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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ مهارتهای حرکتی با مهارتهای اجتماعی و رفتارهای چالشی در
کودکان با اختالل طیف اوتیسم انجام شد .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعۀ آماری شامل
تمامی کودکان پسر با اختالل اوتیسم در مراکز ویژۀ اوتیسم شهر تهران در سال  3195 -99بودند .با روش
نمونهگیری خوشه تصادفی تعداد  55پسر با اختالل طیف اوتیسم در دامنۀ سنی  5تا  31سال بهعنوان گروه
نمونه انتخاب شدند .از فرم معلم مقیاس مهارت اجتماعی الیوت و گرشام ،مقیاس تجدیدنظر شدۀ رفتارهای
تکراری و مقیاس رشد حرکتی درشت اولریخ  2برای جمعآوری دادهها استفاده شد .از آزمونهای آماری
همبستگی پیرسون ،رگرسیون ،آزمون تی برای تحلیل دادهها استفاده شد .نتایج نشان داد مهارتهای حرکتی
با مهارتهای اجتماعی همبستگی مثبت و معنادار و مهارتهای حرکتی با رفتارهای چالشی رابطۀ منفی و
معنادار دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که زیرمقیاسهای جابجایی و کنترل شئ آزمون مهارت حرکتی
 14درصد توانایی پیشبینی مهارت اجتماعی و  21درصد توانایی پیشبینی رفتارهای چالشی در کودکان با
اختالل اوتیسم دارند .با توجه به نتایج پژوهش ،به نظر میرسد مهارتهای حرکتی بهعنوان یک عامل
پیشبینی کنندۀ توانایی ارتباط اجتماعی و کاهش رفتارهای چالشی میتواند یک متغیر مداخلهای و درمانی
موثر برای بهبود و افزایش مهارتهای اجتماعی و کاهش رفتارهای چالشی باشد.
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مقدمه
اوتیسم اختاللی تحولیعصبی است که با نقص مداوم در مهارتهای ارتباطی -اجتماعی از
جمله نقص در تعامل اجتماعی ،رفتارهای ارتباطی غیرکالمی و رفتارهای چالشی مثل
الگوهای رفتاری ،تمایالت یا فعالیتهای محدود و تکراری مشخص میشود (انجمن
روانپزشکی آمریکا2531 ،؛ ترجمۀ سیدمحمدی .)3191 ،یکی از ویژگیهای ضروری در
تشخیص اختالل طیف اوتیسم ،نقص مداوم در ارتباط اجتماعی و تعامل اجتماعی است.
تعامل اجتماعی ،رفتاری سازگارانه است که فرد را قادر میسازد با واکنش مثبت و اجتناب
از رفتار نامناسب ،رابطهای متقابل با دیگران داشته باشد (الیوت و گرشام .)3991 ،3ضعف در
مهارت اجتماعی در کودکان با اختالل طیف اوتیسم باعث میشود فاقد مهارت دوستیابی
باشند و دیگران را نادیده گرفته و بهگونهای رفتار کنند که گویی دیگران وجود ندارند
(صمدی و مککانکی .)3195 ،بیتردید داشتن مهارت اجتماعی در کنش متقابل با دیگران
از جمله اعضای خانواده ،همکالسیها ،معلمها و همساالن ،پختگی اجتماعی و کفایت
اجتماعی فرد را بهبود میدهد (رندی و میشل .)2554 ،2افراد با اختالل اوتیسم ،مشکالت
بسیاری در ارتباطات اجتماعی نشان میدهند و این مشکالت شامل اختالل در گفتار و زبان
و تعامالت بین فردی ،نقص در کارکردهای اجتماعی ،ناتوانی در درک و ابراز احساسات و
نیز نقص در درک زبان کاربردی مانند طعنه و کنایه میباشد (بلینی و پیترس2554 ،1؛ وایت،
کونیگ و اسکاهیل .)2559 ،1دیگر ویژگی اصلی در تشخیص اختالل اوتیسم وجود
الگوهای رفتاری ،تمایالت یا فعالیتهای تکراری است .رفتارهای چالشی همهجا هستند ،در
شکلهای مختلفی رخ میدهند ،در جمعیتهای متفاوتی وجود دارند و در طیف کودکان
با اختالل اوتیسم و حتی در کودکان با رشد بهنجار نیز وجود دارند (سینگر .)2559 ،5تعداد
بسیاری از کودکان در دورهای از مراحل رشد و نمو خود ،حرکات تکراری نشان میدهند
