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Abstract 
Background and Aim: The purpose of the present comparative case-control study was to 

compare patterns of motor function in normal and high function autistic children. The population 

comprised of all 7-12 year-old high function autistic children in Aieen-e Mehrvarzi School and 

the normal children in Grade School in Tehran in 1393.  

Materials and method: Participants included 36 high function autistic children, 7-12 year-old, 

in Peyk-e Honar School selected based on available sampling. Also, 36 normal children were 

selected using matching method. To collect data, the Gilliam Autism Rating Scale and 

Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency were used. 
Results: The results of MANOVA showed that there is a significant difference between the two 

groups of children in patterns of motor function (P<0.01) 
 Conclusion: The present study presented significant results in educating autistic children in the 

field of movement exercises with the aim of motor skills and mental health improvement. In 

addition, motor function patterns were shown to play an important role in the success of these 

children. 
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 سال  7 - 12مقایسه الگوهای عملکرد حرکتی کودکان اوتیسم با عملکرد باال با همتایان عادی 
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 چکیده

 مقدمه و اهداف

 بود. کودکان عادی  باکرد باال کودکان اوتیسم با عملدر  الگوهای عملکرد حرکتیهدف این مطالعه مقایسه  

 هامواد و روش

از  کودکان عادیهنر و  مدرسه اوتیسم پیکساله  12تا  7کودکان جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه است.  شاهدی -ای و از نوع موردمقایسهاین پژوهش یک مطالعه 
بودند که به  اوتیسم با عملکرد باال از مدرسه پیک هنربه  گرفتارساله  7 -12 کودک 36شامل های پژوهش آزمودنیباشد. می 1393در سال  مدارس ابتدایی استان تهران 

 حرکتی تبحر آزمونکارز و های ها از پرسشنامهآوری دادهبرای جمع انتخاب شدند.کودکان عادی که به شیوه همگن نفر از  36انتخاب شدند. و  دردسترسروش نمونه گیری 

  ستفاده شد.ااوزرتسکی  -برونینکس

 هایافته

 توان نتیجه گرفت کهمی (.P<01/0)تفاوت معناداری وجود دارد  الگوهای عملکرد حرکتیدر  کودکاننتایج تحلیل واریانس چند متغیری مانوا نشان داد که بین دو گروه از  
  .را دارند الگوهای عملکرد حرکتینرخ باالتری از عادی کودکان 

 یگیرنتیجه

به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت الگوهای عملکرد حرکتی از سوی دیگر  دارد. بر در کودکانبهداشت روانی  افزایشآموزش و مهمی در زمینه  شاراتااین نتیجه  
 نقش دارد.کودکان 

 :های کلیدیواژه
 حرکتی عملکرد ،اوتیسم با عملکرد باال، وتیسما
 

 

 رانیتهران، ا ،یدبهشتیشه یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش ،یه کاردرمانگرو اریاستاد. دکتر مهدی رضائی نویسنده مسئول:

 arezaee2003@yahoo.com آدرس الکترونیکی: 

 
 

 

 

 

 



 

             اسالم دوست و همکاران..............                                                                                        

 

 

 

      

      1395تابستان ، دوم  . شماره پنجم * دوره   یطب توانبخشپژوهشی  –علمی  فصلنامه      

 

 

98 

 و اهداف مقدمه
زارش گت پایته. بتر ]2و  1[ تترین اختتالل تکتاملی در آمریکتا است، فزایندهدرصد 148/1(، با نرخ رشد تخمینی ASD) 1تیسمواختالالت طیف ا 

5-DSM ،ASD هتای زبتانی، گرچته تفتاوتا. ]3[ شتودچنین رفتارهای تکراری توصتیف متیبا طیفی از اختالالت اجتماعی و ارتباطی و هم
نتایج مطالعات نشان داده  .  ]6و  7[اندمورد توجه قرار گرفتهدر این گروه هستند، مشکالت حرکتی نیز  ASDهای اجتماعی و شناختی از مشخصه

و چتاالکی  2ضعیفی در طول تکالیف موتوربینایی زبرینسالگی هماهنگی اندام  32تا  7کودکان و بزرگساالن طیف اختالل اوتیسم بین  است که
با توجه به نتایج این مطالعات اگر چه رشد حرکتتی جتزم معیارهتای اولیته تشخیصتی اختتالل . ]8و  9[که نیازمند تعادل، چابکی و سرعت هستند

مند به در نظر گرفتن اهمیت کارکرد حرکتی در کودکان طیتف ای عالقهقابل مالحظه صورتما پژوهشگران در حوزه اوتیسم به اوتیسم نیست، ا
  هستند.]13[و درمان  ]12[ 3عصبی، مفاهیم روانی]11[، تاثیر بر رفتارها ]10[اختالل اوتیسم در موضوعات تشخیص طیف اختالل اوتیسم 

وجتود نقتایص حرکتتی بطوریکه  ]19،20[ اند که اختالل حرکتی یکی از ویژگی های برجسته اوتیسم و آسپرگر می باشدنشان داده  نتایج مطالعات
نشتان در اختالل طیف اوتیستم  ]20[درجاتی از دست و پا چلفتی بودن، هماهنگی ضعیف، غیرماهرانه و خامو  ]22[و نقایص هماهنگی  ]21[درشت

