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تأثیر تحریک مستقیم جمجمهای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارتهای
حرکتی درشت در کودکان با اختالل طیف اتیسم
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تحريک مستقیم جمجمهای ( )tDCSبر قشر حرکتی اولیه و تمرينات
منتخب حرکتی بر مهارتهای حرکتی درشت (هدفگیری و گرفتن) در کودکان با اختالل طیف اتیسم بود.
روش پژوهش ،شبهآزمايشی بود و از طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه شم استفاده شد .تعداد  18کودک
شش تا  14سال با اختالل طیف اتیسم با روش نمونهگیری دردسترس و با توجه به معیارهای ورود به پژوهش
انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه آزمايش و شم قرار گرفتند .آزمودنیها بهمدت  10جلسه (سه
جلسه در هفته) ،تحت  tDCSآندی بهمدت  20دقیقه بر قشر حرکتی اولیه ( ) M1قرار گرفتند .نُه آزمودنی
تمرينات حرکتی را بعد از تحريک مغزی با هدف بهبود مهارتهای حرکتی درشت انجام دادند .نُه آزمودنی
ديگر در جلسات تمرينات حرکتی به طور مشابهی شرکت کردند؛ با اين تفاوت که تحريک مغزی ساختگی
اعمال میشد (گروه شم) .آزمون هدفگیری و گرفتن از مجموعة آزمونهای ارزيابی حرکت برای کودکان
( )MABC2قبل از مداخله و پس از  10جلسه (بعد از مداخله) ارزيابی شدند .برای تحلیل دادهها از آزمون
تحلیل واريانس مختلط دوعاملی آزمون تی همبسته استفاده شد .يافتهها نشان داد که تحريک مستقیم
جمجمهای روی قشر حرکتی اولیه بههمراه تمرينات حرکتی تأثیر معناداری بر بهبود مهارتهای حرکتی
درشت در کودکان بـا اختالل طیف اتیسم دارد ()P ≤ 0.05؛ درحالیکه تمرينات حرکتی بدون تحريک
مستقیم جمجمهای منجر به بهبود مهارتهای حرکتی درشت در کودکان بـا اختالل طیف اتیسم نمیشوند.
يافتههـا بیانگر اين موضوع است که تحريک مستقیم جمجمهای میتواند مکمل سودمندی برای تمرينات
حرکتی با هدف بهبود مهارتهای حرکتی در کودکان با اختالل اتیسم باشد.
واژگان کلیدی :تحريک مستقیم جمجمهای ،تمرينات حرکتی ،مهارتهای حرکتی درشت ،اختالل طیف
اتیسم
* نویسندة مسئول

Email:armovahedi@yahoo.com
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مقدمه
اختالل طیف
در نسخة پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای
بهعنوان یک اختالل رشدی عصبی تعریف شده است که با نقص پایدار در روابط و تعامالت اجتماعی
و همچنین ،الگوهای محدود و تکراری عالئق ،فعالیتها و رفتار مشخص میشود ( .)1کودکان با
اختالل طیف اتیسم اغلب مشکالتی در اجرا و یادگیری مهارتهای حرکتی تجربه میکنند .شواهد
پژوهشی متعددی بـهطور ویژه نقائص قابلتوجهی را در مهارتهای پرتابی و دریافتها نشان دادهاند
()2-5؛ به خصوص مشکالتی در کنترل نیرو و هدایت توپ هنگام پرتاب مشاهده شده است (.)6،7
وانگ3و همکاران ( )8مطرح کردند که افراد با اختالل طیف اتیسم ،طی مراحل ابتدایی و بعدی گرفتن
دقیق شیء ناهنجاریهایی را نشان میدهند .همچنین ،وایات و کریج )9(4به این نتیجه رسیدند که
کودکان با اختالل طیف اتیسم در توانایی هماهنگساختن حرکت خود با حرکت شیء متحرک ضعیف
تر از سایر همساالن خود هستند.
تأخیر حرکتی درشت ممکن است بر رشد ارتباطی و زبانی ،تصویرسازی ذهنی و ادراک ،تعادل ،ظاهر
اجتماعی و انگیزة کودکـان برای شرکت در آن دسته از فعالیتهای اجتماعی که شامل رفتارهای
حرکتی درشت هستند (مانند بازیهای حرکتی) ،تأثیر منفی بگذارد ( .)10،11حرکات معیوب و
آسیبدیده ممکن است با فرصتهایی برای تجربههای اجتماعی مثبت و با یادگیری اجتماعی تداخل
یابند و درمقابل ،کاهش فرصتهای تعامل اجتماعی ممکن است در درک ضعیف عمل دخیل باشد
(.)12
شواهد مهمی وجود دارند که تأثیر قشر را بر کنترل حرکتی برجسته میکنند؛ برای مثال ،بیمارانی
که مادة خاکستری لوب قدامی مغزشان دچار اختالل شده است ،مشکالتی را در آغازکردن و حفظ
حرکت نشان دادهاند ( .)13در افراد با اختالل اتیسم ،کاهش فعالسازی در منطقة قدامی چشم5
( ،)FEFمنطقة آهیانهای چشم )PEF( 6و مخچه مشاهده شده است ( )14که احتماالً منجر بـه
حرکات تعقیبی آرام چشم میشود که نقش تعیینکنندهای در مهارتهای پرتابی و دریافتها ایفا
میکند .همچنین ،کاهش فعالسازی در قشر حرکتی و قشر پیشحرکتی جانبی 7،ناحیة حرکتی
روانی،)DSM-5( 1

