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مقدمه

مشکالت مراه با فلج مغزي مهموالً شامل اخرتالالت ح ري,

فلج مغزي دستهاي از نواقص و اختالالت است که بر اثرر

درک ري ,شررناختي ,بينررايي ,ارتبررا ي ,مررا نگي ,رفترراري ,و

آسيب غيرپيشرونده به مغز در حرا رشرد نرين يرا نروزاد

مشکالت اسکلتي-عضالني ميباشرد [ .]3يکري از مشرکالت

بهو ود ميآيد که شامل اختالالت دائم در پوسررر و حرکرت

مراه در اين کودکان اختالالت ح ي ميباشد .سي تم ح ري

ميباشد و منجرر بره محردوديت حرکتري مريشرود [ .]1ايرن

به عنوان پايهاي براي توسرهه مهرارت راي حرکتري درشرت

اختالالت از تولد تا دو سالگي ممکرن اسرت رد د رد [ ]2و

ميباشد و يکپارچگي حس ا براي ارائه فيردبک از پوزيشرن

شيوع آن  2نفر در ر  1111تولد در کشور اي توسرههيافتره

رروري

بدن و کنتر حرکات بره منورور تبرابو پوسرررا

تخمين زده شده است [ .]1فلج مغزي تنها يک بيمراري نبروده

ميباشد .عالوه بر اين مخره برراي پررداز

بلکه با مجموعهاي از اختالالت و مشکالت ظرا ر مريشرود.

دريافت ا العات ح ي از سي تم ح ي ميباشد تا آن را بره

* نوي نده م ئو  ،تلفن19125674819 :
تاريخ دريافت 1395/6/21 :تاريخ پذير 1395/8/17 :

ح ري نيازمنرد

Email: m_mokhlessin@yahoo.com
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کومش
پرونداد حرکتري تبرديل کنرد [ ]4و و رود مشرکل در ک رب

سوماتوسن وري در کودکان فلج مغزي در مقاي ه برا کودکران

ا العات ح ي از محيط منجر به تخريرب م رير اي ح ري

سالم ،کا ش تحريکپذيري برراي تحريکرات غيردردنراک و

ميشود که اين م ئله منجرر بره برروز مشرکالت حرکتري در

افزايش تحريکپذيري براي تحريکات دردناک را در کودکران

کودکان فلج مغزي ميگرردد [ ]5مبالهرات نيرز ارتبرا ميران

فلج مغزي را عنوان کردند بنابراين اين تغيير پررداز

مغرزي

مشکالت ح ي و مشکالت حرکتي در کودکان فلج مغرزي را

سوماتوسن وري ممکن است نشراند نرده افرزايش تحريرک

مهنادار گزار

کورتکس سوماتوسن وري در اين کودکران باشرد [ ]8فراراگو

کردند [.]5

دستهاي از اختالالت کودکان مبتال به فلرج مغرزي کره برا
حس مرتبط است ،اختالالت پرداز

