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Abstract
Background and Aims: Down syndrome as a genetic disorder is one of the major causes of
intellectual disability, which leads to delays in motor skill. Since dysplasia of the internal ear structure
is common in these individuals, and internal ear abnormalities have been observed in about 75% of
patients, the present study was conducted to investigate the effect of vestibular stimulation exercises
on motor proficiency in Down syndrome children.
Materials and Methods: The statistical sample was 20 girl student’s with Down syndrome
(age=10/2±2 years, height =125/1±9/4 cm, weight=32±5/8 kg, and BMI=20/5±3/5 kg/m2) who were
randomly divided in to two groups. The intervention of the research, Mind in Motion Maze program,
specifically aimed at vestibular stimulating in the form of the game, consisting of 15 exercise stations,
performed 3 times per week for 8 weeks. Bruininks-Oseretsky test was used to assess motor
Proficiency. Data analyses were conducted using SPSS, version 20. For all statistical tests, the level of
significance was set at P ≤ 0.05 using two-way Analysis of Variance.
Results: The results of the study showed that at the end of the intervention period, there was a
significant difference in the factors of running speed and agility (P ≤ 0.05), balance (P ≤ 0.05),
bilateral coordination (P ≤ 0.05), Response speed (P ≤ 0.05), upper-limb speed and dexterity (P ≤
0.05), and in total, gross motor skill (P ≤ 0.05) and fine motor skill (P ≤ 0.05) in the experimental
group.
Conclusion: Assessment of motor proficiency in children with Down syndrome showed improvement
in their motor abilities after eight weeks of vestibular stimulation exercises. According to the findings,
it is recommended that vestibular stimulation exercises can help improve and increase the motor
proficiency in children with Down Syndrome. However, more studies are needed to be able to
conclude definitively.
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چکیده
مقدمه و اهداف
سندرم داون به عنوان یک اختالل ژنتیكی از عوامل عمده کمتوانی ذهنی ،منجر به تاخیر در مهارتهای حرکتی میگردد .از آنجایی که دیسپالزی
ساختار داخلی گوش در این افراد شایع و ناهنجاری گوش داخلی در حدود  75درصد از بیماران مشاهده شده است ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر
تمرینات تحریک دهلیزی بر مهارتهای حرکتی کودکان سندرم داون میباشد.
مواد و روشها
نمونه آماری مطالعه حاضر شامل  20دانشآموز دختر سندرم داون (با میانگین سنی 10/2±2/سال ،قد  125/1±9/4سانتیمتر ،وزن  32/±5/8کیلوگرم،
شاخص توده بدنی  20/5±3/6کیلوگرم بر متر مربع) بود که به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند.
پروتكل تمرینی ،برنامه ذهن در تكاپوی حرکت با هدف تحریک دهلیزی در قالب بازی ،متشكل از  15ایستگاه 3 ،جلسه در هفته و به مدت  8هفته
انجام گرفت .برای ارزیابی مهارتهای حرکتی از آزمون برونینكز-اوزرتسكی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  20در سطح
معناداری  P≤0/05با روش آنالیز دوراهه انجام شد.
یافتهها
نتایج مطالعه حاضر نشان داد پس از اتمام دوره مداخله ،عوامل سرعت دویدن و چابكی ( ،)P≤0/05تعادل ( ،)P≤0/05هماهنگی دوسویه (،)P≤0/05
قدرت ( ،)P≤0/05سرعت پاسخ ( ،)P≤0/05سرعت و چاالکی اندام فوقانی ( )P≤0/05در مجموع مهارت حرکتی درشت ( )P≤0/05و مهارت حرکتی
ظریف ( )P≤0/05تفاوت معناداری را در گروه تجربی نشان دادند.
نتیجهگیری
ارزیابی مهارت حرکتی کودکان سندرم داون ،بهبود توانایی حرکتی آنها را در پی  8هفته تمرینات تحریک دهلیزی نشان داد .بر اساس یافتههای پژوهش
حاضر توصیه میشود با انجام یک مداخله با استفاده از تمرینات تحریک دهلیزی به بهبود و ارتقای مهارت حرکتی کودکان سندرم داون کمک شود،
هرچند برای نتیجهگیری قطعی نیاز به مطالعات بیشتری است.
واژههای کلیدی
تمرینات تحریک دهلیزی؛ مهارت حرکتی؛ سندرم داون
نویسنده مسئول :فرشته شوکتی ،کارشناسی ارشد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات
اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
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در هر دوره و زمانی افرادی در اجتماع وجود دارند که از نظر فعالیتهای ذهنی و حرکتی در حد طبیعی نیستند .کمتوانی یا به اصطالح دیگر
