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 چکيده

دارنا.    مشاالال  رراوانا    حرکتا   هاا  مهاا   در داون نشانگان به مبتال کودکان مقدمه:

 بهباود  بار  محاور خانواده حس  یالپارچگ  بررس  اثربخش  آموزش حاضر، پژوهش ه.ف

 بود   داون نشانگان به مبتال حرکت  ظریف کودکان ها مهار 

 از  باود  نترل(ک گروه با آزمون پس آزمونپیش )طرح آزمایش شبه پژوهش روش روش: 

در  گیار  نمونه شرو با وال. 30ساله،  8 تا 5 داون نشانگان به مبتال ررزن. دارا  وال.ین میان

 گماشاته  و کنتارل  آزماایش  گاروه  دو در صاور  تااادر    ش.ن.  آنها باه  انتخاب دسترس

شارک    محاور خاانواده  حسا   یالپاارچگ   آماوزش  جلساه  ر دهد ش.ن.  گاروه آزماایش،  

 لیاااناللن رشااا. حرکتااا  مقیااااس از حرکتااا ، هاااا مهاااار  ارزیااااب  بااارا   کردنااا.

   تحلیل ش.  و تجزیه کواریانس تحلیل با هاداده ش.  ( استفاده1950اوزرتسال )

 زماایش آ و کنتارل  گاروه  وظریف د  ها  حرکت مهار  بین که داد نشان هایارته ها:يافته

  (≥001/0p) دارد وجود معنادار  تفاو  آزمونپس  مرحله در

 بهباود  بار  ور،محخانواده حس  یالپارچگ  آموزش که گرر  نتیجه توانم : گيرینتيجه 

توانا.  م  و این روش اس  مؤثر داون نشانگان به مبتال کودکان حرکت  ظریف ها مهار 

 ن مفی. باش. داو مبتال به نشانگان کودکان توانبخش  در

هاا  حرکتا  ظریاف، آماوزش یالپاارچگ  حسا        نشانگان داون، مهاار   :هاكليدواژه

 خانواده محور

                                                                                                              
 یربیتتشناسی و علوم دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران، دانشکده روان :مسئولی دهنويسن.  1

(ebrahimi88866@yahoo.com) 
 دانشگاه تهرانگروه روانشناسی،  ،ممتاز استاد.  2

 اصفهاندانشگاه  ،روانشناسیگروه  ،. استادیار 3

 دانشگاه تهران ،شناسیدانشجوی دکتری روان.  4

 آموزش کودکان استثناییی و شناسکارشناس روان . 5
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 مقدمه

حرکت   رراین.  اسا  کاه پایش از تولا. شارو  شا.ه و در سارتا سار          مهار 

انگیاز   ها  رش. کودک به نحو اعجااب زن.گ  ادامه دارد و در طول تمام  دوره

ها  حرکت  ظریاف،  مهار (  2010،  1)بارن گذارد ر م تغییرا  سریع را پش  س

هاا   هاا ازجملاه مهاار      ساایر تواناای   در کودکان برا  حفظ استقالل و توساعه 

تحایل ، اجتماع  و خودیار  و به طورکل  برا  انطباق ررد با محای،، از اهمیا    

ا  ها مراتا  مهاار   (  رشا. سلساله  1391یالتاا، بسیار  برخوردار هستن. )شاالوه  

ها  حرکت  ظریاف و همااهنگ  چشا  و دسا ، تاا حا.       ویژه مهار حرکت  و به

،  2)کااورتز  کااودک بسااتگ   دارد زیاااد  بااه یالپااارچگ  و تجااارب حساا  اولیااه

2003 ) 

تواناای  مغاز در ساازمان.ه  اطالعاات  اسا  کاه توسا،         ،ساز  حس یالپارچه

کودکاان عااد  در    ( 2003شود )کورتز، م تمام  حواس ب.ن و از محی، دریار  

حس  ویژهدادها  حس  مختلف ، بهط  چن. سال ابت.ا  زن.گ  به طور عم.ه درون

کنناا. را از محاای، دریاراا  و یالپارچااه ماا    5و حااس دهلیااز   4و عمقاا  3سااطح 

دادها  حس  و تعامل آن باا  (  پردازش این درون6،2003و کایهان )یویانیک،  بومین

شاود و  ها  حرکتا  ما     مهار سطوح اولیه حواس بینای  و شنوای  باعث ایجاد

ش.ه از محی، و از ب.ن خود بهتر هرچه کودک در پردازش اطالعا  حس  دریار 

عمل کن.،  به همان ان.ازه در پیمودن مراحال بعا.  حرکا  و پیشارر  باه سام        

رس. توقف و نقا  در  و  به نظر م  تر خواه. بودحرکت  مورق -ها  روان مهار 

                                                                                                              
1. Barnett  
2. Kurtz 
3. extroceptive 
4. proprioceptive 
5. vestibular 
6. Uyanik, Bumin, & Kayhan 
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 حركتي
را به همراه دارد تر حرکت  ا  توقف و نق  در مراحل پیچی.هراحل پایههریک از م