اتیسم2

)1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Revision
2. Autism Spectrum Disorders
3. Wang
4. Whyatt & Craig
5. Frontal Eye Fields
6. Parietal Eye Fields
7. Lateral Premotor Cortex
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مکمل و مخچه طی تکالیف ضربهزدن موزون و مداوم با انگشت1گزارش شده است ( .)15این یافتهها
این احتمال را افزایش میدهند که تحریک مستقیم جمجمهای )tDCS(2نواحی قشری حرکتی می
تواند برای بهبود عملکرد حرکتی در اختالل اتیسم استفاده شود.
با استفاده از جریانهای الکتریکی ضعیف آندی و کاتدی ،امکان افزایش یا کاهش انتخابی
تحریکپذیری مغزی وجود دارد ( .)16تحریک آندی ،افزایش تحریکپذیری قشر حرکتی و تحریک
کاتدی ،کاهش آن را نمایان میسازد ( tDCS .)16،17فعالیتهای خودبهخود شبکة عصبی را تعدیل
میکند ( .)18بهدلیل پتانسیل  tDCSبرای ایجاد تغییرات نوروپالستی 3،باید آن را بهدقت و بهخصوص
درطول مراحل مهم رشد مغز مرتبط با انعطافپذیری زیاد و همچنین ،فرایندهای دیگر مانند هرس
سیناپسی 4بهکار برد ( .)19درطول دوران کودکی و نوجوانی ،احتماالً مغز درحالرشد ،حساسیت
بیشتری نسبت به مداخالت دارد و امکان دارد نسبت به بزرگساالن منتج به نتایج بهتری شود
( .)20،21مطالعات متعددی پتانسیل درمانی  tDCSرا در بیمارانی با اختالالت عصبی ازجمله زوال
عقل ،صرع ،اختالالت پس از سکته ،اختالالت حرکتی و سایر شرایط پاتولوژیک برجسته کردهاند
(.)22،23
برخی از پژوهشها تأثیر تحریک مستقیم جمجمهای را بر رشد حرکتی افراد سالم نشان دادهاند
( .)24-27تعدادی از مطالعات نیز با استفاده از تحریک مغناطیسی جمجمهای )rTMS(5بر بهبود
عملکرد حرکتی در افراد با اختالل اتیسم متمرکز بودهاند .تورت6و همکاران ( )28نشان دادند که در
تکلیف مشاهدة حرکت انگشت 7،تحریکپذیری قشری در اختالل طیف اتیسم در مقایسه با گروه
کنترل بهطور معناداری پایینتر است .انتیکات8و همکاران ( rTMS ،)29با فرکانس پایین را برای
 )PMC10در افراد با اختالل اتیسم بهکار بردند
ناحیة حرکتی تکمیلی )SMA(9و قشر حرکتی اولیه (
 )MRCPS11حاصل شد (.)29
که پیشرفت در مؤلفههای پتانسیلهای مغزی مربوط به حرکت (
1. Paced and Sequential Finger Tapping Tasks
2. Transcranial Direct Current Stimulation
3. Neuroplastic Change
4. Pruning
5. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation
6. Théoret
7. Finger Movement Observation Task
8. Enticott
9. Supplementary Motor Area
10. Primary Motor Cortex
11. Movement Related Cortical Potentials
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مطالعات محدودی تأثیر تحریک مستقیم جمجمهای را بر بهبود زبان ،عالئم رفتاری و شدت اتیسم
نشان دادهاند ( .)30،31این نتـایج دلگرمکننده ،از انجام پژوهشهای بیشتری بـا استفاده از  tDCSدر
تمام جنبـههای اختالل طیف اتیسم حمایت میکند .ازطریق مداخله میتوان عملکرد حرکتی را بهبود
بخشید و رویکردهای حرکتی را برای بهبود مهارتهای گفتاری /زبانی و مهارتهای اجتماعی ارتباطی
در کودکان با اختالل اتیسم بهکار گرفت ( .)32،32شکست در ارزیابی و درمان تأخیرهای حرکتی،
توجه به دیگر چالشهای رشدی معمول را در کودکان با اختالل اتیسم مشکلتر میکند (.)11
مارچز1و همکاران ( )34معتقد بودند که تحریک حسی مکرر ممکن است به فعالسازی مکانیزمهای
مهمی کمک کند که فرایند یادگیری حرکتی را تسهیل میکنند؛ بنابراین ،امکان دارد که تمرینات
حرکتی نیز به بازخورد حس عمقی کمک کنند و درنهایت ،به بهبود عملکرد حرکتی بینجامند .اجرای
مهارتهای کنترل شیء (مانند ضربهزدن با پا ،پرتاب باالی دست و دریافتکردن) به میزان زیادی به
تمرین و تجربة اجرای مهارتها وابسته است ( .)35شواهد پژوهشی حاکی از آن است که مداخالت
حرکتی و تمرینی با کسب زمان ،انرژی و هزینة زیاد برای درمانگران ،خانوادهها و کودکان با اختالل
اتیسم ،منجر به نتایج قابلمالحظهای در عملکرد حرکتی و رفتاری آنها میشود .اگر استفاده از
تحریک مستقیم جمجمهای و تمرینات منتخب حرکتی نتایج مشابهی را در زمان کوتاهتر و با صرف
انرژی و هزینة کمتر بههمراه داشته باشند ،بهعنوان روش مؤثری قابلاستفاده خواهد بود.
تابه امروز ،ترکیبی از تحریک غیرتهاجمی و آموزش تمرینات حرکتی در افراد با اختالل طیف اتیسم
بررسی نشده است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا تحریک
مستقیم جمجمهای و تمرینات منتخب حرکتی باعث بهبود عملکرد حرکتی در افراد با اختالل اتیسم
میشوند؟ برایناساس ،این پژوهش تأثیر  tDCSآندی و تمرینات حرکتی را بهطور ویژه بر بهبود
مهارتهای حرکتی درشت در کودکان با اختالل اتیسم بررسی میکند.
روش پژوهش
این مطالعه یک پژوهش نیمهتجربی یکسوکور با گروه شم ( tDCSساختگی) بود که طی هفت هفته
درقالب طرح پیشآزمون– پسآزمون گروههای همسان (از نظر ضریب اتیسم ،بهرة هوشی ،شاخص
تودة بدن و سن) انجام شد .تعداد  18کودک شش تا  14سال ( 17پسر و یک دختر) بـا اختالل طیف
اتیسم با روش نمونـهگیری دردسترس و با توجه به معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند و بهطور
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.

