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مقاله پژوهشی

تأثیر یک دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد تعادلی،
سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتال به اختالل اوتیسم

1گروه رفتار حرکتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران 2گروه پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران؛ 3گروه رفتار حرکتی،
دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
تاریخ پذیرش96/6/5 :

تاریخ دریافت96/4/10 :

چکیده:
زمينه و هدف :اوتيسم یکی از شایع ترین اختالالت تأثيرگذار بر کودکان می باشد .افراد مبتال به اختالل اوتيسم
در بسياری از مهارت های حرکتی مانند تعادل و سرعت راه رفتن دچار مشکل می باشند .هدف از مطالعه حاضر
بررسی تأثير یک دوره فعاليت های حرکتی همراه با موسيقی بر عملکرد تعادلی و سرعت دویدن در کودکان مبتال
به اختالل اوتيسم  6تا  9ساله بود.
روش بررسی :روش انجام تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربی بود .از بين کودکان مبتال به اختالل اوتيسم در مراکز
نگهداری از کودکان اوتيسم شهر اصفهان در سال  1396تعداد  16نفر با استفاده از آزمون های غربالگری انتخاب و
پس از سنجش عملکرد تعادلی ،سرعت دویدن و چابکی به وسيله آزمون  Bruininks Oseretskyبه عنوان پيش آزمون،
به صورت تصادفی به دو گروه  8نفره (مداخله و کنترل) تقسيم شدند .در ادامه گروه مداخله ،فعاليت های حرکتی
همراه با موسيقی را برای  8هفته و هر هفته  3جلسه انجام دادند و در انتها دوباره از کليه افراد به وسيله اندازه گيری
عملکرد تعادلی ،سرعت دویدن و چابکی پس آزمون به عمل آمد .به منظور بررسی توزیع طبيعی
داده های تحقيق از آزمون شاپيرو ویلک و برای آزمون فرضيه تحقيق از آزمون تحليل کواریانس با استفاده از
نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
یافته ها :یافته های تحقيق حاضر نشان داد ،بين گروه ها از نظر سن ،بهره هوشی و شدت اوتيسم همگن بودند.
یافته های تحقيق همچنين نشان داد که فعاليت های حرکتی همراه با موسيقی در گروه مداخله بر عملکرد تعادلی،
سرعت دویدن و چابکی کودکان مبتال به اختالل اوتيسم موثر بود و به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل
بهبود یافت (.)P=0/001
نتيجه گيری :با توجه به نتایج به دست آمده ،فعاليت های حرکتی همراه با موسيقی می تواند برای بهبود عملکرد
تعادلی ،سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتال به اختالل اوتيسم در نظر گرفته شود .از این رو استفاده از
فعاليت های حرکتی همراه با موسيقی به عنوان یک روش مداخله ای مناسب برای کودکان مبتال به اختالل اوتيسم
پيشنهاد می شود.
واژه های کليدی :اختالل طيف اوتيسم ،فعاليت های حرکتی ،تعادل پوسچرال ،سرعت راه رفتن.

مقدمه:
اختالل طیف اوتیسم از گروه اختالالت رشدی

و مشکالت زیادی در زمینه های مختلف در این کودکان

عصبی است که به وسیله نقص در واکنش های اجتماعی،

دیده می شود ،به طوری که می توان گفت این کودکان

نقص در ارتباطات کالمی و غیرکالمی و همچنین

دارای طیف وسیعی از اختالالت روانشناختی و پزشکی

رفتارهای تکراری و محدود مشخص می شود .اختالالت

هستند ( .)1مراکز کنترل و پیشگیری در جهان میزان شیوع

*

نویسنده مسئول :مشهد -دانشگاه فردوسی مشهد -گروه رفتار حرکتی -تلفنE-mail: sohrabi@um.ac.ir ،09155035459 :
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هادی مرادی ،1مهدی سهرابی ،*1حمیدرضا طاهری ،1عزت خداشناس ،2احمدرضا موحدی