نارسایی رشد قوای ذهنی ،1یكی از اختالالت رشدی معمول و بیماری مزمن در طول زندگی است که افراد زیادی با آن روبهرو هستند .افراد
دچار اختالل رشدی به گوشهگیری گرایش دارند و به ندرت در برنامههای گروهی و ورزش شرکت میکنند .انجمن کمتوانی ذهنی امریكا
این ناهنجاری را برحسب توانایی آموزشی و میزان هوش در سه دسته کمتوان ذهنی آموزشپذیر ،تربیتپذیر و حمایتپذیر فهرست کرده-
اند ]1[.سندرم داون 2رایجترین بیماری ژنتیكی در افراد دارای کمتوانی ذهنی با شیوع  1در  800تا  1200تولد است .تریزومی  21که شایع-
ترین علت سندرم داون است ،موجب ایجاد عوارضی مرتبط با سالمتی و پزشكی مانند مشكالت ذهنی ،تنفسی و قلبی در این افراد می-
شود]2[.
به طور تقریبی  200میلیون کودک با کمتوانی ذهنی در دنیا زندگی میکنند .همچنین شیوع کمتوانی ذهنی را حدود  2/5درصد افراد جامعه
دانستهاند که  85درصد آن افراد ،کمتوان ذهنی خفیف هستند ]3[.شیوع کمتوانی ذهنی در ایران توسط محیط و همكارانش در سطح کشور
 2/6درصد برآورد شده است که  10تا  20درصد این افراد دارای سندرم داون هستند]4[.
از ویژگیهای بارز این افراد کمتحرکی است .نتایج پژوهشهای مختلف نشان داده است آنها نسبت به دیگر افراد جامعه و حتی سایر افراد
با کمتوانی ذهنی ،فعالیت بدنی کمتری دارند ]5[.کودکان سندرم داون ،نسبت به کودکانی که در حال رشد در الگوهای نرمال هستند ،دیرتر
به نقطه عطف حرکتی خود دست مییابند .این کودکان در مهارتهای حرکتی پایه نسبت به افراد عادی نمرههای پایینتری کسب میکنند
و این مهارتها را نابالیدهتر انجام میدهند ،همچنین مهارتها را کندتر یاد میگیرند .وستن دراپ ،3هاون 4و هارتمن )2011( 5در تحقیقی
در زمینه مقایسه مهارتهای حرکتی کودکان سالم با کودکان کمتوان ذهنی به این نتیجه رسیدند که کودکان سالم در تمام مهارتهای
حرکتی نمره بهتری را نسبت به کمتوان ذهنی به دست آوردند]6[.
جابلینگ 6نشان داد اختالالت حرکتی ویژهای در کودکان کمتوان ذهنی وجود دارد ،اما افزایش سن ،مداخله و درمان میتواند پیشرفتهایی
را در بهبود آنها ایجاد کند .در کودکان کمتوان ذهنی ارتباط مناسب بین ادراک و حرکت در طول فرآیند رشد و به ویژه در دورههای حساس
شكل نگرفته است ]7[.اگر مغز با محیطهای متعددی به چالش کشیده شود ،بهره هوشی فرد تا بیست نمره افزایش نشان میدهد ]8[.با
غنیتر شدن محیط ،قشر مغز ضخیمتر میشود و شاخههای دندریتی ،انشعاب بیشتری ایجاد میکند ]9[.به عالوه مشخص شده است غنی-
سازی محیط از طریق افزایش محرکهای اجتماعی ،ادراکی و عاطفی موجب کاهش عقبماندگی رشدی ناشی از فقر محیطی میشود]6[.
تحقیقات گزارش میکنند مهارتهای حرکتی ضعیف در کودکان سندرم داون در نتیجه شلی لیگامانهای مفصلی و هایپوتونی عضالنی
است .با این حال این مشكالت میتواند در نتیجه نقص در مكانیسمهای کنترل تعادل نیز باشد .فعالیتهای عادی زندگی روزمره مثل
دویدن ،میتواند سرعت سر را تا  550درجه/ثانیه ،شتاب سر را تا  6000درجه/مجذورثانیه و بسامد حرکات سر را از  0تا  20هرتز افزایش
دهد.
تنها سیستم دهلیزی ،توانایی تشخیص حرکات بیش از محدوده سرعت ،شتاب و فرکانس سر را دارا است .سیستم دهلیزی با تولید حرکات
چشمی به طور موقت و سیستم اپتوکینتیک 7به طور طوالنیمدت ،پایداری حرکات سر را فراهم میکند ]10[.هر دوی این سیستمها نقش
قابل توجهی را در کنترل پاسچر ،تعادل و هماهنگی حرکتی بازی میکنند .در فردی با رشد نرمال ،گیرندههای دهلیزی در گوش داخلی
نمایی صحیح از حرکت سر ،در سه بعد را ارائه میکند .اطالعات دریافتشده از گیرندههای دهلیزی توسط مسیر دهلیزی مرکزی برای
کنترل رفلكسها و ادراکات استفاده میشود .اختالالتی که نتیجه عملكرد دهلیزی را تحت تاثیر قرار میدهد ،منجر به غیرعادی شدن این
رفلكسها شده و نهایتا اطالعات غیرطبیعی در مورد گیرندههای دهلیزی را منعكس میکند ]11[.اختالل در کروموزوم  21سبب میشود
سیستم عصبی مرکزی از راههای مختلفی تحت تاثیر قرار گیرد ]12[.چرخش یا افزایش شتاب حرکت سر که منجر به تحریک نامتقارن
گیرندههای عصبی در البیرنت میشود ،رفلكس دهلیزی-چشمی را ایجاد میکند .این رفلكس باعث تحریک خاص کانالهای نیمدایرهای
به صورت مكانیكی شده و حس شتاب زاویهای سر و اطالعات خروجی سرعت سر به مغز را ادغام میکند]13[.
دیسپالزی ساختار داخلی گوش در اشخاص مبتال به سندرم داون بسیار شایع است .ناهنجاری گوش داخلی در  74/5درصد از بیماران
گزارش شده است .جزایر استخوانی ناقص کانال نیمدایرهای جانبی ،باریكی کانال گوش داخلی ،تنگی مجرای عصب حلزونی ،پارگی کانال
نیمدایرهای و کانالهای دهلیزی بزرگشده در مبتالیان سندرم داون مشاهده شده است ]14[.دانشمندان در حال حاضر از تعادل (فعالسازی
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دهلیزی) به عنوان یک مولفه مرکزی برای حل اختالالت یكپارچگی حسی استفاده میکنند .از آنجایی که بیشتر فرآیندهای ذهنی هر دو
میشود]15[.

