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چکیده
کودکان حرکتی درشتهايمهارتهمراه دلفین و بدون دلفین بر هتمرین در آب بثر اۀمطالع،حاضرپژوهش هدف از 

مبتال به اختالالت طیف ۀسالهشت کودك 10،هاآزمودنی.باشدمیمبتال به اختالالت طیف اوتیسم ۀسالهشت 
تمرین در آب بدون و همراه دلفینهتمرین در آب بگروهدو درصورت تصادفی هکه بندکیش بودةجزیردراوتیسم
دو هاي هر آزمودنیرفت وگانجاماوزرتسکی ـبرونینکسطریق آزمونها از آوري دادهقرار گرفتند. جمعدلفین 

در خشکیاسپارك راۀجلسه برنام16مدت به،اوزرتسکی بودـ راي آزمون برونینکسآزمون که اجگروه پس از پیش
همراه هبتمرین در آب به ،اسپاركۀپس از اجراي برنامهمراه دلفینهتمرین در آب بگروه براین، عالوه.انجام دادند

مشغول ر آب بدون حضور دلفین فعالیت دبهاندازه گروه تمرین در آببه دیگرکه گروه درحالی؛دلفین پرداخت
تحلیل وعمل آمد. تجزیههاوزرتسکی بـ آزمون برونینکسگروهدو هاي هر آزمودنیاز،در پایان جلسۀ شانزدهم.بود

هاي مهارتداري در اتفاوت معن،تمرینةدوراز پسدهد کهمیواریانس نشانکوآزمون تحلیل از طریقها داده
در فاکتورهاي سرعت کهحالیدر؛)P<0.05(شود میگروه مشاهده دو ، قدرت و هماهنگی اندام فوقانیتعادل

کلی مهارت حرکتی ة نمرۀمقایسهمچنین، .)P>0.05(شودمیمشاهده نیتفاوتسویههماهنگی دوو چابکی ،دویدن
با همراه دلفینهتمرین در آب بدار گروه اتفاوت معنبیانگر هاآزمونیک از خردهاساس مجموع نمرات هردرشت بر

که تمرین در آب نکتهاین بر استیید مجدديأها ته). این یافتP<0.05باشد (میگروه تمرین در آب بدون دلفین
گردد.کودکان داراي اختالالت طیف اوتیسم میهاي حرکتی درشت مهارتهمراه دلفین موجب بهبود هب

تعادل،قدرتهمراه دلفین،هتمرین در آب باوتیسم،کلیدي:واژگان

:mohammadrezaashtari@yahoo.comEmailنویسنده مسئول                                                      *
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مقدمه
کودکی آشکار ۀکه در دوران اولیاست 2اختالالت رشدي عصبییکی از انواع 1اوتیسماختالل طیف 

با که این اختالل طوريهب؛کندمشکالت زیادي را براي کودك، خانواده و جامعه فراهم میو شود می
فعالیتوعالیقرفتارها،وجودنیزوهاي ارتباطی ضعیف آسیب شدید در تعامالت اجتماعی، مهارت

دارايحسیاطالعاتپردازشدر. کودکان مبتال به اوتیسم)1،2(شودمیمشخصايکلیشههاي
اجتنابیهايپاسخمانندطبیعیغیریهایحسی پاسخهايمحركبهدلیل،همینهو بباشندمیمشکل

هاي حرکتیعواطف، مهارتۀزمیناختالل و مشکالتی در).3،4دهند (مینشانحدازبیشهايواکنشو
یادگیري زبان و گفتار طبیعی در این کودکان وزندگی و بازيةهاي روزمر، فعالیتدرشت و ظریف

شناختی و پزشکی د و می توان گفت که این کودکان داراي طیف وسیعی از اختالالت روانشودیده می
).5ـ7باشند (می

یکی از .هاي درمانی مختلفی جهت بهبود اختالالت طیف اوتیسم معرفی شده استروشتاکنون، 
، 5درمانی، هنر4درمانیاست که شامل: موسیقی3مکملهايها، درمانترین روششاخص
نقیضی را ونتایج ضد،هاي مختلفپژوهشاما،)8(باشد میغیرهو 7درمانی، بازي6درمانیحیوان