1. Marchese
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ایـن پژوهش با کد اخالق  IR.IAU.SRB.REC.1395.38به تأیید کمیتة سازمانی اخالق در
پژوهشهای زیستپزشکی در ایران رسید .از والدین همة دانشآموزان شش تا  16سال در مدرسة
ویژة کودکان اتیسم در شهر اصفهان دعوت شد تا در جلسهای که با هدف آشنایی با ماهیت مطالعه و
همچنین ،حقوق قانونی آنها بهعنوان سرپرست کودکان برگزار شده بود ،شرکت کنند .شرایط شرکت
در پژوهش برای والدین خوانده شد .درنهایت 18 ،نفر از والدین که فرزندانشان دارای شرایط الزم
بودند ،فرم رضایتنامه را امضا کردند .تعداد  18کودک با اختالل طیف اتیسم شش تا  14سال با
میانگین سنی  11سال ،توسط یک روانشناس متخصص طبق شاخصی که در راهنمای تشخیصی و
آماری اختالالت روانی ویرایش پنج آمده است ( ،)1اتیسم سطح یک (با عملکرد باال) تشخیص داده
شدند .در این سطح ،افراد با اختالل اتیسم عملکرد شناختی ،اجتماعی و رفتاری باالتری دارند؛ اما
نیازمند حمایت و نظارت هستند و در مقایسه با کودکان بدون اختالل اتیسم ،مهارتهای ارتباطی،
اجتماعی و تفکر احساسی کمتری دارند ( .)1باوجود سطحبندی شناختی کودکان توسط ادارة
آموزشوپرورش ،از همة آزمودنیها فرم رنگی ماتریسهای پیشروندة ریون گرفته شد.
هیچ اختالف معناداری بین گروه (آزمایشی و شم) در سن ،شاخص تودة بدن ،ضریب اتیسم و بهرة
هوشی وجود نداشت .معیارهای ورود آزمودنیها به پژوهش عبارت بودند از -1 :کودکان قادر به
فهمیدن و برقراری ارتباط با پژوهشگران باشند؛  -2کودکان بتوانند دستورالعملهای موردنظر را انجام
دهند؛  -3طی انجام پژوهش در تمرینات ورزشی منظمی شرکت نکنند؛  -4دوز دارو بهمدت یک ماه
قبل از آزمایش و نیز در سرتاسر مطالعه تفاوتی نداشته باشد؛  -5نقص جمجمهای وجود نداشته باشد؛
 -6سابقة صرع و تشنج وجود نداشته باشد.
در این پژوهش ،برای جمعآوری اطالعات از فرم رنگی ماتریسهای پیشروندة ریون1و دستة آزمون
ارزیابی حرکت برای کودکان )MABC-2(2استفاده شد .ماتریسهای پیشروندة ریون ،یک ارزیابی
غیرزبانی از هوش عمومی ارائه میکنند و درحقیقت ،توانایی استنتاج انتزاعی را اندازهگیری میکنند
ال توسط فرد تجربه شدهاند ( .)36آزمودنی باید جزء
که مستقل از اطالعات یا حقایقی هستند که قب ً
گمشده را در یک مجموعه از الگوهای تصویری شناسایی کند .برای جایگذاری قطعات در مجموعه
به مهارت بیشتر در رمزگذاری و تجزیهوتحلیل اطالعات نیاز است .فرم رنگی برای کودکان پنج تا 11
سال و افراد عقبماندة ذهنی مناسب است ( )37و شامل  36آیتم در سه مجموعة 12تایی است که

