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چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،تعيين تأثير تمرينات عملکردي بر تعداد واحدهاي حرکتی مرحلۀ افزايش و کاهش شتاب دسترسی
به اشيا (با اشکال استوانه ،مکعب و منشور) و اندازههاي متفاوت (کوچک ،متوسط و بزرگ) در کودک مبتال به سندرم
داون شش ساله بود .اين پژوهش ،آزمايشی با طرح تکآزمودنی است و جهت انجام آن ،يک شرکتکنندۀ مبتال به سندرم
داون که اختالل جسمانی و حرکتی شديدي نداشت از کانون سندرم داون معرفی گرديد (مؤنث و شش ساله) .جهت انجام
پژوهش ،پيشآزمون و پسآزمون دسترسی به اشيا با اشکال و اندازهاي متفاوت با استفاده از دستگاه تحليل حرکتی
انجام گرفت و آزمودنی بهمدت  61جلسۀ  29دقيقهاي (پنج جلسه در هفته) ،تحت تمرينات عملکردي قرار گرفت .هر
جلسه تمرين شامل سه بخش  51دقيقهاي بود که بين آنها پنج دقيقه استراحت در نظر گرفته شده بود .يافتهها نشان
میدهد که ميانگين تعداد واحدهاي حرکتی مرحلۀ افزايش شتاب دسترسی به شی استوانه با اندازۀ متوسط ،کمتر از
اشکال ديگر ) (N=7.50و اندازۀ اثر ،بيشتر از اشکال با اندازههاي ديگر بود ( .)E=0.91ميانگين تعداد واحدهاي حرکتی
مرحلۀ کاهش شتاب دسترسی به شی استوانه با اندازۀ متوسط نيز کمتر از اشکال ديگر ( )N=5.83و اندازۀ اثر ،بيشتر از
اشکال با اندازههاي ديگر بود ( .)E=0.93ميانگين تعداد واحدهاي حرکتی در پسآزمون نشان میدهد که آزمودنی اجراي
بهتري نسبت به پيشآزمون داشته است .همچنين ،يافتهها بيانگر آن است که  61جلسه تمرينات عملکردي باعث کاهش
تعداد واحدهاي حرکتی مرحلۀ افزايش و کاهش شتاب در الگوي دسترسی میشود .بدينترتيب ،پژوهش حاضر از
يافتههاي گذشته که مبتنی بر تمرينات تکليفمحور با رعايت اصل اختصاصیبودن تمرين بودهاند ،حمايت میکند.
واژگان کليدي :واحد حرکتی ،مرحلۀ افزايش و کاهش شتاب ،تمرينات عملکردي ،طرح تکآزمودنی
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مقدمه
اختالالت ارثی با عنوانهای تکژنی ،کرموزومی و چندعاملی دستهبندی شدهاند ( .)1شایعترین نوع
اختالالت کروموزومی ،سندرمداون 1است که در اکثر مواقع بهدلیل وجود یک کروموزوم اضافه در
کروموزوم شمارۀ  21با عنوان "تریزومی 95( "21ـ 90درصد) ایجاد میشود ( .)2،3مکانیسم ایجاد
این نوع اختالل ،عدم جداشدن کروموزومها است که نتیجۀ آن تولد نوزادی با  74کروموزوم میباشد.
از بارزترین ویژگی افراد با سندرمداون ،عقبماندگی ذهنی آنها است ( .)3اختالالت افراد مبتال به
سندرمداون به دو بخش عمدۀ شناختی و حرکتی تقسیم میشود که اختالالت شناختی بر توانایی
این افراد در درک ،پردازش و استفاده از اطالعات مرتبط برای حل مسائل و بهکارگیری رفتار مناسب
اثرگذار میباشد .سرعت رشد حرکتی در افراد مبتال به سندرمداون ،بسیار کندتر از کودکان با رشد
طبیعی بوده و حرکات آنها اغلب هماهنگی و کارآمدی کمتری دارد ( .)7یکی از اختالالت رایج
شناختی ـ حرکتی در این افراد ،اختالل در دسترسی است ( .)7،5اکتساب مهارتهای دسترسی و
گرفتن ،نقطۀ عطف مهمی درجهت استقالل عملکردی میباشد؛ زیرا ،امکان بیشتری را بهمنظور
برقراری ارتباط با محیط برای کودکان فراهم میکند .هنگامیکه کودکان به شی دسترسی پیدا
میکنند و آن را میگیرند ،درمورد محیط اطراف خود بیشتر میآموزند ،قادر به کنترل و تنظیم
حرکات شده و با دقت بیشتری به اهداف خود میرسند .دسترسی به اشیا از دو مرحلۀ افزایش شتاب
و کاهش شتاب تشکیل میشود .هنگام شکلگیری دست برای دسترسی به آن ،شتاب دست کاهش
مییابد ( .)7،4با تجزیه و تحلیل جزئیات کینماتیک حرکت دست ،منبع کندی و متغیربودن حرکت
در افراد مبتال به سندرمداون تعیین شده است .زمان حرکت طوالنیتر بهدلیل زمان طوالنیتر مرحلۀ