3

هادی مرادی و همکاران

فعالیت های همراه موسیقی و عملکرد تعادلی در بیماران اوتیسم

کرده اند ( .)2در ایران نیز شیوع اوتیسم  26/6در هر

همکاران ،بهرامی و همکاران و  Sowaو ،Meulenbroek

 10000نفر گزارش شده است ( .)3با وجود این که

 Schmitz Olinو همکاران به بررسی تأثیر تمرین های

اوتیسم ،به عنوان یک اختالل اجتماعی شناخته شده است،

حرکتی بر روی کودکان اوتیسم پرداختند؛ به این نتیجه

این افراد دارای مشکالت دیگری نیز هستند .به عنوان

رسیدند که انجام این تمرینات می تواند در کاهش

نمونه Green ،و همکاران ،در تحقیق خود نشان دادند که

رفتارهای کلیشه ای ،افزایش پاسخ های مناسب و نیز

 %79کودکان مبتال به اوتیسم اختالالت حرکتی واضح و

افزایش تعامالت اجتماعی مفید باشد (.)13-16،2

کامالً مشخص دارند ( .)4مطابق با تحقیقات انجام شده،

با وجود نقش مفید فعالیت حرکتی ،هدایت

کودکان دارای اختالل اوتیسم در رشد مهارت های

کردن کودکان به خصوص کودکان دارای اختالل مانند

حرکتی بنیادی ،مهارت های حرکتی ظریف و درشت،

کودکان اوتیسم به انجام فعالیت های حرکتی دشوار

هماهنگی حرکتی ،مشکالت تعادلی ،کارکردهای اجرایی،

است ،به طوری که میل و رغبت چندانی از خود برای

انجام مهارت های روزمره ،مهارت های اجتماعی و

شرکت در فعالیت های حرکتی نشان نمی دهند که این

ارتباطی ،در سطح پایینتری نسبت به کودکان عادی قرار

بی تحرکی خود می تواند تأثیرات منفی مانند چاقی

دارند و از این نواقص رنج می برند (.)5-10

برای این کودکان به همراه داشته باشد .به طوری که در

ابعاد مختلف رشد (رشد شناختی ،رشد حرکتی،

تحقیقاتی که توسط  Healyو همکاران Matheson ،و

رشد اجتماعی) برای عملکردهای روزانه ،فعالیت های

همکاران و  McCoyو همکاران انجام شد ،به این نتیجه

تحصیلی و یادگیری مهارت های حرکتی در دوره های

رسیدند که افراد مبتال به اختالل اوتیسم نسبت به همسن

مختلف زندگی حائز اهمیت می باشد و با توجه به اینکه

و ساالن سالم خود از بی تحرکی بیشتری برخوردار

جنبه های مختلف رشد به یکدیگر وابسته هستند ،اختالل

هستند و این بی تحرکی عوارضی مانند اضافه وزن و

در هر یک از این مقوله های رشد می تواند در روند

چاقی را برای آن ها به همراه خواهد داشت ( .)17-19از

رشدی دیگری اختالل ایجاد کند ( .)11در این رابطه

این رو پشنهاد می شود که به منظور ایجاد انگیزه و میل

معماری و همکاران که به بررسی رابطه بین مهارت های

به شرکت در برنامه های حرکتی از محرک های

حرکتی با رفتار اجتماعی و شناختی در کودکان اوتیسم

محیطی مناسب استفاده شود ،که از جمله محرک های

پرداختند ،اینگونه نتیجه گیری کردند که هر چه عملکرد

محیطی مناسب می توان به موسیقی اشاره کرد .از سویی

حرکتی کودکان مبتال به اختالل اوتیسم بهتر باشد،

دیگر ،انجام فعالیت های حرکتی همراه با ریتم و

احتمال اینکه کودک کفایت اجتماعی و شناختی بهتری

موسیقی ،تأثیرات آن را دوچندان و بر ابعاد مختلف رشد

داشته باشد ،بیشتر است ( .)12با توجه به تمامی اختالالتی

می تواند مفید باشد .به طوری که مطالعات مختلفی،

که در کودکان طیف اوتیسم وجود دارد ،تحقیقات انجام

عملکرد شناختی و انعطاف پذیری مغز را با ورزش و

شده در این زمینه نشان داده اند که انجام مداخالت

فعالیت های حرکتی همراه با ریتم و موسیقی مرتبط

مناسب می تواند بر روی این نواقص و کاستی ها تأثیر

می دانند (.)20
موسیقی باعث افزایش احساسات از طریق قرار

مثبت داشته باشد .از جمله این مداخالت می توان به

گرفتن در معرض اطالعات مختلف موسیقی می شود،

فعالیت حرکتی اشاره کرد.
مطالعات انجام شده در زمینه فعالیت حرکتی به

ضمن این که می تواند رشد مغز را بهبود بخشیده و

این نتیجه رسیدند که اینگونه مداخالت می توانند برای

باعث تسهیل در رشد توانایی های متعدد از جمله توجه،

کودکان مبتال به اختالل اوتیسم مفید باشد .به عنوان

حافظه ،تفکر و زبان شود .امواج صوتی موسیقی بر
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ابتال به اختالل اوتیسم را  1در هر  68کودک گزارش

نمونه ،در تحقیقاتی که  Bremerو همکاران Pan ،و

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،20شماره  /3مرداد و شهریور 1397

عمل می کند و در نتیجه تحریکپذیری سلول های عصبی

دویدن و چابکی پرداخته شده است ( )25-28،21و این

را بهبود می بخشد ( .)21با وجود این که استرس های

در حالی است که این کودکان دارای مشکالت حرکتی

بیولوژیکی و عالئمی از اضطراب به طور فراوان در

زیادی مانند مشکالت تعادلی و راه رفتن هستند.

کودکان مبتال به اوتیسم گزارش شده است و این عالئم

به طور کلی با توجه به نقش قابل توجه

می توانند در جنبه های مختلف زشد این کودکان خلل

فعالیت های حرکتی و اینکه تا به حال تحقیقی در این

ایجاد کنند ( .)22موسیقی همچنین در اکثر موارد باعث

زمینه صورت نگرفته است؛ لذا در تحقیق حاضر به دنبال

بهبود و افزایش مشارکت پذیری در یادگیری و

بررسی تأثیر فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر

تعامالت اجتماعی کودکان مبتال به اختالل اوتیسم شده

عملکرد تعادلی کودکان دارای اختالل اوتیسم هستیم.