1. Raven’s Colored Progressive Matrices
2. Movement Assessment Battery for Children-2

84

رفتار حرکتی شماره  ،32تابستان 1397

بهطور تصاعدی سختتر میشود .برای ارزیابی مهارتهای حرکتی درشت کودکان از مؤلفة هدفگیری
و گرفتن آزمون  MABC-2استفاده شد.
 MABC-2هم عملکرد مهارت حرکتی درشت و هم عملکرد مهارت حرکتی ظریف را در کودکان در
سه دامنـة سنی (سه تا شش سـال ،هفت تا  10سال و  11-16سال) اندازهگیری میکند ( .)38مهارت
هدفگیری و گرفتن با انجام تکالیفی مانند پرتاب کیسة شنی توسط آزمونگر و گرفتن آن توسط
کودک 1،گرفتن توپ تنیس پس از پرتاب به دیوار با دو دست 2و نیز با هریک از دستها 3،پرتاب
کیسة شنی داخل مت هدف4و پرتاب توپ به هدف روی دیوار5ارزیابی میشود.
در این پژوهش از یک دستگاه محرک جریان الکتریکی6که شدت جریان میتوانست با واحدهای 0/1
میلیآمپری تنظیم شود و الکترودهایی به ابعاد  )35 cm2( cm ،5 × 7 cmاستفاده شد (شکل شمارة
یک) .محل قرارگیری الکترود مثبت توسط درمانگر متخصص ،طبق سیستمهای بینالمللی قرارگیری
الکترود  ،10-20 EEGروی محل موردنظر ( )C3در  M1چپ تعیین و قرار داده شد ( .)19الکترود
منفی روی ناحیة فوقچشمی )Fp2(7سمت راست بسته شد ( .)16آزمودنیها بهطور تصادفی در دو
گروه شم (نُه نفر) و آزمایشی (نُه نفر) قرار گرفتند .برای بررسی تأثیر  tDCSآندی بر عملکرد حرکتی
در گروه آزمایشی ،شدت تحریک و مدت زمان اعمال تحریک روی  1/5میلیآمپر و  20دقیقه تنظیم
شد ( .)39الکترودها درون پدهایی به ابعاد  5/5 × 7/5 cmقرار میگرفتند و توسط سرم نمکی 0/9
درصد مرطوب میشدند .سپس ،تمام سطح الکترود آندی توسط دو کش پنجسانتیمتری روی سر
محکم قرار میگرفت .در این پژوهش ،برای جلوگیری از هرگونه تداخل شناختی و حرکتی بر اثرهای
 ،)40،41( tDCSآزمودنیها هنگام اعمال  tDCSپشت یک میز درحالت استراحت مینشستند .آنها
هنگام اعمال  tDCSشکالت میخوردند ،صحبت میکردند و به اطراف نگاه میکردند.