ح ي است" .پررداز

) (Faragoدر زمينه پرداز

شنوايي در کودکان فلج مغزي بره

اين نتيجه رسيد که اين کودکان به علت آسيب در منا و درک

ح ي" اصبالحي است شامل روشي که سي تم عصبي مرکزي

شنيداري در نيمکره غالب مغز و يا مشکل در تکامل آن داراي

و محيبي ا العات را از فت سي تم ح ي دريافت ميکند و

آسيب گفتار و زبان اين کودکان ميباشد مچنرين مشرکل در

شامل درک ،تهديل ،يکپارچگي و سازماند ي تحريکات ح ي

پرداز

شنيداري ميتواند نواحي مررتبط برا يرادگيري ماننرد

از مله پاسخ رفتاري به درونداد ح ي ميباشند [ .]6در واقع

خواندن و نوشتن را نيز در اين کودکان تحت تاثير قررار د رد

اين پروسه نرولوژيکا امکان ا راي حرکات مناسب بردن در

[.]9

محيط را فرا م ميکند .پنج حس اوليه که از نگام تولد و ود

با تو ه به اينکه فلج مغزي شايعترين ناتواني

رمي در

دارند ،ا العات ح ري را از محريط بره مخرره و کرورتکس

کودکان ميباشد [ ]11و در نتايج مبالهات مختلف نيز گزار

حرکتي مغز ميفرستند و حس وستيبوالر و حس عمقي برراي

شده است که آسيب ح ي در کودکران فلرج مغرزي بره رور

و هيتد ي سر در فضا و آگا ي بدني ن ربت بره حرکرت و

م تقيم و غير م تقيم ميتواند بر عملکررد ايرن کودکران اثرر

ح ي،

ح ري و عمرلکررد

پوسرر به نوزاد کمک ميکند .بر اساس تئوري پرداز

گذارد اما در زمينه ارتبا ميان پررداز

عالوه بر اينکه حس وستيبوالر ،عمقي و الم ره بره حرکرات

حرکتي در کودکان فلج مغزي ا العات کافي و ود ندارد لرذا

عملکرردي فررد در محريط کمرک مريکنرد ،برا يکپرارچگي

ح ري و

درونداد اي ح ي از محيط ،کنتر حرکتي بدن را سازماند ي

دف از اين مبالهه بررسي ارتبرا ميران پررداز
عملکرد حرکتي در کودکان فلج مغزي ميباشد.

ميکند [.]4
بر اساس مبالهات انجام شده فلج مغزي عملکررد ح ري

مواد و روشها

کودک را تحت تاثير قررار مريد رد و مشرکالتي نويرر عردم

اين مبالهه توصيفي تحليلي پس از ک رب کرد اخرالز از

تشخيص لمس -فشار و بازشناسي شکل و اشيا را بره مرراه

کيمتررره پژو شررري دانشرررگاه علررروم پزشرررکي سرررمنان

خوا د داشت [ ]7کامپوس و مکرارانش در سرا  2114در

) (Ir.Semums.Rec.1395.5آغاز شد و  56کرودک  5ترا 11

کردنرد کره کودکران فلرج مغرزي

ساله داراي تشخيص پزشکي فلج مغزي به مبالهه وارد شدند.

تند و

نمونهگيري در اين پژو ش از بين کودکان مبتال به فلج مغرزي

آستانه تشخيص الم ه بااليي در دست غالب خود ن ربت بره

در شهر اي سرمنان و تهرران و از تمرام زيرر مجموعره راي

کودکان سالم دارند [ .]7ويليامز و مکرارانش نيرز در نتيجره

تق يمبندي حرکتي و توپوگرافيکرا بره رو

غيرر احتمرالي

مبالهه خود ارتبا مهناداري ميان الگوي آبنورما راه رفتن و

ساده انجام شد .پس از بررسري و تائيرد کودکران از نورر دارا

نتيجه مبالهه خود گرزار

ديستوني مهموالً ن بت به محرک ح ي کم پاسخده

ح ي در کودکران فلرج مغرزي را گرزار

بودن شرايط ورود به مبالهه ،دف از پرژو ش برراي والردين

مشکالت پرداز

کردند [ .]4در مبالهه ريکوالمه ) (Riquelmeدر زمينه پرداز

تو يح داده شد و در صورت تمايل ايشران برراي شررکت در

ز را احمديزاده و مکاران
پژو ش فرم ر ايتنامه توسط آن ا امضا شد و پرسشنامره

اين آزمون  5گروه سني را شامل ميشود :کمتر از  2سا  ،بين

ح ي هت تکميل در اختيرار آنران قررار گرفرت و

 2تا  4سا  ،بين  4تا  6سا  ،بين  6تا  12سا و  12ترا 18

پرداز

تهيين سبوح سي تم بقهبندي عمرلکررد حرکتري درشرت و

سا  .اين سامانه بقهبندي توسط د قان و مکاران در سرا

دستي کودکان نيز توسط کار درمانگران انجام شد.

 2119به زبان فارسي تر مه شده و پايرايي براالي آن تائيرد

بقهبندي عملکرد حرکتي درشت برا اسرتفاده از سي رتم

شده است [.]14

بقهبندي عملکرد حرکتي درشرت (Gross Motor Function

 MACSبه اينکه چبور کودکان فلج مغرزي از دستانشران

) Classification System) (GMFCSو توانررايي مهررارت

براي کنتر اشيا در زندگي روزمره استفاده ميکنند ،ميپردازد.