   ( 2007، 1)رولر

 دچاار  چنا.ین منباع   از اطالعاا   یالپاارچگ   در ،داون نشانگان مبتال به ارراد

 در شاایع  هاا  مشخااه  از برخ  (  همچنین 2007، 2)گومز و بارال شون.م  مشالل

 نسب  هادس  بودن ترل  عضال ، کوچکازجمله شُ این بیمار  به مبتال کودکان

 و تولا.  ابتا.ا   در دسا   ما   هاا  اساتخوان  برخا  از  رق.ان عاد ، کودکان به

 تح  تأثیر را هاحرکت  ظریف آن ها توانای  رش. توان.انگش  پنج ، م  انحنا 

ها  حرکتا  ظریاف دچاار اخاتالل     قرار ده. و باعث شود این کودکان در مهار 

  ( 1998، 3باشن. )بران 

مانا.گ  و  برا  این اختالل، هی  درمان پزشال  وجود نا.ارد  امااا اثارا  عقا     

  آموزشا  و تغییار محای،    توان با شایوه تأخیر در رش. و تحول این کودکان را م 

لاذا بارا  جباران تاأخیر در رشا. و        .(1986، 4ریزیال  کاهش داد )شااراو و شالومو  

شود کاه یالا  از     توانبخش  استفاده م تحول حرکت  این کودکان، از رویالردها

ها  جبران  اسا     رش. مهار   یالپارچگ  حس  به شیوهاین رویالردها، برنامه

هاا   (  ه.ف این شیوه، کمک به خاانواده و کماک باه رشا. مهاار      2004، 5)آیرز

خاص یا آموزش راهبردها در روبروش.ن باا اخاتالال  یالپاارچگ  حسا  اسا  و      

ود که پاسخ کاودک باه توانبخشا  بسایار کنا. باوده و یاا پاساخ         رزمان  به کار م 

(  در ایان رویالارد، باا تحریاک     2005 6کودک مناسا  نباشا. )پرهاا  و ماایاللوس    

حواس نزدیک )حس عمق ، دهلیز  و سطح ( به تحریک مناطق مختلف پرداخته 

                                                                                                              
1. Fowler 
2. Gomes & Barela 
3 . Bruni 
4 . Sharav & Shlomo 
5. Ayres 
6. Parham, & Mailloux 
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آماده  و با انجا  تمرینا  هرچن. ساده و ابت.ای ، مغز برا  انجا  عملالردها  پیچی.ه

 شود م 

(، وانا  و  2003(، یویانیاک، باومین و کایهاان )   2003)  1ها   مولیگانپژوهش

 5(، یوکساالن2005) 4رال(، سااینال2004) 3(، مااارجورک، تااوچمن و هوساار2004) 2جااو

(، حالایاا  از اثااربخش بااودن یالپااارچگ  حساا  باار    1385( و سااورتج )2008)

به ضعف انگیزش  این کودکاان در  با نیازها  ویژه دارد  از طرر  با توجه  کودکان

بایس  بیش از هر چیز  دیگر باه ایان امار    تعلی  و تربی  و نیاز به توانبخش  آنان م 

نشاط همراه بااز  و   گیر  از وسایل بامه  توجه کرد که کانون شاد خانواده و بهره

توان. یال  از عوامل برانگیختگ  و مورقی  ایان کودکاان   بازخوردها  مناس ، م 

، خانواده را باه عناوان   «کمیته کودکان دارا  ناتوان »(  همچنین 1384ش. )ارروز، با

  اصل  و عامل  که نقش اساس  را در تضمین سالم  و رراه کودکاان بااز    مهره

گیارد  باه هماین دلیال اماروزه توجاه باه خا.ما  به.اشات  و          کن.، در نظار ما   م 

محاور  سانت  باه ما.ل خاانواده     محاور   ها  مربوط به رش.، از م.ل کودکمراقب 

 (  2003، 6ناکش یو م استفان تغییر شالل داده اس  )مائورا، پولین، 

 داون، مبتال به نشانگان کودکان  توانبخش در گررته انجا   هاپژوهش شتریب

 کمترمحور و یا آموزش وال.ین   خانوادهها  م.اخلهبررس  و بوده محورکودک

باال  این کودکان در  یازتوجه به  ن با که در حال اس  مورد توجه قرار گررته 

ها  بررس  ها ضرور این برنامه در وال.ین حضور اهمی  و   توانبخش حوزه

  شودم  احساس خأل یک عنوان به ما کشور در محورخانواده  م.اخله

                                                                                                              
1 . Moligan 
2. Wang & Ju 
3. Marjorek, Tuchemann  & Heusser 
4. Synclair  
5. Youkslen 
6. Maura, Poulin, Stephanie & Meenakshi 
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 حركتي
 در حس  یالپارچگ  محورخانواده آموزش آثار  زمینه در ش.ه انجا  ها پژوهش