1. Catching Beanbag
2. Catching with Two Hands
3. Catching with One Hand
4. Throwing Beanbag Onto Mat
5. Throwing at Wall Target
6. ActivaDose II, C-ADIID, USA
7. Supra-Orbital Region
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شکل  -1دستگاه تحريک مستقیم جمجمهای مورداستفاده در پژوهش حاضر

الکترودها در هر دو گروه در یک مکان قرار داده میشدند .در تحریک ساختگی ،جریان بهمدت 20
ثانیه در شروع مدت زمان تحریک ایجاد میشد؛ بنابراین ،به کودکان احساس اولیهای از جریان یکونیم
میلیآمپری داده میشد؛ اما پس از آن ،تحریکی در زمان باقیمانده اعمال نمیشد .آزمودنیها در روند
مطالعه از اینکه در مرحلة تحریک ساختگی یا مداخله هستند ،آگاهی نداشتند.
بالفاصله پس از هر جلسه تحریک مستقیم جمجمهای در هر دو گروه شم و آزمایشی ،کودکان بهصورت
انفرادی مجموعهای از تمرینات را که با هدف بهبود مهارتهای درشت ،توسط پژوهشگر طراحی شده
بود ،بهمدت  20دقیقه انجام میدادند؛ مانند پرتاب توپ به داخل سبد ،دریافت و ارسال توپ در
وضعیت نشسته روی توپ بدنسازی و همچنین ،هنگام پـرش روی ترامپولین .تمرینات حرکتی
برگزیدهای از تمرینات حرکتی کودکان با اختالل طیف اتیسم در مراکز درمانی مختلف بودند که برای
تعیین اعتبار محتوا ،دراختیار متخصصان رفتار حرکتی و کودکان استثنایی قرار گرفتند و مربیان
آموزش استثنایی آنها را نقد و بررسی کردند .درنهایت ،با اعمال تغییراتی در پژوهش استفاده شدند.
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بهدلیل وجود طیف وسیعی از توانمندیهای حرکتی ،سختی تمرینات و مدت زمان اجرای هریک از
آیتمهای تمرینی برای هر کودک متفاوت از کودک دیگر بود.
همة مراحل مداخله در محیط مدرسه انجام شدند .مدرسه فاقد سالن ورزشی برای انجام آزمونها و
تمرینات حرکتی بود tDCS .و تمرینات حرکتی در دو هفتة اول در یک اتاق مفروش ( )4 × 5و در
دو هفتة بعد در اتاق کاردرمانی ( )5 × 8مدرسه انجام شدند .پس از اتمام  10جلسه (سه جلسه در
هفته) ،برای ارزیابی میزان تغییرات در عملکرد حرکتی کودکان ،مجدداً از آزمون  MABC-2استفاده
شد.
برای تجزیهوتحلیل آماری دادهها ،ابتدا نمرات خام آیتم هدفگیری و گرفتن با استفاده از جدول
تبدیل  MABC-2به نمرات استاندارد برای هر کودک تبدیل شدند و سپس ،نمرات مؤلفة هدفگیری
و گرفتن از آزمونهای  MABC-2در نرمافزار اس.پی.اس.اس1.نسخة  21تجزیهوتحلیل شدند .برای
بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف2و برای بررسی تجانس واریانسها
از آزمون لوین3استفاده شد .همچنین ،برای بررسی اثرهای تعدیلکنندگی متغیرهای همگام که ممکن
بود بر نتیجة آزمون اصلی تأثیر بگذارند ،آزمون تحلیل کوواریانس4بهکار برده شد .از آزمون تحلیل
واریانس مختلط دو عاملی (دو گروه × دو زمان) برای بررسی وجود اثر اصلی زمان و اثر تعاملی زمان
در گـروه استفاده شد که در آن ،زمان بـهعنوان عامل تکرارشونده بود .اگر تعامل معناداری مشاهده
میشد ،از آزمونهای تی همبسته در سطح  P ≤ 0.05بهعنوان آزمون تعقیبی 5برای تعیین اینکه
کدامیک از گروههای شم و آزمایشی درطول زمان پیشرفت کردند ،استفاده میشد.
نتایج
جدول شمارة یک ،مقایسة ویژگیهای آزمودنیها را در دو گروه آزمایشی و شم در مرحلة قبل از
مداخله نشان میدهد .با توجه به آزمون کلموگروف -اسمیرنوف نیز مشخص شد که دادههای هر دو
گروه هم در مرحلة پیشآزمون و هم در مرحلة پسآزمون دارای توزیع طبیعی بودند
( .)0.472 ≤P ≤ 0.948همچنین ،مقایسة میانگین نمرات مؤلفة هدفگیری و گرفتن در دو گروه در
مرحلة پیشآزمون اختالف معنادار آماری نداشت ()t = 0.75, P = 0.46؛ بنابراین ،گروهها ازلحاظ متغیر
وابسته ،در مرحلة پیشآزمون همسان بودند.