کاهش شتاب در طول مسیر حرکتی ،با افزایش تعداد واحد حرکتی نشان داده شده است .عالوهبراین،
مقایسۀ بین آزمودنیهای با سندرمداون و گروهی از افراد سالم که بهلحاظ سن بیولوژیکی با آنها
همسان شده بودند نشان داد که افراد با سندرمداون ،الگوی دسترسی را بهطور قابلمالحظهای بهصورت
متغیر انجام دادند ( .)7دراینزمینه ،هاگ و موس )1991( 2اظهار کردند که کودکان مبتال به سندرم
داون کمتر از چهار سال ،هنگام دسترسی و چنگزدن ،اکتساب نامطلوبی را نشان میدهند ( .)9اگرچه
کودکان با سندرمداون تکلیف دسترسی را کسب میکنند ،اما تأخیر در اکتساب و تفاوتهای کمی و
کیفی بهلحاظ اهمیت آن در رشد شناختی و حرکتی ،مسأله بسیار مهمی میباشد (.)9،10
مطالعات نشان دادهاند که کودکان دبستانی مبتال به سندرمداون ،سطوح رشد حرکتی را بهطور منظم،
عقبتر از همساالن خود نشان میدهند و همچنان که آنها رشد میکنند و بزرگ میشوند ،از
1. Down Syndrome
2. Hogg, Moss
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همساالن سالم خود بیشتر فاصله گرفته و عقبتر میمانند ( )11،12که این مسأله ،بیشتر به تحریکات
محیطی ناکارآمد وابسته است تا عوامل بیولوژیکی قابلشناسایی؛ لذا ،شناسایی زودهنگام و برنامههای
مداخلهای ،موفقیت بیشتری در پیشرفت عملکرد حرکتی نوزادان و کودکان با سندرمداون دارد (.)9
چهارچوب نظری مفید مطرحشده برای مطالعۀ مشکالت حرکتی مرتبط با سندرمداون توسط روی1
( )1993بدین شرح است که در ابتدا ،برنامهریزی فعالیتها توسط تعامل دو سیستم عملکردی شامل:
سیستم ادراکی و تولیدکنندۀ حرکت کنترل میشود .سیستم ادراکی ،اطالعات حسی ورودی درمورد
زمینۀ تکلیف را با اطالعات ذخیرهشده برای عمل تطبیق میدهد .این سیستم ممکن است شامل:
آگاهی درمورد عملکننده ،ویژگی اشیا و اقدامات خاص برای انجام تکالیف باشد و سیستم تولیدکنندۀ
حرکت از این اطالعات برای هدایت بخشهای مختلف اندامها در فضا و زمان مناسب برای تولید عمل
استفاده میکند .مدل سیستم عمل توصیفشده توسط روی منجر به ایجاد فرضیههایی شده است که
ممکن است مشکالتی که کودکان با سندرمداون با آن مواجه هستند مانند کارآمدی حرکت ،روانی
در هماهنگی و فعالیتهای متناسب با زمینۀ تکلیف را رفع کند .این امکان وجود دارد که این کودکان
در سیستم ادراکی اختالل داشته باشند؛ بدینمعناکه در استفاده از نشانههای تکلیف یا یکپارچهسازی
این اطالعات با اطالعات ذخیرهشده در سیستم تولیدکننده یا تولید حرکات بیقاعده اختالل داشته
باشند .با توجه به مطالعات مختلف ،گزارش شده است که ویژگیهای حرکات دسترسی در کودکان با
سندرمداون ،تحت شرایط مختلف تکلیف در چارچوب این نظریه قرار دارد (.)13
درراستای دیدگاه فوق ،پژوهش حاضر برنامۀ تمرین عملکردی بهمنظور بهبود الگو و موفقیت در انجام
تکالیف دسترسی در سنین کودکی را مناسب دانسته است .تمرین عملکردی شامل تمریناتی مبتنی
بر الگوهای حرکتی است که با هدف بهبود فعالیتهای روزانه و فیزیکی طراحی میشوند .عالوه بر
بهبود الگوی حرکتی ،هماهنگی و کارآمدی عصبی ـ عضالنی نیز افزایش مییابد؛ بدینمعناکه سیستم
عصبی مرکزی را قادر میسازد که هماهنگکنندههای چشم و دست ،عضالت آگونیست ،آنتاگونیست،
میزان بازشدن دست و هماهنگشدن با شی موردنظر را بهصورت مرتبط و با هم در طول تمرین فعال
نماید ( .)15،17این نوع تمرین دربرابر تمرین سنتی مطرح شده است که در آن بهجای تمرین بر روی
هر عامل مؤثر در دسترسی بهصورت مجزا ،بر فعالیتهای مفصلی ،عضالنی و عوامل چندگانهای تأکید
دارد که بسیاری از قسمتهای بدن که مرتبط با حرکت میباشند در آن بهکار گرفته میشوند (.)17

1. Roy
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ارزش استفاده از شیوههای مختلف کاردرمانی در افرادی که دارای اختالل میباشند ،ارتباط تنگاتنگی