که از آنها بهعنوان رفتار کلیشهای یا عادتی یاد میشود .البته بسیاری از این حرکات عادتی،
عادات خوشخیمی هستند که بهعنوان بخشی از فرایند طبیعی مراحل تکامل در نظر گرفته
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میشوند و اغلب زمانی جنبه اختالل پیدا میکنند که در حرکات بدنی و رفتار اجتماعی
کودکان مشکالتی را ایجاد کنند (دالتون و بوریس.)2551 ،3
اولین پژوهشها در زمینۀ رشد حرکتی اولیۀ کودکان با اختالل اوتیسم در سال 3911
توسط کانر آغاز شد .در ابتدا وی عملکرد مهارتهای کودکان با اختالل اوتیسم را عادی
توصیف کرد و خام حرکتی یا حرکات ناشی را بهعنوان مالک حرکتی برای توصیف
کودک اوتیسم در نظر نگرفت )پان و فری .)2559 ،2اما پژوهشگران تاکید میکنند که
کودکان با اختالل اوتیسم همواره مشکالت حرکتی متعدد و شدیدی را تجربه میکنند.
مایجیویونا و پریور )3995( 1در پژوهش خود با استفاده از آزمون اختالل حرکتی هندرسون
دریافتند که  55درصد از کودکان مبتال به اختالل آسپرگر و همچنین  96درصد از کودکان
مبتال به اختالل اوتیسم نقص حرکتی دارند .در بررسی مشکالت حرکتی کودکان با اختالل
اوتیسم این کودکان در هر دو خرده آزمون جابجایی و کنترل شئ در آزمون رشد حرکتی
درشت ،نمرۀ ضعیف و خیلی ضعیف گرفتند .پسرها در آزمون حرکتی ،تاخیر بیشتری در
زمینۀ جابجایی نشان دادند .این نتایج از نیاز به ارزیابی بیشتر مهارت حرکتی درشت کودکان
خردسال با اختالل طیف اوتیسم حمایت میکند .نقص در مهارت حرکتی در میان کودکان
با اختالل اوتیسم بسیار شایع است (برکلی ،زیتل ،پایتنی و نیکولز .)2553 ،1گفته میشود که
حتی مهارتهای حرکتی کودکان اوتیسم با عملکرد باال نیز نسبت به همساالن عادی
ضعیفتر است (النگ 5و همکاران .)2535 ،بررسی مهارتهای حرکتی افراد با اختالل
اوتیسم با استفاده از آزمون رشد حرکتی درشت نشان داده که در مقایسه با کودکان عادی
بسیار ضعیف هستند؛ بهطوریکه میانگین عملکرد کودکان با اختالل اوتیسم ،نصف عملکرد
کودکان عادی بود (استاپلس و رید .)2535 ،9در بررسیهای مختلف نشان داده شد که نقص
یا ناتوانی در مهارتهای حسی-حرکتی با مشکالت رفتاری از جمله رفتارهای آئینی-
وسواسی و یکنواختطلبی که ویژگیهای اخص افراد با اختالل اوتیسم است ،رابطه معنادار
دارد و مشکالت رفتاری نیز موجب انزوای اجتماعی و ارتباطی را در پی دارد (ویرا و
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روادسپ2551 ،3؛ پیک ،باینام و بارت2559 ،2؛ مکدونالد ،لورد و اولریخ2531 ،1؛ گوتام،
پیکلز و لورد .)2559 ،1در بسیاری از پژوهشها تاکید بر کاربست مداخلههای پزشکی و
رفتاری است که اغلب تاثیر ماندگاری بر بهبود مهارتهای اجتماعی و ارتباطی نداشته است؛
اما اخیرا پژوهشها نشان دادهاند که مداخلههای حرکتی ،اثربخشی پایدارتری در مهار،
کنترل و کاهش مشکالت رفتاری و بهبود مهارتهای اجتماعی داشته است (برکلی ،زیتل،
پیتنی و نیکولز2553 ،؛ گرین 5و همکاران2559 ،؛ استاپلس و رید .)2535 ،در پژوهشی که
تحول مهارت حرکتی اولیه و مهارت اجتماعی در نوزادان بررسی شد نتایج حاکی از وجود
رابطۀ معنادار مثبت بین تاخیر حرکتی اولیه با تاخیر ارتباطی در آینده بود .تاخیر حرکتی اولیه
میتواند تاخیرهای ارتباطی-اجتماعی در کودکان در معرض خطر اختالل طیف اوتیسم را
پیشبینی کند (بیهت ،گالووی و الندا .)2532 ،9همچنین در بررسی مهارتهای ارتباطی–