1. SPSS, IBM Corporation, Armonk, NY
2. Kolmogorov-Smirnov
3. Levene
4. Analyze of Covariance
5. Post Hoc
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جدول شمارة یک میانگین متغیرهای شاخص اتیسم ،هوشبهر ،قد ،وزن و سن بین دو گروه آزمایشی
و شم را در مرحلة پیش از مداخله مقایسه کرده است.
جدول  -1مقايسة میانگین متغیرهای شاخص اتیسم ،هوشبهر ،قد ،وزن و سن بین دو گروه آزمايش و شم

متغیرها

گروه آزمايش

گروه شم

انحراف استاندارد ±

انحراف استاندارد ±

میانگین

میانگین

درجة
آزادی

مقدار

معناداری

تی

شاخص اتیسم

55/33 ± 18/23

50/22 ± 17/83

16

-0/60

0/55

هوشبهر

91/88 ± 19/99

97/22 ± 17/99

16

0/59

0/56

قد

143/55 ± 16/86

138/55 ± 13/13

16

-0/70

0/49

وزن

47/61 ± 18/08

34/28 ± 8/77

16

-1/98

0/06

سن

11/04 ± 2/80

9/31 ± 2/70

16

1/33

0/2

همانگونهکه در جدول باال مشاهده میشود ،گروههای آزمایش و شم ازلحاظ ویژگیهای فردی ازقبیل
شاخص اتیسم ،هوشبهر ،قد ،وزن و سن اختالف معنادار آماری ندارند.
در جدول شمارة دو ،میانگین و انحراف استاندارد امتیاز مؤلفة هدفگیری و گرفتن (بهعنوان آزمون
مهارتهای حرکتی درشت) در مراحل پیشآزمون و پسآزمون نشان داده شده است.
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد مؤلفة هدفگیری و گرفتن در پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه
آزمايشی و شم
گروه
آزمایشی
شم

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

9/ 33
10/55

3/16
3/71

12/22
11/22

2/90
5/35

بر اساس اطالعات جدول باال ،درصد نمرة افزودة گروه آزمایش برابر با  31درصد برای گروه شم ،برابر
با  0/06درطول مداخله است.
در جدول شمارة سه ،نتایج تحلیل واریانس مختلط دوعاملی برای مقایسة گروههای تجربی و شم
بهلحاظ مؤلفة هدفگیری و گرفتن (بهعنوان آزمون مهارتهای حرکتی درشت) نشان داده شده است.
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جدول  -3نتايج تحلیل واريانس مختلط دوعاملی برای مقايسة گروههای تجربی و شم بهلحاظ مؤلفة
هدفگیری و گرفتن
جمع

درجة

میانگین

آنالیز

مربعات

آزادی

مربعات

واريانس

زمان

28/44

1

28/44

6/74

0/01

زمان در گروه

11/11

1

11/11

2/63

0/04

خطا (زمان)

67/44

16

4/21

منبع

معناداری

با توجه به اطالعات جدول باال ،تعامل زمان در گروه برای آیتم مهارتهای حرکتی درشت معنادار
بوده است؛ بنابراین ،گروهها بهصورت متفاوتی تحتتأثیر پروتکلهای تمرینی خود قرار گرفتهاند .با
توجه به معنادارشدن اثر اصلی زمان در گروه ،از آزمون تی همبسته بهعنوان آزمون تعقیبی برای
تعیین تفاوت درونگروهی هرکدام از گروهها استفاده شد .نتایج نشان داد که تفاوت درونگروهی از
پیشآزمون تا پسآزمون برای گروه تجربی معنادار بود ()t = 2.99 ,P = 0.01؛ درحالیکه تغییر در
گروه شم معنادار نبود .این نتیجه نشان میدهد که ترکیب تمرینات حرکتی و  tDCSاندی منجر به
بهبود مهارتهای حرکتی درشت در کودکان با اختالل طیف اتیسم شدهاند (درحالیکه تمرینات
حرکتی صرف ،پیشرفت قابلمالحظهای را در مهارتهای حرکتی درشت کودکان با اختالل طیف
اتیسم ایجاد نکردند .در جدول شمارة چهار ،نتایج تحلیل کوواریانس متغیرهای تعدیلکنندة پژوهش
روی تفاوت نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه نشان داده شده است.
جدول  -4نتايج تحلیل کوواريانس درمورد تأثیر تعديلکنندگی متغیرهای مؤثر بر متغیر وابسته
هدفگیری و گرفتن
مجموع