پرین،  ها پژوهش  اس  محسوس کامالً زمینه این در پژوهش  و خأل ان.ک نایرا

 (2011) و همالاران 1کرین، کلتا، شیالبلو ، جن  وان، الالسان.ر، ناپ، را ، کالتالا

 کودکان به مربوط آن مورد 13 مورد که 24 رو  رراتحلیل   مطالعه یک ط  که

 کودکان شامل بقیه و آس  به مبتال انکودک به مربوط مورد 6 و بوده ویژه نیازها  با

 پیشرر  بر محورتوانبخش  خانواده  برنامه که دارن. تأکی. نالته این بر بود، دیگر

این  اس   زیرا مؤثرتر کاردرمان  سنت  رویالرد کودکان، از حرکت  ها مهار 

 این که آوردم  رراه  طبیع  محی، در مالرر تمرین برا  را های ررص  برنامه،

ها اس  محی، دیگر به آن تعمی  و آمیزمورقی  یادگیر  کلی. سألهم

 و زمینه و سازدم  وارد توانبخش   برنامه در را وال.ین و (2،2006)سرماک

 که جای  آن از دیگر، سو  شمارد  ازم  محتر  را کودکان  چنین ررهن 

 در ده. وم  شکاه را کلینیک به مالرر  مراجعه به نیاز محورخانواده توانبخش 

 هاخانواده انرژ  و وق ، هزینه در جوی صرره سب  گیرد،م  انجا  منزل محی،

 باگردد  م  درمان  برنامه رون. از اطراریان و  و کودک خستگ  از مانع ش.ه و

 آموزش آیا» که اس  این پژوهش اصل  سؤال ش.ه، بیان مطال  به توجه

 به مبتال حرکت  ظریف کودکان ها  مهار بر محورخانواده حس  یالپارچگ 

 « اس ؟ مؤثر  داون نشانگان

 روش

 -آزماون روش این پژوهش، از نو  شبه تجرب  باا طارح پایش    روش تحقيق:

 یالپاارچگ   ماوزش آزمون با گروه کنتارل باوده اسا   براسااس ایان روش، آ     پس

                                                                                                              
1. Perrin, Karen, Kuhlthau, Sheila Bloom, Jeanne Van, Alixandra, Knapp, Romm, Klatka 

& et al 
2. Cermak 
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ان ها  حرکت  ظریاف باه عناو   محور به عنوان متغیر مستقل و مهار خانواده حس 

 متغیر وابسته درنظر گررته ش. 

  وال.ین همهمل آمار  پژوهش شا  هجامع كنندگان در تحقيق:شركت

از  هاا، هجها  انتخااب نمونا   مبتال به نشانگان داون در استان اصفهان باود   کودکان 

 باه  مباتال کودکاان  ین والا.ین  در دسترس استفاده ش.ه اس   از ب یر گروش نمونه

 نفار  30اساتان اصافهان،  «   کودکاان اساتانای   اداره»کنن.ه به هنشانگان داون مراجع

 ش.ن.  یگزینو کنترل جا یشدر دو گروه آزما  صور  تاادرو به  انتخاب

ان معیارها  ورود به پژوهش عباار  بودنا. از: انتخااب والا.ین دارا  کودکا     

 ک توس،  پزشال  و نتایج آزمایش ژنتیپرون.همبتال به نشانگان داون که با بررس  

باود، عا.  شارک      محارز  آنهاا  مورد ررزنا.ان  در این بیمار  متخا ، تشخی 

س  وال.ین در خ.ما  کاردرمان  و توانبخش  در منزل تح  عنوان یالپارچگ  ح

  تشاانج در ررزناا.ان آنااان، سااواد     حملااهسااابقه قباال و حااین پااژوهش، عاا.   