اجتماعی کودکان با اختالل طیف اوتیسم با مهارت حرکتی ظریف و درشت ،کودکان با
نقایص ارتباطی ،مهارت حرکتی ضعیفتری داشتند (مکدونالد ،لورد و اولریخ.)2531 ،
رفتارهای چالشی به دلیل ماهیت و پیامد شدیدی که به دنبال دارند اغلب بیشتر مورد
توجه پژوهشگران هستند (بهرامی ،موحدی ،مرندی ،صفوی و مالکریمی .)3192 ،یکی از
انواع رفتارهای چالشی ،حرکات کلیشهای و قالبی است که بهنوعی اندامهای حرکتی را
درگیر میکنند .تقریبا  35تا  25درصد از کل افراد دارای اختالل اوتیسم و در برخی منابع
تقریبا  15تا  15درصد از این افراد که در موسسات نگهداری میشوند ،این رفتارها را از
خود نشان میدهند )هولدن و گیتلسن .)2559 ،6به نظر میرسد رفتارهای چالشی بهتنهایی
هیچگونه خطری را متوجه فرد نمیسازند؛ بلکه به دلیل اختالل قابلمالحظه در فرایندهای
یادگیری ،اکتساب مهارتهای اجتماعی ،عملکردهای سازگاری ،فرآیند خوا ،افزایش
میزان استرس در خانواده و بروز رفتارهای خودآزارگر دارند ،توجه پژوهشگران را به خود
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جلب کرده است (کوجل و کاورت3962 ،3؛ جونز ،وینت و الیس3995 ،2؛ ماتسون ،کایلی
و بامبورگ3996 ،1؛ شرک ،مولیک و اسمیت2551 ،1؛ بیشاب ،ریچلر ،کاین و لورد2556 ،5؛
کندی .)2552 ،9با توجه به فراوانی رفتارهای چالشی در کودکان با اختالل طیف اوتیسم و
با در نظر گرفتن ماهیت چندبعدی اختالل اوتیسم ،ضرورت بررسی مشکالت رفتاری،
اجتماعی و نیز مشکالت حرکتی افراد با اختالل اوتیسم احساس میشود که هدف پژوهش
حاضر بررسی رابطه احتمالی بین این متغیرها بود.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی
کودکان پسر با اختالل اوتیسم در مراکز ویژه اوتیسم شهر تهران در سال  3195-99بودند.
از کل جامعۀ آماری مراکز توانبخشی بهزیستی کودکان اوتیسم شهر تهران دو خوشه (مراکز
فرزندان آفتاب و دوم آوریل) به تصادف انتخاب و در نهایت  55پسر با اختالل طیف اوتیسم
در دامنۀ سنی  5تا  31سال نمونهگیری شدند .معیارهای ورود به نمونه شامل داشتن توانایی
جسمانی برای انجام حرکت و دستورپذیری جهت انجام حرکات آزمون بود .معیارهای
خروج از نمونه شامل وجود پرخاشگری در کودکان بود .در این پژوهش کنترلی در مورد
مصرف دارو ،اختاللهای همبود و سطح شدت اختالل طیف اوتیسم انجام نشده است.
برای جمعآوری دادههای پژوهش از آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ ،)2555( 2
مقیاس تجدیدنظر شدۀ رفتارهای چالشی و فرم معلم مقیاس مهارت اجتماعی الیوت و گرشام
( )3999استفاده شد که در ادامه مشخصات هر یک از ابزارها آورده میشود.
آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ  :2این آزمون رشد الگو یا شکل اجرای  32مهارت
حرکتی بنیادی کودکان در هشت گروه سنی  1تا  33سال را میسنجد و شامل دو خرده
آزمون جابجایی و کنترل شئ است .خرده آزمون جابجایی عبارتست از دویدن ،یورتمه
رفتن ،لیلی کردن ،گام کشیدۀ جهیدن ،پرش طول و سرخوردن .خرده آزمون کنترل شی
1. Koegel & Covert
2. Jones, Wint & Ellis
3. Matson, Kiely & Bam burg
4. Schreck, Mulick &Smith
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6. Kennedy
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عبارت است از ضربه به توپ ثابت با دست ،دریبل درجا ،دریافت توپ ،ضربه به توپ ثابت
با پا ،پرتاب توپ از باالی شانه ،غلتاندن توپ از باالی شانه .نمرات هنجاری آزمون شامل
