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چکیده
هدف مطالعة حاضر ،بررسی تأثیر  20جلسه برنامة دوساهو بر تبحر حرکتی کودکان با سندرم داون
بود .روش پژوهش نیمهتجربی و ازنوع پیشآزمون– پسآزمون با گروه کنترل بود .تعداد  24کودک
با سندرم داون در مرکز توانبخشی در شهر جوانرود ،با میانگین سنی  8/21 ± 3/19و با روش
نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .سپس ،نمونههای سندرم داون بهصورت تصادفی به دو گروه
 10نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند .گروه آزمايش در  20جلسة  45دقیقهای بهصورت انفرادی
در برنامة دوساهو شرکت کردند .پس از اتمام جلسات مداخله ،پسآزمون اجرا شد .برای تحلیل
دادهها از روش آماری توصیفی و تحلیل کوواريانس چندمتغیره استفاده شد .نتايج کوواريانس
دربارة خردهمقیاسهای تبحر ادراکی -حرکتی نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان
خردهمقیاسهای تعادل ،قدرت ،هماهنگی ،سرعت ،دقت و زمان واکنش نمونهها در دو گروه کنترل
و آزمايش وجود دارد .با توجه به اينکه اثر آموزش دوساهو بر تبحر حرکتی کودکان با سندرم داون
تأيید شد ،بهنظر میرسد که الزم است بستههای آموزشی و کارگاههايی با هدف مهارتآموزی
برای معلمان ،روانشناسان و مددکاران که با جامعة کودکان سندرم داون سروکار دارند ،طراحی و
برگزار شود.
واژگانکلیدی :تمرين دوساهو ،کنترل بینايی -حرکتی ،کودکان سندرم داون ،هماهنگی حرکتی
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مقدمه
در جهان امروز ،بزرگترین گروه کودکان استثنایی با عالئم مشخص بالینی ،کودکان با نشانگان داون
هستند ( .)1سندرم داون یکی از رایجترین علت کروموزومی کمتوانی هوشی است ( )3-1که با
درجات مختلف از کمتوانی هوشی متوسط تا شدید است ( .)4وجود مشکالت در کودکان با سندرم
داون در مقایسه با معلولیتهای دیگر کمتر است؛ اما کودکان با سندرم داون در مقایسه با کودکان
عادی مشکالت بیشتری دارند ( .)5رشد حرکتی کودکان با نشانگان داون کندتر از کودکان کمتوان
ذهنی غیرنشانگان داون است ( .)6-8پژوهشها نشان میدهند که در کودکان با نشانگان داون به
دالیل مختلفی همچون تون عضالنی پایین ،شلی لیگامانی ،تحرک بیشازحد مفاصل ،نقص در
واکنش تعادلی ،هماهنگی دوطرفة ضعیف ،کوتاهیاستخوان در اندامهای فوقانی و تحتانی ،تأخیر در
رشد و بلوغ بازتابها ،تأخیر در رشد واکنشهای وضعیتی و ضعف در تمایز دونقطه ،رشد مهارتهای
حرکتی با تأخیر شکل میگیرند ( .)9بهطور متوسط ،در پنج سالگی رشد مهارتهای حرکتی این
کودکان نسبت به کودکان عادی تقریباً دو سال تأخیر دارد و عملکرد آنها در بسیاری از فعالیتها
 50تا  70درصد زیر حد طبیعی است ( .)10در کودکان با نشانگان داون ،عالوهبر تأخیر در کسب
کنترل اختیاری حرکات ،نقص قابلتوجهی در کنترل وضعیت بدن1نیز مشاهده میشود .عالوهبراین،
عملکرد آنها در تعادل ایستا2و پویا3ضعیف است ،پاسخ کنترل وضعیت بدن کندتر است و در
حفظ ثبات و تعادل ناکارآمد هستند ( .)10در مقایسه با افراد عادی و افراد با ناتوانی هوشی ،کودکان
با سندرم داون ازنظر درجة تعادل در سطح پایینتری قرار دارند ( .)11،12اغلب اوقات الگوهای
حرکتی غیرمعمول برای حفظ وضعیت بدن گزارش میشوند؛ برای مثال ،این کودکان با پاهای
گشوده مینشینند و با همین الگو راه میروند ( .)13عالوهبراین ،کودکان با سندرم داون در
مهارتهای ادراکی -حرکتی نیز اختالل دارند .بهعبارتدیگر ،آنها در استفاده از نشانههای تکلیف یا
یکپارچهسازی اطالعات ،با اطالعات ذخیرهشده در سیستم تولیدکنندة حرکات دارای ضعف هستند
( .)14،15مطالعات نشان دادهاند که علت تأ خیر رشد حرکتی در این کودکان ،وابسته به تحریکات
محیطی ناکارآمد است؛ بنابراین ،تشخیص زودهنگام و استفاده از برنامههای مداخلهای ،موفقیت
بیشتری را در پیشرفت عملکرد حرکتی کودکان با سندم داون درپی دارد ( .)14بهطورکلی ،میتوان
گفت که مشکالت تعادل و حرکت در کودکان سندرم داون موجب ترک فعالیت ورزشی و کاهش
تحرک در زندگی عادی میشود؛ بنابراین ،برنامههای درمانی و توانبخشی برای بهبود این مهارتها