  4ABC  –M آزمتونبه اوتیسم با عملکرد باال و آسپرگر با استفاده از  گرفتاربعنوان مثال مقایسه کودکان بیماران  همه یدر داده شده است. 
)زبردستی، مهارتهای توپی، تعادل استاتیک و داینامیک( تفاوتی نداشتند، بتا ایتن  آزمونارزیابی شده در این  آیتم 3نشان داد که این دو گروه در 

و همکاران  Barkleyبرای مثال،  .]28[نمونه های اوتیسم با عملکرد باال اختالل حرکتی داشتند  درصد 67گر و نمونه های آسپر درصد 50حال 
 8-6ی ستنی ( در محتدودهHFA) 7به اوتیسم با عملکرد بتاال گرفتاردختر(  5پسر و  10کودک ) 15را در  6و کنترل اشیام 5های حرکتیمهارت

هتای ضتعیف و بستیار پسر( در دسته 7ی دخترها و )همه  HFAبه  گرفتارکودکان  درصد 80این مطالعه  گزارش پایهبر  ؛اندسال بررسی کرده
سال(  12-9ی سنی )محدوده ASDبه  گرفتارانجام شده، کودکان  Reidو  Staples ی دیگری که توسطمطالعه. ]23[اند ضعیف قرار گرفته

های موتوری یکسان و سن عقلتی یکستان( مقایسته کودکانی با سن تقویمی یکسان، مهارت را با سه گروه از کودکان دارای رشد معمولی )یعنی
تتر از ( کتمدرصتد 16بته طتور معنتاداری ) ASDبه  گرفتارحرکتی و کنترل اشیام، امتیاز کودکان  آزمونکه در هر دو  نتایج نشان داد ند وکرد

هتای حرکتتی و کنتترل اشتیام را در کودکتان و همکاران مهتارت  Pen.]24[ کودکان دارای سن تقویمی یکسان و سن عقلی یکسان بوده است
( و کودکان دارای رشتد معمتولی ADHD) 8فعالیبیش-توجهیبه اختالل کم گرفتارسال(، کودکان  10-6ی سنی )محدوده HFAبه  گرفتار
بته  گرفتتاراز کودکتان  5هتای حرکتتی  مهتارت آزمون زیرگزارش نویسندگان این مقاله، متوسط امتیاز  ر پایهاند. بها مقایسه کردهال آنسهم

HFA  وADHD بته  گرفتتارکننتدگان از شرکت 16. براساس این امتیازها  9تر از میانگین بوده استانحراف معیار کم 5/1، حداقل به میزان
ASD  وADHD 50[اندهای با عملکرد ضعیف و بسیار ضعیف قرار گرفتهدر دسته[. 

های عملکردی در زندگی این کودکان  های حرکتی در این کودکان با سایر مهارت ی از مهارتگوناگونیطه های جه داشت که حهمچنین باید تو
  .های زیادی را ایجاد کند که در زمینه های ارتباطی و اجتماعی بسیار تأثیر گذار است تواند نقصهای حرکتی به طور وسیع مینشانه .ارتباط دارد

هتای زبتانی در کودکتان  های حرکتتی رریتف و مهتارت انجام شد به ارتباط بین مهارت  Hartmanتوسط  2009ه در سال در مطالعه ای ک
توان به ی را به جهت آماده شدن برای رفتن به مدرسه احتیاج دارند که از آن جمله میگوناگونکودکان مهارتهای حرکتی  (.25اوتیسم پی بردند )

های حرکتی می تواند به مشکالت وسیعی برای افراد اوتیستیک در تبادل  نقص مهارتتکمیل فعالیت  اشاره کرد.  ، توجه و توانایی10خودکنترلی

                                                 
1 Autism Spectrum Disorder 
2 Visuomotor 
3 Neuropsychaiatric 
4 Movement Assessment Battery For Children 
5 Locomotor  
6 Object Control 
7 High Functioning Autism 
8 Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
  توضیح مترجم: امتیاز آنها کوچکتر یا مساوی میانگین منهای 1/5 انحراف معیار بوده است. 9
10 Self-Control 
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)دوچرخته ستواری، پرتتاب تتوش و شترکت در  هتای اجتمتاعی شان، کندی حرکات رریف ) نوشتن و بستن بند کفش(، بازی با محیط فیزیکی
توان به پایه و اساس اختالالت رشتدی پتی بترد و بته ، میاوتیسمدر نقایص  حرکتی کودکان  که با نظارت دقیق.]26[ بینجامدتیمهای ورزشی( 

در کودکان اوتیسم که می توانتد  یبررسی مشکالت حرکت برایکافی در ایران  مطالعاتنتایج ارزشمندی دست یافت. با توجه به موارد باال هنوز 
گیتری حتی نتایج نویدبخشی در راستای پیشو  ASDدرمان موثر در کاهش عالئم  ایبرشخیص زودهنگام، انجام مداخالت آموزشی اولیه به ت

های عملکرد اجرایتی بررستی های توجه و مولفهبیشتر روی جنبهو  ، که متأسفانه هنوز  انجام نشده است]7، 27-28[ بینجامداز این اختالل حیاتی 
عملکرد حرکتی می توانند پیش بینی کننده مهارتهتای  گوناگوندام از حیطه های با در نظر گرفتن این مطلب که هر ک. ]29[صورت گرفته است 

عملکتردی  مشتکالتباشند و با تمرکز بر اینکه در مطالعات گذشته تنها بته بررستی کلتی از  ی چون اجتماعی، ارتباطی و زبانیعملکردی دیگر
آن بتا همتایتان عتادی بته  ستنجشحرکتتی و  گونتاگونهتای ر حیطهبررسی جداگانه بر میزان نقص د این مطالعه با هدف، است پرداخته شده