که تمرین استنشان داده شدههاتعدادي از پژوهشدر ،مثالعنوانهبدهد؛ خصوص نشان میایندر
؛شودمیاختالالت حرکتی ویژهبه،و فعالیت بدنی و بازي موجب بهبود اختالالت طیف اوتیسم

و )2003(8ریدو)، هاروي1392(و همکارانپور، بخشی)1390(و همکارانکوثريمثالعنوانهب
هاي حرکتی کودکان موجب بهبود مهارتفعالیتمختلف نشان دادند که تمرین وي هادر پژوهشغیره

که پژوهشگران دیگر از جمله است درحالی. این)9ـ11(شودمبتال به اختالالت طیف اوتیسم می
نشان دادند که غیرهو ) 1377(فرد رهبان)،1999(10و همکاران)، هادج1998(9و  همکارانمکنزي

حرکتی کودکان داراي اختالالت طیف اوتیسم هايثیري بر بهبود مهارتأت،تمرینفعالیت جسمانی و
هاي مکمل از جمله نقیضی ما را بر آن داشت تا سایر درمانوچنین نتایج ضد،روایناز؛)12ـ14ندارد (

1. Autism
2. Nero developmental disorder
3. Complementary therapies
4. Music therapy
5. Art therapy
6. Animal therapy
7. Play therapy
8. Harvey & Reid
9. Makenzie etal
10. Hodg etal
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اي از صدد رفع پارههایی دربا انجام چنین پژوهشیمتا بتوانهیمبررسی قرار دموردرادرمانی حیوان
اختالالت طیف اوتسیم برآییم.مشکالت کودکان داراي 

، خود را هاي مکملهاي درمانعنوان یکی از جنبههدرمان با کمک حیوانات ب،هاي اخیردر سال
کمک به تسکین ،)20،21(کاهش استرس،)15ـ19(عنوان تکنیکی مفید در بهبود تعامالت انسانیبه

) مطرح ساخته است. 23هاي فیزیکی (روشی براي کمک به افراد داراي معلولیتنیز) و 22(افسردگی
باشد. مییده است، دلفینهاي اخیر در مباحث درمانی مطرح گرددر سالنام آن یکی از حیواناتی که 

بسیار ،استزمین مطرح شدهةترین موجودات کرعنوان یکی از باهوشهباین حیوان همواره کهجاازآن
تعامل خوبی با تر این که باشد و از همه مهمبسیار ساده میتربیت و آموزش آنبوده واجتماعی 

درشنا کرد و در آغوش گرفت، همراه با آن را لمس نمود، توان آنکه میطوريهبرد؛ها داانسان
.گرددباز می)1956(1درمانی به کار لیلیمبحث دلفینچۀتاریخ).8(استمباحث درمانی مطرح شده

اختالالت دارايها با کودکان کنش دلفینروي برهمپژوهش بر شروع به مطالعه و )1956(در سالوي
هاي درمانی در سالپایلوت را در مبحث دلفینۀمطالعنیز نخستین2). ناتانسون24(کردشناختی عصب

هاي خود ادعا نمود که در پژوهشوي ). 25در ایالت فلوریداي آمریکا انجام داد () 1979و 1978(
هاي حرکتی درشت و ظریف و داري موجب افزایش انگیزش، توجه، مهارتامعنشکلهدرمانی بدلفین

اثر جلسات درمان با کمک به بررسیدر پژوهشی) 1999(3لوکینابراین، عالوه).72،62شود (تکلم می
ادراري و مختلف از قبیل اوتیسم، نقص در تکلم، شبهاي دلفین بر وضعیت عملکردي کودکان گروه

هاي افسردگی، ترس از شب، نشانهی که دارايگروهپرداخت. در این پژوهش،اختالالت حرکتی 
در این عالئم را کاهش درصد70تا 50حدوددرمانیپس از دلفینبودند،ادراري هیستري و شب

انگیزه ،بودندبیان نکردهاصطالحات کالمی که قبالًبراي بیاننیز نشان دادند. کودکان گروه دیگر 
نشان رادر خواب و وضعیت کلی ذهن بهبود ،کودکان گروه بعديازدرصد90همچنین،نشان دادند.