با سن افراد دارد ( .)9ازآنجاییکه افراد با سندرمداون دارای اختالل تمرکز و توجه هستند و این
مسأله در سنین پایین پررنگتر میباشد ،درنتیجه انجام مداخالت در سنین کودکی افراد مبتال به
سندرمداون منوط به انجام پژوهشهای تکآزمودنی است ( .)7،11،17از مزایای طرحهای پژوهشی
تکآزمودنی این است که اطالعات الزم را درمورد تأثیر متغیر مستقل یا روش آزمایشی بر تکتک
آزمودنیها بهدست میدهد؛ بنابراین ،ازآنجاکه هدف پژوهشگر تعیین تأثیر یک روش درمانی یا
آموزشی برای آزمودنیها بهشکل انفرادی است؛ زیرا ،طرحهای پژوهشی گروهی اطالعات الزم را
بهدست نمیدهند و حتی ممکن است گمراه کننده باشند ،همچنین ،در شرایط آموزشی و بالینی که
اغلب نمیتوان تعداد زیادی از افراد دارای اختالل مشابه را پیدا کرد تا بتوان آنها را بهصورت تصادفی
به گروههای شاهد و آزمون تقسیم نمود ،باید از طرحهای تکآزمودنی استفاده کرد (19ـ .)17مهمترین
هدف در انتخاب نوع تمرینات در مواجهه با کودکان سندرمداون ،کمک به انجام حرکات روزانۀ کودکان
بهطور مستقل میباشد .دسترسی ،مرحلهای مهم در رشد حرکتی محسوب میشود؛ زیرا بر رشد
شناختی ،اجتماعی و سایر مهارتهای حرکتی پیچیده مانند دریافت و پرتاب تأثیر میگذارد.
عالوهبراین ،تمرین عملکردی شامل تمریناتی مبتنی بر الگوهای حرکتی است که با هدف بهبود
فعالیتهای روزانه و فیزیکی طراحی میشود و عالوه بر بهبود قدرت عضالنی و تعادل ،کارآمدی عصبی
ـ عضالنی را نیز افزایش میدهد؛ بدینمعنا که سیستم عصبی مرکزی را توانا میسازد تا آگونیستها،
آنتاگونیستها و ثتبیتکنندها را بهطور مرتبط با هم در طول تمرین فعال کند ( .)9،17این نوع تمرین
دربرابر تمرین سنتی مطرح شده است که در آن بهجای تمرین بر روی هر عضله و مفصل بهصورت
مجزا ،تأکید بر فعالیتهای مفصلی و عضالنی چندگانه است که بسیاری از قسمتهای مرتبط با حرکت
را بهکار میگیرد و با توجه به اصل اختصاصیبودن تمرین ،این نوع تمرینات بهعلت تکرار حرکات
روزانۀ طبیعی 1میتواند مؤثرترین روش بهبود آمادگی عضالنی باشد ( .)17بدینترتیب ،هدف از
پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تمرینات عملکردی بر تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ افزایش و کاهش
شتاب دسترسی به اشیا با اشکال و اندازههای متفاوت در یک کودک مبتال به سندرمداون شش ساله
است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از مطالعات نیمهتجربی (پیشآزمون ـ پسآزمون) بوده و از نوع طرحهای تکآزمودنی
است .این طرحها شامل مطالعۀ عمیق و انفرادی آزمودنیها در شرایط و محیطهای متفاوت میباشد
1. Natural Daily Movement
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و هر آزمودنی ،یک انسان منحصربهفرد بوده و مشکالت ،مختص به خود او میباشد ( .)17،19در
اینگونه طرحها ،تغییرات حاصل از اجرای روش درمانی یا آموزشی در ارتباط با همان فرد ارزیابی
میشود؛ بدینمعناکه خود فرد هم نقش آزمودنی و هم نقش شاهد را ایفا میکند .هدف اینگونه
پژوهشها ،نمونهگیری و تعیین شاخص آماری و تعمیم یافتهها از نمونه به جامعه نمیباشد؛ بلکه
هدف ،تعیین اثربخشی روش موردمطالعه در رابطه با یک آزمودنی است ( .)17پژوهش حاضر با هدف
تعیین تأثیر یک روش درمانی یا آموزشی بر روی یک آزمودنی بهطور انفرادی انجام شد و بههمیندلیل،
آزمودنی براساس روش نمونهگیری دردسترس انتخاب گردید .مبنای قضاوت برای انتخاب نمونه،
آموزشپذیربودن ،نداشتن مشکالت قلبی و نداشتن اختالل جسمی حرکتی شدید بود .ابتدا ،ارزیابی-
های اولیه از هفت کودک دختر شش سالۀ مبتال به سندرمداون بهعمل آمد و از میان آنها ،یک دختر
شش ساله انتخاب گشت.