و به صورت کلتی بته دنبتال  این کودکان تأثیر گذار باشند آیندهتا بتوانند با کار بر هر حیطه به طور ثانویه بر مشکالت  کندمیدرمانگران کمک 
 تفاوت وجود دارد؟همتایان عادی و سم با عملکرد باال کودکان اوتیدر الگوهای عملکرد حرکتی پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین 

 هامواد و روش
م به صورت همگتن بتا الهنر و گروه س مدرسه اوتیسم پیک تحلیلی مقطعی است. جامعه آماری این مطالعه-ی توصیفیاین تحقیق، یک مطالعه

ساله بتا  7-12کودک  36ول مربوط به مقدار حجم نمونه، تعداد فرمابر در این پژوهش بر شدند.آن گروه از مدارس ابتدایی استان تهران انتخاب 
 36( به روش نمونه گیری در دسترس از مدرسه اوتیستم پیتک هنتر و تعتداد CARSتست  به وسیلهتشخیص ابتال به اوتیسم با عملکرد باال )

ی عبارت دشدند. معیارهای وروتهران انتخاب  با آن گروه از مدارس ابتدایی استان)براساس جنسیت و سن( کودک گروه سالم به صورت همگن 

اختتالالت نورولوییکتال  نبتود باشتد. 80نتایج تست هوش وکسلر بتاالی ، سال 12تا  7سن  ،دارا بودن تشخیص اختالل طیف اوتیسمبودند از 

از جمله اضطراب و افسردگی و بیش فعتالی اختالالت روانپزشکی همراه  نبود ،همراه مانند تشنج، فلج مغزی بارز، اختالالت بینایی و شنوایی بارز
)تحقیقاتی که بر روی  در سه ماه گذشته حضور و مشارکت در تحقیقات مشابه. معیارهای خروج عبارت بودند از تخصص( باال) با نظر روانپزشک 

نظتر ابتر ی کته براستتفاده از داروهتای ،اجرا شده انتد الگوهای حرکتیکه به صورت مداخله ای بر روی  ،اند(بهبود الگوهای حرکتی انجام گرفته
سابقه وجتود و تکترار  ،، مانند ریسپریدون و ریتالین به علت تاثیر بر روی سیستم توجه کودکروانپزشک می تواند بر نتایج تحقیق تاثیرگذار باشد

 شهر تهرانو در مدارس  "یسم پیک هنردر مدرسه اوت"های مورد استفاده در این تحقیق در آزمون ارزیابی هنگامهمکاری کودک  نداشتن، تشنج
 30درمانگران کودکتان در حتدود  به وسیلهگیری انجام شد. در این مطالعه از پرسشنامه گارز که آزمونپژوهشگر در اتاق مناسب جهت  به وسیله

هنگی دو طرفته، قتدرت، برای سنجش سترعت دویتدن، تعتادل، همتا برونیکزاوزرتسکی آزمونبررسی شدت عالیم و از  برایدقیقه تکمیل شد 
 یتادهتای آزمتوناستفاده شد. در کل زمان اجرا بترای  زبرین، سرعت پاسخ، کنترل حرکت بینایی و سرعت و ررافت اندام زبرینهماهنگی اندام 

 دقیقه طول کشید.  45شده برای هر کودک در حدود 

جتنس، ستن، مصترف دارو، شتغل پتدر و  ماننتدنیتاز  جمع آوری اطالعات دموگرافیک مورد برایپرسشنامه اطالعات دموگرافیک:  -1

 استفاده شد.  ودرمانگر کامل  به وسیلهی دموگرافیک که تحصیالت والدین از پرسشنامه
عملکرد حرکتی برونیکزاوزرتسکی یک مقیاس حرکتی هنجار مرجع بترای  آزمون :11اوزرتسکی –برونینکس حرکتی تبحر آزمون -2

به محققین کمک میکنتد تتا کودکتان بهنجتار را از کودکتان بتا  آزمونساله است. این 5/14تا  5/4ودکان مهارتهای حرکتی درشت و رریف ک
ماده دارد. ضریب پایتایی  14و فرم کوتاه آن  46می باشد که فرم طوالنی آن،  آزمونخرده  8اختالل حرکتی شناسایی کنند. این مقیاس شامل 

آن، مهارتهای حرکتتی درشتت و چهتار  آزمونچهار خرده  گزارش شده است. 86/0در فرم کوتاه  و 78/0در فرم طوالنی  آزمونباز آزمایی این 
 –زیربخش، سرعت پاسخ، کنترل دیداری  3های حرکتی رریف را می سنجند. نمره ترکیب حرکات رریف از اجرای  دیگر، مهارت آزمونخرده 

های سرعت و چاالکی دویدن، تعادل، هماهنگی دو  درشت بر مبنای زیربخشبه دست می آید. ترکیب حرکات  باال تنهحرکتی و چاالکی اندام 
 .(30ی مستقل از فرهنگ و زبان می باشد نیازی به روایی و پایایی آن در ایران دیده نشده است )آزمونطرفه و قدرت است و با توجه به اینکه 

                                                 
11 Bruininks – Oseretsky test of motor proficiency 



 

             اسالم دوست و همکاران..............                                                                                        

 

 

 

      

      1395تابستان ، دوم  . شماره پنجم * دوره   یطب توانبخشپژوهشی  –علمی  فصلنامه      

 