- عالوه).28هاي حرکتی خود کسب کردند (اعتماد بیشتري را نسبت به قدرت و توانایینیزدادند و 

وي رتعامل با دلفین برۀثرات یک برناما"عنوان باايمطالعه) در2012(4و همکارانسالگوایروبراین، 
کننده هاي شرکتآزمودنی.انجام دادندرااکتشافیپژوهشی،"کودکان داراي اختالالت طیف اوتیسم

دختر) داراي اختالالت طیف اوتیسم با میانگین سنی دو پسر و هشت کودك ( 10،در این پژوهش
بندي مقیاس رتبه:که شامل5پروتکل ارزیابی گارزمنظور ارزیابی کودکان از هماه بودند. بشش سال و نه 

1. Lilly
2. Nathanson
3. Lukina
4. Salgueiro etal
5. CARS
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تئوري تکالیف،3لیست ارزیابی بهبود اوتیسم، چک2تربیتیروانةشدرخ تصحیح، نیم1اوتیسم کودکان
بهبود لیست ارزیابی استفاده گردید. نتایج چکاست 5سفارشیارزیابی تأملیۀو یک حلق4ذهنی

-برنامهارتباط بااي را درهیچ فایده،بندي اوتیسم کودکیو مقیاس رتبهذهنیتئوري تکالیفاوتیسم،

در تربیتیروانةشدرخ تصحیحنیمبر اساس که توجه استقابلهاي تعاملی با دلفین نشان نداد. 
پیشرفت پیشرفت کلی، ةنمربرتوجه آماري برخی اثرات قابل،)2012(6و همکارانسالگوایروپژوهش 

،. همچنینه شدنشان دادکودکانمهارت حرکتی ظریف، عملکرد شناختی و رشد کالمی شناختی 
مشاهده ارزیابی تعاملی سفارشی ۀتوسط یک حلقکودکانتوجهی در پیچیدگی رفتاري تکامل قابل

).29(گردید
باشد که درمانی مطرح میو حیواندرمانی دلفیننظري اصلی در مبحث ۀپایدو که ذکر است شایان
ترین ) بیان داشت یکی از مهم1985(9باشد. بریکلمی8"دلبستگی"و 7"یادگیري"هاي نظریه:شامل
طبق این است. یادگیريۀنظری،باشددرمانی میاي نظري براي مبحث حیوانهایی که پایهتئوري
پیامد ،عکسابد و بریمیل به تکرار آن افزایش می،دنبال شودیمطبوعفعالیتی که با پیامد،نظریه

بارنخستیننیزدلبستگیۀنظری.)30شود (آن رفتار یا فعالیت خاص میتکرار کاهش نامطبوع موجب
کننده به سیستمی تنظیمدلبستگی،در این نظریه.شناس انگلیسی مطرح گردیدروان، 10توسط بالبی
تنظیم هدف آنووجود دارداین سیستم در درون فردشود و فرض بر این است کهاطالق می

شودمیمتمایز و حامی ا موجودي یشدن و برقراري تماس با فردرفتارهایی است که موجب نزدیک
. )31(باشد در فرد وابسته مییجاد احساس امنیت ا،. هدف اصلی این سیستمنام دارد"گاهتکیه"که 

درمانگر و ۀکه رابطکندمیکننده و حامی عمل دلفین در نقش یک مشوق، تقویت،در این پژوهش
.)28،29(شودبیمار میهاي خاص از نماید و موجب بروز رفتاربیمار را تسهیل می

به اختالالت طیف کودك26/6در ایران، کودك10000از هر ،)2011اساس گزارش صمدي (بر
مبتال شده در ایران هزار نوزاد متولد300بیش از ست کهامعناآمار بدیناین .باشندمیاوتیسم مبتال 