 اباراز  و.ما  آموزش  کار )ح.اقل نیاز برا  خوان.ن و نوشتن( برا  استفاده از خ

 زا خاارو  معیارهاا    نامااهامضاا  رضاای    و کتبا  تمایال بااه شارک  در تحقیااق   

 آمااوزش  برنامااه در والاا.ین ماانظ  شاارک  عاا.  از: بااود نیااز عبااار  پااژوهش

  کاار در  توانبخش  یا برنامه خ.ما  از برخوردار  حس ، یالپارچگ  تحریالا 

 باه   پاساخگوی  در ساایر مراکاز، عا.     داون نشاانگان  باه  مباتال  ررزن.ان منزل برا 

اهمیا  انگاشاتن تالاالیف داده شا.ه از طارف      کار با ررزنا. و با    گزارش  برگه

 پژوهشگر 

   ها از ابزار زیر استفاده ش.: برا  گردآور  دادهها: گردآوری داده ابزار

 منظاور  باه  آزماون  ایان  اوزرتسـکي:  ـ  لينکلن حركتي ـ  رواني آزمون

( 1951توسا، اوزرتساال  )   سااله  14 تاا  5 سانین  کودکاان  رکت ح توانای  ارزیاب 

 مااده  36 دارا  و شاود ما   اجارا  انفراد  صور  به مقیاس این  اس  ش.ه طراح 
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 حركتي
 درشا ،  ظریاف،  حرکت  ها مهار  مانن. گوناگون  حرکت  ها مهار  و اس 

 قارار  گیار   انا.ازه  و بررسا   ماورد  را حرکت  هماهنگ  و حرکت ، تعادل سرع 

 شااخ   یاک  مقیااس،  ایان  اسا   آن مشاخ   عناوان  از کاه  گوناه همان  ه.دم 

 ثاب  نسبتاً صعود  شی  نو  یک که ده.م  نشان موجود اطالعا   اس  حرکت 

 رشته یک انجا  از پس آزمون، این  دارد وجود سال 14 تا 5 سنین در ت.ریج  ول 

  مان. باق  ماده 36 از مرک  با مقیاس  اولیه، مقیاس از ماده 49 حذف و هاپژوهش

کل  ررد در ایان   نمره ،اس  و مجمو  نمرا  3تا  0به صور   آزمون 36 نمرا 

 در و شاود بارده ما    منحنا   رو  آم.ه دس  به  نمره کن. مقیاس را مشخ  م 

 باودن  ناهنجاار  یاا  هنجاار   زمینه در ررد جایگاه سن و به توجه با استان.ارد، ج.ول

 از آن روای  و کرونباخ آلفا  با استفاده از آزمون این یای پا  خواه. ش.داده  نشان

 و 73/0 ترتیا   باه  آزماون،  کال   نماره  باا  هامقیاسخرده  نمره همبستگ  طریق

 باا  ایران در آزمون اعتبار این ضرای (  1،1976آناستاز ) اس  آم.ه دس  به 82/0

 باارا  و 69/0 مااذکرها باارا  ساانین،  همااه باارا  کااردندونیمااه روش از اسااتفاده

 مقیااس  ایان  گفا   توانم  ش.ه انجا  بر اساس مطالعا   اس  بوده 79/0ها مؤنث

 گیر ان.ازه سن  مختلف سطوح در مشابه دق  با تقریباً را آزمودن  حقیق   نمره

 ( 1380آذر ، یاریار ، رصاریان ، کریملو و پاشازاده)کن.م 

 ی مداخلهشيوه

ده   ط ، حس یالا تحر آموزش شامل یش،آزماگروه   برا آموزش   برنامه

  اسا   باوده   به صور  گروها   ساع  سه به م.  هفته هرو  یالبار  اجلسه هفته

 رونا.  ابتا.ا  جلساه  هار  در  داشاتن.  حضاور  مادر ه  و پ.ر ه  آموزش  جلسا  در

 شالل به روانشناخت  آموزش قال  در کودکان از طبیع  انتظارا  و رش.  طبیع 

 شا.، ما   داده آموزش وال.ین به آموزش  اسالی.ها  و تااویر مایشن و سخنران 

                                                                                                              
1. Anastazi 
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 پژوهشااگر ابتاا.ا درگااروه توساا، حساا ، تحریالااا  آمااوزش  مرحلااه در سااپس

 ماادر  و پ.ر توس، چن.ین بار آن از پس و ش. داده آموزش( مقاله اول  نویسن.ه)

  وهاا  الگ تاا  باود  آن بر سع  آموزش نیز رون. در  ش. تمرین پژوهشگر حضور در

 و شااود تارمی   خزیا.ن  و رراتن  و پاا  دساا  چهاار  ماننا.  کودکاان  حرکتا   تحاول 

 والاا.ین باه  مشاالل،  باه  سااده  از و متناسا   ساطح   و عمقا   دهلیاز ،  تحریالاا  

حاس   یاک هرچنا. سااده باه تحر    هاا  رعالیا   انجا  با بتوانن. تا شود داده آموزش