دلیل حذف مراجعین دیگر ،اختالالت شدید جسمی ،آموزشپذیرنبودن ،نمرۀ باالی چشمها و عدم
اجرای تکالیف بود .شایانذکر است که حین انجام تمرینات ،آزمودنی تنها در تمرینات سوارکاری
شرکت نمود .متغیر مستقل در این پژوهش ،تمرینات عملکردی بود .همچنین ،حرکت دسترسی از دو
مرحلۀ افزایش شتاب و کاهش شتاب تشکیل شده بود .از شروع حرکت دست تا نزدیکی شی ،حرکت
دست پرتابی بود و شتاب دست افزایش پیدا میکرد ،اما هنگام شکلگیری دست برای دسترسی به
آن ،شتاب دست کاهش مییافت ( .)7،4هرکدام از این مراحل از بخش کوچکتری به نام "واحد
حرکتی" 1تشکیل شده است که با چشم غیرمسلح قابلرؤیت نمیباشد .افراد با سندرمداون در حرکت
دسترسی به اشیا ،کندتر میباشند و در مسیر بهطور نامنظمتر از افراد همسن خود حرکت میکنند.
ازآنجاییکه مشخص نمیباشد کودکان کدام بخش از دسترسی را کند انجام میدهند و آیا این امر با
تمرین بهبود مییابد یا خیر ،این متغیر انتخاب گردید.
ابزار مورداستفاده در پژوهش حاضر ،دستگاه تحلیل حرکتی( 2ساخت آمریکا) بود .این دستگاه متشکل
از هشت دوربین مادونقرمز با قابلیت عکسبرداری  270فریم در ثانیه بود که با استفاده از فلش درایو
دستگاه تحلیل حرکتی ،فلش دانگل 3و نرمافزار کورتکس 7به اجرا درمیآید .باترورس 5با فرکانس نه
هرتز نیز برای هموارکردن دادهها مورداستفاده قرار گرفت که این نرمافزار دادۀ موردنیاز ما را بهصورت
1. Motor Unit
2. Motion Analysis
3. USB Port Dongles
4. Cortex
5. Butterworth
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خام در فرمت اکسل 1فراهم کرد .شایانذکر است که چیدمان دوربینها براساس حجم محیط آزمون
تنظیم گشت .قابلذکر است که این پژوهش در تابستان سال ( )1393انجام گرفت .همچنین،
پیشآزمون و پسآزمون در آزمایشگاه تربیتبدنی دانشگاه شهیدبهشتی اجرا شد و محل اجرای
تمرینات ،محل زندگی کودک بود .بدیندلیل که تمرینات مشابه با حرکات روزانۀ کودک بود ،زمینۀ
اجرای تمرینات توسط آزمونگر در محل زندگی کودک فراهم گشت .مدت انجام تمرینات نیز 27
جلسه برنامۀ تمرینات عملکردی بود (پنج جلسه در هفته بهمدت  75دقیقه تا یک ساعت و بین هر
 15دقیقه ،پنج دقیقه استراحت) ( .)11جهت انجام پژوهش ،در پیشآزمون و پسآزمون تعداد شش
مارکر بر روی پیشانی ،سینه ،شانه ،آرنج ،مچ و انگشت اشاره نصب گردید ( .)7،19عالوهبراین ،دو
عالمت در باالی میز نصب شد که این عالئم نقطۀ شروع و پایان حرکت را تعیین میکرد ( .)7آزمودنی
چندینبار در محیط آزمایشگاه با مارکرهای نصبشده ،حرکت دسترسی را انجام داد تا نصب مارکرها
خللی در حرکت ایجاد نکند .حرکت دسترسی بهصورت دسترسی به اشیا با اشکال و اندازههای متفاوت
انجام شد .دسترسی به اشیا با اشکال متفاوت شامل :شی استوانهای کوچک با قطر  2/3و طول 17
سانتیمتر ،استوانۀ متوسط با قطر  5/3و طول  17سانتیمتر ،استوانۀ بزرگ با قطر  4/3و طول 17
سانتیمتر ،شی منشور کوچک به اضالع  2/3و ارتفاع  17سانتیمتر ،منشور متوسط به اضالع  5/3و
ارتفاع  17سانتیمتر و شی منشور بزرگ به اضالع  4/3و ارتفاع  17سانتیمتر بود .شایانذکر است که
شی مکعب دارای اندازههای کوچک ،متوسط و بزرگ بهترتیب به اضالع  5/3 ،2/3و  4/3و به ارتفاع
 17سانتیمتر بود .در حرکت دسترسی ،کودکان دست خود را در نقطۀ شروع قرار دادند .سپس ،به
سمت شی حرکت داده و به آن دسترسی پیدا کردند .جهت اندازهگیری تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ
افزایش شتاب و کاهش شتاب ،دسترسی به هر شی با تعداد شش تکرار انجام شد .مارکر روی پیشانی
نیز برای بهدستآوردن حرکات سر مورداستفاده قرار گرفت .عالوهبراین ،مارکرهای روی آرنج ،مچ و
انگشت اشاره برای بهدستآوردن تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ افزایش شتاب و کاهش شتاب در
دسترس استفاده شد ( .)7،20پس از شرح تمرینات ،رضایت والدین آزمودنی برای شرکت در پژوهش
کسب گردید و مطابق با طرحهای پژوهشی تکآزمودنی از نمودار ،میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب
شدت اثربخشی برای تحلیل دادهها استفاده گشت (.)19-17

1. Excel
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شکل 5ـ تمرين الگوي دسترسی پس از نصب مارکر

نتايج
نتایج نشان میدهد که تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ افزایش شتاب در دسترسی به اشیا با اشکال و
اندازههای متفاوت پس از برنامۀ مداخلهای کاهش یافته است (شکل شمارۀ دو).