هاي حرکتیدر پردازش اطالعات حسی، عواطف، مهارتافرادکه این جاییآنو ازهستندبه اوتیسم 

1. CARS (Childhood Autism rating scale)
2. PEP-R (Psycho educational profile revised)
3. ATEC (Autism treatment evaluation checklist)
4. Theory of mind tasks
5. (IEG) Interaction evaluation grid
6. Salgueiro etal
7. Learning theory
8. Attachment theory
9. Brickel
10. Bowlby
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ۀضرورت توجه بیشتر به این جامع،لذا؛باشنددچار اختالل میغیره، یادگیري و درشت و ظریف
).32باشد (رشد محسوس میحالنیازمند و در

مشکالت حرکتی ،هستندروهن روبآاي که افراد با اختالالت طیف اوتیسم با یکی از مشکالت عمده
با توجه به کنند و هاي حرکتی بسیاري را در زندگی تجربه میکه این افراد محدودیتطوريهب؛است

برمبناي،باشند؛ لذامیخیر و ضعف أدچار ت،هاي حرکتی درشت و ظریفدر مهارتشرایط سنی خود، 
طبیعت در مباحث مختلف ۀهاي ناشناختفوایدي که استفاده از ظرفیتبهبا توجهو این محدودیت

ها، نقصان عوارض جانبی، تمایل به همکاري بیماران جویی در هزینهصرفهاز جملهدرمانی و پزشکی 
ثیر أادبیات و سوابق اندك در این زمینه، کانون توجه خود را به بررسی تنیز این کهدارد و غیرهو 

ان با اختالالت هاي حرکتی درشت کودکهاي تعاملی تمرین در آب و شنا با دلفین بر مهارتبرنامه
.کردیمطیف اوتیسم هدایت

پژوهشروش
کیش با میانگین سنی ةجزیردر داراي اختالالت طیف اوتیسم کودك10پژوهش حاضر ۀ آماري نمون
و نفر) پنج (همراه دلفینهتمرین در آب بگروه دو درصورت تصادفی هبودند که بسال46/32±0/8

تعیین اختالالت طیف اوتیسم از آزمون منظوربهقرار گرفتند. نفر)پنج (تمرین در آب بدون دلفین
باشد و در داخل میگیسال22تا سه گارز که آزمونی معتبر جهت سنجش اختالالت طیف اوتیسم از 

60تا 15آیتم تشکیل شده است و بین 15یابی شده است استفاده گردید. این آزمون از کشور هنجار
پژوهش حاضردر آماري ۀمیانگین نمون.باشدمعیار تشخیصی اوتیسم می30باالي ةنمر.نمره دارد

). 33بود (54
اوزرتسکی بود که آزمونی معتبر با ـ آزمون تبحر حرکتی برونینکس،پژوهشمورداستفاده در ابزار 

باشد. این سال می14تا 5/4هاي حرکتی درشت و ظریف کودکانبراي سنجش مهارت89/0روایی 
آزمون خردههشت باشد که ازآزمون، ابزاري تشخیصی براي شناسایی اختالالت حرکتی کودکان می

،فرم طوالنی و کوتاه وجود دارددو صورتبازآزمایی این آزمون که بهتشکیل شده است. ضریب پایایی 
اساس تعدادي آزمون ویژه و دهی در این آزمون برگزارش شده است. نمره86/0و 87/0ترتیب به

.دکنتکرار مرتبهدو کدام را آزمون وجود دارد و آزمودنی باید هرباشد که براي هر خردهاستاندارد می
تکرار دو باالترین امتیاز از بین . نمایدو با یکدیگر جمع میکردهگر نمرات را ثبتآزمون،نهایتدر

.)34،35(شودفرد در نظر گرفته میةعنوان نمرهب
سویه، دوي سرعت و چابکی، هماهنگی دوهاي آزمونخردهۀکلی، پژوهشگر با توجه به هدف پژوهش

و براي داداستفاده قرار اوزرتسکی را موردـ آزمون برونینکسو هماهنگی اندام فوقانیقدرتتعادل،
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هاي سرعت دویدن و چابکی، آزموننمرات خردهابتدا مهارت حرکتی درشت، کلیةآورن نمردستهب
پنج نمرات ،سپس.نرمال نمودسویه، قدرت و هماهنگی اندام فوقانی را تعادل، هماهنگی دو

محاسبه را موردهاي حرکتی درشت کلی مهارتةو نمرکردهرا با یکدیگر جمع ذکرشدهآزمون خرده
).34،35(قرار داد