 

100 

ارز براستاس تعتاریف انجمتن اختتالل طیتف اوتیستم آمریکتا گ آزمونبهنجار شده است.  1994در سال  آزموناین : 12پرسشنامه گارز -3

(ASA ،و انجمن رواناوتیسم )( پزشکی آمریکاAPA و با اتکا بر )DSM_IV هرخترده و مقیاس خرده چهار شامل تهیه شده است. گارز 

 رفتارهای مورد که 14تا  1 شامل هک ایکلیشه مقیاس رفتارهای خرده عبارتند از: نخستین آزمونهای این آیتم است. مقیاس 14مقیاس شامل

 شامل را 28 تا 15 موارد که برقراری ارتباطات دوم مقیاس خرده کند. می را توصیف غریب و عجیب رفتارهای و حرکتی ای، اختالالت کلیشه

 خترده این ست. مواردا 42 تا 29 های شامل آیتم که مقیاس خرده سومین کند. تعامالت اجتماعیتوصیف می کالمی غیر و کالمی رفتارهای

 اختتالالت آزمتون دهتد. چهتارمین خترده شرح مردم برای را رویدادها طور مناسب به است قادر که کند می ارزیابی را هایی مقیاس موضوع

 جامان مطالعات .پرسدمیرا افراد  کودکی رشد سیر درباره کلیدی های مقیاس سؤال خرده شود. این می 56 تا 43 های شامل آیتم که رشدی

 و اختتالالت رشتدی بترای  88 اجتمتاعی، تعامل برای  93ارتباط،  برای  89 ای، کلیشه های رفتار برای  90آلفای  ضریب نمایانگر شده
در ایتران  آزموناین  .است تایید شده اتیسم تشخیصی های ابزار سایر با مقایسه از طریق نیز آزمون روایی است. اتیسم شناسی نشانه در  96

احمدی و همکاران مورد هنجاریابی قرار گرفته است که در این مطالعه روایی صوری و محتوایی تائید و پایایی ضریب آلفای کرونبتاخ  ه به وسیل
 .]31[برآورد شده است  89

دریافت و به  تهران جهت همکاری برای اجرای طرح در گروه علوم پزشکی شهید بهشتیآوری اطالعات ابتدا معرفی نامه از دانشگاه جمع برای
با رعایت مالحظتات اخالقتی و بیتان اهتداف نمونه مورد نظر انتخاب و گردید. سپس بعد از هماهنگی و کسب مجوز اجرا، مدارس مربوط ارائه 
در دقیقته طتول کشتید.  45های ذکر شده برای هر کودک در حدود آزمون یکل زمان اجراتکمیل گردید.  به وسیله آنانها پژوهش، پرسشنامه

 تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل واریانس چند متغیری مانوا  و با روش SPSSهای بدست آمده با استفاده از ابزار نهایت داده

 هایافته
 مانند، حسب مورد با استفاده از روش های مناسب آمار توصیفی گوناگوندر این قسمت  داده های به دست آمده از اندازه گیری متغیرهای 

پرت از داده های اف معیار و شاخص های توزیع توصیف می شوند. پس از بررسی داده ها از طریق اکسپلور داده های مربوط میانگین، انحر
 تحلیل کنار گذاشته شدند. تعداد موارد گمشده نیز در حد صفر بود.

-لون در مورد پیش آزمون( و نتایج وفاسمیرن –نرمالیتی کولموگروف  آزمون)میانگین، انحراف معیار و  خالصه شاخص های آماری :1جدول 

 (n=36)الگوهای عملکرد حرکتی در دو گروه کودکان اوتیسم با عملکرد باال و عادی مربوط به های تساوی واریانس فرض

 متغیر
 لون آزمون کودکان عادی کودکان اوتیسم با عملکرد باال

M±SD k-s Sig M±SD k-s Sig F Sig 

 203/0 654/1 307/0 967/0 52/25±08/7 129/0 171/1 44/6±82/5 سرعت دویدن

 002/0 631/0 046/0 375/1 52/21±20/3 527/0 811/0 13/18±38/5 تعادل

 707/0 143/0 706/0 703/0 21±25/3 910/0 562/0 16/17±81/3 هماهنگی دوطرفه

 709/0 141/0 574/0 782/0 70/16±64/4 890/0 580/0 83/13±80/4 قدرت

 230/0 464/1 109/0 206/1 35/19±93/4 738/0 684/0 13/16±78/3 زبریندام هماهنگی ان

 898/0 017/0 571/0 784/0 58/15±57/5 700/0 707/0 50/11±77/5 سرعت پاسخ

 008/0 542/7 314/0 961/0 23/19±28/2 705/0 704/0 66/16±02/4 حرکتی -کنترل دیداری

 114/0 569/7 659/0 731/0 64/28±56/5 951/0 518/0 05/12±11/4 زبرینسرعت و ظرافت اندام 

الگوهای عملکرد حرکتی )سرعت دویدن، تعادل، هماهنگی دوطرفه، قدرت، هماهنگی مقادیر میانگین و انحراف معیار متغیر  1در جدول شماره 
ودکان اوتیسم با عملکرد باال و عادی قابل در دو گروه ک (باالتنهحرکتی و سرعت و ررافت اندام  -، سرعت پاسخ، کنترل دیداریباالتنهاندام 