نمرۀ استاندارد خرده آزمونها به ترتیب با میانگین و انحراف استاندارد  35و  1و همچنین
بهرۀ حرکتی درشت که نمرهای است مرکب بر پایۀ نمرۀ استاندارد هر دو خرده آزمون
(اولریخ و سنفورد .)2555 ،3ضریب پایایی همسانی درونی برای نمرۀ جابجایی و کنترل شی
و همچنین برای نمرۀ مرکب کل ،بهطور میانگین به ترتیب  5/64و  5/61و  5/45در شهر
تهران گزارش شده است .دامنۀ ضریب پایایی بازآزمایی از  5/95تا  5/43و پایایی درون
نمرهگذار باالی  5/95گزارش شده است (زارع زاده ،فرخی و کاظمنژاد.)3149 ،
مقیاس تجدیدنظر شدۀ رفتارهای تکراری :این مقیاس برای ارزیابی رفتارهای تکراری
طراحی شده است .مقیاس حاضر دارای شش زیرمقیاس رفتار کلیشهای ،رفتار خودآزاری،
رفتار وسواسی ،رفتار آیینی ،رفتار یکنواختی و رفتار محدود است (بودفیش ،سیمونز ،پارکر
و لوئیز .)2555 ،2لم و اما ( )2556اعتبار مقیاس تجدیدنظر شدۀ رفتارهای تکراری را با استفاده
از روش همسانی درونی برای زیر مقیاس های آن از  5/64تا  5/93گزارش کردهاند (نقل از
خاموشی و میرمهدی .)3191 ،همچنین روایی مقیاس را با استفاده از روش همبستگی درونی
بین  5/56تا  5/61به دست آوردند .اعتبار مقیاس تجدیدنظر شدۀ رفتارهای تکراری با استفاده
از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  5/92و روایی سازۀ آن با محاسبۀ همبستگی کل مقیاس
و زیر مقیاسهای آن بین  5/94تا  5/94گزارش شده است (همتی ،رضایی دهنوی ،غالمی و
قرهقانی.)2531 ،
مقیاس مهارت اجتماعی الیوت و گرشام :این مقیاس شامل سه فرم ویژۀ ارزیابی توسط
والدین ،معلمان و دانشآموزان است .در پژوهش حاضر از فرم معلم استفاده شد .معلمان این
پرسشنامه را که دارای  16پرسش سه نمرهای (دارای گزینههای هرگز ،بعضی اوقات و اغلب
اوقات) است ،برای تمام دانشآموزان تکمیل کردند .محتوای این مقیاس در برگیرندۀ دو
بخش اصلی مهارت اجتماعی و مشکالت رفتاری است .در این پژوهش از بخش مهارت
اجتماعی آنکه مشتمل بر رفتارهایی نظیر همکاری ،قاطعیت و خویشتنداری است استفاده
شد .الیوت و گرشام ( )3999پایایی درونی مقیاس برای فرم معلمان را از  5/61تا 5/95
1. Ulrich & Sanford
2. Bodfish, Symons, Parker & Lewis
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گزارش کردهاند و شهیم ( )3143در پژوهشی در ایران مهارت اجتماعی کودکان عقبماندۀ
ذهنی را با استفاده از این مقیاس ارزیابی کرد .میزان پایایی این مقیاس در پژوهش شهیم برای
مهارت اجتماعی  ،5/46همکاری  ،5/69قاطعیت  5/62و خویشتنداری  5/94برآورده شده
است (نقل از سبزوار ،عابدی ،لیاقتدار.)3193 ،
فرآیند اجرای پژوهش به این صورت بود که از میان مراکز ویژۀ اختالل طیف اوتیسم
شهر تهران بهصورت خوشه تصادفی  55کودک پسر انتخاب شدند .تعداد  15نفر از این افراد
در دامنۀ سنی  5تا  35سال و  25نفر نیز در دامنۀ سنی  33تا  31سال قرار داشتند .آزمون رشد
مهارت حرکتی درشت بر روی همۀ شرکتکنندگان اجرا شد .زمان اجرای آزمون بین 15
دقیقه تا یک ساعت متغیر بود .در هنگام اجرای آزمون هر شرکتکننده دارای پوشش
مناسب آزمون بود و ابتدا هر مهارت توسط آزمونگر به آزمودنی آموزش داده شد و سپس
بعد از اجرای تمرینی ،نمرات کوشش اول و دوم ثبت شد .مقیاس مهارت اجتماعی فرم معلم
نیز توسط مربیان کودکان تکمیل شد .مقیاس رفتارهای تکراری با مشاهدۀ آزمودنی در
موقعیت طبیعی (سر کالس ،زمان استراحت و زمان ناهار) تکمیل شد .دادههای گردآوری
شده با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون ،رگرسیون و آزمون  tتحلیل شدند.