ۀاطالعاتی عمومی، بررسی سابق:اطالعات فردي که شاملۀنامپرسش،بندي کودکانپس از گروه
استداشتهها را تعامل با دلفینۀ که آیا کودك تجرباینةال دربارؤسنیز پزشکی کودك و بیماري و 

آزمون تشخیصی اوتیسم ،اطالعات فرديۀنامپرسشتکمیلگردید. پس از تکمیلباشدمییا خیر
عمل آمد. پس از تشخیص و هها بآزمودنیۀی از کلیئگیلیام (گارز) توسط متخصص کودکان استثنا

آزمون آزمون که شامل اجرايها در پیشآزمودنیۀکلی،بررسی اختالالت طیف اوتیسم کودکان
- آزمون، آزمودنیو نتایج آن ثبت گردید. پس از انجام پیشکردنداوزرتسکی بود شرکت ـ برونینکس

حرکتی منتخب که شامل اجراي ۀبه انجام برنامجلسه 16مدت به،کنترلو مداخلهگروه دو هاي هر 
پرداختند. باشد تفریح میم با بازي و أهاي حرکتی شاد توبرنامهدربرگیرندةحرکتی اسپارك کهۀبرنام

همراه پژوهشگر و هها را بتعامل، شنا و بازي با دلفین،اسپاركۀگروه آزمایشی پس از اجراي برنام
گروه آزمایشی)ابمشابهلحاظ زمانی(بهکه گروه کنترل مربی اختصاصی دلفین تجربه نمود؛ درحالی

در پایان براین،عالوه.عمق مشغول بودکمبه بازي و فعالیت در آببا نظارت پژوهشگر و همکاران 
عمل آمد و نتایج آن هاوزرتسکی بـ آزمون برونینکسگروه دو هاي هر از آزمودنیجلسۀ شانزدهم، 

قرار گرفت.تحلیلوها مورد تجزیهنتایج آزمون،ثبت گردید. پس از پایان جلسات تمرین
ها بودن توزیع دادهطبیعیمنظور بررسیبهویلک و ـپیرآزمون شااز هاي آماري، پیش از انجام آزمون

نسبت به آزمونرااین آزمون توان باالتري،هاتعداد کم گروهدلیل(بهاستفاده گردید
ـ اسمیرنوف گروه دو يهاامتیازات عملکرد آزمودنیهمچنین، .بودن دارد)در بررسی نرمالکالموگروف 

تحلیل قرار ومورد تجزیهدر متن مانکوا واریانس کوآزمون تحلیل ۀوسیلهآزمون بپسآزمون و در پیش
. رفتانجام گ201اس پی اس اس افزاراز طریق نرمنیز تحلیل آماري اطالعات خام وتجزیه. گرفت
در نظر گرفته شد.)α≤0.05(دارياسطح معنذکر است که شایان

1. SPSS 20
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نتایج
تمرین هاي بین گروهآزمون، در پسآزمون، با کنترل پیششودمشاهده می1جدولطور که در همان

تفاوت سرعت دویدن و چابکیآزموندر خرده،تمرین در آب بدون دلفینو همراه دلفینهدر آب ب
.)P>0.05(شود. معناداري مشاهده نمی

آزمون سرعت دویدن و چابکی نتایج تحلیل کوواریانس خردهـ1جدول
FPمیانگین مجذوراتآزاديۀدرجمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

ون
آزم

س 
004/71004/7234/49000/0آزمونپیشپ

400/01400/0812/2137/0گروه
996/07142/0خطا

همراه هتمرین در آب بهاي بین گروهآزمون در پسآزمون، ، با کنترل پیش2جدولبرمبناي مندرجات 
. )P<0.05(شود تفاوت معناداري مشاهده میآزمون تعادلدر خرده،تمرین در آب بدون دلفینودلفین

تعادلآزمون نتایج تحلیل کوواریانس خردهـ2جدول
FPمیانگین مجذوراتآزاديۀدرجمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

