130/050/34پس آزمون شدت پرخاشگری

جدولجدول22.. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری متغیرهای فراوانی رفتارهای آسیب به خود، کلیشه ای و پرخاشگری

محبوب داداش زاده و همکاران

همچنیــن نمــودار میانگیــن پس آزمــون مولفه هــای فراوانــی و 
ــگری در  ــه ای و پرخاش ــود ، کلیش ــه خ ــیب ب ــای آس ــدت رفتاره ش

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 1 نش ــرل در ش ــه و کنت ــروه مداخل دو گ

شکل شکل 11.. میانگین دو گروه مداخله و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون مولفه ها.
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بحثبحث
ــی -  ــات ادراک ــر تمرین ــن پژوهــش بررســی تأثی ــدف از انجــام ای ه
حرکتــی بــر روی مشــکالت رفتــاری پســران اتیســم 8 تــا 12ســال 
مبتــال بــه ســطح دو بــود. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه تمرینــات 
ادراکــی - حرکتــی  تاثیــر معنــاداری در رفتارهــای کلیشــه ای 
پســران مبتــال بــه ســطح دو اختــالل طیــف اتیســم، دارد. بــه عبــارت 
دیگــر تمرینــات ارائــه شــده توانســته اســت در حــد قابــل توجهــی 
ــش  ــدگان را کاه ــرکت کنن ــه ای در ش ــای کلیش ــانه های رفتاره نش
ــینی  ــات، حس ــای مطالع ــا یافته  ه ــش ب ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ده
رنانــی)22( ، برکلــی، زیتــل، نیــکل )10(، لوینســون)11(، ییلمــاز و 
همکارانــش)23( همســو بــود. همچنیــن بــا نتایــج مطالعــه پروپــاس 
ــش  ــی در کاه ــای بدن ــد)24( در خصــوص اثر بخشــی فعالیت ه و ری
ــا اختــالل اتیســم، همســو اســت. رفتارهــای کلیشــه ای کــودکان ب

ــای  ــق بازخورده ــی از طری ــای حرکت ــه فعالیت ه ــت ک ــوان گف می ت
کاهــش  در  می تواننــد  کلیشــه ای،  رفتارهــای  مشــابه  حســی 
ــا  ــری داشــته باشــند.  هماهنــگ ب رفتارهــای کلیشــه ای نقــش موث
ــد  ــای حســی تولی ــاز خورد ه ــا ب ــن تفســیر حــرکات کلیشــه ای ب ای
ــن  ــوند و ای ــظ می ش ــای ورزشــی حف ــام فعالیت ه ــس از انج ــده پ ش
ــای مشــابهی را  ــه بازخورده ــی ک ــا حرکات حــرکات ممکــن اســت ب
ایجــاد می کننــد جایگزیــن شــوند و یــا از بیــن برونــد.  بنابرایــن هــر 
چــه هــم پوشــانی حــرکات جســمانی و حــرکات کلیشــه ای بیشــتر 
باشــد، تأثیــر حــرکات بدنــی در کاهــش یــا از بیــن بــردن حــرکات 
کلیشــه ای بیشــتر خواهــد بــود )25(. عوامــل دیگــری کــه می  تــوان 
ــک  ــه تحری ــن اســت ک ــاری کلیشــه ای باشــد ای ــل کاهــش رفت دلی
ــا  ــه وجــود آمــده از طریــق تمریــن ممکــن اســت مشــابه ب بدنــی ب
آن چیــزی باشــد کــه از طریــق رفتارهــای کلیشــه  ای بــه وجــود مــی 
ــودکان و  ــی ک ــای حرکت ــت مهارت  ه ــا تقوی ــع، ب ــد)26(. در واق آی
بــه دنبــال آن انســجام سیســتم ادراکی-حرکتــی عصبــی رفتارهــای 

ــوند. ــن میش ــر جایگزی ــای هدفمندت ــا رفتاره ــه های ب کلیش
از طرفــی دیگــر، پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه تمرینــات ادراکــی - 
حرکتــی موجــب بهبــود معنــادار رفتارهــای آســیب بــه خــود پســران 
ــورد  ــود. در م ــم می ش ــف اتیس ــالل طی ــطح دو اخت ــه س ــال ب مبت
اثربخشــی روی رفتارهــای آســیب بــه خــود، نتایــج، پژوهــش نشــان 
داد کــه تمرینــات منتخــب ادراکــی - حرکتــی موجب بهبــود معنادار 
ــه  ــال ب ــران مبت ــود پس ــه خ ــیب ب ــای آس ــی رفتاره ــدت و فراوان ش
ســطح دو اختــالل طیــف اتیســم شــد. ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش 