نیمكره مغز را شامل میشود ،مشكالت ادغام بین نیمكرهها سبب ناکارآیی در فرآیندهای مغزی
شواهد حاکی از تاثیر مثبت مداخالت ورزشی بر فعالیتهای زندگی روزمره و مشارکت اجتماعی افراد مبتال به سندرم داون است .همچنین
نتایج تحقیقات اثرات مثبت مداخالت ورزشی بر افزایش استقامت قلبی-عروقی ،استقامت عضالنی ،افزایش قدرت و توسعه حرکتی در افراد
مبتال به سندرم داون را تاکید میکند .با تاثیر بر فعالیت فردی زندگی روزمره و مشارکت اجتماعی ،ممكن است کیفیت زندگی این افراد
افزایش یابد .مطالعه در ادبیات گذشته نشان داده است برنامههای مختلف تمرینی برای توسعههای حرکتی در افراد سندرم داون مورد
استفاده قرار گرفته است]16[.
برنامه ذهن در تكاپوی حرکت 1که توسط کندیس مایر )2012( 2توسعه یافته ،روشی ساده و در عین حال علمی برای افزایش یادگیری
کودکان از طریق تقویت سیستم دهلیزی (گوش داخلی) است .این برنامه به طوری خاص طراحی شده تا مداخلهای جهت تقویت و بهبود
بخشیدن بخشهای م تعدد عملكرد شناختی مغز و رفع مشكالت مرتبط با عملكرد نامناسب این مناطق و سیستمهای مغزی ارائه کند]17[.
به دنبال بهبود عملكرد سیستمهای مختلف بدن ،برنامه ذهن در تكاپوی حرکت سبب ادغام و یكپارچگی دو نیمكره مغز ،بهبود یكپارچگی
عصبی با انجام حرکتهایی متمرکز بر تعادل و هماهنگسازی چشم و دست میشود .این برنامه یک مداخله بر اساس انجام  15حرکت
تحریكی خاص با هدف بهبود سیستمهای مغزی و پردازش شناختی است .بیشتر فعالیتهای این برنامه مشتمل بر تحریكات دهلیزی با
تمرکز بر تعادل هستند ،همچنین فعالیت هایی در این برنامه گنجانده شده است که بر پایه تحریكات چشمی است .سیستم بینایی و سیستم
دهلیزی در ارتباط با یكدیگرند و هر دو باهم در جهت کنترل حرکات چشم عمل میکنند .با گذر هفتهها فعالیتها در هر ایستگاه در جهت
افزایش سختی و شدت تغییر میکند تا تازگی مورد نیاز برای درگیری مغز و ایجاد مسیرهای عصبی جدید را فراهم کند]18[.
در پی بررسی اثربخشی ذهن در تكاپوی حرکت ،ویدونی )2014( 3به ترکیب این برنامه حرکتی با برنامه روزانه کودکان پیشدبستانی
پرداخت .پس از گذشت  11هفته از اجرای برنامه ،گروه تمرین که در برنامه ذهن در حرکت شرکت داشتند ،پیشرفت چشمگیری را در
مهارتهای حرکتی ظریف و درشت نشان دادند ]19[.همچنین آنجال رز بری )2015( 4در پی انجام این برنامه بر کودکان دبستانی دریافت
این برنامه سبب افزایش چشمگیری در رقم محدوده شنوایی شرکتکنندگان شده است ]18[.در پی انجام این پژوهشها برنامه ذهن در
تكاپوی حرکت نشان داد برای کودکان پیشدبستانی و همچنین دانشآموزان ابتدایی با رشد نرمال مناسب است .از این جهت این برنامه به
دلیل سادگی و مزایای آن ،مورد توجه ساندرمن )2016( 5قرار گرفت تا به بررسی اثربخشی این تمرینات بر تعادل افراد سندرم داون بپردازد.
بعد از انجام  6هفته برنامه ذهن در تكاپوی حرکت (مبنی بر تحریكات دهلیزی) افراد پیشرفت قابل توجهی را در تعادل خود نشان دادند]20[.
با توجه به معدود بودن این بررسی بر کودکان سندرم داون و کاستیهایی مانند عدم وجود گروه کنترل ،عدم کنترل شرایط اعمال مداخله،
کوچک بودن نمونه مورد بررسی و عدم اطمینان از اعمال اثربخشی تحریک دهلیزی به علت کم بودن طول مطالعه ،همچنین بررسی اثر
این تمرینات فقط بر یكی از عوامل مهارت حرکتی یعنی تعادل و با توجه به خالء محسوس مطالعات تحریكات دهلیزی بر کودکان کمتوان
ذهنی و نیز جمعیت قابل مالحظه این کودکان ،موضوع مورد مطالعه حاضر ،پاسخ به این پرسش است که آیا با کنترل و برطرف کردن
کاستیهای تحقیقات پیشین ،برنامه تمرینی ذهن در تكاپوی حرکت میتواند بر مجموعه مهارتهای حرکتی کودکان سندرم داون موثر
باشد یا خیر.
مواد و روشها
از نظر روششناسی ،پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون-پسآزمون و با گروه کنترل است .شرکتکنندگان در این
پژوهش ،شامل  20دختر کمتوان ذهنی مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی از میان تمامی دانشآموزان دختر کمتوان ذهنی مبتال به
سندرم داون استان گیالن بودند که به صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند .ابتدا تاییدیه طرح از پژوهشگاه تربیت بدنی دریافت و کار
با کد اخالق  IR.SSRI.REC.1397.468به ثبت رسید .سپس فهرستی از دانشآموزان دارای معیارهای مورد نظر (سندرم داون و
محدوده سنی) تهیه گردید .به منظور مالحظات اخالقی ،فرآیند و اهداف پژوهش به طور کامل به اطالع والدین  23کودک که واجد شرایط
و کاندید بررسی در مطالعه حاضر بودند ،رسید .اطمینان داده شد که هیچ خطری متوجه کودک نیست ،نهایتا  20کودک انتخاب شدند .از
همه کودکان پیشآزمون گرفته شد .سپس به منظور اطمینان از توزیع همگن و یكسان نمونهها در دو گروه مداخله و کنترل ،شرکت-
کنندگان بر مبنای نمرههای پیشآزمون به دو گروه همگن  10نفری تقسیم شدند .یكی از گروهها به عنوان گروه مداخله و دیگری به
1
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عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد .ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیها در جدول  1آورده شده است .با توجه به همگنساز
تفاوت معناداری بین آزمودنیها در دو گروه مشاهده نشد.
جدول  :1ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیها
سن