ون
آزم

س 
376/21376/2832/136000/0آزمونپیشپ

413/01413/0792/23002/0گروه
122/07017/0خطا

تمرین در آب هاي بین گروهآزمون در پسآزمون، ، با کنترل پیشدهدنشان می3جدولطور که همان
تفاوت معناداري سویههماهنگی دوآزموندر خرده،همراه دلفین و تمرین در آب بدون دلفینهب

.)P>0.05(شود مشاهده نمی

سویهآزمون هماهنگی دونتایج تحلیل کوواریانس خردهـ3جدول
FPمیانگین مجذوراتآزاديۀدرجمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

ون
آزم

س 
270/01270/0183/140000/0آزمونپیشپ

004/01004/0875/1213/0گروه
013/07002/0خطا
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همراه دلفین و ههاي تمرین در آب ببین گروهآزمون در پسآزمون، با کنترل پیش4جدولبراساس
.)P<0.05(وجود دارديتفاوت معنادارآزمون قدرتدر خرده،نتمرین در آب بدون دلفی

آزمون قدرتنتایج تحلیل کوواریانس خردهـ4جدول
FPمیانگین مجذوراتآزاديۀدرجمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

س 
پ

ون
آزم

041/11041/1751/21002/0آزمونپیش
452/21452/2249/51000/0گروه
594/07085/0خطا

هاي تمرین بین گروهآزمون، در پسآزمونارائه شده است، با کنترل پیش5جدولطور که در همان
تفاوت اندام فوقانیآزمون هماهنگیخردهدر ،همراه دلفین و تمرین در آب بدون دلفینهدر آب ب

).P<0.05(شود معناداري مشاهده می

هماهنگی اندام فوقانیآزمون نتایج تحلیل کوواریانس خردهـ5جدول
FPمیانگین مجذوراتآزاديۀدرجمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

س
پ

ون
آزم

062/01062/0886/4063/0آزمونپیش
286/11286/1093/102000/0گروه
088/07013/0خطا

هاي تمرین در آب بین گروهآزمون در پس،آزمونبا کنترل پیشدهد،نشان می6جدولطور که همان
وجود داردتفاوت معناداري در مهارت حرکتی درشت ،همراه دلفین و تمرین در آب بدون دلفینهب
)P<0.05.(

نتایج تحلیل کوواریانس مهارت حرکتی درشتـ6جدول
FPمیانگین مجذوراتآزاديۀدرجمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

س
پ

ون
آزم

439/01439/0364/39000/0آزمونپیش
723/01723/0858/64000/0گروه
078/07011/0خطا
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گیريبحث و نتیجه
هاي جسمانی، بازي، فعالیتویژه، بههاي مکملدرمانسودمنداثراتهاپژوهشبرخی در ،اگرچه

هاي مختلف رفتاري، شناختی و روانی افراد با ها بر جنبهتمرین در آب، شنا و تعامل با دلفین
،)29-9،10،25(ارتباط با آن بیان شده استنقیضی در وو نتایج ضدهاي خاص مطالعه شدهنیازمندي

اي هاي حرکتی درشت در پردهمهارتویژه، بههاي حرکتیها بر جنبهآب با دلفینثیر تمرین در أاما ت
،با توجه به این خالگردد؛ لذابیشتر در این زمینه احساس میمطالعاتو نیاز به قرار دارداز ابهام 

هاي همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارتهثیر تمرین در آب بأتۀمطالع،حاضرپژوهشهدف از انجام 
ةجزیردر مبتال به اختالالت طیف اوتیسم ۀسالهشت حرکتی منتخب قدرت و تعادل در کودکان 

.کیش بود
بهبود مهارت حرکتی درشت تغییر و همراه دلفین موجبتمرین در آب به،اساس نتایج این پژوهشبر

این تغییر که گرددمیمقایسه با گروه تمرین در آب بدون دلفین کودکان با اختالالت طیف اوتیسم در
که در حالیدر؛ مشاهده گردیدو هماهنگی اندام فوقانیتعادلفاکتورهاي قدرت،ها و آزموندر خرده

نتایج این پژوهش در. نشدمشاهده یتفاوتسویه فاکتورهاي دوي سرعت و چابکی و هماهنگی دو
) 2003(1هایسون و نیولندو)1999)، لوکینا (1989و 1980ناتانسون (هاي پژوهشیافتهراستاي 