و در نتیجه به بهبود استقالل عملکردی آنان کمک

در نهایت برای رسیدن به هدف تحقیق حاضر سعی در

می کند ( .)23به دلیل جنبه ی موسیقایی و وجود

پاسخگویی به سؤاالت زیر خواهیم کرد :در نهایت برای

تجارب چندحسی در فعالیت های حرکتی ،این نوع

رسیدن به هدف تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی به

حرکت ها روش مناسبی در کار با کودکان مبتال به

سؤال زیر خواهیم کرد :آیا یک دوره فعالیت های

اوتیسم میباشد ،ضمن اینکه اهداف درمانی در این

حرکتی همراه با موسیقی میتواند بر عملکرد تعادلی و

روش کودکان را بیشتر جذب کرده و آن ها را با

سرعت دویدن در کودکان مبتال به اوتیسم با سطح

مقاومت کمتری به تمرینات درمانی متوجه مینماید.

عملکردی باال تأثیر داشته باشد یا خیر؟

با توجه به اینکه اکثر تحقیقاتی که تأثیر

روش بررسی:

فعالیت های مختلف جسمانی را بر روی کودکان اوتیسم
مورد بررسی قرار داده اند ،به نقش مثبت این گونه

این پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی با طرح

فعالیت ها بر کودکان مبتال به اختالل اوتیسم اذعان

پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه

کرده اند ،با این حال هنوز نتایج ضد و نقیضی در این

آماری پژوهش حاضر را کودکان مبتال به اختالل اوتیسم

باره وجود دارد ( .)16،14با این وجود ،تحقیقات در این

نگهداری در مراکز اوتیسم شهر اصفهان در سال 1396

زمینه پیشنهاد می کنند که فعالیت ورزشی پیچیده و نیاز

تشکیل می دادند .در ادامه به منظور انتخاب نمونه آماری،

به هماهنگی بیشتر ،موجب تأثیرات بیشتر می شود که

معیارهای ورود به تحقیق در کلیه کودکان مورد بررسی

پیامد آن بهبود قابلیت های حرکتی بیشتر در مقایسه با

قرار گرفت .از جمله معیارهای ورود در این مطالعه

فعالیت ورزشی تکراری ساده می باشد ( ،)24لذا بررسی

عبارت بودند از :ابتال به اختالل اوتیسم بر اساس نظر یک

این شاخص ها به وسیله فعالیت های حرکتی موسیقایی

روانپزشک به همراه یک تیم پزشکی و بر اساس

که نیاز به هماهنگی عصبی عضالنی بیشتری بوده و

مالک های تشخیصی  ،DSM-5کسب رضایتنامه از

کودکان نیز تمایل بیشتری به انجام آن نشان می دهند،

طرف والدین ،سن تقویمی بین  6-9سال ،بهره هوشی

می تواند قابل توجه باشد و این در صورتی است که

باالی  ،)IQ<70( 70حس بینایی و شنوایی سالم ،عدم

تحقیقات کافی در این زمینه وجود ندارد .ضمن اینکه

وجود اختالالت ارتوپدیک و قلبی تنفسی ،عدم ابتال به

بیشتر تحقیقاتی هم که به بررسی فعالیت های حرکتی و

اختالالت متابولیک و عدم بروز حملهی تشنج در دو سال

موسیقی بر روی کودکان اوتیسم پرداخته اند ،هدف

اخیر .از جمله معیارهای خروج از تحقیق نیز شرکت

آن ها ایجاد بهبودی در رفتارهای کلیشه ای ،تعامالت

نکردن افراد در مراحل پیش آزمون و پس آزمون و غیبت

اجتماعی و مهارت های خودیاری بوده و کمتر به

بیش از  2جلسه در جلسات تمرینی بود .این پژوهش نیز
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سیستم لیمبیک مغز و ساختار شبکه های ساقه ی مغز

جنبه های رشدی دیگر مانند عملکرد تعادلی ،سرعت

هادی مرادی و همکاران

فعالیت های همراه موسیقی و عملکرد تعادلی در بیماران اوتیسم

مورد تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد با

قبل از مطالعه انجام شد و همچنین رعایت معیارهای

شماره  IR.MUMS.REC.1396.129می باشد.

ورود به تحقیق (مانند بهره هوشی ،دامنه سنی  6تا  9سال

واجد شرایط که شرایط ورود به تحقیق را داشتند (در

حاضر در دو گروه در این موارد همگن باشند ،با این

مجموع  30نفر) 16 ،نفر از آن ها به صورت تصادفی

حال بعد از تقسیم افراد به صورت تصادفی در دو گروه

به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .حجم نمونه نیز

مداخله و کنترل :بهره هوشی ،شدت اوتیسم و سن با

از طریق قرار دادن اندازه اثر ،سطح اطمینان و ضریب

استفاده از آزمون تی مستقل بررسی و نتایج نشان داد

آلفای تحقیقات گذشته و مرتبط در فرمول مربوط به

تفاوت معنی داری در این فاکتورها بین دو گروه وجود

تعیین حجم نمونه در نرم افزار  G*POWERتعیین

ندارد؛ لذا گروه ها از نظر سن ،بهره هوشی و شدت

شد (.)30،29،13

اوتیسم همسان بودند .مداخله گروه فعالیت های حرکتی

قبل از آغاز مداخله از همهی کودکان به

همراه با موسیقی شامل 24 :جلسه ،به صورت  3جلسه در

صورت انفرادی اندازه گیری عملکرد تعادلی ،سرعت

هفته و هر جلسه به مدت  45دقیقه ،در طول  8هفته

دویدن و چابکی به عمل آمد .سپس افراد شرکت کننده

اجرا شد .پس از  24جلسه انجام مداخالت دوباره

به صورت تصادفی به  2گروه زیر تقسیم شدند:

ارزیابی های عملکرد تعادلی ،سرعت دویدن و چابکی

گروه مداخله ( 8نفر) و گروه کنترل ( 8نفر) .با توجه به

به منظور ثبت مراحل پیشرفت کودکان انجام گرفت

آزمون های غربالگری که برای انتخاب کودکان اوتیسم

(جدول شماره  ،1طرح تحقیق).