                                                 
12 GARS: Gilliam Autism Rating Scale  
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و کودکان  های گروه کودکان اوتیسم با عملکرد باالتوزیع نمره، اسمیرنوف - نرمالیتی کولموگروف آزموننتایج  پایهمشاهده است. همچنین بر 
  میل دارند. طبیعیبه توزیع  الگوهای عملکرد حرکتیدر  عادی

 
 (n=36)  در دو گروه کودکان اوتیسم با عملکرد باال و عادید حرکتی الگوهای عملکر. میانگین 1نمودار

 
 1لون استفاده شد. همانطور که در جدول  آزمونهای آن، از رعایت فرض برایپارامتریک تحلیل واریانس چند متغیری  آزموناز استفاده از  پیش

، شرط حرکتی –دو متغیر تعادل و کنترل دیداری متغیرها به غیر از معنی داری آن برای اکثر  نبودلون و  آزمونشود، بر اساس مشاهده می
در تفسیر نتایج در تحلیل واریانس چندمتغیری اجرا شدنی است، اما بایستی  آزمونهای بین گروهی رعایت شده است. بنابراین برابری واریانس

های الگوهای عملکرد حرکتی نشان داد که اثر گروه بر ترکیب مؤلفهالمبدای ویلکز  آزموننتایج  مورد این دو متغیر جانب احتیاط را نگهداشت.
قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( را مجاز  باال آزمونالمبدای ویلکز(. =P ،444/38 = F ،166/0<001/0باشد )دار میمعنی
بین یکی از  دست کمبه طور کلی نتایج نشان داد که  بسیار باال است. ( در حد834/0) اندازه اثر اختالف با توجه به مقدار مجذور اتا شمرد.

 دو گروه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد. میامتغیرهای مورد بررسی در 
 نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی میانگین متغیرهای الگوهای عملکرد حرکتی کودکان اوتیسم با  :2جدول 

  (n=36)  عادیعملکرد باال و کودکان 

 مجذور اتا SS Df MS F متغیر وابسته

 42/152 692/0 926/6368 1 926/6368 سرعت دویدن

 09/10 129/0 010/201 1 010/201 تعادل

 34/20 230/0 943/256 1 943/256 هماهنگی دوطرفه

 46/6 087/0 284/144 1 284/144 قدرت

 40/9 121/0 630/180 1 630/180 زبرینهماهنگی اندام 

 36/7 113/0 250/120 1 250/120 سرعت پاسخ

 60/10 135/0 368/115 1 368/115 حرکتی -کنترل دیداری

 59/202 749/0 432/4813 1 432/4813 زبرینسرعت و ظرافت اندام 

  ؛  01/0معنادار در سطح  05/0معنادار در سطح 

(، هماهنگی دو طرفه F=09/10(، تعادل )F=42/152د که میانگین نمرات سرعت دویدن )نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان دا
(34/20=F( قدرت ،)46/6=F هماهنگی اندام ،)باالتنه (40/9=F( سرعت پاسخ ،)36/7=Fکنترل دیداری ،)- ( 60/10حرکتی=F و سرعت و )

 (. P <01/0به اوتیسم با عملکرد باال است ) گرفتاریشتر از کودکان داری در کودکان عادی ب( به طور معنیF=59/202) باالتنهررفیت اندام 
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 گیریبحث و نتیجه
شخیص زودهنگام، برای انجام مداخالت آموزشی اولیه که اما تنیست؛  ASDبه  گرفتاراختالل حرکتی بخشی از معیار تشخیص کودکان 

، 32-33[کند، حیاتی است گیری ارائه مینتایج نویدبخشی در راستای پیش باشد و حتیمی ASDها، درمانی موثر در کاهش عالئم براساس یافته

با توجه به روند اختالالت حرکتی قابل مشاهده، در حال  ASDدر تشخیص  حرکتیبه همین دلیل، توجه محققین به اهمیت عملکرد  ]7
. بودکودکان اوتیسم با عملکرد باال با همتایان عادی ه در دو گروالگوهای عملکرد حرکتی هدف از پژوهش حاضر مقایسه . ]33-34[افزایش است
در کودکان اوتیسم با عملکرد باال متفاوت از کودکان عادی  عملکرد حرکتیی هاالگو »های پژوهش فرضیه اصلی مبنی بر اینکه بر اساس یافته

وهای عملکرد حرکتی در کودکان عادی به طور معناداری ، مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر نتایج پژوهش نشان داد که میانگین الگ«.است
های اختالل حرکتی یکی از ویژگیاند های دیگر که نشان دادهبیشتر از کودکان اوتیسم با عملکرد باال بود. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

درجاتی از دست و پا چلفتی و نقایص هماهنگی  وجود نقایص حرکتی درشت وهماهنگ است و این مطالعات بیانگر  باشدبرجسته اوتیسم می
 درصد از 67اند که همچنین در پژوهش دیگری نشان داده. ]35،7-37[باشدمیبودن، هماهنگی ضعیف، غیرماهرانه و خام در اختالل طیف اوتیسم 

نیز که نشان  ]33[ 2012در سال  کلودیا هیلتوناند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش ههای اوتیسم با عملکرد باال اختالل حرکتی داشتنمونه
کودکان اتیستیک در مهارتهای حرکتی کمتر از حد درصد  83 بطوریکه توانایی، باشدنقص حرکتی هسته اصلی تشخیص اوتیسم میدادند 
تفکر  زبان، سازمانبندی حتی النیعق فرایندهای رشد زیربنای در اصلتوان گفت، که ها میدر تبیین این یافته هماهنگ است. ،باشندمی طبیعی