یافتههای پژوهش
از نظر ویژگیهای جمعیتشناختی  95درصد از گروه نمونه پژوهش ( 15نفر) پسر دارای
اختالل طیف اوتیسم در گروه سنی  5تا  35سال و  15درصد ( 25نفر) پسر دارای اختالل
طیف اوتیسم بین  33تا  31سال بودند.
جدول  .1ویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین
3/14

Z
5/99

تعداد

میانگین

3/31

5/53

5/99

جابجایی

55

9/62

9/66

کنترل شیء

55

31/19

4/32

3/31

5/31

مهارت حرکتی

55

21/54

39/45

2/14

5/ 11

مهارت اجتماعی

55

11/54

4/92

3/23

5/49

رفتار چالشی

55

51/55

25/51

2/41

5/93

Sig
55/69

5/14

با توجه به نتایج جدول  3و سطوح معناداری به دست آمده هریک از متغیرهای پژوهش
که بزرگتر از  5/55است ،دادههای تمام متغیرها طبیعی است و برای آزمون هریک از
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متغیرها میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد .نظر به اینکه اساس رگرسیون بر مبنای
ماتریس واریانس -کوواریانس یا همبستگی بین متغیرها است ،در جدول  2ماتریس
همبستگی بین مقیاس های پژوهش گزارش شده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
مهارت حرکتی