جدول شماره  :1طرح تحقيق
گروه

قبل از مداخله

مداخله

پس از مداخله ( 60روز)

مداخله

ارزیابی عملکرد تعادلی و سرعت

فعاليت های حرکتی همراه

ارزیابی عملکرد تعادلی و سرعت

دویدن و چابکی

با موسيقی

دویدن و چابکی

ارزیابی عملکرد تعادلی و سرعت

-------

ارزیابی عملکرد تعادلی و سرعت

کنترل

دویدن و چابکی

دویدن و چابکی

ابزار و وسایلی که در تحقیق حاضر استفاده شد

بودند ،استاندارد کرد .ضریب پایایی آن با استفاده از

Bruininks

بازآزمایی این مجموعه  0/87گزارش شده است (.)31

 :Oseretskyاین آزمون یک مجموعه آزمون هنجار

از این ابزار در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی

مرجع است که عملکرد حرکتی کودکان  4/5تا 14/5

عملکرد تعادلی و سرعت دویدن و چابکی کودکان

سال را ارزیابی میکند .برونینکس ( )1978و همکارش

دارای اختالل اوتیسم با سطح عملکردی باال استفاده

این آزمون را بر روی نمونه ای شامل  756کودک که

شد .2 .آزمون هوشی ماتریسهای پیشروندهی رنگی

بر اساس سن ،جنس ،نژاد ،حجم جامعه و منطقه

ریون :آزمون هوشی ماتریسهای پیشروندهی رنگی

جغرافیایی مطابق سرشماری سال  1970انتخاب شده

ریون از جمله ابزارهای سنجش هوش غیرکالمی است

به شرح زیر می باشد .1 :آزمون
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پس از بررسی های اولیه از بین تمامی افراد

و میزان اوتیسم) این احتمال وجود داشت که افراد
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قرار میگیرد .فرم کوتاه شدهی این آزمون متشکل از

حاضر همچنین از مطالعات پیشین که در این زمینه انجام

 36سؤال است که به صورت رنگی و برای کودکان 5

شده بود ،مانند  Panو همکاران؛  Bremerو Lloyd؛

تا  11سال ،طراحی شده است .ضریب همبستگی این

 Ketchesonو همکاران استفاده شد (.)35،34،13

وکسلر

پروتکل فعالیت های حرکتی پس از تهیه توسط

آزمون

با

آزمون

استنفورد

بین  0/40تا  0/75و

محققین مطالعه حاضر به تأیید سه نفر از متخصصان رشته

قابلیت اعتبار آن در سنین باالتر  0/70تا  0/90و در

تربیت بدنی و علوم ورزشی رسید .فعالیت های مد نظر

سنین پایینتر تا حدی کمتر گزارش شده است (.)32

قرار گرفته در این پروتکل ،به این شکل بود که در

از این ابزار در این پژوهش به منظور غربالگری و

جلسات ابتدایی حرکات ساده تر و با پیشرفت افراد

همگن کردن سطح هوش کودکان دارای اختالل

شرکت کننده در طی جلسات تمرینی ،فعالیت های

اوتیسم با سطح عملکردی باال استفاده شد .3 .مقیاس

حرکتی پیشرفته تر و دشوارتر می شد .طراحی تمرینات

تشخیصی اوتیسم گیلیام -ویرایش دوم (گارز:)2-

نیز با توجه به در نظر گرفتن مالحظات و توانایی

مقیاس تشخیصی اوتیسم گیلیام -ویرایش دوم (گارز-

کودکان مبتال به اختالل اوتیسم در اجرای حرکات و

 )2به منظور اندازه گیری میزان اوتیسم شرکت

فعالیت های بدنی تدوین شد .موسیقی به کار گرفته شده

کنندگان جهت همسانسازی گروه های حاضر در

در این پژوهش نیز آهنگ های بیکالم کودکانه ای بود

تحقیق استفاده شد .تست گارز چک لیستی است که به

که با تأیید انجمن موسیقی درمانی برای مشکالت

تشخیص افراد مبتال به اختالل اوتیسم کمک می کند،

حرکتی و ذهنی کودکان تهیه شده و پس از انتخاب

که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا ( )2000و جامعه

موسیقی های مورد نظر برای پروتکل حاضر ،مورد تأیید

ی اوتیسم آمریکا ( ،) 2003تأیید شده است .پایایی

سه نفر از کارشناسان موسیقی در زمینه کودک قرار

ثبات درونی گارز 2-با استفاده از آلفا کرونباخ تعیین

گرفت .الزم به توضیح است که هر آهنگ مخصوص

شده است .مطالعات انجام شده نمایانگر ضریب آلفای

اجرای یک نوع تمرین حرکتی بوده ،به طوری که

 %84برای رفتارهای کلیشه ای %886 ،برای ارتباط،

آهنگی که به منظور اجرای تمرینات تعادلی و هماهنگی

 %88برای تعامل اجتماعی و  %94برای میزان اوتیسم

در نظر گرفته شد .سرعت کمتر و آهنگی که به منظور

می باشد .در جامعه ایران ،بر اساس مطالعه احمدی و

اجرای مهارت های جابجایی مثل راه رفتن ،دویدن و

همکاران ،ضریب آلفای کرونباخ در رفتار کلیشه ای

پریدن طراحی شد ،سرعت بیشتری داشت.