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شکل 6ـ تعداد واحدهاي حرکتی مرحلۀ افزايش شتاب در دسترسی به اشيا با اشکال متفاوت
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با توجه به طرح پژوهش ،برای محاسبۀ اندازۀ اثر از روش محاسبۀ کوهن 1استفاده شد .اندازۀ اثر ،مقدار
نسبی کارایی تمرینات مداخلهای را اندازه میگیرد که مستقل از حجم گروه نمونه بوده و بیانگر میزان
ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته است ( .)19،19در پژوهش حاضر اندازۀ اثر برای زمان حرکت
در شی استوانه ( )0/91میباشد که بیانگر تأثیر بسیار زیاد و مطلوب تمرینات عملکردی بر دسترسی
است.
جدول5ـ ضريب شدت اثربخشی شدت در تعداد واحدهاي حرکتی مرحلۀ افزايش
شتاب مچ در دسترسی به اشيا با اشکال و اندازههاي متفاوت
آمارۀ اشيا

پسآزمون

هرم بزرگ
هرم متوسط
هرم کوچک
مکعب بزرگ
مکعب متوسط
مکعب کوچک
استوانۀ بزرگ
استوانۀ متوسط
استوانۀ کوچک

0/57
0/74
0/72
0/73
0/71
0/59
0/44
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همچنین ،تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ کاهش شتاب پس از برنامۀ مداخلهای کاهش یافته است
(شکل شمارۀ سه).

1. Cohen's d Effect- Size
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پيش آزمون -پس آزمون
شکل 9ـ تعداد واحدهاي حرکتی مرحلۀ کاهش شتاب در دسترسی به اشيا با اشکال و اندازههاي متفاوت

در پژوهش حاضر ،اندازۀ اثر در تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ کاهش شتاب در شی استوانۀ متوسط
( )0/93میباشد که بیانگر تأثیر بسیار زیاد و مطلوب تمرینات عملکردی بر دسترسی است.
جدول 6ـ ضريب شدت اثربخشی شدت در تعداد واحدهاي حرکتی مرحلۀ کاهش شتاب مچ
در دسترسی به اشيا با اشکال و اندازههاي متفاوت
آماره اشيا
هرم بزرگ
هرم متوسط
هرم کوچک
مکعب بزرگ
مکعب متوسط
مکعب کوچک
استوانۀ بزرگ
استوانۀ متوسط
استوانۀ کوچک

پسآزمون آزمودنی شش سال
0/79
0/75
0/53
0/79
0/59
0/77
0/44
0/93
0/93
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بحث و نتيجهگيري
ویژگیهای بارز کینماتیکی در افراد با سندرمداون شامل :کندی ،تغییرپذیری ،اجرای خام ،هماهنگی
و کارآمدی کمتر حرکات است ( .)7،12این تفاوتها ممکن است بهدلیل ویژگیهای ارگانیسمی افراد
مبتال به سندرمداون مانند کندی در ادراک ،زمان واکنش طوالنی ،شیوع باالی همانقباضی عضالنی،
هیپوتونیا و شلی لیگامنتها باشد ( .)12دراینراستا ،چارلتون 1و همکاران ( )1997و آشوک و
نادکارنی )2012( 2علت کندی در حرکت را تفاوت در تولید ایمپالسهای اولیه دانستند .طبق
پژوهشهای گذشته ،افراد عادی در تمام سنین ،حرکات دسترسی را با حداکثر سه واحد حرکتی اجرا
میکنند ( .)20در پژوهشها مشخص شده است که افراد با سندرمداون در مرحلۀ کاهش شتاب با
مشکالتی مواجه هستند .در افراد عادی معموالً عضالت پروگزیمال قبل از عضالت بازو فعال میشوند؛
درحالیکه در افراد مبتال به سندرمداون ،معموالً الگوی دیستال ـ پروگزیمال را نشان میدهند که
سبب بیثباتی پاسچرال و مشکل در حرکت دسترسی و درنتیجه ،افزایش تعداد واحدهای حرکتی
میشود ( .)12،21،22مسیر نامنظم در طول فاز کاهش شتاب و تغییرات باال و کندی در مرحلۀ
افزایش شتاب نیز سبب افزایش زمان حرکت و افزایش تعداد واحد حرکتی میشود ( .)7در پژوهش