1. Postural
2. Static
3. Dynamic
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الزم هستند ( .)11با توجه به مشکالت و عوارض زیاد ناشی از دارودرمانی ،استفاده از روشهای
غیردارویی که بتواند باعث کاهش مشکالت و ارتقای کیفیت زندگی شوند ،منطقی بهنظر میرسد
( .)16،17یکی از این مداخالت ،روش دوساهو1است .در برنامة دوساهو اعتقاد بر این است که
فرایندهای فیزیولوژیک و روانی بهقدری به یکدیگر وابسته هستند که یکی را بدون دیگری نمیتوان
درنظر گرفت و ذهن انسان را بهعنوان ارگانیسم واحد نمیتوان از بدن جدا کرد ( .)18،19دوساهو
بهعنوان روش توانبخشی ژاپنی مطرح است و فرایندی کلینگر2است و شامل فعالیتهای بدنی و
ذهنی است ( .)20دوساهو مبتنی بر سه عنصر اراده ،تالش و حرکت3است و وظایف عمدة درمانگر
در دوساهو کاهش نبود تطبیق بین سه عنصر اراده ،تالش و حرکت است که دچار ناهنجاری شدهاند
( .)20این روش منجر به دریافت مستقیم درونی میشود و باعث میشود که فرد بهراحتی راجع به
خودش صحبت کند؛ بنابراین ،بهعنوان یک تکنیک در مشاوره و رواندرمانی نیز بهکار میرود ()21؛
برهمیناساس ،میتوان روش دوساهو را به دو بخش تقسیم کرد :بخش روانشناختی (شامل تالش و
اراده) و بخش فیزیولوژیک (شامل وضعیت بدنی و حرکتی) .در فرایندهای روانشناختی ،بدن نقش
دارد و با رشد جنبههای روانی در ارتباط است .در دوساهو ،بدن بهعنوان یک جزء کلیدی برای درک
مشکالت و فرایندهای درمانی درنظر گرفته میشود .این روش بر تعامل بین بدنی و ذهن تأکید
میکند .با استفاده از مداخالت دوساهو فرد یاد میگیرد که به تجربههای بدنی و روانشناختی
خودش پاسخ دهد .آگاهی از بدن که حاصل تمرینات دوساهو است ،منجر به تمرکز توجه به بدن و
آگاهی درونی از احساس بدن میشود .این تمرکز توجه منجر به بهبود عملکرد حرکتی میشود
()22؛ بااینوجود ،تمرینات دوساهو بیشتر در متغیرهایی روانشناختی نظیر افسردگی ،اسکیزوفرنی،
استرس و اضطراب بررسی شدهاند ( )22و به اثر این تمرینات بر رفتار حرکتی کمتر توجه شده
است .عالوهبراین ،افراد با سندرم داون ،توانایی بیان شفاف تجارب درونی خود را ندارند ()1-5؛
بنابراین ،تمرین دوساهو با تأکید کالمی کمتر که افزایش هوشیاری از بدن را درپی دارد و توسط
حرکات فعال آزمونگر روی کودک انجام می شود ،برای این افراد ضرورت مییابد (.)22
کوگا4تکنیکهای دوساهو را برای کودکان مبتال به فلج مغزی اسپاستیک بهکار برد .درنتیجة درمان
با این تکنیک ،تغییر وضعیت بدن و نوع تالش در بهکارگیری بدن بهطور مؤثری مشهود بود (.)23
کونو5روش دوساهو را برای کودکان با اختالل اتیسم بهکار برد و نتایج نشان داد که این روش در
1. Dohsa-hou
2. Holistic
3. Will, Try & Move
4. Koga
5. Konno
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بهبود وضعیت بدنی 1،حرکت و زندگی عاطفی آنها مؤثر بوده است ( .)24درهمینراستا ،نتایج
پژوهش ها نشان داده است که آموزش دوساهو در کاهش عالئم بیشفعالی نقص توجه و افزایش
مهارتهای اجتماعی کودکان مبتال به بیشفعالی ( )25مؤثر بوده است .افزونبراین ،پژوهشها نشان
دادهاند که رابطة نزدیکی بین فعالیت بدنی و افزایش طول عمر در کودکان با سندرم داون وجود
دارد که نشاندهندة اهمیت طراحی یک برنامة فعالیت بدنی برای افزایش امید به زندگی و ارتقای
سالمت در این افراد است ( .)26در روش دوساهو ،فعالیت بدنی با هدف یادگیری و توسعة
مهارتهای ادراکی ،حسی -حرکتی و شناختی است ( .)22،27جنبة دیگر تمرین دوساهو ،بخش
حرک ات بدنی و فعالیت بدنی است که براساس پیشینه منجر به بهبود عزتنفس ،خلق و کارکرد
اجرایی (حافظة کاری) میشود ( .)27افزونبراین ،روش ذهنآگاهی ،بیوفیدبک و آرامسازی عضالنی،
ازجمله روشهایی بودهاند که در اثربخشی آنها شک و شبهههای فراوانی وجود دارد و در پیشینه،
برتری برنامة دوساهو بر این روشها ثابت شده است ( .)27عالوهبراین ،وجود تمرینات جداگانه برای
بخشهای مختلف بدن که فقط یک جنبه را مدنظر قرار میدهند ( ،)28ازجمله ضعفهایی است که
بر مداخالت سنتی وارد است .می توان با استفاده از تمرین کلینگر دوساهو این ضعف را ازبین برد و
جنبههای بدنی و ذهنی را با هم ،در یک مداخله درنظر گرفت .پژوهشهایی در خارج و داخل کشور
( )29درزمینة بهبود مهارتهای حرکتی و تعادل این کودکان انجام شدهاند؛ اما انجام پژوهشهای
بیشتری برای مشخصکردن تأثیرات برنامههای توانبخشی بر مهارت حرکتی و تعادل نیاز است
( .)30عالوهبراین ،آگاهی از نقایص حرکتی و تعادل کودکان با سندرم داون برای روانشناسان،
کاردرمانگران و همة افرادی که بهنوعی با این کودکان در ارتباط هستند ،از اهمیت خاصی برخوردار
است؛ زیرا ،باعث میشود که بتوانند مشکل اصلی و مهارت عملکردی خاص را شناسایی کنند و فرد
را به درگیری در کارهای معنادار بهصورت مؤثری سوق دهند ()31؛ بنابراین ،با توجه به مشکالت
فراوانی که کودکان با سندرم داون در مهارتهای حرکتی و تعادل دارند و با توجه به اینکه بهبود
مهارتهای حرکتی و تعادل نقش بسزایی در کیفیت زندگی و انجام فعالیتهای روزمره و مشارکت
اجتماعی این کودکان ایفا میکنند ،لزوم انجام پژوهشهای بیشتری در این زمینه احساس میشود.
در برنامهریزیهای توانبخشی کودکان با سندرم داون ،معموالً از توجه به این اختالالت غفلت شده
است ()32؛ بنابراین ،پژوهش حاضر تأثیر آموزش یک دوره تمرینات دوساهو را بر تبحر حرکتی
کودکان با سندرم داون بررسی میکند.