 حرکتی رشد در انسانها اجتماعی، تمام شرایط به توجه دارد. بدون ریشه حرکتی -ی حسیدوره گیریشکل در پیایه، قول به نیز شناخت و
 مسمومیت، و از ضربه ناشی هایضایعه عفونت، مسائل ینتیکی، جمله از متعددی عوامل گاهی اما گذارندمی سر پشت را پیاپی بودن یک نوع
 هایمهارت نتیجه در و شود ایجاد فرایند مشکالتی این در که شودمی باعث حسی هیجانی محرومیت دیگر طرف از و اکسیژن کمبود
شود. که کودکان اوتیسم نیز از  مشکل دچار فرد و نکنند طی خود را جریان طبیعی زبان، حتی و حرکتی رریف، هماهنگی و درشت حرکتی
 از قبیل مهارتهای گوناگونهای در زمینه یهاینیستند؛ چرا که اختالل اتیسم نیز یک اختالل نافذ رشدی است که ناتوانایی برکناراعده این ق

های زبانی، اجتماعی و شناختی از تفاوتو  ]38[کند می ایجاد ذهنی گاهی مهارتهای حتی و رریف و درشت حرکتی مهارتهای اجتماعی، ارتباط
از  مرکزی اعصاب حرکتی -حسی  سیستم پدیدایی انسان، نوزاد بنیادی فرایندهای رشد در واقع در روند. ]4-5[باشدمی ASDای همشخصه
 آن بدون که است ذهنی شناختی و ریزیبرنامه مستلزم توسط کودک، حرکات هماهنگ رشته یک است و انجام برخوردار ای ویژه اهمیت

 منفی تأثیر هانارسایی این هستند مغزی دچار هاینارسایی به اتیسم کودکان که این به باتوجه .]38[بود واهدعمل نخ این انجام به قادر کودک

، ]39[و همکاران  Barkeleyهای پژوهش در موضوع این و باشند حرکتی مواجه ضعف با آنها تا شده موجب ،گذاشته آنها حرکتی عملکرد بر
Pan  ]40[ ،Green  و همکاران]41[ ،angL  و همکاران][و ]42Staples43[ با اوتیسم کودکان حرکتی هایمهارت که داده شده نیز گزارش 

دارد بیان می گوناگوننیز در تأیید این مطالب، با بررسی چند مطالعه  ]44[باشد. شریفی می خود ضعیفتر همساالن به نسبت ،بوده مواجه مشکل
در بررسی کودکان اوتیسم نشان دادند که کودکان  ]Staples ]24 دکان رابطه مثبتی وجود دارد.های حرکتی کوهای ذهنی و مهارتکه بین کنش
 کنند.و امتیاز باالتری را کسب می انجام میدهندعادی بهتر 

ختالل اوتیسم و ا با تواند به این موضوع مربوط شود که کودکانیکی دیگر از دالیل تفاوت الگوهای عملکرد حرکتی در این دو گروه احتماالً می
جستمانی دچتار ضتعف هستتند و ایتن  آمادگی حرکتی و تمرین مداوم در عملکرد تالش و حتی کودکان اوتیسم با عملکرد باال به دلیل نداشتن

 کمبود شود و اینهای دسته جمعی میاین کودکان در فعالیت کاهش مشارکت سبب به دنبال آن و شودآنها می نفس عزت آمدن باعث پایین

هتای مهتارت تفاوت بودن دارمعنی علت که رسدمی نظر داشت. به خواهد دنبال به را آمادگی جسمانی و حرکتی عملکرد ضعف نیز شارکتم
باشتد، بته  عتادی هتایبچته به نسبت گروهی هایبازی در نکردن شرکت و خود همساالن کودکان با از گروه این کمتر ، تعاملباال حرکتی
 و Visscherراستا  این فائق آیند. در ایان خودهمت حرکتی هایضعف بر اندبازتوانی نتوانسته هدفمند و منظم یرنامهاجرای ب بدون که طوری

 کودکان که داشتند بیان و داده قرار های حرکتی مورد بررسیساله را از لحاظ مهارت 9-6کودک  125در مطالعه خود  ]45[سال در نیز همکاران

 های حرکتتیمهارت تجربیات کمبود نتیجه در نمایند،می شرکت همساالن خود با بازی در کمتر و می شوند پذیرفته اجتماع در اوتیسم کمتر
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ترین رفتارهای حرکتتی و که یکی از ابتدایی گوناگونهای در واقع بازی شود.می از کودکان دسته این حرکتی مهارتهای در ضعف ایجاد موجب
حرکتتی ایتن گتروه باشتد. امتا  هتایرشد مهارت در مهم بسیار عامل یک تواند به عنوانکودکان است، می اجتماعی پذیرینقش اولین تجربة

های همساالن به شده، کمتر در گروه ذکر و اجتماعی فرهنگی دالیل به آنها اجتماعی تجارب بودن کم اختالل اوتیسم به دلیل دارای کودکان
 شود. می زندگیشان مستقل ادامة برای آنان اجتماعی حرکتی و تجارب کاستیباعث پردازند و این های جمعی میبازی و فعالیت