حاضر ،نتیجۀ حاصل از پیشآزمون با نتایج پژوهش چارلتون ( )1997و بالک ،مارتین )1995( 3همسو
میباشد .بدینترتیب که در این پژوهش نیز زمان حرکت بیشتر ،تعداد واحدهای حرکتی فاز افزایش
و کاهش شتاب بیشتر از افراد عادی گزارش شده است ( .)7،5دو دلیل از مهمترین دالیلی که باعث
بهبود در دادههای کینماتیکی شده است عبارت هستند از :سن آزمودنی (کودک) و پاسخ مثبت به
تمرین بهدلیل نیاز به جفتشدن ادراک ـ عمل ( .)7،9،13،17همچنین ،انجام تمرینات عملکردی که
مشابه با حرکات روزانۀ آنها طراحی شده بود ،تعداد واحدهای حرکتی الگوی دسترسی را در فاز
افزایش و کاهش شتاب ،کاهش داد و از تغییرپذیری اجرا نیز کاسته شد .این تمرینات بهگونهای
طراحی گشته و بین جلسات تقسیم شده بود که طی جلسات به عوامل گوناگونی که دسترسی را
تحتتأثیر قرار میدهند توجه شده بود؛ بهگونهایکه در هر جلسه ،تمریناتی برای تقویت عضالت
چشم ،عضالت دست و هماهنگی بین چشم و دست قرار داده شد.
عالوهبراین ،در پژوهش آپاریکیو ( ،)2009مداخالتی بر نوزادان چهار تا هشت ماه اعمال گردید که در
آن نوزادان بهصورت غیرفعال بودند و کاردرمان نوزادان را به حرکت درمیآورد .در پژوهش وی تمرین
سبب کاهش تعداد واحدهای حرکتی نوزادان گشت ،اما وجه تمایز آن با پژوهش حاضر در این است
1. Charlton
2. Ashok, Nadkarni
3. Block, Martin
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که آزمودنیها بهطور فعال تمرینها را انجام میدادند ( .)9با توجه به این نتیجه میتوان اذعان کرد
که تمرینات عملکردی هماهنگی چشم ـ دست سبب بهبود الگوی دسترسی کودک شش سال شده
و پس از انجام پیگیری باعث تسهیل انجام امورات مدرسه و آمادگی برای ورود به مدرسه از طریق
بهبود ادراک فرد میگردد (.)7،9
یافتۀ دیگر این پژوهش ،کاهش در فاکتورهای کینماتیکی (تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ افزایش و
کاهش شتاب) در اندازههای متفاوت استوانه نسبت به سایر اشکال با اندازههای متفاوت بود.
ازآنجاییکه ویژگیهای ساختاری و اندازۀ اشیا ،نیاز به فرایند برنامهریزی و کنترل دارد ،شی استوانه
از نظر ساختاری شبیه به الگوی بازشدن انگشتان بوده و با فرایند پردازش اطالعات مربوط به شکل
شی و هماهنگکردن آن با نوع و میزان بازشدن انگشتان هماهنگ میباشد .احتماالً ،این عامل سبب
کاهش تعداد واحدهای حرکتی مرحلۀ افزایش و کاهش شتاب در شی استوانه گشته است .بهنظر
میرسد اندازهای که انگشتان دست نیاز دارند تا به یک شی دسترسی داشته باشند ،به اندازۀ شی
استوانۀ متوسط استفادهشده در این پژوهش میباشد .همچنین ،احتماالً شکل استوانۀ متوسط نسبت
به اشکال دیگر استفادهشده در این پژوهش ،مشابهت بیشتری به دهانۀ دست داشته است .نتایج
بهدستآمده در این پژوهش ،حاصل تحلیل کینماتیکی بهصورت کمی میباشد .مسألۀ دیگر،
تفاوتهای حرکتی کودکان با سندرمداون بهعلت اختالل در سیستم تولیدی و ادراکی بیان شده است
( .)7،4مدل ارائهشده توسط روی ( )1993پیشبینی میکند که قواعد پردازشی برای حرکات ممکن
است بهوسیلۀ نشانههای زمینهای خاص درمورد ویژگیهای اشیا تحتتأثیر قرار گیرد .این احتمال
وجود دارد که کودکان مبتال به سندرمداون ،مشکالتی در استخراج اطالعات از شی یا استفاده از
اطالعات زمینهای برای کنترل تکلیف خاص داشته باشند .هرچند در این پژوهش نیز شکل شی
(استوانه) و اندازۀ آن (متوسط) سبب تسهیل در پردازش و استفاده از اطالعات زمینهای و تطبیق