) (Stanford-Binetو )(Wechsler

بینه

و

 ،%74برقراری ارتباط  ، %92تعامالت اجتماعی  %73به

مجموعه پروتکل فعالیت های حرکتی همراه با

دست آمد .ضریب آلفای کرونباخ آزمون  %89به

موسیقی شامل  24جلسه است که در طی  8هفته سه

دست آمد .این ضریب نشانگر پایایی باالی مقیاس

جلسه ای و هر جلسه به مدت  60دقیقه به طول انجامید.

گارز است که از آن می توان در اهداف تشخیصی و

در هر جلسه  60دقیقه ای؛  10دقیقه ابتدایی آن به دویدن

درمانی به کار برد (.)22

آرام و نرمش و گرم کردن سپری شد 45 ،دقیقه به

پروتکل فعالیت های حرکتی همراه با موسیقایی:

آموزش و اجرای حرکات اصلی پرداخته شد و در نهایت

فعالیت های حرکتی این پروتکل برگرفته از کتاب

 5دقیقه پایانی نرمش و حرکات کششی جهت سرد

"فعالیت های ادراکی حرکتی برای کودکان" اثر
32
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که برای اندازهگیری عامل عمومی هوش مورد استفاده

 Johnstoneو  Ramonمی باشد ( .)33در تدوین پروتکل

هادی مرادی و همکاران

فعالیت های همراه موسیقی و عملکرد تعادلی در بیماران اوتیسم

پروتکل فعالیت های حرکتی).

کردن و جلوگیری از آسیب اجرا شد (جدول شماره ،2

جدول شماره  :2پروتکل فعاليت های حرکتی
شامل

فعاليت های

مدت

حرکتی

(دقيقه)

گرم کردن

10

دویدن آرام ،حرکات کششی

فعاليت های

45

پریدن :مانند پرش رفت و برگشتی بر روی مربع های طراحی شده ( 30×30سانتی متر)،

گرم کردن ،حرکات کششی و دویدن
آرام

حرکتی اصلی

پریدن به صورت متوالی ،پرش به صورت ضربدری (یک پرش به سمت راست و یک پرش

بهبودی مهارت های جابجایی ،کنترل

به سمت چپ) و غيره

شی ،هماهنگی حرکتی ،طرح ریزی

لی لی کردن :مانند لی لی انجام دادن رفت و برگشت ،لی لی کردن متوالی ،لی لی کردن به

حرکت ،دقت هدف گيری ،برتری

صورت ضربدری (یک لی به سمت راست و یک لی به سمت چپ) و غيره

جانبی ،تعادل ایستا و پویا ،جهت یابی،

تعادل ایستا و پویا :مانند ایستادن با پای برتر بر روی سطح سفت ،ایستادن با پای برتر بر

آگاهی فضایی ،آگاهی بدنی

روی سطح نرم ،راه رفتن بر روی چوب موازنه با چشم باز ،راه رفتن بر روی چوب موازنه با
چشم بسته و غيره
ضربه زدن به توپ با پا :مانند راه رفتن در امتداد توپ ها و ضربه زدن با پا با آن ها ،راه
رفتن در امتداد توپ های آبی و قرمز و ضربه زدن به توپ های قرمز رنگ و غيره
پرتاب توپ به سمت هدف با دست :مانند پرتاب توپ به درون سبد در فاصله  1متری،
فاصله توپ با دست به سمت سبد در فاصله  1/5متری و غيره
پرتاب و دریافت توپ :مانند پرتاب توپ پالستيکی به دیوار از فاصله  1متری و گرفتن آن
با دست ،پرتاب توپ تنيس به سمت دیوار از فاصله  1متری و دریافت آن با دست و غيره
سرد کردن

5

سرد کردن ،برگشت به حالت اوليه،

پياده روی آهسته ،کشش

پاداش دادن ،بررسی

تصویر شماره  :1آموزش فعاليت های حرکتی (پریدن بر روی مت های طراحی شده) به یک کودک مبتال به اختالل اوتيسم
در این تحقیق پس از جمع آوری و وارد کردن

روش های آماری ،به منظور محاسبه اندازه های گرایش

داده ها در محیط نرم افزار  SPSSبا استفاده از

مرکزی و پراکندگی داده ها از آمار توصیفی استفاده
33
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هدف
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 Shapiro-Wilkاستفاده و در نهایت جهت بررسی

مقادیر مربوط به شاخص های توصیفی شرکت کنندگان

آزمون فرضیه تحقیق از آزمون تی مستقل و آزمون

از قبیل سن تقویمی ،بهره هوشی ،قد ،وزن ،شاخص

تحلیل کواریانس استفاده شد.