1. Posture
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،نیمهتجربی و ازنوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعة آماری شامل تمامی کودکان پسر با سندرم داون در مدرسة استثنایی شهرستان جوانرود در
سال تحصیلی  1395-96بود .با استفاده از فرمول و پژوهشهای مشابه ( ،)34-33احتمال خطای
نوع ( )aبرابر با  0/10و توان آزمون  ،0/80حداقل نمونه در هر گروه  12نفر تعیین شد.

با توجه به احتمال ریزش تعداد افراد نمونه طی دورة مداخله و افزایش دقت آزمون ،نمونههای
موردمطالعه در این پژوهش ،برای هر گروه  12نفر بودند و درمجموع 24 ،نفر از کودکان پسر با سن
شش تا  12سال با سندرم داون از مدرسة کودکان استثنایی شهرستان جوانرود بودند .نمونهها با
توجه به معیارهای ورود و خروج و به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند و بهطور تصادفی
(روش جدول اعداد تصادفی) در گروههای آزمایش ( 12نفر) و کنترل ( 12نفر) قرار گرفتند .دامنة
سنی آزمودنیها ،شش تا  12سال ،جنسیت آنها پسر و با توانایی درک دستورهای کالمی بود .از
تمامی آزمودنیها ،رضایت آگاهانة والدین و کودک برای شرکت در پژوهش گرفته شد .تمام فرایند
پژوهش با نظارت کمیتة اخالق محلی دانشکدة علوم ورزشی دانشگاه ارومیه انجام شد .معیارهای
خروج از مطالعه ،افرادی بودند که اختاللهای حسی (شنوایی و بینایی) یا وجود معلولیت جسمی
شدید ،استفاده از داروهای آرامبخش در طول زمان مداخله ،جراحی ارتوپدی در یک سال قبل از
مداخله ،تزریق سم بوتولیسم از شش ماه قبل از مداخله ،داشتن مشکالت قلبی -عروقی و غیبت در
جلسات آموزشی (بیش از دو جلسه) داشتند.
ابزارهای پژوهش حاضر شامل پرسشنامة جمعیتشناختی دربردارندة سن ،جنس ،وزن ،پایة
تحصیلی ،هوشبهر کودک (مراجعه به پروندة تحصیلی) ،مقیاس تبحر حرکتی برونینک س1
( )BOTMPبودند BOTMP .یک مجموعه ارزیابی بالینی است که از رایجترین آزمونهای
مورداستفاده در ارزیابی عملکرد ادراکی -حرکتی محسوب میشود ( .)35از این آزمون بهطور
گسترده در فیزیوتراپی ،کاردرمانی و روانشناسی رشد استفاده شده است .عالوهبراین ،از این آزمون
بهطور گسترده در ارزیابی نقایص حرکتی کودکان دچار فلج مغزی ،کمتوان ذهنی ،اختالالت رشدی،
اختالل بیشفعالی ،سندرم داون و اوتیسم استفاده شده است .در سال  2005میالدی ،نسخة
بازبینیشدة این آزمون به نام  BOT-2ارائه شد BOT-2 .از هشت زیرآزمون دقت حرکتی ظریف،
1. Bruininks
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تلفیق حرکتی ظریف ،چاالکی دستی ،هماهنگی دوسویه ،تعادل ،سرعت و چابکی دویدن ،هماهنگی
اندامهای فوقانی و قدرت تشکیل شده است .ابزارهای این آزمون شامل دستورالعمل آزمونگر ،فرم
ثبت ،چوب موازنه ،توپ دارای نخ ،مهرهای چوبی ،یک قطعه چوب ،جعبه ،چسب پوشاننده ،میخهای
چوبی و تختة مخصوص آن ،مداد سیاه و قرمز ،سکه ،خطکش سرعت پاسخ ،قیچی ،کارتهای
شکلدار ،بند کفش ،زیرانداز برای ایستادن ،هدف ،متر اندازهگیری ،توپ تنیس ،تختة زیردستی برای
آزمون و کرونومتر هستند .ضریب پایایی بازآزمایی مجموعه 0/87 ،و روایی آن 0/84 ،گزارش شده
است .همچنین ،اعتبار و روایی این آزمون پس از هنجاریابی ،قابلقبول و بهترتیب  0/99و 0/88
گزارش شده است؛ بهطوریکه آزمون بهصورت کمی مهارتهای حرکتی درشت و ظریف و ترکیب