20. J. ulrich
21. Nicholson
22. Bodfish
23. Rivera, Paola

ــون21   ــد )11(، نیکلس ــون و ری ــی)10(، لوینس ــخ20 )27(، برکل اولری
ــی  ــود. پژوهش ــو ب ــکاران)19( همس ــگ و هم ــکاران )28(، وون و هم
بیــان می کننــد کــه تمرینــات حرکتــی متنــوع می توانــد رفتارهــای 
ــش  ــم را کاه ــالل اتیس ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــود ک ــه خ ــیب ب آس
ــه  ــن نتیج ــه ای ــه ب ــش اولی ــن پژوه ــی چندی ــا بررس ــا ب ــد، آنه ده
ــا  ــن اختــالل ب ــال ای ــاری کــودکان مبت رســیدند کــه مشــکالت رفت
ــع در  ــان جام ــه درم ــی ب ــاری و حرکت ــه شــدن مداخــالت رفت اضاف
ــن ماتســون و  ــد. همچنی ــی کاهــش یاب ــل توجه ــی قاب ســطح بالین
ــرای بهبــود  ــر ب ــاری موث ــا بررســی مداخــالت رفت همــکاران )29( ب
ــه  ــد ک ــان می کنن ــن بی ــود، چنی ــه خ ــیب ب ــاری آس ــم رفت عالئ
می تــوان از تمرین هــای رفتــاری و حرکتــی کــه در غالــب آموزشــی 

اعمــال شــوند. 
یکــی از ابتدایی  تریــن پاســخ های رفتــاری کــودك از نــوع حرکتــی- 
عضالنــی اســت، بنابرایــن برخــورداری کــودك از یــک زمینــه غنــی 
ــود  ــرای بهب ــه  ای ب ــوان پای ــه عن ــی، ب و اســتوار از تجربه  هــای حرکت
مهارت  هــای رفتارهــای سازشــی از اهمیــت بســیاری برخــوردار 
ــل  ــی مث ــی - حرکت ــات ادراک ــه تمرین ــر ، ارائ ــوی دیگ ــت. از س اس
حــرکات هدفمنــد و مســتمر، می توانــد اســترس بــا کاهــش اســترس 
ــری  ــه صــورت موث ــن کاهــش اســترس ب ــراه باشــد، ای و تنــش هم
ــودکان  ــود ک ــه خ ــیب ب ــی، آس ــش خودتحریک ــر کاه ــد ب می توان