مهارت اجتماعی

مهارت حرکتی

3/55

مهارت اجتماعی

**5/95

3/55

رفتارهای چالشی

**-5/15

**-5/51

رفتارهای چالشی

3/55

**p<0.01

نتایج جدول  2نشان میدهد بین مهارت حرکتی و مهارت اجتماعی رابطۀ مثبت معناداری
وجود دارد .همچنین همبستگی منفی بین مهارت حرکتی و رفتارهای چالشی به دست آمده
است .بهمنظور بررسی این فرضیه که کدامیک از زیر مقیاسهای مهارت حرکتی میتواند
نقش موثری در پیشبینی مهارت اجتماعی ایفا کند از روش رگرسیون خطی چندگانه
استفاده شد که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .3تحلیل رگرسیون پیشبینی مهارت اجتماعی از طریق مقیاسهای مهارت حرکتی
مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

3429/64

2

931/49

باقیمانده

3431/95

16

14/95

کل

1911/94

19

مدل

F

R

R2

R2adj

sig

21/63

5/63

5/55

5/14

5/553

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود سطح معناداری کمتر از  5/55شده است و
نشان از معنیدار بودن مدل رگرسیون در سطح  95درصد اطمینان است .شاخص R2adj
ضریب تعیین چندگانه اصالح شده ،نشان میدهد که زیرمقیاسهای جاجایی و کنترل
حرکتی  5/14درصد توانایی پیشبینی مهارت اجتماعی را در کودکان با اختالل اوتیسم
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دارند .با توجه به معنادار بودن کل مدل بهمنظور بررسی اینکه کدام متغیر یا متغیرها تاثیر
معنادار در مدل دارند از آزمون تی استفاده شد.
جدول  .4ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون
متغیر پیشبین

ضرایب رگرسیون

 tآماره

Sig

سطح معناداری

5/553

5/55
5/55
5/55

استاندارد نشده

استانداردشده

مقدار ثابت

16/99

-

23/69

جابجایی

5/63

5/45

1/95

5/553

کنترل حرکتی

5/31

5/32

5/64

5/11

نتایج جدول  1نشان میدهد عامل جابجایی با وزن رگرسیون  5/45با مهارت اجتماعی
در سطح  5درصد رابطۀ مثبت معنادار دارد .مثبت بودن این ضریب درواقع نشاندهندۀ این
است که با افزایش این عامل ،مهارت اجتماعی در کودکان با اختالل اوتیسم افزایش مییابد.
بهمنظور بررسی این فرضیه که کدامیک از زیر مقیاسهای مهارت حرکتی میتواند نقش
موثری در پیشبینی رفتارهای چالشی ایفا کند از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده
گردید که نتایج آن در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5تحلیل رگرسیون پیشبینی رفتارهای چالشی از طریق مقیاسهای مهارت حرکتی
مدل

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

R

R2

R2adj

sig

رگرسیون

1619/61

2

2199/46

6/15

5/19

5/21

5/23

5/553

باقیمانده

31919/26

16

134/53

کل

39949/53

19

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود از سطح معناداری کمتر از  5/55استفاده شده
است و نشان از معنیدار بودن مدل رگرسیون در سطح  95درصد اطمینان میباشد .شاخص
ضریب تعیین چندگانه اصالح شده نشان میدهد که زیرمقیاسهای جابجایی و کنترل
حرکتی  21درصد توانایی پیشبینی رفتارهای چالشی را در کودکان با اختالل اوتیسم دارند.
با توجه به معنادار بودن کل مدل بهمنظور بررسی اینکه کدام متغیر یا متغیرها تاثیر معنادار در
مدل دارند از آزمون تی استفاده میشود.
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جدول  .6ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون
متغیر پیشبین