آنها را بهصورت معتبر برآورد میکند (. )35
روش اجرا پژوهش به این صورت بود که ابتدا از دانشگاه معرفینامهای کتبی مبنی بر انجام پژوهش
مربوط به پایاننامه ،برای ادارة آموزشوپرورش استثنایی شهرستان جوانرود دریافت شد .بعد از
کسب مجوز از آموزشوپرورش و معرفی به مدرسة استثنایی ،جلسة توجیهی با حضور مدیر مدرسه،
معلمان و والدین برگزار شد .با ذکر ضروریات پژوهش ،رضایت کتبی از والدین و کودکان مبنی بر
شرکت در پژوهش دریافت شد .سپس 24 ،نفر از دانشآموزان براساس پروندة تحصیلی و معیارهای
ورود و خروج ،انتخاب شدند و پیشآزمون برونینکس -ازرتسکی برای آنها اجرا شد .سپس،
بهصورت تصادفی به دو گروه کنترل ( 12نفر) و آزمایش ( 12نفر) تقسیم شدند .گروه آزمایش در
 20جلسة  45دقیقهای ،سه جلسه در هفته بهصورت انفرادی در برنامة توانبخشی دوساهو شرکت
کردند .گروه کنترل درطی مدت انجام پژوهش آموزش ویژهای راجع به برنامة دوساهو دریافت
نکردند .پس از اتمام جلسات مداخله ،مجدداً آزمون برونینکس -ازرتسکی بهعنوان پسآزمون اجرا
شد.
جلسات مداخله براین اساس بود که افراد گروه آزمایش بهصورت هفتگی (سه جلسه در هفته) و به
شکل انفرادی تحتتمرین آرامسازی روانی -حرکتی دوساهو قرار گرفتند .مدت زمان هر جلسه 45
دقیقه بود که  10دقیقه مشاوره در ابتدای جلسه با هدف برقراری رابطه 30 ،دقیقه به تمرینات
حرکتی آرامسازی روانی حرکتی دوساهو و زمان باقیمانده ،به آرامسازی پرداخته شد .جلسات
بهصورتی اجرا شدند که در هر سه جلسة متوالی ،تعداد چهار تکنیک انجام شد.
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جلسات اول تا پنجم شامل چهار تکنیک زیر بودند:
و پایینآوردن شانهها)؛
 -1ئودآگه(1باال و پایینآوردن دستها در حالت درازکش)؛ -2
 -3کوکانوهینر ی( 3جلو و عقببردن شانهها و باالتنه درحالت درازکش)؛  -4سه سوراس ه4
(عقبکشیدن شانهها).
جلسات پنجم تا دهم شامل چهار تکنیک زیر بودند:
 -1کوکانوهینری (جلو و عقببردن شانهها و باالتنه درحالت درازکش)؛  -2کاتاآگه (باال و
پایینآوردن شانهها)؛  -3سه سوراسه (عقبکشیدن شانهها)؛  -4مونههیراکی(5باز و بستهکردن
قفسة سینه و کتف).
جلسات دهم تا پانزدهم شامل چهار تکنیک زیر بودند:
 -1کوکانوهینری (جلو و عقببردن شانهها و باالتنه درحالت درازکش)؛  -2زای(6کشیدن باالتنه
بهطرف جلو و دوطرف درحالت نشسته)؛  -3مونههیراکی (باز و بستهکردن قفسة سینه و کتف)؛ -4
ئودآگه (باال و پایینآوردن دستها درحالت درازکش).
جلسات پانزدهم تا بیستم شامل چهار تکنیک زیر بودند:
 -1کوکانوهینری (جلو و عقببردن شانهها و باالتنه درحالت درازکش)؛  -2زای (کشیدن باالتنه
بهطرف جلو و دوطرف درحالت نشسته)؛  -3هیزاتاچی(7ایستاده روی دوزانو و حرکتدادن باسن)؛
 -4کاتاهیزاتاچی(8ایستاده روی یک زانو و حرکتدادن باسن) (.)20،27
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش آماری توصیفی شامل فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد
استفاده شد .برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو -ویلک 9،برای همگنی واریانس
گروهها از آزمون لوی ن10و برای معناداربودن یا نبودن فرضیهها از آزمون تحلیل کوواریانس
چندمتغیره11استفاده شد .تجزیهوتحلیلها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس1.نسخة  24انجام
شد.
کاتاآگه(2باال