 هار  والا.ین  جلساه،   اداماه  دربپردازنا.    خود ررزن.ان  و عمق  و سطح یز دهل

 تماارین یالاا.یگر بااا انفااراد  و گروهاا  قالاا  در شاا.ه را داده آمااوزش مهااار 

پ.ر   برا  خانگ یفتالال ،و با توجه به مهار  آموخته ش.ه در هر جلسه کردن.م 

بعا.    جلسه  در ابت.ا   نیزخانگ یفها و تالالینتمر یگیر ش.  پم  یینو مادر تع

آورده ش.ه  1م.اخله در ج.ول  جلسا شرح    گررم توس، پژوهشگر صور  

 اس :

 آموزشي یبرنامه جلسات . شرح1 جدول

 محتوا هدف جلسه

 و داون نشااانگان بااا آشاانای  اول
 ارزایش و آموزش   برنامه

 و والاااااا.ین عالقمناااااا.  
 جلسا   در شرک   انگیزه

 و مشااالال  و داون نشااانگان مااورد در توضاایحات   ارائااه
  بااا داون، آشاانای  نشااانگان بااه بااتالم کودکااان هااا ویژگاا 
 یالپاارچگ   روش از اساتفاده  ضرور  و توانبخش  ها روش
 قاوانین  حفاظ  در جمع  توارق  جلسا  اجرا   شیوه و حس 
  آموزش   دوره

 

  ،عااب   ساازمان.ه  تقوی  دوم
 و پیشاارر  چشاام  تعقیاا 

   بازو  روقان  یهق.ر  ناح

 طریاق  از کاودک  باا  د رار  هاا  بااز   انجاا    نحوه آموزش
 باه  بااز   اساباب  طارف  باه  حرکا   سااده ماال   حرکات  انجا 
 صاحی   آماوزش الگاو    و خیاز  ساینه  پاا،  و چهاردس  حال 
  دس  عضال  و هاشانه در حرک 

 و ثباااا  و تاااوازن تقویااا  سوم
 حااااس تحریااااک ایجاااااد
 دهلیز  

 حرکاا   و شا.ن  خا   و پاشاو  بشاین  ماال  باز  انوا  آموزش
 کماک  با.ون  پله از ررتن باال و وار ان.ولپ صور  به هادس 
  وال.ین حمای  با و نرده از

 ها کفپوش با محی، در وحرک  تعادل  تخته رو  ررتن راه پااا  هااا لیگمااان تقویاا  چهارم
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 حركتي
 حاس  تحریک برا  کودک
  مخچه تحریک و دهلیز 

 و شان  سارامیال ،  مفاروش،  زبر، سط  اسفنج ، مانن. مختلف
  ماسه

 و بااز  تااب  یاا  خاود  دور چرخیا.ن  ماال  هاای  رعالی  اجرا   توازن ار مه بهبود پنجم
 T صور  به احتیاط با او حرک  و پتو داخل کودک پیچان.ن
 کااه گااوش داخاال مااایع حرکاا  و مخچااه تحریااک  شااالل
 پیاا   و داده جا  خود در را تعادل حس به مربوط ها اپسسین
  رسان.م  مخچه به را

 و المسااااه حااااس تقویاااا  ششم
 ظریف، پیشرر  ها  مهار
 باا.ن ، تاااور و آگاااه تاان

 تقویاا و  ی رضااا   آگاااه
  لمس  حس

 .هشا  پنهاان  اشیاء کردن پی.ا مانن. مختلف ها باز  از استفاده
و  رهیااو اشااالال دا  نقاشاا .نیکشااوشاان و ماسااه،   جعبااه در
  و آرد  قالا  زدن رو  شان  نمک، درگوش گوش و چهارسه
باا   هوا، کاار  دربا انگشتان  لو شال رهینقطه، دا .نیو کش ریخم

  تاله تاله کردن آن و اشالالگل رس و ساختن 

تقویا    و هاا ان.ا  کشی.گ  هفتم
 و رلالسااااااتور عضااااااال 

 بااااااه اکسااااااتانتور،کمک
 را باا حرکتاا  ریااز برنامااه
  ی  تقو

 و حرک  گرسنه،  هغقوربا حرک همچون  ی ها باز انجا 
 قیطراز  حرک  وروروک  ای  الیپالست  صن.ل  رو نشستن

 و لیوسا .نیکش چوب کی ای دس  با وارید دادن لهُ
 لهُ  مختلف  رهایمس در متفاو  وزن و زیسا در  هاجعبه
  خوردن قل و دادن قل   کردن حرک  و دادن

 هااااا  توانااااای   اراااازایش هشتم
 جانب ، و وضعی  یاب جه 

 و چشاا  هماااهنگ  اراازایش
  دس 

 نا.اختن ا کاسه، هب لباس  گیره وصل همچون های باز  انجا 
 مهره  و پی  کردن بسته و باز و قلک داخل پول