. همچنتین کودکتان و ]46[به اوتیسم در فرآیندهای ادراکی، حرکتی و شناختی دچتار آستیب هستتند  گرفتارتحقیقات انجام شده کودکان  پایهبر 
تکالیف موتوربینایی و چاالکی که نیازمند تعتادل،  راستایضعیفی در  زبرین سالگی هماهنگی اندام 32تا  7بزرگساالن طیف اختالل اوتیسم بین 
پایین بودن نمرات این گتروه از کودکتان در الگوهتای  در راستای. همه این موارد خود دلیلی محکم ]4،35[اند هچابکی و سرعت است را نشان داد

هتای حرکتتی رریتف و درشتت، بسیاری بیانگر وجود اختتالل در مهتارت هایهای اخیر پژوهشباشد؛ به طوری که در سالعملکرد حرکتی می
انتد نشتان داده . همراستا با نتایج این پژوهش، نتایج مطالعات]47-49[باشند به اوتیسم می گرفتارریزی حرکتی و هماهنگی حرکتی در افراد برنامه

و  ]5،39[و نقتایص همتاهنگی ]36[وجود نقایص حرکتی درشتت ، بطوریکه  ]5،35[ باشدمی های برجسته اوتیسم که اختالل حرکتی یکی از ویژگی
انجام پژوهش فقط بر نشان داده شده است. در اختالل طیف اوتیسم   ]35[ درجاتی از دست و پا چلفتی بودن، هماهنگی ضعیف، غیرماهرانه و خام

گیری در دسترس از اوتیسم شهر تهران  و استفاده از روش نمونهدسترسی به تمامی کودکان  نبودروی کودکان اوتیسم پیک هنر در شهر تهران، 
ژوهش تاثیرگتذار باشتد. پیشتنهاد کنترل جنسیت در این پژوهش، نیز می تواند در نتیجته پت نبودهای این پژوهش می باشد. همچنین محدودیت

تا قابلیت تعمیم دهی نتایج  گیردتر انجام گیری دقیقمونههای نشود این بررسی در سایر شهرها و بر روی کودکان با اختالالت دیگر و با روشمی
 .بیشتر شود

 منابع
1. Autism Society (2005) Facts and statistics.## 

2. Centers for Disease Control and Prevention (2013) Data and statistics on autism spectrum disorders.##  

3. American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th edn). 

American Psychiatric Publishing Inc, Washington DC, USA## 

4. National Research Council (2001) Educating Children with Autism. Washington DC: National Academy Press## 

5. Coury D. Medical treatment of autism spectrum disorders. Current opinion in neurology. 2010;23(2):131-6.## 

6. Bhat AN, Landa RJ, Galloway JC (2011) Current perspectives on motor functioning in infants, children, and 

adults with autism spectrum disorder. J Am Phys Ther Assoc 91: 1-14.## 

7. National Research Council (2001) Educating Children with Autism. Washington DC: National Academy 

Press.## 

8. Ghaziuddin M, Butler E. Clumsiness in autism and Asperger syndrome: a further report. J Intellect Disabil Res. 

1998;42 (pt 1):43– 48.## 

9. Szatmari P, Tuff L, Finlayson MA, et al. Asperger’s syndrome and autism: differences in behavior, cognition, 

and adaptive functioning. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1990;29:130–136.## 

10. Teitelbaum, O., Benton, T., Shah, P. K., Prince, A., Kelly, J. L., & Teitelbaum, P. (2004). Eshkol-Wachman 

movement notation in diagnosis: the early detection of Asperger’s syndrome. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, 101, 11909–11914.## 

11. Leary, M. R., & Hill, D. A. (1996). Moving on: autism and movement disturbance. Mental Retardation, 34, 39–

53.## 

12. Mari, M., Castiello, U., Marks, D., Marraffa, C., & Prior, M. (2003). The reach-to-grasp movement in children 

with autism spectrum disorder. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, Biological 

Sciences, 358, 393–403.## 

13. Baranek, G. T. (2002). Efficacy of sensory and motor interventions for children with autism. Journal of Autism 

and Developmental Disorders, 32, 397–422.## 

14. Clark JE, Metcalfe JS (2002) The mountain of motor development: A metaphor. In: Clark JE, Humphrey JH 

(Eds). Motor Development: Research and Review. NASPE Publications, Reston, VA.## 

15. Robinson LE, Goodway JD (2009) Instructional climates in preschool children who are at risk, part II: Perceived 

physical competence. Res Q Exercise Sport 80: 543-551.## 



 

             اسالم دوست و همکاران..............                                                                                        

 

 

 

      

      1395تابستان ، دوم  . شماره پنجم * دوره   یطب توانبخشپژوهشی  –علمی  فصلنامه      

 

 

104 

16. Liu T (2012) Motor milestone development in young children with autism spectrum disorders: An exploratory 

study. Edu Psych Prac 28: 315-326.## 

17. Haywood KM, Getchell N (2009) Lifespan Motor Development. (5th edn) Human Kinetics, Champaign, IL## 

18. Stodden DF, Goodway JD, Langendorfer SJ, Robert MA, Rudisill ME, et al. (2008) A developmental 

perspective on the role of motor skill competence in physical activity: An emergent relationship. Quest 60: 290-

306.## 

19. Coury D. Medical treatment of autism spectrum disorders. Current opinion in neurology. 2010;23(2):131-6.## 

20. Happé F, Frith U. The weak coherence account: Detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders. 

Journal of autism and developmental disorders. 2006;36(1):5-25.## 

21. Mandell DS, Wiggins LD, Carpenter LA, Daniels J, DiGuiseppi C, Durkin MS, et al. Racial/ethnic disparities in 

the identification of children with autism spectrum disorders. American Journal of Public Health. 