1. Oda-Age
2. Kata-Age
3. Kukan-No-Hineri
4. Se-So-Ra-Se
5. Mune-Hiraki
6. Zai
7. Hizatachi
8. Kata-Hizatachi
9. Shapiro–Wilk Test
10. Levene
11. Multivariate Analysis of Covariance
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نتایج
در جدول شمارة یک ،میانگین و انحراف معیار نمرات تبحر ادراکی -حرکتی کودکان با سندرم داون
در پیشآزمون و پسآزمون نشان داده شده است؛ همانطورکه در این جدول مشاهده میشود،
نمرات توصیفی آزمودنیها در پسآزمون بهبود داشته است.
جدول  -1مقايسة نمرات زيرمقیاسهای تبحر حرکتی در پیشآزمون و پسآزمون
متغیر
هماهنگی دوسویه
قدرت
سرعت ،دویدن و چابکی
تعادل
کنترل بینایی حرکتی
هماهنگی اندام فوقانی
سرعت واکنش
سرعت و دقت اندام فوقانی

پیشآزمون
انحراف معیار
میانگین
3/476
5/92
1/865
4/79
0/977
1/54
2/587
7/46
3/895
6/29
3/111
8/12
2/339
3/08
3/407
12/04

میانگین
5/99
4/84
2/21
7/75
6/54
8/42
4/04
13

پسآزمون
انحراف معیار
2/911
2/126
1/103
2/691
3/695
2/781
2/493
2/085

آزمون شاپیرو -ویلک نشان داد که همة دادههای پژوهش طبیعی هستند؛ بنابراین ،برای آزمودن
فرضیههای پژوهش و همچنین ،حذف اثر متغیر مداخلهگر (پیشآزمون) ،از آزمون تحلیل
کوواریانس استفاده شد.
جدول  -2تحلیل کوواريانس برای بررسی تأثیر تمرينات دوساهو بر زيرمقیاسهای تبحر حرکتی
شرکتکنندگان در پژوهش
متغیرها

تعادل
هماهنگی
دوسویه
قدرت

منبع
تغییرات
پیشآزمون

مجموع
مربعات

درجة آزادی

میانگین
مربعات

نوع سه

مقدار اف

معناداری

102/697

1

102/697

137/925

1

9/72

1

9/72

12/183

2

پیشآزمون

145/743

1

145/743

61/89

1

گروهها

17/413

1

17/413

1/7

4

پیشآزمون

94/668

1

94/668

222/977

1

گروهها

5/302

1

5/302

12/488

2

گروهها
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ادامة جدول  -2تحلیل کوواريانس برای بررسی تأثیر تمرينات دوساهو بر زيرمقیاسهای تبحر حرکتی
شرکتکنندگان در پژوهش
متغیرها
تعادل
هماهنگی
دوسویه
قدرت