درجة

میانگین

آنالیز

مجذورات

آزادی

مجذورات

واريانس

قد
وزن

3/79
4/59

1
1

3/79
4/59

0/43
0/52

0/52
0/47

شاخص تودة بدن

2/72

1

2/72

0/30

0/58

هوشبهر
شاخص اتیسم
سن

2/67
6/01
0/91

1
1
1

2/67
6/01
0/91

0/30
0/70
0/10

0/59
0/41
0/75

متغیر

معناداری
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از اطالعات جدول شمارة چهار اینگونه نتیجهگیری میشود که متغیرهای تعدیلکننده تأثیری بر
نتایج متغیر مستقل ندارند و تغییرات ایجادشده در میانگین متغیر وابسته ناشی از نوع مداخله است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،تعیین تأثیر تحریک جریان مستقیم الکتریکی آندی از روی جمجمه و
تمرینات منتخب حرکتی بر مهارتهای حرکتی درشت در کودکان با اختالل طیف اتیسم بود.
تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که تحریک جریان مستقیم الکتریکی آندی از روی جمجمه بههمراه
تمرینات منتخب حرکتی ،بر اجرای مهارتهای حرکتی درشت در کودکان با اختالل طیف اتیسم
تأثیر معناداری داشتند .هیچ مطالعهای تاکنون بهطور مستقیم تأثیر تحریک قشر مغزی را بر مهارت
های دریافتی و پرتابی ارزیابی نکرده است .بیش از  72درصد از کودکان در هر دو گروه امتیازی در
آیتم گرفتن در پیشآزمون کسب نکرده بودند که این یافته موافق با نتایج پژوهش وایات و کریج
( )2013مبنی بر وجود تفاوت معنادار کودکان با اختالل اتیسم در مهارت گرفتن با سایر کودکان
است .گرفتن شیء مهارت پیچیده و پویایی است که شامل انتخاب اطالعات ادراکی دربارة شیء
متحرک و هماهنگساختن حرکت خود با آن برای رسیدن به مکان درستگرفتن شیء در زمان
مناسب است ( .)9وجود اختالل در تخمین حرکت ،افزایش نویز حرکتی و اختالل زمانبندی 1و
درنتیجه ،افزایش تغییرپذیری در جنبههای زمانی و مکانی اجرا در افراد با اختالل اتیسم ( ،)10در
مهارتهای کار با توپ ،ازلحاظ شناختی بسیار چالشبرانگیز میشود .نقص در کنترل شناختی
مهارتهای حرکتی که عملکرد ضعیف جسم مخطط قدامی را نشان میدهد ،در دوران نوجوانی و
بزرگسالی بیشتر نمایان میشوند (.)20
درستی و تغییرپذیری حرکت در زندگی روزانه ،مستلزم همزمانی فعالیتهای عضالنی ازطریق ترتیب
زمانی خاصی از عملکرد حرکتی است که آن را ازطریق زیرالیههای عصبی باالتر و مراکز حرکتی
پایینتر کنترل میکند ( .)25وانگ و همکاران ( )8در پژوهش خود در سال  2014مشاهده کردند که
افراد با اختالل اتیسم هنگام تالش برای ثابتنگهداشتن نیرو ،افزایش بیشتری را در تغییرپذیری نیرو
نشان میدهند ( .)8بهنظر میرسد که نبود توانایی در همسانکردن نیرو ،شتاب و سرعت حرکت در
کودکان با اختالل اتیسم ،باعث ایجاد ضربات متغیر و ناکارآمد در مهارتهای پرتابی میشود .وایات و
کریج ( )9در پژوهش خود در سال  ،2013در کودکان با اختالل طیف اتیسم سطوح کاهشیافته از