ــرای تحریــک سیســتم عصبــی منجــر شــود)14(.   ب
ــات منتخــب  ــه تمرین ــن پژوهــش نشــان داد ک ــج ای ــن نتای همچنی
ــگرانه/  ــای پرخاش ــر رفتاره ــاداری ب ــر معن ــی تاثی ــی - حرکت ادراک
مخــرب پســران مبتــال بــه ســطح دو اختــالل طیــف اتیســم نداشــت. 
بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از تعییــن اثربخشــی تمرینــات 
منتخــب ادراکــی - حرکتــی بــر شــدت و فراوانــی رفتارهــای 
ــه  ــاداری چ ــه ASD، کاهــش معن ــال ب ــگرانه در پســران مبت پرخاش
ــا  ــت. ب ــده اس ــاهده نش ــاری مش ــر آم ــه از نظ ــی و چ ــر بالین از نظ
توجــه بــه بررســی پیشــینه پژوهشــی موجــود در حیطــة مداخلــه بــر 
روی رفتارهــای پرخاشــگرانه در کــودکان مبتــال بــه اختــالل طیــف 
ــی  ــه پژوهش های ــن مولف ــی ای ــدف بررس ــا ه ــی ب ــم، پژوهش اتیس
و  بودفیــش22    ،)30( و همــکاران  کومــو  دیــا  یافــت می شــود 
همــکاران )31( ریورا،پائــوال23 )32(. پژوهش هــای موجــود بیشــتر در 
مــورد توصیــف و ابعــاد پرخاشــگری در قالــب رفتارهــای مشکل ســاز 
اتیســم صــورت گرفتــه انــد)33(. البتــه درمان هــای داروئــی و اثــرات 
آن بــر ایــن رفتــار مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت کــه از چندیــن 
دهــه گذشــته، مــورد مناقشــه اســت )34( بــا توجــه بــه بررســی های 
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ــی  ــه عنــوان یــک مطالعــه مقدمات ــن پژوهــش ب ــه، ای صــورت گرفت
ــگری  ــی پرخاش ــد عامل ــت چن ــه ماهی ــه ب ــا توج ــت و ب ــرح اس مط
ــن  ــی ای ــد اثربخش ــر می  رس ــه نظ ــناختی آن، ب ــی روانش و پیچیدگ
ــی،  ــالت داروی ــایر مداخ ــراه س ــه هم ــت ب ــر اس ــالت را بهت مداخ
روانشــناختی، هیجــان محــور و رفتــار دررمانــی بررســی کــرد )35(. 
از جملــه محدودیت هــای پژوهــش همــکاری کــم خانواده  هــا، 
ــدت،  ــاه م ــی کوت ــای زمان ــرای پیگیری  ه ــان ب ــود زم ــکل کمب مش
طــول  در  اثر بخشــی  ثبــات  و  اثر بخشــی  بررســی  جهــت  در 
ــش،  ــن پژوه ــل از ای ــج حاص ــاس روش و نتای ــر اس ــود. ب ــان ب زم
ــدت و  ــای کوتاه م ــا پیگیری ه ــش ب ــن پژوه ــود ای ــنهاد می ش پیش
ــداری  ــه و پای ــدت مداخل ــرات درازم ــن اث طوالنی مــدت جهــت تعیی
نتایــج تکــرار شــود، اثربخشــی ایــن شــیوه بــر روی دیگــر مولفه  هــا، 
بخصــوص عالئــم دیگــر اتیســم در کــودکان مبتــال، مثــل رفتارهــای 
اجتماعــی، اضطــراب از جمــع مــورد بررســی قــرار گیــرد و اجــرای 
ــه ســایر اختــالالت  ــر روی کــودکان مبتــال ب پژوهش هــای مشــابه ب
ــن  ــزی و همچنی ــج مغ ــالل فل ــل اخت ــن مث ــدی مزم ــی رش عصب
مقایســه نتایــج آنهــا بــا نتایــج ایــن پژوهــش ســودمند خواهــد بــود. 

نتیجهگیرینتیجهگیری
یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان دادکــه تمرینــات ادراکــی - 
حرکتــی موجــب کاهــش رفتارهــای کلیشــه ای و رفتارهــای آســیب 
بــه خــود کــودکان ASD موثــر بــوده اســت. امــا تمرینــات منتخــب 
پرخاشــگرانه  رفتارهــای  اســت،  نتوانســته  حرکتــی   - ادراکــی 
کــودکان پســر متبــال بــه ASD کاهــش دهــد. بــر اســاس ایــن نتایــج 
ــی  ــه هفتگ ــر برنام ــی ب ــی- حرکت ــات ادراک ــود تمرین ــه میش توصی
ــرای والدیــن،  ــج ایــن پژوهــش ب ایــن کــودکان گنجــاده شــود. نتای
متخصصــان ســالمت روان، متخصصــان رفتــار حرکتــی، حــوزه تعلیــم 
و تربیــت و سیاســت گــذاران حــوزه آسیب شناســی رشــدی کــودك 

امیــدوار کننــده اســت. 

مالحظاتاخالقیمالحظاتاخالقی
حامی مالیحامی مالی

ایــن تحقیــق هیچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تامیــن مالــی 
در بخش هــای عمومــی، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگانمشارکت نویسندگان

محبــوب داداش زاده: ایــده اولیــه پژوهــش، جمــع آوری و تحلیــل 
داده هــا، تفســیر نتایــج و تهیــه پیشــنویس دســت نوشــته

جمــال فاضــل کلخــوران: ایــده اولیــه پژوهــش، ویرایــش و تاییــد 

نهایــی دســت نوشــته

تعارض منافعتعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تقدیر و قدردانیتقدیر و قدردانی

از تمــام کســانی کــه مــا را در انجــام ایــن تحقیــق یــاری فرمودنــد، 
ــم.  ــی می کنی ــن کــودکان اوتیســم تشــکر و قدردان خصوصــا والدی

محبوب داداش زاده و همکاران
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