حرکتي دستي يا استفاده از سي تم بقهبندي توانرايي حرکرت

 MACSتوانايي کلي کودک براي کنترر اشريا را بقرهبنردي

دستي)(Manual Ability Classification System) (MACS

ميکند ،نه ر دست به ور داگانه؛ کره از سربح ( 1کرودک

ارزيابي شد .اين دو ت رت در سرا  1997برراي اولرين برار

اشياء را به راحتي و با موفقيت کنتر ميکنرد) ترا ( 5کرودک

راحي شرد [ .]11روايري محتروايي ن رخه گ رتر يافتره

قادر به کنتر اشيا نميباشد و توانايي کمي در انجام کار راي

 GMFCSتوسط پالي انو ) (Palisanoدر سرا  2118مرورد

ب يار ساده دارد) کودکان را بقهبندي ميکند و براي کودکران

تائي رد قرررار گرفررت [ ]12و روايرري و پاي رايي خررون ن ررخه

 4تا  18ساله استفاده ميشرود MACS .توسرط رصرافياني و

گ تر يافتره  MACSنيرز در سرا  2116توسرط الياسرون

مکاران در سا  2116به زبان فارسي تر مره و روايري آن

) (Eliassonتائيد شد [.]13
 GMFCSبراي کودکان فلرج مغرزي ،برر اسراس حرکرت

بررسري شررد پايرايي بازآزمررايي در مرورد درمررانگران 1/97
گزار

شده است [ .]15در سبح  1کودک اشياء را به راحتي

خودانگيخترره ،بررا تاکيررد بررر نش ررتن ،ابره ررايي و حرکررت

و با کنتر مرريکنررد .در سرربح  2کودک بيشتر اشياء را کنتر

پايهگذاري ميشود .در زمان تهريف سرامانه بقرهبنردي پرنج

سرعت ميکند ،اما تا اندازهاي کيفيت و تکميل فهاليت است

سبحي ،اصليترين مهيار اين بوده اسرت کره تفراوت را برين

کا ش يافته اما نوز استقال

در فهاليت اي روزمره حفﻆ

سبوح بايد در زندگي روزمره مهنيدار باشرند .تفراوت را برر

ميشود .در سرربح  3کودک اشياء را با کنتر ميکند و نيازمند

اساس محدوديت اي عملکردي ،نياز به وسايل کمک حرکتي

کمک براي آمادهکردن و يا اصالح است در انجام فهاليت ا

دستي (مثل واکر ا ،کراچ ا ،يرا عصرا ا) يرا وسريله حرکتري

دارد .عملکرد به لحاظ کيفيت و کميت کند است .در سررربح 4

چرددار و به ميزان کمتر با کيفيت حرکت تهريرف مريشروند.

کودک فقط ميتواند کار اي خيلي ساده را انجام د ررررد که يا

استفاده از اين آزمون آسان ميباشرد و يکري از آزمرون راي

موقهيت از قبل ،آماده شده باشد و يا از وسايل کمکي هت

مهتبر است و به ور وسيع در سبح بينالملل بکرار مريرود و

انجام فهاليت استفرراده گردد .در سرربح  5کودک قادر به کنتر

اين سي رتم کودکران را در عمرلکررد حرکتري از ( 1حرداکثر

اشيا نميباشررررد و توانايي کمي در انجام کار اي ب يار ساده

استقال در عملکرد حرکتي) تا ( 5حداقل استقال در عملکرد

دارد [.]15

حرکتي) بقهبندي ميکند .در سربح  1بردون محردوديت راه

پرسشنامه و هيت ح ي در سا 1999توسرط وينردان
ح ي دارند

ميروند ،در سبح  2با محدوديت ا راه ميرود ،در سبح  3با

براي کودکاني که احتما و ود مشکالت پرداز

استفاده از يک وسيله کمرک حرکتري دسرتي راه مريرود ،در

ساخته و منتشر شده است .اين پرسشنامه که شامل 125آيتم

سبح  4حرکت کردن به تنهايي با محدوديت ايي مراه اسرت

است به ارزيابي و هيت ح ي کودکران برين  3ترا  11سراله

و ممکن است از وسيله حرکتي موتروردار اسرتفاده کنرد و در

ميپردازد دان در سا  1999نتايج پرسشنامره در  9فراکتور

سبح  5کودک با يک صندلي چرخدار دستي ابه ا ميشود.