توده بدنی ،عملکرد تعادلی ،سرعت دویدن و چابکی در
گروه های تحقیق نشان داده شده است .همچنین نتایج

یافته ها:

آزمون شاپیرو ویلک از داده های پیش آزمون نشان داد
که توزیع داده ها نرمال می باشد ،بنابراین برای آزمون

به منظور بررسی مسئله پژوهش ،ابتدا در بخش

فرضیه تحقیق از آزمون های پارامتریک استفاده شد.

آمار توصیفی ابتدا ویژگی های دموگرافیک بررسی شد.

جدول شماره  :3پيش آزمون و پس آزمون متغيرهای تحقيق و مشخصات شرکت کنندگان در گروه های کنترل و مداخله
مداخله (ميانگين  ±انحراف معيار)

کنترل (ميانگين  ±انحراف معيار)

 8نفر

 8نفر

7/75±1/06

7/38±1/06

قد (سانتی متر)

128/75±2/21

128/13±2/80

وزن (کيلوگرم)

30/75±3/28

28/63±3/11

BMI

18/50±1/50

17/40±1/39

( IQآزمون هوشی ریون)

91/75±8/61

92/13±8/27

پيش آزمون

7/88±0/99

7/75±1/75

پس آزمون

12/88±2/35

7/25±1/48

پيش آزمون

7/50±2/77

8/25±2/12

پس آزمون

11/38±1/59

7/50±2/77

گروه
تعداد
سن (سال)

عملکرد تعادلی
سرعت دویدن و چابکی

استفاده گردید که برآوردهای مربوط به این آزمون در

در ادامه به منظور بررسی روند پیشرفت گروه ها

جدول زیر گزارش شده است.

از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون از آزمون تی وابسته

جدول شماره  :4برآورد آزمون تی وابسته جهت مقایسه ميانگين پيش آزمون تا پس آزمون تعادل ،سرعت دویدن
و چابکی در بين گروه ها
متغير

گروه

تفاوت ميانگين پيش آزمون -پس آزمون

df

t

معنی داری

عملکرد تعادلی

کنترل

0/50

7

1/32

0/227

مداخله

-5/87

7

-7/33

0/001

کنترل

0/75

7

1/52

0/170

مداخله

-3/87

7

-7/51

0/001

سرعت دویدن و چابکی

مقادیر مربوط به برآورد آزمون تی وابسته در

تعادل ،سرعت دوید و چابکی از مرحله پیش آزمون

جدول باال بیانگر این است که میانگین متغیر عملکرد

تا پس آزمون در گروه مداخله تفاوت معنی دار
34
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شد .همچنین به منظور نرمال بودن داده ها از آزمون

همانگونه که در جدول شماره  3مشاهده می شود،

هادی مرادی و همکاران

فعالیت های همراه موسیقی و عملکرد تعادلی در بیماران اوتیسم

معنی داری مشاهده نشد .در ادامه به منظور مشخص

تحقیق در پس آزمون بعد از کنترل پیش آزمون است.

کردن تفاوت های بین گروهی از آزمون تحلیل

به عبارتی عملکرد تعادلی ،سرعت دویدن و چابکی در

کوارایانس استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره

بین گروه کنترل و مداخله پس از کنترل کردن تأثیرات

 5قابل مشاهده می باشد.

پیش آزمون ،بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود

همانطور که در جدول شماره  5مشاهده

داشت .به این تصویر که سرعت دویدن و عملکرد

می شود ،نتایج حاصل از آزمون تحلیل کواریانس

تعادلی در گروه مداخله به طور معنی داری در مقایسه با

( )ANCOVAنشان دهنده تفاوت معنی دار در سرعت

گروه کنترل بهبود داشت.

جدول شماره  :5برآورد تحليل کواریانس به منظور مقایسه ميانگين متغير عملکرد تعادلی ،سرعت دویدن و چابکی
در بين گروه ها
مجموع مربعات

df

ميانگين مربعات

آماره F

Sig

پيش آزمون

23/78

1

23/78

9/26

0/005

گروه

377/88

3

125/96

49/04

0/001

خطا

69/34

27

2/56

متغير
عملکرد تعادلی

سرعت دویدن و چابکی

منبع

پيش آزمون

117/06

1

117/06

66/97

0/001

گروه

182/68

3

60/89

34/84

0/001

خطا

47/19

27

1/74

بحث:
همکاران؛  Srinivasanو Bhat؛  Traversو همکاران

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر یک دوره

اشاره کرد (.)38-40،27

فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد
تعادلی ،سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتال به

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که به دنبال یک

اختالل اوتیسم بود .با وجود افزایش درصد ابتال به

دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر سرعت

اختالل اوتیسم در یکی دو دهه اخیر می توان با تشخیص

راه رفتن در کودکان مبتال به اختالل اوتیسم بهبود

به موقع ،آگاهی بیشتر ،گزینه های درمانی جدیدتر و به

می یابد که این نتایج با یافته های به دست آمده در

وسیله ی روش های آموزشی خاص به این کودکان

پژوهش های  Panو همکاران؛  Ketchesonو همکاران؛

کمک کرد (.)36،37

 Fragala-Pinkhamو همکاران؛ ستوده و همکاران مبنی

تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با کودکان

بر تأثیر مثبت مداخالت حرکتی بر نواقص کودکان مبتال

مبتال به اختالل اوتیسم بیان می کنند که این کودکان

به اختالل اوتیسم همراستا است ( .)42،41،35،13بر اساس

در مهارت های حرکتی و تعادلی دارای ضعف

این یافته ها می توان گفت که تمرین و فعالیت بدنی بر

هستند .از جمله این تحقیقات می توان به پژوهش های

توانایی های ادراکی حرکتی این کودکان تأثیر زیادی

 Mateos-Morenoو Atencia-Dona؛  Fournierو

دارد و می تواند بر بهبود سرعت راه رفتن در این
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پروتکل تمرینی حاضر با پروتکل های تحقیقات قبلی