2009;99(3):493-8.## 

22. Gupta A, Singhal N. Psychosocial support for families of children with autism. Asia Pacific Disability 

Rehabilitation Journal. 2005;16(2):62-83## 

23. National Research Council (2001) Educating Children with Autism. Washington DC: National Academy Press 

24. Staples K, Reid G (2010) Fundamental movement skills and autism spectrum disorders. J Autism DevDisord 40: 

209-217.## 

25. Hwang B, Hughes C. The effects of social interactive training on early social communicative skills of children 

with autism. Journal of autism and developmental disorders. 2000;30(4):331-43## 

26. Lloyd M, MacDonald M, Lord C. Motor skills of toddlers with autism spectrum disorders. Autism. 

2013;17(2):133-46.## 

27. Corsello CM (2005) Early intervention in autism. Infant Young Child 18: 74-85.## 

28. Mulligan S, White BP (2012) Sensory and motor behaviors of infant siblings of children with and without 

autism. Am J Occup Ther 66: 556-566.## 

29. Baron-Cohen S, Hammer J.Is autism an extremform of the 'male brain'? Adv Infancy Res 1997;11:193-217## 

30. Ghaziuddin M,Butler E, Tsai L,Ghaziuddin N.Is clumsiness a marker for asperger syndrome? JIntellect Disabil 

Res 1994;38(PT 5):519-27## 

31. Ahmadi SJ, Safari T, Hematiyan M, Khalili Z. Indices of psychometric tests to diagnose autism. New Journal of 

Cognitive and Behavioral Science [Persian], 2012; 1(1): 87-104.[In Persian]## 

32. Corsello CM (2005) Early intervention in autism. Infant Young Child 18: 74-85.## 

33. Hill EL (2010) The importance of motor skill in general development. Dev Med Child Neurol 52: 888## 

34. Vasileva N (2012) Diagnosis and therapy of motor disturbances in children with autism. J Spec Edu and Reh 13: 

55-68.## 

35. Manjiviona J, Prior M. Comparison of Asperger syndrome and high-functioning autistic children on a test of 

motor impairment. Journal of autism and developmental disorders. 1995;25(1):23-39## 

36. Inasaridze K, Bzhalava V. Dual-task Coordination in Children and Adolescents with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD). arXiv preprint arXiv:11011858. 2011.## 

37. Baron-Cohen S, Scott FJ,Carrie Allison C, Wlliams J, Bolton P, Matthews FE, Brayne C.Prevalenc autism 

spectrum conditions: cudy.: UKschool-based population study. Br J psychiatry2009;194(6): 500-9## 

38. Kaitlin M Heywood. Growth and Development. ## 

39. Barkeley, St. Zittel, LV. Nicholas SE. (2001). "Locomotor and object control skills of children diagnosed with 

autism, adapted physical activity quarterly." 18 (4).PP: 405-416.## 

40. Pan CY, Tsai, CL. Chu CH. (2009). "Fundamental movement skills in children diagnosed with autism spectrum 

disorders and attention deficit hyperactivity disorder". J Austim Dev Disord. 39(12): PP:1694-1705.## 

41. Green D, Charman, T. Pickle, A. Chandler, S. Loucas, T. Frcpsych, ES. Frcpch, G. (2009). "Impairment in 

movement skills of children with autistic spectrum disorders". Development medicine and child neurology. 

51(4): PP:311-316## 

42. Lang, R. Koegel, IK. Ashbaugh, K. Regester, A. Ence, W. Smith, W. (2010). "Physical exercise and individuals 

with autism spectrum disorders: a systematic review". Research in Austin spectrum disorders. 1 (3):PP: 1202-

1215.## 

43. Staples, Kl. Reid, G. (2010). "Fundamental movement skills and autism specterum disorders". Autism Dev 

Disorder. 40(3): PP:209-217.## 



  

 ..................کودکان یعملکرد حرکت یالگوها سهیمقا                                                                                                                                       

 

 

 
                   

 دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی                

 
105 

44. Sharifidaramadi P. Ability of motor skills. 2nd ed. Tehran:Sadoogh Press 1998; p: 20-65.## 

45. Visscher C, Houwen S, Scherder EJ, Moolenaar B, Hartman E. Motor profile of children with developmental 

speech and language disorders. Pediatrics 2007; 120: 158-63.## 

46. Jepsen RH, Von Thaden K. The effect of cognitive education on the performance of students with neurological 

developmental disabilities. Neurorehabilitation 2002; 17: 201-9.## 

47. Sansosti FJ. Using video modeled social stories to increase the social communication skills of children with high 

functioning autism/asperger’s syndrome. Ph.D. Dissertation. USA, South Florida: Education University, College 

of psychological and social foundations, 2005: 12## 

48. Weaver C. Characterization of autism spectrum disorders in children’s picture books. M.Sc. Dissertation. 

Brigham Young University, College of psychology, 2008: 27.## 

49. Dewey D, Cantell M, Crawford SG. Motor and gestural performance in children with autism spectrum disorders, 

developmental coordination disorder, and/or attention deficit hyperactivity disorder. J Inter Neuropsychol Soc 

2007; 13: 246-56.## 

50. Dewey D, Cantell M, Crawford SG. Motor and gestural performance in children with autism spectrum disorders, 

developmental coordination disorder, and/or attention deficit hyperactivity disorder. J Inter Neuropsychol Soc 

2007; 13: 246-56.## 