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده

استاندارد شده

مقدار ثابت

59/32

جابجایی

-3/15

-5/63

کنترل حرکتی

-5/49

-5/15

 tآماره

Sig

سطح معناداری

33/25

5/553

5/55

-1/51

5/553

5/55

-3/65

5/54

5/55

نتایج جدول  9نشان میدهد عامل جابجایی با وزن رگرسیون  -5/63با رفتارهای چالشی
در سطح  5درصد رابطه منفی معنادار دارد .منفی بودن این ضریب در واقع نشاندهندۀ این
است که با افزایش این عامل ،رفتارهای چالشی در کودکان با اختالل اوتیسم کاهش مییابد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که بین نقص در مهارت حرکتی و مهارت اجتماعی رابطۀ مثبتی وجود
دارد .این نتیجه با پژوهشهای مکدونالد ،لورد و اولریخ ()2531؛ گوتام ،پیکلز و لورد
()2559؛ پیک ،باینام و بارت ()2559؛ بیهت ،گالووی و الندا ( )2532همسو است .با سطح
 95درصد اطمینان ،خرده آزمون جابجایی با وزن  5/45میتواند مهارت اجتماعی را پیشبینی
کند و بدین معناست که در صورت باال بردن مهارتهای مرتبط با جابجایی میتوانیم مهارت
اجتماعی در کودکان با اختالل طیف اوتیسم را افزایش دهیم .در پژوهشی در زمینه مهارت
حرکتی ،پسرها در آزمون حرکتی تاخیر بیشتری در زمینه جابجایی نشان دادند (برکلی ،زیتل،
پیتنی و نیکولز .)2553 ،در پژوهش حاضر کودکانی که دارای توانایی و مهارت باالی
اجتماعی و ارتباطی هستند احتماال قادر به همکاری و همبازی با همساالن باشند .معلوم شده
است که کودکانی که در انجام مهارتهای حرکتی ضعیف هستند ارتباط اجتماعی آنها
بهراحتیِ کودکان ماهرتر نیست و سطح اضطراب آنها باالتر و عزتنفس پایینتری دارند
(پیک ،باینام و بارت .)2559 ،رابطۀ مثبت مهارت حرکتی با مهارت اجتماعی را میتوان با
رویکرد چندعاملی که ماهیت چرخهای در تحولِ ادراک– عمل -شناخت را بیان میدارد،
تبیین نمود .یک کودک نیازمند یک خزانۀ کاملِ حرکتی از اعمال عملکردی برای وارد
شدن در تعامالت اجتماعی است ،هماهنگی ضعیف و حرکت خام کودک با اختالل اوتیسم
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در مشارکت اجتماعی او تاثیر منفی میگذارد (پیک ،برادبری ،السلی و تات .)2554 ،3یک
مثال در مورد کودک با اختالل طیف اوتیسم این است که حرکات ناهماهنگ و آرام سر
میتواند چرخاندن بهموقع و موثر سر ،رسیدن ،اشاره کردن ،دادن ،نشان دادن آن شئ را
تحت تاثیر بگذارد که اینها موضوع مهم و پایه در پاسخ به تعامالت اجتماعی با دیگران است
(گرنسباچر ،سوئر ،گای ،شوگرت و هیل .)2554 ،2اشاره به این مطلب مهم است که حرکات
هماهنگ نیازمند دقت باال است؛ بنابراین حرکات بهتنهایی کودکان را قادر به برقراری
تعامالت اجتماعی نمیکند؛ اما توانایی آنها را برای دریافت اطالعات ادراکی از محیط
تقویت میکند .برای مثال انجام جابجایی ،شامل ادراک عمق ،فاصله ،ادراک شیء مانند
اندازه و ثبات شکل است .مهارت حرکتی به کودک اجازه میدهد که محیط اطرافش را
کشف کند و اکتشاف به آنها شانسی برای مشارکت میدهد .به نظر میرسد مداخالت
متمرکز بر مهارت حرکتی بتواند بر بهبود مهارت اجتماعی اثرگذار باشد .مهارت حرکتی
بهعنوان مهارت پایهای برای بازی فعال عمل میکند .مهارت حرکتی بهعنوان یک هشدار
اولیه است و میتواند بهعنوان عامل تشخیصی و دخیل در مداخالت حوزۀ اوتیسم باشد.
نتایج پژوهش حاضر بین مهارت حرکتی و رفتارهای چالشی همبستگی منفی را نشان
داد و مشخص شد با  95درصد اطمینان خرده آزمون جابجایی با وزن  -5/63میتواند
رفتارهای چالشی را پیشبینی کند .این نتیجه بدین معناست که در صورت باال بودن
مهارتهای مرتبط با جابجایی میتوان رفتارهای چالشی را کاهش داد .نقص حرکتی از
1
نامنظمی چندین سیستم شامل مخچه ،ساقه مغز و نواحی قشری حرکتی است .گرههای پایه
بهعنوان بخشی از دستگاه عصبی در مهارتهای حرکت نقش دارند و هرگونه آسیب به
ساختار گره های پایه در انسان منجر به تغییر در الگوهای حرکتی ،اعمال غیر عادی و تکراری
میشود (پیرس و کورچسن .)2553 ،1رابطۀ منفی مهارت حرکتی با رفتارهای چالشی از دید
عصبشیمیایی نیز قابل تبیین است .در افراد اختالل طیف اوتیسم ناهنجاریهایی در عملکرد
انتقالدهندههای عصبی مانند سروتونین و دوپامین وجود دارد که نقش مهمی در حفظ و