سریعتر آن با اندازه و شکل انگشتان دست گردید .عالوهبراین ،ازآنجاییکه مسیر حرکت برای تمام
اشکال ثابت بود ،تغییرات در مسیر گرفتن در آزمودنیها بهوسیلۀ شرایط متفاوت تکلیف تأثیر
میپذیرفت .درنتیجه ،احتماالً عامل تسهیلساز شکل و اندازۀ مناسب ،تصمیمگیری برای آنها را به
حداقل میرساند .درحقیقت ،بهنظر میرسد که کودکان مبتال به سندرمداون ،در حرکات دسترسی
که نیاز به تصمیمگیری کمتر دارد ،قادر به تصمیمگیری درست و سریعتر بودهاند .این نتایج با نظریۀ
روی ( )1993همسو میباشد .درحقیقت ،هرچه پیچیدگی شی کمتر باشد ،سیستم ادراکی آن را
سریعتر ادراک کرده و سریعتر به سیستم تولیدی دستور حرکت میدهد (.)7،13
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اخیراً ،بیشتر فیزیوتراپها ،کمکهای درمانی خود را قبل از مدرسه آغاز میکنند؛ پیش از آنکه کودک
درگیر برنامههای منظم مدرسه شود .درنتیجه ،اگر کودک با سندرمداون برنامۀ تربیتبدنی
سازمانیافتهای که ماهیت عمومی داشته و مشابهت بیشتری با حرکات روزمرۀ فرد داشته باشد را
انجام دهد ،مستعد پیشرفت بسیار زیاد ،بهویژه در دوران کودکی میباشد؛ لذا ،انجام تمرینات کارآمد
برای این افراد از همان دورۀ نوزادی حائزاهمیت است .بدینترتیب ،آزمودنی این پژوهش از سن پیش
از شروع مدرسه انتخاب شد و ما شاهد تغییرات مثبت درجهت بهبود عملکرد در وی بودیم (.)25
بهنظر میرسد که این افراد بهدلیل اختالل باال در تمرکز و توجه ممکن است نیاز به کاردرمانی یا
فیزیوتراپی بهصورت فردی داشته باشند .این امر یکی از دالیل بارز انجام این پژوهش بود که با
یافتههای پژوهش کونولی 1و همکاران ( )1999و ناداکارنی و آشوک ( )2012همسویی دارد (.)11،27
آنها نیز با تمرین و بازی با کودکان سندرمداون ،بهویژه در دوران کودکی موافقت داشتند ،اما وجه
تمایز پژوهش حاضر با پژوهش آنها این بود که در این پژوهش ،فرد بهصورت فعال در انجام تمرینات
درگیر میشد ،اما در مطالعات آنها ،افراد بهصورت غیرفعال بودند و اجرای حرکت با انجام حرکت
توسط کاردرمان صورت میپذیرفت.
امکان عملیشدن 2تمرینات طراحیشده برای کودکان با سندرمداون از دیگر یافتههای باارزش و مهم
این پژوهش محسوب میگردد .در ابتدا ،این نگرانی وجود داشت که بهدلیل امکان عدم تمایل
آزمودنیها برای شرکت در تمرینات ،مشکالتی در روند تمرینات بهوجود آید؛ زیرا ،این افراد معموالً
انگیزۀ کافی برای ادامۀ تمرینات را ندارند ،اما محبوبیت این تمرینات با حضور  92درصد از آزمودنیها
در جلسات تمرینی تحقق یافت و آزمودنی در طول این دوره کنارهگیری نکرد .تمامی این موارد نشان
میدهد که تمرینات طراحیشده برای این پژوهش کاربردی بوده است؛ لذا ،ترکیبی از محیط انگیزاننده
و تمرینات کارآمد بر سبک یادگیری اجتنابی این افراد غلبه نمود .این رویکرد میتواند خودکارآمدی
این افراد را از طریق حفظ انگیزه و پایبندی به وظیفه تحتتأثیر قرار دهد و باعث شرکت مداوم در
تمرینات شود ( .)23ازسویدیگر ،میتوان نتیجه گرفت تمریناتی که در این پژوهش طراحی شدهاند،
برای افراد با سندرمداون مفید بوده و از طریق این تمرینات میتوان بر گرایش این افراد به بیتحرکی
غلبه کرد؛ زیرا ،این تمرینات برای آزمودنی ایمن بوده و در طول جلسات تمرینی ،گزارشی از آسیب
توسط خانوادهها دریافت نشد .این مهم ،این نگرش را که افراد با سندرمداون بهدلیل احتمال آسیب
نباید در فعالیتهای جسمانی شرکت کنند ،به چالش میکشاند.