قد

وزن

شاخص توده بدنی

(سال)

(سانتیمتر)

(کیلوگرم)

(کیلوگرم بر متر مربع)

گروه تجربی

9/8±2

124/1±8/9

30/3±6/4

19/5±2/3

گروه کنترل

10/5±2

126/1±10/3

33/7±4/9

21/5±4/5

P value

0/50

0/66

0/22

0/23

متغیر

از آنجایی که هدف مطالعه حاضر بررسی تفاوت عملكرد حرکتی در پی مداخله بوده است (سنجش مطلق عملكرد دهلیزی در راستای
اهداف تحقیق نبوده است) ،برای ارزیابی مهارتهای حرکتی درشت و ظریف کودکان سندرم داون از آزمون برونینكز-اوزرتسكی استفاده
شد که از هشت مولفه سرعت دویدن و چابكی ،تعادل ،هماهنگی دوطرفه ،قدرت ،سرعت پاسخ ،کنترل بینایی-حرکتی ،سرعت و چاالکی
اندام فوقانی و هماهنگی اندام فوقانی تشكیل شده است ]21[.این آزمون مخصوص کودکان  14/5-4/5ساله است و مهارتهای حرکتی
درشت و ظریف را به منظور شناسایی تبحر حرکتی و اختالل حرکتی آنان ارزیابی میکند.
چهار خردهآزمون مهارت حرکتی درشت ،سه خردهآزمون مهارت حرکتی ظریف و یک خردهآزمون هر دو مهارت حرکتی درشت و ظریف را
ارزیابی میکند .اعتبار درونی این آزمون بین  0/9تا  0/98ارزیابی شده است ]22[.همچنین وانگ و سو ( )2009و وانگ و همكاران ()2009
اعتبار بازآزمایی و همسانی درونی آن را درباره کودکان کمتوان ذهنی ،عالی ( 0/95و  )0/98ارزیابی نمودهاند ]24 ,23[.فرم مختصر آزمون
برای مواقعی که ارزیابی کلی تواناییهای حرکتی کودکان مد نظر است ،مورد استفاده قرار میگیرد .فرم کوتاه ،مهارتهای حرکتی کودکان
را به صورت کلی میسنجد و نمره کل نشانگر مهارت کلی کودکان شامل مهارتهای درشت و ظریف است .در این تحقیق نیز از فرم
کوتاه آزمون استفاده شده است .پس از انتخاب آزمودنیها به عنوان گروه مداخله و کنترل و همچنین ثبت دادهها در مرحله پیشآزمون،
گروه مداخله به مدت  8هفته و به تعداد  24جلسه و  3روز در هفته تمرینات تحریک دهلیزی[ ]18را انجام دادند (جدول  .)2در طی اجرای
پروتكل هر دو گروه مداخله و کنترل به طور مشترک ساعت ورزش برنامه درسی خود را گذراندند که در گروه تجربی ،بخشی از ساعت
ورزش به انجام تمرینات تحریک دهلیزی اختصاص یافت .پس از پایان دوره تمرینی دوباره از دو گروه پسآزمون به عمل آمد.

تصویر  :1برخی زیرتستهای آزمون برونینکز-اوزرتسکی

معیارهای ورود به تحقیق حاضر شامل ابتال به سندرم داون ،محدوده سنی ،عدم استفاده از تمرینات مشتمل بر تحریكات دهلیزی دوره
مطالعه و یا پیش از آن ،داوطلب بودن و رضایت کودک بود و معیارهای خروج شامل عدم شرکت در دوره تمرین طی سه جلسه مداوم یا
بیشتر ،عدم شرکت در جلسات تمرین در حداقل  5جلسه در کل دوره مطالعه و ابتالی کودک به بیماری طی دوره مداخله به گونهای که
نیاز به بستری شدن داشته باشد ،بود.
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لیلی کردن
حرکت کشویی
پرتاب کیسه لوبیا
چشم در چشم
پریدن
غلتیدن
راه رفتن متقاطع
باالنس برد
عبور از موانع
چوب موازنه
گام هیوالیی
چهار دست و پا رفتن
همگرایی چشمها
قدرت بازو
گام به عقب

جدول  :2برنامه تمرینات ذهن در تکاپوی حرکت
پریدن و لی زدن در یک مسیر مشخصشده با حرکت دادن بازوها در طرفین بدن
گام برداشتن به پهلو در یک مسیر مشخص ،در حالی که چشمها ،صورت ،پاها و کل بدن به موازات بدن نگه داشته شود .آزمودنیها برای
حرکت یکطرفه ،با در نظر گرفتن یک گام در امتداد گام بعدی تشویق میشوند .همچنین اجازه نزدیک شدن به دیوار بدون لمس کردن آن
را دارند.
در مسیری تعیینشده آزمودنیها کیسه لوبیا را به سمت باال پرتاب و سپس دریافت میکنند .آنان ملزم به دنبال کردن کیسه لوبیا با
چشمایشان هستند.
آزمودنی با فاصله  14اینچ نسبت به آزمونگر قرار گرفته و با چشمهای خود مداد ردیابی را  2بار افقی 2 ،بار عمودی 2 ،بار در جهت عقربه-
های ساعت 2 ،بار خالف جهت عقربههای ساعت و نهایتا  2بار حرکت تمرینی همگرایی را دنبال میکنند.
انجام یک پرش ایستاده بین دو خط مشخصشده بر روی زمین .آزمودنیها برای پرش تا حداکثر توان خود تشویق میشوند.
آزمودنیها همانند مداد ،به گونهای که دستها باال و پاها کشیده روی مت قرار گرفته ،طول آن را غلت میزنند .آنها برای حفظ حالت اولیه
خود تا انتهای مسیر غلتیدن تشویق میشوند.
آزمودنیها در حالی که در یک مسیر مشخص به آرامی حرکت میکنند ،زانوها را در حالی که به تناوب در لمس با آرنج مخالف هستند ،بلند
میکنند.
قرار گرفتن بر روی باالنس برد و حفظ تعادل بدن تا حد ممكن
گام برداشتن از روی موانع با ارتفاع مختلف
آزمودنی مسیر چوب موازنه را گام برداشته ،در میانه آن چرخیده و مابقی مسیر را به عقب گام برمیدارد.
آزمودنی با حداکثر نیروی خود نشانگرهای چیدهشده بر روی زمین را لگد میکند.
خزیدن روی چهار دست و پا در مسیر تعیینشده
آزمودنیها یک رشته را که محتوی سه مهره رنگی است در دست خود نگه میدارند و برای ده ثانیه بر روی هر مهره رنگی تمرکز میکنند.
آزمودنیها رو به دیوار ایستادهاند ،سپس با تمام نیروی ممكن با کف دست به دیوار فشار میدهند.
گام برداشتن به عقب بر روی پلهها