 چاالک  و هماهنگ  ارزایش نهم
 هماااااهنگ  و حرکااااا  در

  دس  و چش 

حبوباا     سهیپرتاب ک ،سازحباباستفاده از وسایل  همچون 
تاوپ باه چهاار     زدن واریا د  رو ،ماورد نظار    به شالل هن.س
ن دکنک به باال و زدان.اختن با وار،ید  ش.ه رو .هیگوش کش
و کمااک بااه   باا.ن  یوضااع  یااتقو  آن باارا ریاابااا دساا  ز

   حرکت  زیربرنامه

  هاااااامهاااااار   یاااااتقو دهم
 و  حرکتاااا  زیااااربرنامااااه

  درش  عضال   یتقو

 رشپ وانا ،یح ررتن راه از .یتقل پن ، ن یپ توپ بر .نیدم
 و عق  به زدن شو  وار،ید  رو توپ غلتان.ن پا، جف 
  جلو به زدن شو 
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در این پژوهش، پس از انتخاب نمونه و جایگزین   روند اجرای پژوهش:

ه م.اخله برا  گرو  برنامه شرو  از تاادر  در دو گروه آزمایش و کنترل، پیش

 کامل ورط به وال.ین برا  پژوهش ررزن.ان، ه.ف م.ارس در ا جلسه در کنترل،

 نجا ا ساعا  و زمان ل،مح تعیین جه  الز  ها هماهنگ  و ش. داده توضی 

 داده اطمینان آنان به کتب   نامهرضای  اخذ با سپس  ش. انجا  وال.ین با م.اخله

 ارقر استفاده مورد تحقیق اه.اف جه  در صرراً آم.ه ب.س  اطالعا  که ش.

  ادامه و گیردنم  قرار دیگر  ررد اختیار در اطالعا  این و گرر  خواه.

جرا  اپیش از  .بود اختیار  خواه. و داوطلبانه ژوهشپ طول در ایشان همالار 

  جلسه ده برگزار  از پس  ه عمل آم.آزمون بدرمان  از گروه پیش  برنامه

  گررتن. قرار اب ارزی آزمون مورددر پس گروه دو هر کودکان مج.داً آموزش ،

استفاده  کواریانس تحلیل وSPSS-18  ارزار نر  از هاداده تحلیل و تجزیه برا 

  ش.

 هايافته

دارا   کودکاان درصا.   3/53ها  توصیف  نشان داد که در گاروه کنتارل   یارته

 7/26  آمااادگ  و درصاا. در دوره 20دبسااتان ،   پاایشنشااانگان داون در دوره

درصا.   7/26درص. کالس اول دبستان بودنا.  همچناین در میاان گاروه آزماایش      

درصا.   7/26  آماادگ  و  درص. در دوره 6/46دبستان ،   پیشررزن.ان در دوره

  درصا. والا.ین دارا  تحاایال    0/40کالس اول دبستان بودن.  در گروه کنترل 

یاان  مدرص. راوق دیاپل  بودنا.  همچناین در      7/26درص. دیپل  و  3/33زیردیپل ، 

ل  درص. دیاپ  0/40درص. وال.ین دارا  تحایال  زیردیپل ، 7/26گروه آزمایش 

معیار متغیرها را در دو میانگین و انحراف 2دیپل  بودن.  ج.ول درص. روق  3/33و 

 ده.  گروه آزمایش و کنترل نشان م 
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 حركتي
 های حركتي ظريف بهميانگين، انحراف معيار نمرات مهارت .2جدول

 های كنترل و آزمايشتفکيک مراحل و گروه

 انحراف معیار میانگین مراحل گروه ها

 63/1 67/1 آزمونپیش کنترل

 64/1 27/2 آزمونپس

 50/1 02/2 آزمونپیش آزمایش

 87/1 67/5 آزمونپس

 

  پیش از اجرا  تحلیل کواریانس نتایج آزمون لوین جه  سنجش ررض برابر

رارض  ها  ظریف به عمل آم. که بار اسااس آن پایش   برا  متغیر مهار  واریانس

 =لاوین(  نتاایج تحلیال   33/0p>  95/0ررا  ) ها مورد تأیی. قرار گنرمال بودن داده

آزماااون کواریاااانس نشاااان داد کاااه باااین دو گاااروه در میاااانگین نمااارا  پاااس  

(  بناابراین باا   3دار  وجود دارد )جا.ول  ( تفاو  معناF  001/0≤p(1و27)=34/16)