1. Connolly
2. Feasible
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از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به عدم کنترل خواب آزمودنیها ،نداشتن کنترل در
فعالیتهای روزانۀ آنها و موکولکردن برخی از جلسات تمرین به زمانی خارج از زمانهای
مشخصشده بهدلیل خلقوخوی آزمودنیها اشاره کرد .ازسویدیگر ،با توجه به کارآمدی تمرینات
طراحیشده و دردسترسبودن تجهیزات ورزشی که در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفت ،والدین،
مربیان و درمانگران میتوانند تمرینات و استراتژی مورداستفاده جهت طراحی تمرینات مذکور را در
جلسات توانبخشی و تمرینی جهت بهینهسازی و بهبود الگوی دسترسی و هماهنگی چشم ـ دست
مورداستفاده قرار دهند .شایانذکر است که برای ساخت اشیا با اشکال و اندازههای متفاوت ،بهتر است
در ابتدای آموزش از اشیا با شکل استوانه و اندازۀ متوسط که تقریباً به اندازۀ شی استفادهشده در این
پژوهش میباشد ،استفاده نمایند .همچنین ،جهت باالبردن توان تعمیمپذیری این یافتهها نیاز به
مطالعات بیشتری است که دراینزمینه ،پیشنهاداتی به عالقهمندان ارائه میشود.
الگوی انقباضی در دسترسی افراد عادی ،الگویی سه مرحلهای است .پیشنهاد میشود به بررسی این
الگو در افراد با سندرمداون پرداخته شود .همچنین ،ضعف عضالت چشم تقریب ًا در اکثر افراد با
سندرمداون دیده میشود و این عامل از عوامل اصلی اثرگذار بر هماهنگی چشم ـ دست میباشد؛ لذا،
پیشنهاد میشود تمریناتی طراحی گردد تا منحصراً عضالت چشم را درگیر کند و میزان بهبود در
هماهنگی چشم ـ دست را با سایر تمرینات طراحیشده مقایسه نماید .در این پژوهش ،هماهنگی
چشم ـ دست کودکان با سندرمداون در دسترسی به اشیا با اندازه و اشکال مختلف اندازهگیری گردید.
پیشنهاد میشود پژوهشی به اندازهگیری هماهنگی بین اندامهای مختلف دست و شناسایی عضالت
درگیر در هر مرحلۀ حرکتی با اندازهگیری الکترومایوگراف عضالت دست بپردازد.
عالوهبراین ،ازآنجاییکه تعداد واحدهای حرکتی در دسترسی به اشیا با اشکال و اندازههای متفاوت
کودک سندرم داون زیاد میباشد؛ لذا ،طبق نتایج این پژوهش با استفاده از تمرینات و عوامل
تسهیلساز دیگر ،خانوادههای کودکان مبتال به سندرمداون قادر به بهبود دسترسی خواهند بود.
شایانذکر است که این کودکان نسبت به کودکان سالم همسال خود ،بیشتر نیازمند تمرین میباشند.
پيام مقاله :با توجه به اینکه کودکان با سندرمداون نسبت به کودکان سالم هم سن خود از لحاظ
شناختی و حرکتی تاخیر دارند ،لذا انجام مداخالت و تسهیلسازی محیط برای این قشر ضروری به
نظر می رسد .با توجه به نتایج پژوهش ،در سن قبل از مدرسه انجام تمرینات عملکردی هماهنگی
چشم -دست سبب بهبود الگوی دسترسی شد که میتواند در نوشتن و انجام تکالیف مدرسه که نیاز
به هماهنگی چشم -دست دارد ،به کودکان با سندرمداون کمک کند.
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Abstract
The purpose of the present study was to determine the effect of functional training on the
number of movement units of acceleration and deceleration phase of reaching to objects
with different shapes (cylinder, cube, pyramid) and sizes (small, medium, large) in a 6year-old girl with Down Syndrome.The present study is an experimental study following
a single participant design.One subject with Down syndrome, who was not suffering from
any severe physical or motor disorder, was introduced by the Down Syndrome Association
(Gender: female; Age: 6 years old) to participate in the study.The pretest and posttest
results of reaching to objects with different shapes and sizes were recorded using motion
analysis device. The subject participated in 24 sessions of functional training program,
each lasting about 60 minutes (5 days a week). Each session of training consisted of three
intervals of 15 minutes interspersed with 5-minute breaks. The mean number of movement
units of acceleration phase to reaching the medium cylinder was lower than the others (N
= 7.50) and the effect size was higher than the others (E = 0.91). The mean number of
movement units of deceleration phase to reaching the medium cylinder was lower than the
others (N = 5.83) and the effect size was higher than the others (E = 0.93). The mean
number of movement units in posttest showed that the subject had better performance than
pretest. The results revealed that the functional training had decreased the number of
movement units of acceleration and deceleration phases. These findings support previous
findings that task-oriented training with respect to the principle of specificity of training
promotes movement patterns in individuals with Down Syndrome.

Keywords: Movement Unit, Acceleration and Deceleration Phase, Functional
Training, Single Subject Design
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