1. Motor Noise and Timing Deficits
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جفتشدگی تاو1را نشان دادند که به مشکالت خاص در جفتشدگی ادراک -عمل2اشاره دارد که
بهنوبةخود به حرکت ناهماهنگ و غیرهمزمان3و درنتیجه ،به اجرای ضعیف در عمل گرفتن منجر
میشود (.)9
عملکرد موفق در تکالیف مربوط به گرفتن ،در توانایی تنظیم و استفادهکردن از ویژگیهای ادراکی
برای کنترل زمانی حرکت گرفتن منعکس میشود ( .)42اختالالت ،در اصالحات آنالین احتما ًال بهدلیل
اتصال نابههنجار بین نواحی حسی و حرکتی اولیه ( )43و آفالین 4،باعث توانایینداشتن کودکان با
اختالل اتیسم در استفاده از بازخورد بصری و همچنین ،اطالعات حرکت قبلی برای برنامهریزی مؤثرتر
حرکات میشود ( tDCS .)44آنـدی بر تغییرات آفالین در سطح مهارت تأثیر میگذارد و اثر پس از
تحریک5آن نسبت به  tDCSکاتدی برای مدت زمان بیشتری باقی میماند (.)16
در پژوهش کان و چـو )25( 6در سال  tDCS ،2015آندی بر ناحیة حسی حرکتی اولیه)SM1(7
تفاوت معناداری را در میزان تغییرپذیری حرکت ایجاد نکرد؛ اما یافتههای پیشین ،از تأثیر تحریک
 M1و قشر پیشحرکتی قبل از کسب مهارت بر افزایش یادگیری و انطباق حرکتی حمایت قرار کردهاند
( .)45،46احتماالً در این پژوهش tDCS ،آندی باعث تسهیل در یادگیری تکالیف تمرینی و انتقال
مثبت بین آنها و آیتمهای آزمون شده است؛ برای مثال ،آموزش مکرر حرکات بالستیک یک دست،
تحریکپذیری قشرینخاعی را تعدیل میکند و به یک الگوی مناسب از بروندة حرکتی منجر میشود
( .)47نقش  tDCSدر افزایش تحریکپذیری میتواند گسترده باشد .فعالسازی همزمان سیناپسی که
بهواسطة تمرین حرکتی بهوجود میآید ،میتواند ازطریق ویژگی سیناپسی 8به پیشرفتهایی در
عملکرد منجر شود؛ بنابراین tDCS ،آندی تحریکپذیری عصبی را در یک شبکة قشری گسترده
افزایش داده است ( )46و تمرینات منتخب حرکتی تغییرات سیناپسی مناسب را تقویت کرده است
که به افزایش یادگیری در مهارتهای هدفگیری و گرفتن منجر شد .این تمرینات به شکلی متفاوت
از آیتمهای آزمون اجرا میشدند و از مطالعات پیشین که انعطافپذیری وابسته به تکرار9را درنظر
میگرفتند ( ،)24،27متمایز بودند .تفاوت بین آیتمهای آزمون و تمرینات حرکتی مستلزم ایجاد
تغییرات اساسی در تنظیم سلولها در قشر حرکتی است.
1. Tau Coupling
2. Perception – Action Coupling
3. Unsynchronized
4. Online and Offline Corrections
5. After Effect
6. Kwon & Cho
7. Primary Sensorimotor Areas
8. Synaptic Specificity
9. Repetition-Dependent Plasticity
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اربـان1و همکاران ( )48در پژوهش خود در سال  ،2011مطرح کردند که ( tDCSصرفنظر از قطبیت
آن) روی  M1تقویت سینـاپسی را افزایش میدهد و منجر به یادگیری میشود .همچنین ،در
طیفسنجی رزونانس مغناطیسی )MRS(2کاهش غلظت گابا )GABA(3درنتیجة اعمال هر دو tDCS
آندی و کاتدی مشاهده شده است ( .)49ازیکطرف ،ارتباط گابا با ظهور برخی ویژگیهای اتیسم مانند
رفتارهای کلیشهای ( )50و ازطرفدیگر ،کاهش تراکم آن درنتیجة اعمال  )49،51،52( tDCSو ایجاد
یادگیری حرکتی ( ،)53باعث استفادة محتاطان ه از این ابزار در افراد با اختالل طیف اتیسم با هدف
بهبود یادگیری حرکتی آنها میشود.
پیام مقاله :ترکیب تحریک قشر مغزی و تمرینات حرکتی در مقایسه با استفاده از هریک از مداخلهها
بهطور جداگانه ،پتانسیل بهبود عملکرد حرکتی را در کودکان با اختالل طیف اتیسم دارد .استفاده از
روشهای نوین مداخله بهویژه تحریک مغزی درکنار سایر روشها ،برای بهبود یادگیری و رشد حرکتی
در زمان کوتاهتر و با صرف انرژی و هزینة کمتر ،بهعنوان روش مؤثری قابلاستفاده خواهد بود .با توجه
به اینکه در این پژوهش از تحریک آندی برای بهبود عملکرد حرکتی کودکان استفاده شد و آزمودنیها
با میانگین شدت پایین عالئم اتیسم بودند و همچنین ،بهدلیل محدودیت در انتخـاب آزمودنیهـا،
امکان واردکردن تعداد بیشتری از کودکان در پژوهش وجود نداشت؛ بنابراین ،به انجام پژوهشهایی
روی گروههای بزرگتر کودکان با سطوح مختلف عالئم اتیسم و همچنین ،قطب تحریکی متفاوت با
هدف ارزیابی استفادة عملکردی از تحریک غیرتهاجمی مغزی نیاز است.
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