هر هفته تغییراتی در برخی از ایستگاهها ،در راستای افزایش مهارت و شدت آنها انجام شد .اگر تغییری اعمال نمیشد ،حرکات پایه هفته
اول ادامه مییافت .برای بررسی پیشفرض نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد .با توجه به وضعیت نرمال بودن دادهها،
برای نمایش اثر تمرینات تحریک دهلیزی از پیشآزمون تا پسآزمون در دو گروه کنترل و تمرین از آنالیز واریانس دوراهه و آزمون تعقیبی
بونفرونی به عنوان آمار استنباطی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20در سطح معناداری 0/05
انجام گرفت.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار مولفههای حرکتی درشت و ظریف در دو گروه کنترل و تمرین طی پیشآزمون و پسآزمون در جدول  3نشان داده
شده است.
جدول  :3توزیع میانگین و انحراف معیار
متغیر

گروه تمرین

گروه کنترل
پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

سرعت دویدن و چابکی

1/8±1/1

2/1±0/7

1/4±1/1

3/1±1/2

تعادل

2/6±1/3

4/6±1/3

3/3±1/2

8/1±1/7

هماهنگی دوسویه

3/2±1/3

4/1±1/2

3/7±1/5

6/3±0/8

قدرت

4/8±2/1

5/7±1/9

3/8±2/4

5/2±2/1

سرعت پاسخ

1/5±1/1

1/6±0/8

1/6±1/2

2/7±1/4

کنترل بینایی-حرکتی

5/5±1/5

6/5±2

5/8±1/1

7/3±1/2

سرعت و چاالکی اندام فوقانی

3/5±0/8

3/5±0/5

3/4±1/4

5/4±1/2

به تفکیک مهارت
مهارت حرکتی درشت

12±3/5

16/6±3/2

12/4±5/1

22/78±3/9

مهارت حرکتی ظریف

10/6±2/3

11/7±1/6

11/3±3/1

15/22±2/4

نمره مرکب مهارت حرکتی

22/6±5/4

28/4±4/4

23/7±7/5

38±5/5
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نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه در جدول  4نشان داد بین میانگین نمرات متغیرهای تعادل ،هماهنگی دوسویه ،قدرت،
سرعت و چاالکی اندام فوقانی در دو گروه و در مجموع این خردهآزمونها ،مهارت حرکتی درشت ،مهارت حرکتی ظریف و نمره مرکب
مهارت حرکتی در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به معناداری اثر گروه مقایسه میانگین نمرات این متغیرها
نشان میدهد که میانگین نمرات در گروه تجربی باالتر از گروه کنترل است .همچنین با توجه به معناداری اثر زمان ،مقایسه میانگینهای
دو گروه نشان داد که میانگین نمرات متغیرهای تعادل ،هماهنگی دوسویه ،قدرت ،سرعت پاسخ و سرعت و چاالکی اندام فوقانی و مجموعا
مهارت حرکتی درشت ،مهارت حرکتی ظریف و نمره مرکب آزمون ،در پسآزمون باالتر از میانگین آنها در پیشآزمون است.

جدول  :.4نتایج آزمون تحلیل واریانس برای نشان دادن تفاوت دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
منبع

درجه

تغییرات

آزادی

سرعت دویدن و

گروه

1

0/571

چابکی

زمان

1

6/606

گروه

1

15/425

2/056

زمان

1

41/927

3/389

*0/001

گروه

1

10/288

1/389

*0/003

0/243

زمان

1

15/819

1/722

*0/001

0/331

0/971

گروه

1

10/288

1/389

*0/003

0/034

0/179

زمان

1

15/819

1/722

*0/001

0/068

0/316

گروه

1

10/288

1/389

*0/003

0/068

0/318

زمان

1

15/819

1/722

*0/001

0/068

0/318

گروه

1

1/149

0/556

0/292

0/035

0/380

زمان

1

5/563

1/222

*0/025

0/148

0/728

سرعت و چاالکی اندام

گروه

1

5/565

0/889

*0/025

0/148

0/629

فوقانی

زمان

1

7/043

1/000

*0/012

0/180

0/730

متغیر

تعادل
هماهنگی دوسویه
قدرت
سرعت پاسخ
کنترل بینایی-حرکتی

F

تفاوت

سطح

میانگین

معناداری

0/278

0/455

0/018

0/944

*0/015

0/171

*0/001

0/325

0/968

0/567

1
0/875

اندازه اثر

توان آزمون
0/114
0/703

به تفکیک
مهارت
گروه

1

5/885

3/278

*0/021

0/155

زمان

1

30/811

7/500

*0/001

0/491

1

گروه

1

6/367

2/056

*0/017

0/166

0/687

زمان

1

9/419

2/500

*0/004

0/227

0/845

گروه

1

7/395

5/333

*0/010

0/188

0/751

حرکتی
زمان
* در سطح  P≤0/05معنادار است.