ندارد ( .)44از این جهت در تحقیق حاضر سعی شد ،برای

وجود داردکه از این قبیل می توان به استفاده از موسیقی

رفع این مشکل از مت های  30×30سانتی متری استفاده

در کنار فعالیت های حرکتی (به دلیل ایجاد انگیزه و

شود (مانند تصویر شماره  )1تا کودکان بهتر بتوانند

رغبت بیشتر به انجام فعالیت های حرکتی) در تحقیق

حرکاتی مانند لی لی کردن و پریدن را که برنامه ریزی

حاضر اشاره کرد .همچنین در طراحی پروتکل تمرینی

حرکتی در آن ها دخیل هست استفاده شود که در حین

حاضر سعی شد تنوع تمرینی بیشتر لحاظ شده و از

اجرای پروتکل تمرین نیز مشاهده شد که با تالش و ادامه

حرکات تکراری و یکنواخت خودداری شود (استفاده

جلسات تمرینی کودکان مبتل به اختالل اوتیسم توانستند

از حرکات یکنواخت و تکراری ،باعث تشدید حرکات

از عهده این فعالیت ها بر آیند.
احتماالً یکی از دالیل موفقیت پروتکل تمرینی

کلیشه ای در کودکان اوتیسم می شود).
در عملکرد تعادلی نیز فعالیت های حرکتی

تحقیق حاضر در بهبود تعادل کودکان اوتیسم ،تأکید

همراه با موسیقی توانسته است ،مهارت تعادل را در

پروتکل تمرینی حاضر بر روی تمریناتی که نیازمند تعادل

آزمودنی های گروه مداخله تحت تأثیر قرار دهد .با

بودند (مانند فعالیت های :ایستادن بر روی یک پا بر روی

توجه به اینکه شاخص های کنترل تعادلی در کودکان

سطح نرم ،ایستادن بر رو یک پا بر روی سطح عادی،

با اختالل اوتیسم تا  12سالگی رشد چندانی ندارد و به

راه رفتن روی چوب موازنه و غیره) می باشد .از جمله

طور معمول به سطح بزرگسالی نمی رسد ،به نظر می رسد

دالیل دیگر افزایش تعادل و سرعت دویدن کودکان

که فعالیت های حرکتی می تواند زمینه ساز پیشرفت و

اوتیسم در این تحقیق را می توان بهبود فاکتورهای

بهبود این کاستی ها شود و از طریق مهارت های حرکتی

آمادگی جسمانی (از قبیل قدرت عضالنی ،تعادل،

دیگر را نیز تقویت کند .این نتایج با نتایج پژوهش های

هماهنگی و انعطاف) در اثر این تمرینات دانست .همچنین

 Panو همکاران؛  Kimو همکاران؛  Panو همکاران

اینکه در بیشتر این کودکان راه رفتن روی پنجه پا باعث

همراستا می باشد (.)43،30،13

کوتاهی عضالنی می شود ،کشش عضالنی و برطرف

با توجه به اینکه تعادل نیازمند توجه بیشتری

کردن کوتاهی ها اگر با تمرینات صحیح و در زمان

نسبت به مهارت های حرکتی دیگر است ،به منظور

مناسب انجام گیرد ،موجب اصالح وضعیت کودک

پیشرفت و بهبود نیاز به تمرین بیشتری دارد .تأثیر

می شود .احتماالً تمرین فعالیت های حرکتی همراه با

برنامه های فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی که

موسیقی عاملی در بر طرف کردن این نقص و افزایش

دقیقاً بر اساس نیازهای آزمودنی ها طراحی شده بود،

تعادل و سرعت راه رفتن بوده است که این مطالب با

می تواند از دالیل اصلی پیشرفت کودکان مبتال به

یافته های Ferguson؛  Duronjicو  Valkovaکه نشان

اختالل اوتیسم در مهارت های تعادلی در این تحقیق

می دهد فعالیت ها بدنی تأثیر مثبتی روی عملکرد حرکتی

باشد ،این مورد در تحقیق  Kimو همکاران؛  Wongو

(چاالکی دستی ،مهارت های توپی و تعادل ایستا و پویا)

 Smithنیز به وضوح نشان داده شده است (.)44،30

کودکان اوتیسم دار همراستا می باشد (.)45-47

افرادی که دچار اختالل اوتیسم هستند ،برای

از طرفی ریتمیک بودن فعالیت های حرکتی

انجام یک حرکت ،مشکل بزرگی برای برنامه ریزی

خود نوعی آموزش حرکتی و تعادل عملکردی همراه

دارند .بدن آن ها به طور جدی به پیامی که از مغز آن ها

با عملکرد عصبی عضالنی بیشتر است که برای افراد

فرستاده می شود ،پاسخ نمی دهد .بنابراین ،آن ها به

لذت بخش می باشد و همین ساختار زمانی موسیقی

روش های آموخته شده خوب اعتماد می کنند که احتیاج

شامل صداهای ریتمیک در یک الگوی پایدار،
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همچنین باعث بهبود مهارت های حرکتی ،افزایش