منبع

مجموع مربعات

درجة

میانگین

تغییرات

نوع سه

آزادی

مربعات

پیشآزمون
گروهها

102/697
9/072

1
1

102/697
9/072

137/925
12/183

پیشآزمون

145/743

1

145/743

61/89

0/001

گروهها
پیشآزمون
گروهها

17/413
94/668
5/302

1
1
1

17/413
94/668
5/302

10/7
222/977
12/488

0/004
0/001
0/002

مقدار اف

معناداری
0/001
0/002

با توجه به اطالعات بهدستآمده در جدول شمارة دو ،سطح معناداری برای پیشآزمون برابر با صفر
است که این مقدار از  0/05کمتر است؛ بدینمعنا که بین پیشآزمون و پسآزمون خردهمقیاسهای
تبحر ادراکی -حرکتی نمونهها ،در سطح معناداری  0/05همبستگی وجود دارد؛ بنابراین ،برای حذف
اثر پیشآزمون بر پسآزمون و مقایسة میزان متغیر وابسته در دو گروه کنترل و آزمایش ،پس از
انجام تمرینات دوساهو توسط نمونة گروه آزمایش ،آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .آزمون
کوواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان تعادل دو گروه کنترل و آزمایش (پس از انجام
تمرینات دوساهو) وجود دارد .عالوهبراین ،نتایج کوواریانس دربارة هماهنگی دوسویه نشان داد که
بین میزان هماهنگی دوسویة نمونة دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت وجود دارد .برای دیگر
خردهمقیاسهای تبحر حرکتی در پیشآزمون و پسآزمون نیز از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده
شد .بین میزان قدرت دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت وجود دارد .عالوهبراین ،تفاوت معناداری بین
میزان سرعت دویدن و چابکی دو گروه کنترل و آزمایش وجود دارد .افزونبراین ،آزمون تحلیل
کوواریانس تفاوت معناداری را بین میزان کنترل بینایی -حرکتی دو گروه کنترل و آزمایش نشان
داد .همچنین ،تفاوت معناداری ب ین میزان هماهنگی اندام فوقانی دو گروه کنترل و آزمایش وجود
دارد .مقدار معناداری آزمون کوواریانس برای خردهمقیاس سرعت و دقت اندام فوقانی نیز معنادار
است؛ بنابراین ،بین میزان سرعت و دقت اندام فوقانی دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت وجود دارد.
درنهایت ،آزمون کوواریانس برای خردهمقیاس سرعت واکنش نشان داد که بین میزان سرعت
واکنش دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یک دوره تمرینات دوساهو بر تبحر ادراکی -حرکتی کودکان با
سندرم داون انجام شد .برای بررسی عملکرد حرکتی کودکان با نشانگان داون ،از آزمون تبحر
حرکتی بروننیکس -ازرتسکی استفاده شد .نتایج نشان داد که نمرة کلی تبحر حرکتی در پسآزمون
در گروه آزمایش در مقایسه با نمرة پسآزمون گروه کنترل بهبود یافته است؛ بدینمعناکه مداخلة
دوساهو موجب افزایش تبحر حرکتی کودکان گروه آزمایش در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون
همان گروه شده است .در این پژوهش ،تبحر حرکتی متغیر وابسته بود که از هشت حیطة هماهنگی
دوسویه ،قدرت ،سرعت دویدن و چابکی ،تعادل ،کنترل بینایی– حرکتی ،هماهنگی اندام فوقانی،
سرعت واکنش ،سرعت و دقت اندام فوقانی تشکیل شده بود .تاکنون در پژوهشی از آموزش تمرینات
دوساهو برای بهبود تبحر حرکتی کودکان با سندرم داون استفاده نشده است؛ اما برخی از پژوهشها
برای بهبود مهارتهای حرکتی کودکان با سندرم داون و سایر کودکان دارای ناتوانی ،اقداماتی انجام
دادهاند .نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر با نتایج مطالعة کومار1و همکاران ( ،)36کودونی و
اورولوگاس ،)37(2اونو و دادخواه )38(3همسو است .در پژوهشی ،دادخواه ( )33به بررسی تأثیر
برنامة دوساهو بر اصالح وضعیت جسمانی و حرکتی کودکان مبتال به فلج مغزی پرداخت و دریافت
که روش دوساهو بر وضعیت جسمانی و حرکتی این کودکان مؤثر بوده است .افزونبراین ،در
پژوهشی ،کومار و همکاران ( )36به بررسی توسعة وضعیت ایستادن کودکان با ناتوانی ازطریق
دوساهو پرداختند .آنها دریافتند که توانبخشی به روش دوساهو میتواند موجب بهبود حمایت و
بهبود وضعیت تعادل در این کودکان شود .دادخواه ( )33روش دوساهو را برای ورزشکاران معلول و
دانشآموزان ناتوان مدارس ابتدایی در ایران بهکار برد .نتیجة آموزش نشان داد که آنها از تغییراتی
در آگاهی بدن ،بیشتر بهدلیل تجربة یک شیوة جدید از عمل حرکتی که با تجربیات قبل از آموزش
متفاوت بود ،مواجه شدند و به تعادل بهتر در بدنشان دست یافتند .همچنین ،راهرفتن و دویدن و
زمان رکورد ورزش آنها بهبود یافت؛ بنابراین ،در تبیین نتایج پژوهش حاضر میتوان جنبة