1

25/998

10/000

*0/001

0/448

مهارت حرکتی درشت
مهارت حرکتی ظریف
نمره مرکب مهارت

0/653

1

در ادامه نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای هر یک از گروهها با استفاده از تعدیل بونفرونی ( )P=0/025نشان داد که در گروه تجربی
مهارتهای سرعت دویدن و چابكی ( ،)P≤0/018تعادل ( ،)P≤0/001هماهنگی دوسویه ( ،)P≤0/001قدرت ( ،)P≤0/001سرعت پاسخ
( )P≤0/001و سرعت و چاالکی اندام فوقانی ( )P≤0/004تفاوت معنادار آماری مشاهده شد ،در حالی که این تفاوت نمره در متغیر کنترل
بینایی-حرکتی ( )P≤0/345معنادار نبود .بین مقدار میانگین پیشآزمون و پسآزمون در همه مهارتها ،در گروه کنترل تفاوت معناداری
مشاهده نشد.
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جدول  :5نتایج آزمون بونفرونی برای نمایش تفاوت بین گروه کنترل و تمرین پس از مداخله
درونگروهی
تجربی
متغیر
سرعت دویدن و

اختالف
میانگین

بین گروهی
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چابکی

سرعت و چاالکی
اندام فوقانی

نمودارها نتایج آزمون بونفرونی به تفكیک مهارت را گزارش میکنند .در گروه تجربی مهارت حرکتی درشت ( ،)P≤0/001مهارت حرکتی
ظریف ( )P≤0/032و مهارت حرکتی کلی ( )P≤0/001تفاوت معنادار را نشان میدهد ،در حالی که این تفاوت نمره بین مقدار میانگین
پیشآزمون و پسآزمون در گروه کنترل تفاوت معنادار نداشت.

نمودار  :1نتایج آزمون بونفرونی به تفکیک مهارت

بحث
به دست آوردن تواناییهای الزم در مهارتهای حرکتی و رشد آنها با نسبتهای متفاوتی تحت تاثیر محیط و وراثت هستند .یكی از عوامل
محیطی مهم در رشد این تواناییها ،فراهم بودن فرصتهای یادگیری و محیطهای فعال برای کسب تجربیات ادراکی و حرکتی در دوره-
های حساس رشدی ،به ویژه دوران کودکی است]25[.
با توجه به این موضوع ،پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش که آیا میتوان با فراهم کردن محیطی خاص مانند پیادهسازی برنامه
ذهن در تكاپوی حرکت ،با تكیه بر تحریكات دهلیزی ،تاخیر حرکتی کودکان سندرم داون را جبران کرد و موجب ارتقای عملكرد آنها شد،
انجام گرفت .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات برنامه ذهن در تكاپوی حرکت با  24جلسه تمرین میتواند موجب بهبود مجموعه
مهارتهای حرکتی اعم از مهارتهای حرکتی درشت و ظریف شود.
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منطبق بر
در تبیین نتایج پژوهش میتوان گفت این برنامه به گونهای طراحی شده است که عالقهمندی کودک را به بازی تامین کند
تواناییهایش باشد؛ از این رو ،کودکان به انجام این تمرینات و پرورش مهارتهایشان ،بدون تحمیل شكست یا ناامیدی تشویق میشوند .از
آنجایی که کودکان کمتوان ذهنی دچار نوعی خام حرکتیاند ،آموزش بازی و تمرینات گروهی موجب الگوگیری و تقلید مهارتهای روانی-
حرکتی میشود و به آنها فرصت انجام این مهارتها را میدهد .چندین مقاله اثربخشی بهبود تربیت بدنی را با استفاده از برنامه ذهن در
تكاپوی حرکت گزارش کردهاند ]20-18 ,16[.معلمانی که از برنامه ذهن در تكاپوی حرکت استفاده کرده بودند ،تمایل داشتند برنامه را ادامه
دهند .آنها حتی این برنامه را نسبت به برنامههایی که قبال استفاده کرده بودند ،مفیدتر دانستند]18[.
یافتههای پژوهش حاضر در مهارت حرکتی با نتایج ویدونی ،رز بری و ساندرمن همسو است .ویدونی )2014( 1اثربخشی روش ذهن در
تكاپوی حرکت همراه با فعالیتهای روزانه در محیط پیشدبستانی بر مهارتهای حرکتی درشت و ظریف کودکان را مورد بررسی قرار داد.
اجزای این برنامه ،تعادل ،هماهنگی ،قدرت و چابكی را تست میکند .از طریق این برنامه  15فعالیت حرکتی انجام میشود که سیستم
دهلیزی را تحریک میکند .بعد از  11هفته مداخله که پنج روز در هفته و  30دقیقه در هر جلسه به طول انجامید ،دریافتند که گروه تمرین
