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اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در کاهش فراوانی، پیچیذگی و 

 تذاخل تیک های حرکتی کودکان

 کارؽٌاط ارؽس رٍاًؾٌاعی تالیٌی کَزک ٍ ًَجَاى اس زاًؾگاُ تثزیش ؛1*هحغي عزٍری

 تاثیز افزاز ُآیٌس سًسگی تز تَاًٌسهی کِ ّغتٌس کَزکی زٍراى اذتالالت تزیيهْن جولِ اس تیک اذتالالت :هقسهِ

 تِ ٍ ؽًَس هی ؽزٍع کَزکی اس غالثا کِ ًاهَسٍى ّغتٌس تیکْای حزکاتی اصَات ًاگْاًی، عزیغ، ػَزکٌٌسُ ٍ. تگذارًس

 ٍ ؽسُ ترفیف ٍ تؾسیس ؽکل، تغییز زچار سهاى طَل زر ٍ زٌّسهی رخ رٍس ّز ّاتیک. یاتٌسهی زٍام عال چٌس هست

 یا عازُ تَاًٌسهی ذَز ًَع زر ًیش آًْا اس کسام ّز ٍ صَتی یا حزکتی تَاًٌسیه ّا تیک. ؽًَسهی فزز زرهاًسگی تاػث

 تکار زرهاى. رفتاری زرهاى ٍ رفتاری-ؽٌاذتی زرهاى زرهاًی، زارٍ اس ػثارتٌس ّاتیک رایج ّایزرهاى. تاؽٌس پیچیسُ

 توزکش زرًٍی، ؽزایط تِ تَجِ تز ػالٍُ رفتاری هسل زر. اعت تیک اذتالالت رفتاری ّایزرهاى جش پضٍّؼ ایي زر رفتِ

-ٍارًٍِ فٌَى آهَسػ اثزترؾی تؼییي هٌظَر تِ حاضز پضٍّؼ. اعت تیزًٍی هحیط ؽزایط زعتکاری ٍ تؼسیل تز اصلی

 .اعت گزفتِ صَرت حزکتی ّایتیک تساذل ٍ پیچیسگی فزاٍاًی، کاّؼ زر ػازت عاسی

کٌٌسگاى تِ کلیٌیک جاهؼِ آهاری پضٍّؼ هزاجؼِپضٍّؼ حاضز طزح آسهایؾی تک هَرزی تا ذط پایِ اعت.  رٍػ:

پغز هقطغ اتتسایی هثتال تِ  2تشرگوْز ؽْز تثزیش تا تؾریص تیک حزکتی تَزًس کِ اس ایي هیاى، ًوًَِ ایي پضٍّؼ را 

 تیک حزکتی تؾکیل زازًس کِ تِ رٍػ ّسفوٌس اًتراب ؽسًس. ایي افزاز پظ اس احزاس ؽزایط تؾریصی تز اعاط

DSM-5 8عاسی ػازت را تِ صَرت اًفزازی زر طی ی ذط پایِ، ٍارز طزح زرهاى ؽسًس ٍ آهَسػ فٌَى ٍارًٍٍِ اجزا 

 تیک کلی ؽست هقیاط ؽسُ اعتفازُ اتشار. کززًس زریافت هاُ 1 هست تِ ٍ ای، زٍ تار زر ّفتِ زقیقِ 06جلغِ 

 .تاؽس هی( 1181)یل

عاسی ػازت تاػث تْثَز فزاٍاًی، پیچیسگی ٍ تساذل ارًًٍِتایج پضٍّؼ حاضز ًؾاى زاز کِ آهَسػ فٌَى ٍ ّا:یافتِ

 پضٍّؼ ایي ّای یافتِ  هاِّ تؼس اس اتوام زرهاى حاکی اس هاًسگاری ایي ًتایج تَز. 1ؽَز. پیگیزی ّای حزکتی هیتیک

ّؼ فزاٍاًی، عاسی ػازت تاػث کاٍارًٍِ فٌَى آهَسػ کِ، تَز آى اس حاکی اعت هؾاتِ ّایپضٍّؼ ًتایج تا ّوغَ کِ

کٌٌسُ زٍم زر ایي پضٍّؼ هیشاى تْثَزی تاالتزی را ؽَز. زر هجوَع ؽزکتّای حزکتی هیپیچیسگی ٍ تساذل تیک

تز هجوَع فٌَى آهَذتِ ؽسُ تاؽس. تَاًس حاکی اس یازگیزی ٍ اًجام صحیحکٌٌسُ اٍل ًؾاى زاز کِ هیًغثت تِ ؽزکت

ای زارز. ایي پضٍّؼ جش ًرغتیي ْثَزی تاثیز قاتل هالحظِهرصَصا ترؼ حوایت اجتواػی کِ تزای افشایؼ ت

عاسی ػازت را ػالٍُ تز فزاٍاًی تیک ّا، تزای پیچیسگی ٍ تساذل آًْا ًیش تکار ّایی اعت کِ کارتزز فٌَى ٍارًٍِپضٍّؼ

َز تزعٌس. ّای ذّا تَاًغتٌس تؼس اس اتوام هساذلِ تِ کاّؼ قاتل تَجِ تیککٌٌسُتززُ اعت. زر ایي پضٍّؼ ؽزکت
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تَاًٌس ّوثغتگی زاؽتِ تاؽٌس. تِ ایي هؼٌا کِ ّوشهاى تا ّای اذتالالت تیک هیّوچٌیي ًتایج ًؾاى زاز کِ ٍیضگی

 .ّا تَزّا هاًٌس پیچیسگی ٍ تساذل تیکتَاى ؽاّس کاّؼ زر عایز ٍیضگیکاّؼ یک ٍیضگی هاًٌس فزاٍاًی، هی

عاسی ؽَز. زر رٍػ ٍارًٍِزرهاًْا تزای اذتالالت تیک هحغَب هیایي زرهاى یکی اس هَثزتزیي  گیزی:تحث ٍ ًتیجِ

ّایی کِ ؽًَس ٍ ّوشهاى تا یازگیزی تي آراهی زر عزاعز تسى ذَز، پاعدّای ذَز آگاُ هیػازت افزاز اس هاّیت تیک

وزیي ؽًَس تا افزاز ّای سًسگی تِ هزٍر تگیزًس. ایي فٌَى تایس زر عایز هَقؼیتهتضاز تا تیک هَرز ّسف تاؽس را یاز هی

حوایت اجتواػی هرصَصا اػضای ذاًَازُ ٍ عایز افزاز ًشزیک فزز هثتال  .ّای ذَز پیسا کٌٌسکٌتزل تیؾتزی تز تیک

ای تزای اذتالالت تَاًس تْثَزی قاتل هالحظِ تزای کغة ًتیجِ زرهاًی هطلَب تغیار هْن اعت. هجوَع ایي فٌَى هی

تَاًٌس تا ًؾاًِ ّای رٍاًی زیگز هاًٌس رؽسی ّغتٌس هی-جش اذتالالت ػصثیتیک ایجاز کٌس. اذتالالت تیک کِ 

ّای هرتلف سًسگی ػولی، هؾکالت گفتار ٍ هؾکالت تَجِ ّوزاُ تاؽٌس ٍ تِ عثة تاثیزی کِ تز حَسُ-ٍعَاط فکزی

 .گذارًس، زرهاى سٍزٌّگام ٍ هَثز تزای آًْا اّویت سیازی زارزافزاز هثتال هی

 .حزکتی ػازت، فزاٍاًی، پیچیسگی، تساذل، تیک عاسیٍارًٍِ  ّای کلیسی:ٍاصُ
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