محاور  خاانواده الپارچگ  حسا   یآموزش توان گف  ها م توجه به ج.ول میانگین

آموزان باا نشاانگان داون     ظریف دانشها  حرکتتوانسته اس  بر ارزایش مهار 

  آن اس  کاه  دهن.ه(  مق.ار این تأثیر در گروه نشان2تأثیر ماب  بگذارد )ج.ول 

آماوزان مباتال باه    هاا  حرکتا  ظریاف داناش    درص. از ارزایش میزان مهاار   37

یالپااارچگ  حساا  ماوزش  آآزمااون ناشا  از تااأثیر  نشاانگان ساان.ر  داون در پاس  

 (  3)ج.ول  اس محور خانواده
 

نتايج تحليل كوواريانس مربوط به تأثير آموزش خانواده محور يکپارچگي  .3جدول 

 های حركتي ظريفحسي بر مهارت

   اثران.ازه SS  df  MS F p متغیر وابسته

 16/0 02/0 38/5 51/14 1 51/14 اثر پیش آزمون

 37/0 001/0 34/16 07/44 1 07/44 گروه

    69/2 27 81/72 خطا

     30 704 کل
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 گيریبحث و نتيجه

 هاا  مهاار   بار  محورخانواده حس  یالپارچگ  آموزشه.ف پژوهش حاضر، 

هاا   نتایج حاصل، تاأثیر رعالیا    بود   داون سن.ر  به مبتال حرکت  ظریف کودکان

 5-8ها  حرکت  ظریاف  کودکاان   محور بر رش. مهار یالپارچگ  حس  خانواده

باار  را تأیی. نموده اس   اگرچه در پژوهش حاضر بارا  اولاین   ساله با نشانگان داون

ها  حرکت  ظریاف  محور بر بهبود مهار تأثیر تمرینا  یالپارچگ  حس  خانواده

کودکان مبتال به نشانگان داون مورد مطالعه قرار گررته و شواه. علم  معتبر جها   

ف، بیاانگر تاأثیر روش     نتایج موجود نیس ، اماا نتایج حاصل مطالعا  مختلمقایسه

، ورگااس و  ها  مختلف رش. اس   به عناوان مااال  یالپارچگ  حس  بر بهبود جنبه

  رراتحلیل  که در رابطه با اثربخش  روش یالپارچگ  و ( در مطالعه1993) 1کامیل 

  حرکتا  را  میازان تاأثیر بهباود در حاوزه     تحریالا  حس  انجا  دادنا.،  بیشاترین  

 ایان  گفا   توانم  پژوهش بودن محورخانواده به توجه با هعالو گزارش نمودن.  به

آدولاف، وریجایالن و    و (2001) 2تحقیقاا  مااهون  و رابینساون    نتاایج  باا  پژوهش،

 نشاانگان  و مغاز   مبتال به رلاج  کودکان بر می.ان  ها پژوهش که( 2003) 3شارو 

همچناین    سو اس کردن.، هم تأیی. را هنگا  زود درمان اثر نتایج و داده انجا  داون

ررااع مشااالال   باار خااانواده نقااش مبناا  باار (2011) در پااژوهش پاارین و همالاااران

کودکان با نیازها  ویژه، نشان داده ش. که خانواده در ررع مشالال  و نیازها  این 

 کودکان نقش بسزای  دارد 
هاا  حاصال از مطالعاا     توان گف  که نتایج این پاژوهش باا یارتاه   همچنین م 

(، ماارجورک، تاوچمن و هوسار    2004(، وانا  ) 2003ومین و کایهاان ) یونیک و ب

( و اساا.  دوساا  1385(، سااورتج  )2008(، یوکساالن )2005(، سااینالار )2004)

                                                                                                              
1. Vergas & Camili  
2. Mahony & Robinson 
3. Adolph, Vereijken & Shrout 
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 حركتي
هاا   (،  مطابق  دارد  زیرا این ارراد اثربخش  یالپارچگ  حس  را بر مهار 1387)

بهباود   حرکت  درش  و ظریف و ادراک کودکان با نیازها  ویژه بررسا  کارده و  

 ان. ا  را گزارش نمودهقابل مالحظه

ها  یالپارچگ  حس  توس، خانواده توانسته اس  در تبیین ایناله چگونه رعالی 

  تااوان بااه نظریااههااا  حرکتاا  ظریااف کودکااان  شااود، ماا باعااث رشاا. مهااار 

(، عقیا.ه داشا  کاه رشا.     2004آیارز )  ( اشاره کرد 2004)1یالپارچگ  حس  آیرز

دها. و تاا بزرگساال     سال اول زن.گ  به سرع  رو  م  8  ط ،یالپارچگ  حس 

باالین  کودکاان، بلالاه از      ها مشااه.ه یاب.  و  این مسأله را نه تنها از سالادامه م 