نسبت به گروه کنترل به طور چشمگیری بهبود یافته است .میتوان گفت تعامل سازگارانه کودکان در فعالیتهایی که نیازمند اعمال گروه-
های عضالنی بزرگ است ،موجب بهبود در مهارتهای حرکتی درشت میشود ]19[.در این مطالعه مهارتهای حرکتی روند رو به رشدی
داشت که از نظر دیدگاه رشد حرکتی از طریق رشد و بلوغ کودکان در این مدت زمانی اتفاق نمیافتد]26[.
مطالعه آنجال رز بری )2015( 2با هدف بررسی اثربخشی برنامه هدفمند ذهن در تكاپوی حرکت بر افزایش تواناییهای شناختی دانش-
آموزان ابتدایی با اندازهگیری ظرفیت حافظه عددی شنوایی 3و توانایی حرکتی آنان انجام شد .آزمودنیها نماینده تنوع در سطح تواناییهای
آموزشی ،نژادی ،اجتماعی و اقتصادی از دانشآموزان مدرسه بودند .یافتههای این پژوهش مبنی بر آن است دانشآموزانی که در برنامه ذهن
در تكاپوی حرکت شرکت کردهاند ،دستاوردهای قابل توجهی را در ظرفیت حافظه عددی شنوایی کسب کردهاند .در پی اجرای این برنامه
چندین پیشرفت کلی در دانشآموزان به اثبات رسید .دانشآموزانی که در این برنامه شرکت کرده بودند ،بعد از دوره مداخله ،توانایی تمرکز
بهتری را نشان دادند .این افزایش تمرکز برای  85درصد کالس توسط معلم گزارش شد .همچنین ظرفیت حافظه عددی شنوایی برای همه
دانشآموزانی که در این برنامه شرکت کرده بودند ،افزایش یافت .چهار دانشآموز افزایش بیش از یک رقم کامل را نشان دادند و حداقل 8
نفر افزایش نیمی از یک رقم کامل را در ظرفیت حافظه عددی شنوایی نشان دادند ]18[.این بهبود قابل توجه به گونهای است که در رشد
نرمال یک کودک افزایش یک رقم کامل در ظرفیت حافظه عددی شنوایی در طی دو سال اتفاق میافتد ]27[.میتوان به این موضوع اشاره
کرد که برخی از دستاوردهای ثبتشده در برنامه ذهن در تكاپوی حرکت ،به علت افزایش در مقدار و شدت فعالیتها در هر هفته و نوآوری
آنها است]28[.
در پی انجام این پژوهشها برنامه ذهن در تكاپوی حرکت نشان داد برای کودکان پیشدبستانی و همچنین دانشآموزان ابتدایی با رشد
نرمال مناسب است؛ از این رو به جهت سادگی و مزایای آن ممكن بود برنامه مناسبی جهت ارتقای مهارتهای حرکتی کودکان سندرم
داون نیز باشد .در این راستا ،ساندرمن )2016( 4اثربخشی این تمرینات را بر تعادل افراد مبتال به سندرم داون سنجید .از زیرآزمونهای
آزمون  5BOT2برای قبل و بعد از اعمال تمرینات جهت ارزیابی تعادل استفاده شد .نتایج پیشرفت قابل توجهی را در فاکتورهای مهارت
حرکتی نشان داد .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که یک مداخله زودهنگام با بهرهگیری از تمرینات تحریک دهلیزی ممكن است
تعادل کودکان مبتال به سندرم داون را بهبود بخشد]20[.
پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند کودکان آسیبپذیر و کودکانی که در معرض تاخیر رشدی قرار دارند ،از نظر فضای بازی و فعالیت بدنی
در خانه محدود شدهاند که این محدودیتها میتواند آثار زیانباری بر مهارتهای حرکتی داشته باشد .از دالیل اثربخشی برنامه ذهن در
تكاپوی حرکت بر مهارتهای حرکتی درشت ،متناسب بودن آن با نیازهای این کودکان است؛ بنابراین یكی از راههای کمهزینه جبران این
کاستیها تا حد امكان ،در نظر گرفتن برنامه حرکتی مناسب با کیفیت رشدی است]29[.
از منظر مهارتهای حرکتی درشت ،یافتههای پژوهش حاضر با نتایج سیمونز ،)2008( 6یاکسلن ،)2008( 7زریس )2015( 8همسو است-30[.
 ]32مطالعه در ادبیات گذشته نشان داد که تحریكات دهلیزی باعث بهبود قابل مالحظهای در مهارتهای حرکتی درشت شده است .سیستم
دهلیزی برای رشد عملكرد حرکات درشت در کودکان مهم میباشد ]33[.کودکانی که پاسخدهی غیرطبیعی به تستهای وستیبوالر داشتند،
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تاخیر بیشتری در کسب مهارت عملكرد حرکتی درشت نشان دادند ]34[.در این راستا تحریكات دهلیزی باعث بهبود حرکات درشت و در پی
میگردد]33[.