هاي حرکتی ها موجب بهبود مهارتدرمانی و تعامل با دلفیندلفینها،هاي آنیافتهاساس بر.باشدمی
چنانچه به ،دیگرسوياز.)24-26،36شود (هاي خاص میدرشت منتخب کودکان داراي نیازمندي

توان گفت که نتایج این نگاه شود میبازي و تمرین،فعالیت بدنیۀتمرین با دلفین در آب از جنب
هارويو)1392(و همکارانپور)، بخشی1390(و همکارانکوثريهاي راستاي پژوهشپژوهش در

-جسمانی موجب بهبود مهارتتمرین و فعالیت ها نیز نشان دادند که آن؛ زیرا،باشد) می2003رید (و

تفاوت پژوهش حاضر درمقابل، .گرددهاي حرکتی درشت کودکان داراي اختالالت طیف اوتیسم می
هاي اساس نظریهبرتوان که می) 9ـ11(استفاکتور شنا با دلفین ،زمینهایندرهاي دیگربا پژوهش

باعثدلبستگی،اساساینبر.دادشرح تاثیر آنرا بر مهارتهاي حرکتی درشت یادگیري و دلبستگی 
که در این پژوهش دلفین (گاه شدن آزمودنی به تکیهنظر بوده و موجب نزدیکتنظیم رفتارهاي مورد

. شودایجاد امنیت در آزمودنی میسببتوان بیان نمود که دلبستگی می،کلیطورهب.گردد) میباشدمی
شدن شدن و روشنفعالکودك به دلفین دلبسته گشته و این دلبستگی موجب ،در این پژوهش

رسیدن باعثگردد که اعمال خاصی رخ دهد که شود و این امر موجب میسیستم کنترل رفتاري می
گرددفعال میسیستم کنترل غیر،نظر رسیدو هنگامی که فرد به هدف موردشودفرد به یک هدف می

ۀ یادگیري نیز شرح داد.اساس نظریتوان برها را میبخشی تعامل با دلفیناثر،دیگرسوياز).31(

1. Hyson & Newland
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با هایجاد و مواجهباعثهایی که درمانی موجب انحراف توجه از محركحیوان،این نظریهمبنايبر
و ارتباط گشتهکاهش و کنترل اضطراب بیمار سببدرمانی حیوان،رواینشود؛ ازگردد میاضطراب می

کننده ). در این پژوهش نیز دلفین نقش یک پاداش و تقویت37(نماید مانگر و بیمار را تسهیل میدر
دنبال آن تعامل با دلفین را تجربه هب،کند که هر زمان آزمودنی عملکرد مطلوبی را انجام دادرا بازي می

گردد.این تعامل موجب آرامش آزمودنی میونماید می
) 2012(و همکارانسالگوایرونتایج پژوهشبا لحاظ شنا با دلفین، بهاین پژوهشهايیافتهاین،برعالوه

)، 1998(و همکارانمکنزيهاي پژوهشلحاظ جنبۀ تمرینی و فعالیت نیز با بهو مغایرت دارد ) 29(
پژوهش حاضر ۀمقایسدر). 12ـ14باشد (میناهمخوان)1377(فردرهبانو )1999(و همکارانهادج

یکی از شود که احتماالًها دیده میتناقضی در نتایج آزمون،)2012(و همکارانسالگوایروبا پژوهش 
) 2012(و همکارانسالگوایرو. باشدتبط میمراستفاده در پژوهش حاضر آزمون موردابآندالیل 

) استفاده PEP-Rتربیتی (روانةشدرخ تصحیحاز آزمون نیم،هاي حرکتی درشتجهت ارزیابی مهارت
- مورداستفاده قرار گرفت. عالوهاوزرتسکی ـ آزمون برونینکس،که در پژوهش حاضردرحالی؛ نمودند

و همکاران، سالگوایرودر پژوهش باشد.میها تعداد جلسات تعامل با دلفین،دلیل احتمالی دیگربراین،
شش این و این احتمال وجود دارد که شاید ها در نظر گرفته شده بود جلسه تعامل با دلفینشش تنها 