جدیدبودن مداخله برای این کودکان را بهعنوان عامل اثرگذار در بهبود تبحر ادراکی -حرکتی درنظر
گرفت .بهدلیل ضعف عصبی -عضالنی در کودکان با سندرم داون و شباهت با اختالل ام.اس 4.
میتوان به یافتههای پژوهش استوئیف برگن و بکر )39(5اشاره کرد که در پژوهش خود به این
1. Kumar
2. Koudouni & Orologas
3. Ohno & Dadkhah
(4. Multiple Sclerosis )MS
5. Stuifbergen & Becker
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نتیجه رسیدند که بیماران مبتال به ام.اس .که از روشهای درمانی مکمل (تمرینات ورزشی و
تکنیکهای آرامسازی) استفاده کردند ،در سه حیطة جسمی ،شخصی و کیفیت زندگی،
پیشرفتهای زیادی داشتند .عالوهبراین ،کودونی و اورولوگاس )37(1و شاترلند و اندرسن )40(2به
این یافتهها رسیدند که تمرینات هوازی و یوگا باعث کاهش خستگی ،بهبود کیفیت زندگی ،سرعت
و استقامت راهرفتن و نیز کاهش ضعف و ناتوانی جسمانی بیماران مبتال به ام.اس .شدند و همچنین،
باعث باالرفتن سطح تعادل و توانمندی این بیماران شدند .بهبود و افزایش تبحر در مهارتهای
ادراکی -حرکتی ،بیشتر وابسته به افزایش تمرکز و توجه است .تمرینات توانبخشی روانی دوساهو
منجر به بهود توجه و تمرکز میشوند ( .)38اونو و دادخواه ( )38مطالعهای روی سه کودک با
اختالل بیشفعالی انجام دادند .این کودکان مشکالتی درزمینة تمرکزنداشتن بر بدن خود و فهم
احساس بدنی ،ناتوانی در حفظ توجه ،نداشتن ثبات عاطفی و مشکالت ارتباطی داشتند .درمان در
 18جلسه انجام شد که در این جلسات از روشهایی همچون تکنیکهای آرامسازی و تکالیف
متفاوت دوساهو درجهت تمرکز بدنی استفاده شد .درنهایت ،عالئم بهبودی در مشکالت ارتباطی،
توجه و تمرکز آگاهی بدنی در آنها گزارش شد.
در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت که تمرینات دوساهو بهگونهای طراحی شده بودند
که عالقهمندی کودکان را به آرامش روانی و انعطافپذیری جسمی و حرکتی تأمین میکردند و
منطبق بر تواناییهایشان بودند؛ ازاینرو ،آنها به انجام تمرینات و پرورش مهارتهایشان ،بدون
تحمل شکست و ناامیدی تشویق میشدند ( .)34ازآنجاییکه کودکان با سندرم داون دچار نوعی
خامحرکتی هستند ،آموزش بازی و تمرینات موجب الگوگیری و تقلید مهارتهای حرکتی کودکان
میشوند و آنان فرصت انجام این مهارت را پیدا میکنند .عالوهبراین ،تکنیکهای دوساهو با ایجاد
طراوت و آرامش در بدن باعث آرامکردن سیستم عضالنی و عصبی میشوند و با این کار از تنشهای
بهوجودآمده میکاهند .انجام تنفس عمیق به بیماران کمک خواهد کرد که عضالت شکم و سینه را
تقویت کنند و با حالتهای دم و بازدم نوعی آرامش درونی در فرد بهوجود آید .با این کار بهنوعی
تمرین مدیریت کاهش تنش در فرد بهوجود آید و کودک میتواند در هر زمانی با همین تکنیک
ساده در موقعیت تنشزا از آن استفاده کند ( .)33،38در پژوهشی که شهبازی و همکاران ()25
روش دوساهو را برای کودکان مبتال به بیشفعالی و نقص توجه بهکار بردند ،به این نتیجه رسیدند
که در این روش با بهکارگیری تالش و ارادة کودکان ،مهارتهای اجتماعی این کودکان بهتر شد و از
میزان عالئم کاسته شد .همچنین ،با بهکارگیری این روش از میزان تکانشگری این کودکان کاسته
1. Koudouni, & Orologas
2. Sutherland & Andersen
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شد .درمان دوساهو با کاهش عالئم منفی روانشناختی و افزایش توانایی کودک درجهت مدیریت
عالئم و نشانههای آن ،اجتناب بیمار را از تعامالت اجتماعی کاهش میدهد و درنتیجه ،کودک بدون
اینکه بترسد که برچسب بخورد با دیگران ارتباط برقرار میکند و احساس آرامش در روابط انسانی
در بیمار افزایش مییابد و درنتیجه ،کیفیت زندگی ارتقا پیدا میکند ( .)38افزونبراین ،این
تمرینات ،بدبینی و احساس ناکامی این بیماران را در انجام فعالیت کاهش میدهند .دوساهو با
تغییردادن تصویر بدنی بیماران از خودشان ،منجر به کاهش بیعالقگی و ایجاد انگیزه در روابط
بینفردی میشود .در تکنیکهای دوساهو ،با توجه به اینکه فرایند درمان بهصورت فردبهفرد بین
درمانجو و درمانگر صورت میگیرد ،با فراهم کردن الگوی مؤثر ارتباطی از میزان گوشهگیری این
افراد میکاهد .در تبیین نتایج پژوهش حاضر میتوان اظهار کرد که روش توانبخشی روانی دوساهو
موجب افزایش آگاهی فرد نسبت به توانمندیهای خود میشود .مهارتهای حرکتی کودکان با