هاا  یالپاارچگ  حسا     ها  خویش با آزماون اطالعا  استان.ارد  که از پژوهش

( 2004آیارز ) (  2005آور  نموده باود، اساتنتا  کارد )پرهاا  و ماایاللوس،       جمع

معتق. اس  که حواس نزدیک )دهلیز ، عمق  و المساه( در اوایال دوران ناوزاد     

شاان را باه دسا     ها  بیناای  و شانوای  تسال،   و همانطورکه سامانهشون. نمایان م 

از آنجاای  کاه احسااس، ثباا  و همااهنگ  دو      یابا.   آورن.، تأثیرشان ادامه ما  م 

ها  حرکت  ظریف هستن.، لذا انجا    مهار ن.هها  زیربنای  و ساز  بلوکطرره

تمرینااا  ه.راا.ار یالپااارچگ  حساا  و بخاااوص از نااو  تمرینااا  دهلیااز  کااه  

توان. باعث پیشرر  ثبا ، تعاادل و کنتارل   ، م ثبا  و تعادل هستن.  کنن.هتقوی 

هاا  ظریاف درکودکاان اسا ، شاود )یویانیاک،       وضعی  که پایه و اساس مهار 

 ( 2005ان، بومین و کایه

ها  مختلف، بیانگر نابهنجار بودن انگش  شس  و اشاره نتایج حاصل از بررس 

و اختالل در سرع  ه.ای  عا  حس  این دو انگش  کودکان مبتال باه نشاانگان   

باه    (1385ها  ظریف دارن. )سورتج ، داون اس  که نقش مهم  در انجا  رعالی 

که بیشتر انگش  اشااره و شسا  را درگیار     همین دلیل با استفاده از تمرینا  لمس 

                                                                                                              
1 . Ayres 
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ها  حرکت  کودکان مبتال به این بیماار   ا  در مهار کن.، بهبود قابل مالحظهم 

هاا   دادهاا  حسا  باه سیسات     ها، با ارساال درون ایجاد ش.ه اس   زیرا این رعالی 

لمس ، دهلیز  و عمق  و ایجاد تعاادل میاان مهاار و برانگیختگا  سیسات  عااب ،       

 بخش. لالرد آنها را بهبود م عم

ارگیر  سانجش  ع.  نظار  و ع.  به کا  ،ها  این پژوهشاز جمله مح.ودی 

ا  بر اجرا  آموزش در خانواده بوده اس   همچنین ع.  پیگیار  سانجش   مشاه.ه

وده ها  ایان پاژوهش با   رکت  کودکان از دیگر مح.ودی ح -ها  ادراک مهار 

شا.ه   ساله انجا  8تا  5حاضر بر رو  کودکان  اس   الز  به ذکر اس  که پژوهش

هاا   در ساایر دوره توان نتایج را به کودکان مبتال به سن.ر  داون اس ، بنابراین نم 

هاا  ایان پاژوهش    ها  باال و بار اسااس یارتاه   تعمی  داد  با توجه به مح.ودی سن  

ها  از برنامه شود که در جلسا  اولیا و مربیان کودکان با مشالل حرکت پیشنهاد م 

هاا  آماادگ  منااطق مختلاف     تحریالا  حس  در قال  واحا. کاار بارا  کاالس    

ر داستفاده شود  زیرا بهترین زمان برا  تحریک حواس دهلیز ، عمقا  و ساطح    

حرکتا    -ها  ادراک دبستان  و دبستان  اس  تا بتوانن. مهار کودکان سنین پیش

بخش  در بهزیسات  و  شود متخااان توانخود را توسعه دهن.  همچنین پیشنهاد م 

هاا  به.اشا ، بارا  کااهش     مراکز تربیتا  مرباوط باه کودکاان اساتانای  و خاناه      

 حساا  یالپااارچگ   مشااالال  حرکتاا  کودکااان بااا مشااالال  ویااژه، برنامااه    

 را مورد توجه قرار دهن.  محورخانواده

محاور  وادهشود این پژوهش به منظور اثربخش  آموزش خاندر آخر، پیشنهاد م 

گیارد و    سیستماتیک مورد بررس  قرار یالپارچگ  حس  با روش ارزیاب  مشاه.ه

ساال و همچناین    8ساال و بااال     8بخش  ایان روش در کودکاان زیار    همچنین اثر

 اثربخش  آن در دختران و پسران مبتال به نشانگان داون نیز مقایسه شود 
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 ای رکت  بر مشالال  حرکت  کودکان نارسا خوان پایه ها  اول تا سو  مقطع ابت.ح -

 دانشگاه اصفهان  نامه کارشناس  ارش.  پایان
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   تیمورزاده انتشارا  :   تهرانروان  و تربیت 
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