تعداد جلسات که حالیگذاري بر روي مهارت حرکتی درشت منتخب کافی نباشد؛ درثیرأتبرايجلسه
نظر مشاهده گردید. تغییرات مورد؛ لذا،در نظر گرفته شده بودمورد16،در پژوهش حاضرتمرینی 

تفاوت سنی باشد.میو همکارانسالگوایروهاي پژوهش سن آزمودنی، مرتبط با دلیل احتمالی دیگر
ماه تا شش سال و سه بینها سنی آنۀکه دامنطوريهب؛بسیار زیاد بودهادر پژوهش آنهاآزمودنی

.سال بودهشت هاي پژوهش حاضر سنی آزمودنیۀکه دامنحالیدرقرار داشت؛ماه شش سال و 13
) باشد.2012(و همکارانسالگوایروتواند دلیلی بر تناقض پژوهش حاضر با پژوهش این تفاوت می

و همکارانمکنزيهاي تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش،تمرین و فعالیت جسمانیۀاز جنببراین، عالوه
جلسات تمرینی، سن دلیل تعداد هباحتماالً،)1377(فردرهبانو)1999(و همکاران)، هادج1998(

،در پژوهش حاضرتعداد جلسات تمرین که طوريهب؛باشدها و نوع برنامه و فعالیت تمرینی مینیدآزمو
کمتر از این تعدادهاي مذکورتعداد جلسات تمرین در پژوهش، امابودمورد در نظر گرفته شده16
طور باشد و همانشده میهاي اشارهها در پژوهش حاضر کمتر از پژوهشسن آزمودنی. همچنین،بود

همراه شنا و تعامل هحرکتی اسپارك بۀجلسه تمرین برنام16پژوهش حاضر شامل ،که بیان گردید
منتخب بودند ۀیا برنامو صورت ایروبیک هبتمرینات یادشده،هاي وهشژکه در پحالیدر؛با دلفین بود

).12ـ14(
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خصوص انجام شده است اینکه درمطالعاتیتوان با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اندك می،درنهایت
هاي حرکتی درشت موجب بهبود و رشد مهارت،همراه دلفینهگیري نمود که تمرین در آب بنتیجه

گردد.منتخب کودکان داراي اختالالت طیف اوتیسم می
هاي حرکتی درشت بهبود و رشد مهارتبرهمراه دلفینبهبا توجه به تاثیر تمرین در آب :پیام مقاله

رو به درمانگران، پزشکان، مربیان و ایناز؛منتخب کودکان داراي اختالالت طیف اوتیسم
هاي سنی هایی در گروهچنین پژوهشۀکه با ادامشود ی پیشنهاد میئدهندگان کودکان استثناآموزش
طبیعت، ۀهاي ناشناختاستفاده از سایر ظرفیتنیز باهاي دیگر وجنبهواختالالتو درموردمختلف

. ندرشد را رفع نمایبهروۀاي از مشکالت این جامعپاره
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Abstract

The aim of present study was survey the effect of training in water with and without
Dolphin on gross motor skills of 8 years old children with Autism disorder spectrum.
The subjects included 10 children (8 years old) who suffered with Autism spectrum
disorder in Kish Island; who, assigned randomly to training in water with dolphin
and training in water without dolphin groups. Bruininks-Oseretsky test was used for
data collection. After pre-test according to Bruininks-Oseretsky test, subjects of
both groups, practiced SPARK motor program for 16 sessions. The first group swam
with dolphins after doing correct SPARK motor program; while, in the same time,
other group training in water without dolphin. After training period, subjects
participated in Bruininks-Oseretsky test. The analysis of data by ANCOVA showed
that, there was significant difference in balance, strength and coordination of upper
limbs factors (P<0.05) between two groups; while, there was no significant
difference in sprint and agility and mutual coordination (P>0.05). The comparison
of total score on gross motor skills according to total point of every subtest showed
significant difference in training in water with dolphin with training in water without
dolphin groups (P<0.05). This finding confirm that training in water with dolphins
improve gross motor skills of children with autism spectrum disorders.
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