حسی -حرکتی عقده های قاعده ای و نواحی

هماهنگی چشم و دست ،تقویت و کنترل حرکات و

کورتیکال -فرونتال بدست آمده و با افزایش انگیزه و

بهبود دامنه حرکت مفاصل خواهد شد ()27؛ در نتیجه

همکاری کودکان در اجرای فعالیت های حرکتی و به

باعث بهبود مهارت های حرکتی مانند تعادل و سرعت

دنبال آن خودکار شدن الگوهای تعادلی و راه رفتن به

دویدن در کودکان مبتال به اختالل اوتیسم می شود.

دست می آید .همچنین انجام فعالیت های حرکتی

استفاده از موسیقی نیز همانطور که قبالً به آن اشاره شد،

مناسب و طراحی شده متناسب با نیاز هر فرد با توجه به

در حین انجام فعالیت های حرکتی همچنین در اکثر موارد

تأثیراتی که می تواند در رشد مهارت های بنیادی و

باعث بهبود و افزایش مشارکت پذیری در یادگیری و

همچنین بهبود فاکتورهای آمادگی جسمانی داشته باشد

تعامالت اجتماعی کودکان مبتال به اختالل اوتیسم شده و

می تواند در توسعه ی تعادل و سرعت راه رفتن حائذ

در نتیجه به بهبود استقالل عملکردی آنان کمک می کند

اهمیت باشد .در نهایت با توجه به تأثیر فعالیت های

که این عوامل می تواند در بهبود مهارت های حرکتی این

حرکتی بر روی مهارت های پایه و همچنین وضعیت

کودکان نیز نقش قابل توجهی از خود داشته باشد که

آمادگی جسمانی و همچنین تأثیراتی که موسیقی

این یافته ها با نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر مبنی

می تواند در بهبود فاکتورهای روانی و همچنین

بر تأثیر فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر بهبود

مشارکت پذیری کودکان نقش داشته باشد ،لذا پیشنهاد

تعادل و سرعت راه رفتن افراد مبتال به اختالل اوتیسم

می شود از ترکیب اینگونه مداخالت به منظور بهبود

همراستا می باشد.

جنبه های مختلف رشدی در کودکان مبتال به اختالل
اوتیسم مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه گیری:
تشکر و قدردانی:

حرکات هدفمند نیازمند یکپارچگی بین سیستم
عصبی مرکزی ( )CNSو دیگر اندامها و سیستمهای بدن

مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری دانشگاه

است .به طور کلی تعادل و راه رفتن تصویری از قابلیت

فردوسی مشهد می باشد (کد تصویب.)42535 :

پردازش عملکرد حسی -حرکتی در سیستم عصبی

روش مداخله ای این پژوهش نیز مورد تأیید کمیته

مرکزی هستند .مطالعات انجام شده در این زمینه نشان

اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد با شماره

داده اند که با مداخالت می توان تعادل و سرعت راه

 IR.MUMS.REC.1396.129می باشد.

رفتن را تحت تأثیر قرار داد .نتایج مطالعه ی حاضر نشان

از حمایت ها و مساعدت های اداره کل بهزیستی

می دهد که تمرینات حرکتی موسیقایی می تواند بر

استان اصفهان و همچنین از کلیه کودکان شرکت کننده و

عملکرد تعادلی و سرعت راه رفتن کودکان مبتال به

خانواده های آن ها که در انجام این تحقیق با ما همکاری

اوتیسم با سطح عملکردی باال موثر باشد .این امر احتماالً

کردند ،کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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Background and aims: Autism is one of the most common disorders affecting children. People
with Autism disorder have problems with many motor skills, such as balance and walking speed.
This study was aimed to investigate the effect of a period of motor activities along with music on
balance performance and running speed in the children between 6 to 9 years old suffering from
autism disorder.
Methods: This study was a semi-experimental research. Among children with autism disorders
in care centers of autistic children in 2017 in Isfahan, 16 children were selected using screening
tests. They were randomly divided into two groups (interventional and control) and in each group
8 patients using the Bruninx Oseretsky test as a pre-test, after assessing balance performance and
running speed and agility. Then, the interventional group performed motor activities along with
music for 8 weeks and 3 sessions per week. Finally, all subjects were subjected to post-test using
balance performance and running speed. In order to investigate the natural distribution of data,
Shapiro Wilco test was used and the covariance analysis by SPSS 21 was used for the research
hypothesis.
Results: The findings of this study showed that the groups were homogeneous in terms of age,
IQ and severity of autism. The findings of this study also showed that motor activities along with
music in the interventional group was effective on the balance performance, running speed and
agility of children suffering from autism disorder and they were significantly improved
compared with the control group (P=0.001).
Conclusion: According to the results, motor activity can be considered with music to improve
balance performance, speed and agility in children with Autism disorder. Hence, the use of motor
activity along with music is suggested as a suitable interventional method for children with
Autism disorder.
Keywords: Autism spectrum disorder, Motor activities, Postural balance, Walking speed.
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