سندرم داون اغلب با تأخیر است و دیرهنگام رشد میکنند و گسترش مییابند؛ اما ازنظر اهمیت و
الگوهای نوعی چندان متفاوت با همتایان خود نیستند و نیازمند مشارکت و کسب تجربه در محیطی
غنی برای بهبود فرایند رشد و تکامل حرکتی هستند؛ این نکته بهویژه برای تکالیفی که نیازمند
تعادل و وضعیت قامتی هستند ،بهصورت دوچندان احساس میشود ( .)12اگر برنامههای حرکتی
مناسبی برای مبتالیان به سندرم داون طراحی و تدوین شوند ،اغلب این کودکان به درجهای از
شایستگی درزمینة مهارتهای حرکتی می رسند .با توجه به اینکه تمرینات دوساهو منجر به بهبود
تبحر حرکتی کودکان با سندرم داون شدهاند ،پیشنهاد میشود که از این تمرینات برای بهبود این
عامل در برنامههای حرکتی این کودکان استفاده شود .نتایج این پژوهش میتواند برنامة درمانی
مناسبی برای رشد تبحر حرکتی کودکان با سندرم داون بهدست دهد که از آن میتوان در
کلینکهای توانبخشی و کاردرمانی استفاده کرد و حتی در مدارس ویژه ،مربیان تربیتبدنی از آن
استفاده کنند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که تمرینات دوساهو در ارتقای تبحر
حرکتی کودکان با سندرم داون مؤثر هستند .همچنین ،اجرای چنین مداخالت توانبخشی میتواند
از بروز مشکالت روانی ناشی از شرایط ناگوار پیشآمده جلوگیری کند و نقش مؤثری دربرابر
مشکالت ایفا کند .تبحر حرکتی شامل مجموعهای از تواناییها است که قدرت سازگاری و رفتار
مثبت و کارآمد را افزایش میدهد؛ درنتیجه ،آموزش دوساهو نیز میتواند بهعنوان رویکردی برای
بهبود مهارتهای حرکتی بهکار رود .افزونبراین ،ازآنجاییکه گروه آزمایش محدود به  24نفر از
کودکان با سندرم داون در شهر جوانرود بود و این حجم نمونه نمیتواند معرف سایر کودکان باشد،
تعمیمپذیری نتایج باید با احتیاط انجام شود .عالوهبراین ،بهعلت انجامنشدن عمل پیگیری امکان
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 پیشنهاد،بررسی اثر طوالنیمدت آموزش دوساهو بر متغیرهای پژوهش امکانپذیر نشد؛ برایناساس
. این مداخالت در طرحی پژوهشی طوالنیمدتی بررسی شوند،میشود که در پژوهشهای آتی
توصیه میشود که پژوهشگران عالقهمند تأثیر آموزش دوساهو را بر سایر حوزهها مانند پیشگیری و
 مقابله با تنش در کودکان با سندرم داون و دیگر، سازگاری، ارتقای بهداشت روانی،درمان اضطراب
 استفاده از ابزارهای، در پژوهشهای آتی، عالوهبراین.گروههای استثنایی بررسی و مطالعه کنند
.دیگر برای سنجش تبحر حرکتی کودکان سندرم داون و سنجش تأثیر آن نیز پیشنهاد میشود
تشکر و قدردانی
از تمامی شرکتکنندگان و والدین آنها که در این مطالعه صبورانه ما را در اجرای این کار پژوهشی
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of 20 sessions of Dohsa-hou
on the motor proficiency in the children with Down syndrome. The research
method was Quasi-experimental design and pretest-posttest with control group.
For this purpose, twenty-four Down-Syndrome-infected children with the
average age was 8.21 ± 3.19 were selected through convenience sampling in a
rehabilitation center in the Iranian town of Javanroud as the participants and
were randomly divided into ten equal experimental and control groups. The
experimental group participated in Dohsa-hou intervention for 20 forty- fiveminute sessions individually. After the intervention sessions posttest performed.
To analyze the data the descriptive statistics and analysis of multivariate
covariance were used. The results of covariance on the scales of perceptualmotor skills showed that significant difference between the subscales of balance,
power, coordination, speed, accuracy, and reaction time testing in control and
experimental groups. Considering that the impact of Dohsa-hou training on
motor proficiency in children with Down syndrome was verified that seems
designing and holding educational workshops and packages for training
teachers, psychologists and social workers would be beneficial while working
with the Down-Syndrome-infected children.

Keywords: Dohsa-Hou Training, Visual-Motor Control, Children with Down
Syndrome, Motor Coordination
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