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  تاثیر برنامه تمرینی منتخب بر رشد مهارتهای حرکتی کودکان اوتیسم

 3، اکرم سادات رضوی2، رحیم میرنصوری1طیبه طاهرپوری

  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. 3؛. استادیار دانشگاه لرستان2؛ س ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز. کارشنا1

 ttaherpouri@gmail.com مسئول: سندهینو لیمیآدرس ا

اختالالت طیف اوتیسم با توجه به نقص در سه حوزه رشدی اجتماعی شددن  ارتادا   راتارهدای کهیشده ای و عالید       مقدمه: 

زمینه نقایص حرکتی در اوتیسم با توصیف های اولیه (. پژوهش های اخیر تناقضات آشکاری را در 2محدود شناخته می شوند )

مهارت های حرکتی را در این بیماران بهنجار توصیف نمود. در حالی  1493از این اختالالت را نشان می دهند. لئوکانر در سال 

ند از ویژگی های که امروزه نقایص حرکتی به عهت همه گیر بودن و شیوع گسترده در ماتالیان اختالالت طیف اوتیسم می توان

ر روند. بنابراین درمان اختالالت طیف اوتیسم باید شامل مداخالتی با هدف بهاود عمهکرد حرکتدی  از  اصهی این اختالل به شما

(. از آنجا کده اعالیدت هدای    2جمهه هماهنگی های حرکتی )راه راتن  تعادل  عمهکرد بازوها  برنامه ریزی حرکتی و ..( باشند )

رکتی و رشد حرکتی بر رشد عمومی کودک تأثیر دارد  به همین دلیل کودک به ارا گراتن مهارت هدای سداده   بدنی بر رشد ح

همت می گمارد و راههای تسهط بر اندام های خود را یاد می گیرد. بنابراین کودک باید مهارتهای پایه را به نحو احسدن انجدام   

(. با توجه به گستردگی نقدایص حرکتدی در اخدتالالت طیدف اوتیسدم و      1دهد و در زندگی روزمره خود از آنها استفاده نماید )

همچنین تاثیر این نقایص بر دیگر حوزه های رشدی مشخص کننده اوتیسم همچون رشد اجتمداعی؛ تاکیدد بدر امدر درمدان و      

ن منتخد  بدر   بهاود نقایص حرکتی این قشر ضروری به نظر می رسد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ید  دوره تمدری  

 .رشد حرکتی کوکان اوتیسم انجام شد
بودند که  از میان آنها تعداد  کرج   دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تحقی  نیمه تجربیجامعه آماری این شناسی: روش

سیم شددند.  ( تجربی تق11( و )11نفر به صورت هدامند و در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب و به دو گروه کنترل ) 33

جهسده   3هفت وبه صدورت   8در ابتدا پیش آزمون مهارت های حرکتی از آزمودنی ها به عمل آمد. سپس گروه تجربی به مدت 

در ی و آزاد با سدرعت هدای مختهدف    دویدن به طور طایعدر  برنامه تمرینی منتخ  شامل ) دقیقه( 94)هر جهسه  در هر هفت

  لی لی کردن در جا و با حرکت در چهار جهت   چرخیدن   یورتمه راتن    جهیدن   پریدن در چهار جهت جهت های مختهف

  پرتاب توپ به سمت هددای بدر     حرکات پروانه از جهو و از پههو بسکتاال پرتاب کردن و گراتن توپ  با قدم های بهند و کوتاه

پس از اتمدام برنامده تمریندی از هدر دو       پا و دو پا( شرکت کردند. ی روی زمین  پرتاب توپ مدیسن بال از باالی سر  پرش با

جهت بررسی  .اوزرتسکی استفاده شد -گروه  پس آزمون گراته شد. برای جمع آوری داده ها  از آزمون تاحر حرکتی برونینکس

زیده و تحهیههدای آمداری بدا     استفاده شدد. تمدامی تج   وابسته tآزمون  منتخ  بر رشد مهارت های حرکتی ازی تاثیر اعالیت ها

 . انجام  و در نظر گراته شد P)≤ 3/ 31  (در سطح  16نسخه  Spssاستفاده از برنامه 
 برنامه تمرینی منتخ  در همه خرده مقیاس های رشد مهارتهای حرکتیجهسه  29که نشان داد  وابسته  tآزمون  نتایج یج:انت

 . P)≤ 3/ 31  (تاثیر معناداری داشت اوتیسم)سرعت دویدن و چابکی  تعادل  هماهنگی دوسویه و قدرت( کودکان 

به عنوان  برنامه های تمرینی مناس به طور کهی  با توجه به نتایج این پژوهش می توان از ورزش و  گیری:بحث و نتیجه

  وسیهه ای موثر در جهت رشد حرکتی کودکان اوتیسم استفاده کرد.

   مهارت حرکتیحرکتی   رشداوتیسم  برنامه تمرینی های کلیدی: واژه
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