آن باعث افزایش توجه در کودکان کمتوان ذهنی
با توجه به اثربخشی تحریكات دهلیزی بر حرکات درشت و همچنین حرکات درشت بر یادگیری کودکان کمتوان ذهنی از طریق بهبود
توجه ،میتوان به اهمیت احتمالی تحریک دهلیزی در یادگیری کودکان اشاره نمود .ویشر 1و همكاران ( )2007در مطالعه خود به این نتیجه
رسیدند که کودکان کمتوان ذهنی کمتر در اجتماع پذیرفته شدهاند و کمتر در بازی با همساالن خود شرکت مینمایند؛ در نتیجه کمبود
تجربیات مهارتهای حرکتی باعث ایجاد ضعف در مهارتهای حرکتی این دسته از کودکان میشود .همچنین مشخص شد که در میان
کودکان عادی و کمتوان ذهنی در مورد مهارتهای تعادل بدن ،پرتاب کردن و گرفتن و مهارت پریدن که جزو مهارتهای درشت
محسوب میشود ،تفاوت معناداری وجود دارد ،در صورتی که تفاوت در مهارتهای تعادل اجسام ،هماهنگی دست و پا ،سرعت و مهارت
حرکات دست ،هماهنگی چشم و دست که جزو مهارتهای ظریف محسوب میشود ،معنادار نیست .این روال طبیعی در ترتیب رشد
مهارتهای حرکتی است که بیان میدارد رشد حرکتی فرآیندی است که طی آن انسان از حرکات غیرارادی و بازتابی به حرکات ارادی
ابتدایی یا درشت و در نهایت به حرکات بسیار منظم و مهارتهای حرکتی پیچیده یا ظریف پیشرفت میکند]35[.
از منظر مهارت حرکتی ظریف ،بر اساس اظهار نظر وانگ 2و همكاران ( )2009اثربخشی یک برنامه مداخلهای به مقدار زیادی به نیاز
کودک بستگی دارد .به نظر میرسد زمان و کیفیت تمرینات عاملی اثرگذار بر بهبود مهارتهای حرکتی ظریف باشد .چنانچه برخی از
محققینی که در تحقیقات خود به بهبود معناداری نرسیدهاند ،محدودیت زمانی تمرینات را دلیل عدم تاثیرگذاری دانستهاند]36[.
در راستای عدم اثربخشی تمرینات تحریک دهلیزی بر کنترل بینایی-حرکتی ( )P≤0/345کودکان سندرم داون ،میتوان به برخی ویژگی-
های خاص آنان در فرآیند یادگیری اشاره کرد .مورد اول ضعف در ادراک بصری است که بیتردید نقش بسیار مهمی در یادگیری دارد.
درصد قابل توجهی از دانشآموزان ناتوان در یادگیری به گونهای از نظر ادراک بصری دچار مشكل هستند .این امر در بین غالب کودکان
سندرم داون نیز دیده شده است.
تحقیقات انجامشده در این زمینه حاکی از آن است که نوزادان سندرم داون حتی در  6ماهگی در مقایسه با سایر نوزادان در همان سن،
توجه متفاوتی نسبت به محرکات بصری نشان میدهند .نوزادان سندرم داون توجه خودشان را به طور ثابت صرفا بر یک بعد از ابعاد مختلف
تصویر یا شی معطوف میدارند ،در حالی که در نوزادان عادی چنین نبوده ،از توجه نسبتا وسیعتری برخوردار هستند .همچنین مطالعات
نشان میدهد که کودکان خردسال مبتال به سندرم داون در مواجه شدن با محرکات بصری ،به طور کامال مشخص ترجیح میدهند که به
محرکات بصری ساده توجه داشته باشند و از توجه نمودن به تصاویر پیچیده اجتناب میورزند؛ بنابراین توجه نوزادان و کودکان سندرم داون
صرفا به زاویهای از زوایای یک تصویر و یا شی و همچنین تمایل آنها در توجه نمودن به محرکات ساده بصری سبب میشود که اطالعات
بصری محدودی را دریافت نموده و در بازگو نمودن ادراکات بصری خود دچار مشكل شوند .الزم به ذکر است که در بررسی چگونگی
فرآیند توجه و ادراکات بصری در کودکان کمتوان ذهنی به طور اعم و کودکان سندرم داون میبایست احتمال وجود نارساییهای مربوط به
بینایی را مد نظر قرار داد و مورد دوم اختالل در درک جزها و کلها است .تحقیقات حاکی از آن است که در غالب کودکان کمتوانی ذهنی
سندرم داون این تمایل وجود دارد که به جای برداشت کلی از یک تصویر یا محرک بصری ،به یک بعد از ابعاد و یا جزئی از اجزای یک
تصویر توجه داشته باشند؛ به بیان دیگر ،کودکان سندرم داون برخالف سایر کودکان عموما توجهشان را معطوف جزیی از کل تصویر و یا به
ابعاد مجزای تصویر مینمایند .به عبارت دیگر ،در ارائه نمودن یک شكل یا تصویر مشخص به کودک کمتوان ذهنی لزوما کودک آنچه را
ما دیده و دوست داریم که کودک به آن توجه و عالقه نشان بدهد ،نمیبیند .حتی گاه یک تصویر ساده مثل عكس حیوانات نیز ممكن
است به گونهای که ما در نظر داریم ،مورد توجه کودکان سندرم داون واقع نگشته باشد و این کودکان به جای برداشت کلی از آن صرفا به
بعضی از قسمتها یا اجزای آن توجهشان را معطوف نمایند]37[.
در برنامههای تمرینی توسعه مهارتهای کودکان سندرم داون ارزیابی ویژگیهای شناختی و فیزیولوژیكی ،بهبود اختالل عملكرد حسی-
ادراکی -حرکتی ،ایجاد تعادل ،بهبود عملكرد حرکتی درشت و ظریف بسیار مهم است .مطالعات نشان دادند ادغام حسی ،تحریک دهلیزی و
توسعه عصبی در کودکان سندرم داون نیازمند جبران است .ادغام حسی ،تمرینات ادراکی حرکتی ،توسعه عصبی ،تحریک وستیبوالر و
بازیدرمانی به عنوان برنامههای درمان یا به عنوان برنامههای ترکیبی با توجه به نیاز کودکان با مشكالت حرکتی مورد استفاده قرار گرفته
است .نتایج نشان داد تحریكات دهلیزی عالوه بر ادغام حسی و توسعه عصبی بسیار موثرتر از ادغام حسی به تنهایی است .از آنجایی که
تحریكات دهلیزی ،ادغام حسی و توسعه عصبی هر سه در کودکان سندرم داون موثر است ،باید در طراحی برنامههای توانبخشی با توجه به
نیاز کودک اقدامات و برنامههای الزمه انجام شود]38[.
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است که
)2010(  و همكاران1 موید اولویتبندی ارائهشده توسط میهی،در ادامه تفاوت معنادار اثرگذاری تمرینات در این تحقیق
-بالینی و فیزیولوژیكی را آخرین عامل اثرگذار بر عدم انجام فعالیت ورزشی افراد سندرم داون دانستند و برای اولویتهای اجتماعی و لذت
- بانشاط بودن و هدفمند بودن برنامه، آنها معتقد هستند که تشویق اطرافیان.بخش نبودن فعالیتهای ورزشی اهمیت بیشتری قائل شدند
]39[.های تمرینی و آشنا بودن این کودکان با این برنامهها جزو عوامل اثرگذار بر انجام بازی و ورزش در کودکان است
نتیجهگیری
ارائه راهكارهای توانبخشی مبنی بر فعالیتهای حرکتی همانند تمرینات تحریک دهلیزی روشی موثر برای ارتقای مهارتهای حرکتی این
 از نتایج پژوهش حاضر دریافت میشود که هشت هفته برنامه تمرینات تحریک دهلیزی توانسته است اثر مثبتی بر بهبود.کودکان میباشد
 امید است که نتایج پژوهش.مهارتهای حرکتی این کودکان اعم از مهارتهای حرکتی درشت و مهارتهای حرکتی ظریف داشته باشد
 درمانگران و متخصصان ورزشی قرار گرفته و از برنامه تمرینی تحریک دهلیزی به عنوان فعالیتی موثر،حاضر مورد استفاده تمامی مربیان
.در اوقات فراغت و توانبخشی کودکان سندرم داون استفاده شود
تشکر و قدردانی
 به راهنمایی دکتر،مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حرکات اصالحی دانشگاه تربیت بدنی گیالن خانم فرشته شوکتی
 تشكر و، بدینوسیله از تمام عزیزانی که در انجام تحقیق حاضر ما را یاری نمودند.علیاصغر نورسته و دکتر حسن دانشمندی میباشد
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