1. Piek, Bradbury, Elsley & Tate
2. Gernsbacher, Sauer, Gaye, Schweigert & Hill
3. Basal ganglia
4. Pierce & Courchesne
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بروز رفتارهای چالشی دارد (بویتالر .)2551 ،3همچنین ارتباط منفی میان افزایش سروتونین
با تواناییهای بیانی و رفتارهای چالشی خودآسیبزا در افراد مبتال به اختالل اوتیسم دیده
شده است (کولوزون 2و همکاران .)2535 ،از سویی دیگر ،فعالیت و مهارت در حرکت تاثیر
اساسی و شگفتانگیزی بر سیستم مرکزی سروتونین و دوپامین دارد و کاهش معنادار در
غلظت سروتونین خون متعاقب پرداختن به فعالیتهای حرکتی طوالنیمدت نشان داده شده
است (بهرامی ،موحدی ،مرندی ،صفوی و مالکریمی .)3192 ،در نتیجه تواناییهای حرکتی
بر روی هماهنگی حرکتی و تولید رفتارهای چالشی اثرگذار باشد.
با توجه به نتایج پژوهش و رابطۀ مهارت حرکتی با مهارت اجتماعی و رفتارهای چالشی
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی بر اجرای مداخالت متمرکز بر مهارت حرکتی پرداخته
شود .همچنین میتوان اثربخشی برنامۀ حرکتی مبتنی بر آزمون رشد حرکتی را بر مهارت
اجتماعی و رفتارهای چالشی در کودکان با اختالل طیف اوتیسم ارزیابی کرد .با کشف
مشکالت حرکتی که خاص کودکان با اختالل طیف اوتیسم است ،ضمن کمک به تشخیص
بههنگام ،بهنوعی میتوان مشکالت ارتباطی و اجتماعی احتمالی را نیز پیشبینی و اطالح
کرد.

منابع
انجمن روانپزشکی آمریکا .)2531( .راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی؛ ترجمۀ
سید محمدی .)3191( .تهران ،نشر روان.
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