بقررهبنرردي کرررد کرره ک ررب نمررره پررايين در ايرن  9فرراکتور

لد  ،18شماره ( 2پياپي  ،)62پائيز  1395ويژهنامه توانبخشي

کومش
نشاند نده مشکالت پرداز

ح ي در آن مورد ميباشد .اين

دو  .1ميانگين و انحراف مهيار و درصد نمرات ک ب شده در  9فاکتور
ح ي ()n=56

پرداز

 9فاکتور به ترتيب شامل :حرس لبري )،(Sensory Seeking

انحراف مهيار±

درصد نمره ک ب

ميانگين

شده ()%
83

واکررنش عررا في ) ،(Emotional reactivityتررون و تحمررل

متغير ا

عضرالني ) ،(Low muscle tone and enduranceح اسريت

حس لبي

71/55±9/68

حررس د رراني ) ،(Oral sensory sensitiveبرريتررو هي و

واکنش عا في

57/21± 9/29

71/5

حواسپرتي ) ،(Inattention and distractibilityرهف ثبرت

تون وتحمل عضالني

27/14±8/48

61

ح رري ) ،(Poor sensory registrationح اسرريت ح رري

ح اسيت حس د اني

41/86±7/15

91

بي تو هي وحواس پرتي

27/23± 4/31

77/8

هف ثبت ح ي

31/66± 4/17

76/65

زمان تکميل اين پرسشنامه توسط مراقرب کرودک 15ترا 21

ح اسيت ح ي

15/61±4/15

78/15

بي تحرکي

11/82±4/91

54/1

دقيقه است و زمان امتيازد ي براي متخصص 31دقيقره اسرت.

درک حرکات ظريف

11/61±3/18

77/4

) ،(Sensory sensitivityبرريتحرکرري ) (Sedentaryو درک
حرکرات ظريرف ) (Fine movement perceptionمريباشرد.

ريب آلفاي کرونباد براي تمام ق مت برين  1/47ترا 1/91
بهدست آمده است در ايران ريب آلفاي کرونباد براي تمامي

دو  .2ريب مب تگي بين نمرات ک ب شده در  9فاکتور پرداز
ح ي و توانايي حرکات درشت و دستي کودکان فلج مغزي

ق ت ا بين  1/47تا 1/97آمده است [ .]16اين پرسرشنامره
براي بررسي توانايي پرداز

GMFCS

ح ي کودکان فلج مغرزي ابرزار

مولفه ا

ريب مب تگي

MACS

ريب مب تگي

پيرسون

اسپيرمن

حس لبي

1/17

1/14

واکنش عا في

1/112

1/11

تون وتحمل عضالني

**-1/52

**-1/57

ح اسيت حس د اني

-1/18

**-1/31

بي تو هي وحواس پرتي

-1/17

-1/13

از آزمون اي پارامتريک ( ريب مب رتگي پيرسرون) برراي

هف ثبت ح ي

**-1/41

*-1/31

بررسي ارتبا ميان متغير اي استفاده شد و حرکات دسرتي از

ح اسيت ح ي

-1/17

-1/12

توزيع نرما پيرروي نکررده و از آزمرون راي نانپارامتريرک

بي تحرکي

**-1/54

**-1/51

درک حرکات ظريف

1/15

-1/13

مناسبي ميباشد [.]17
کليه داده ا با استفاده از نرمافرزار  SPSSورژن  22آنراليز
گرديد .بر اساس نتايج آزمون کلموگروف اسرميرنوف و رسرم
ي توگرام توانايي حرکات درشرت و نره فراکتور مربرو بره
پرسشنامه پرداز

ح ي از توزيع نرما پيروي کرده بنابراين

( ررريب مب ررتگي اسررپيرمن) بررراي بررسري ارتبررا ميران

*P<0/05, **P<0.01

متغير اي استفاده شد.

نتایج
در اين پژو ش  46کودک فلرج مغرزي اسپاسرتيک و 11
کودک فلج مغزي دي کينتيک شرکت داشتند ميانگين (انحراف
مهيار) سن کودکان  ،)1/9( 7/14توانايي حرکت درشرت 2/7
( )1/33و توانايي حرکت دسرتي  )1/26( 2/55بروده اسرت.
ا العات مربو به نمرات ک ب شده در  9فراکتور پررداز
ح ي در دو  1آمده است.

مان ور که دو  2نشان ميد رد رريب مب رتگي
پيرسون بين  GMFCSبا هف ثبرت ح ري ( ،)1/41ترون و
تحمررل عضررالني ( )-1/54و ب ريتحرک ري ( )-1/55مهنررادار
ميباشد ( .)P<1/15بنابراين ر چه کودک فلرج مغرزي نمرره
 GMFCSباالتري ک رب کنرد (و رهيت بردتر حرکتري) ،در
پرداز

ح ي نمره پايينتري را ک ب کرده است (ک ب نمره

پايين در پرسشنامره پررداز
پرداز

ح ري دان بيرانگر مشرکالت

ح ي ميباشد) و رريب مب رتگي اسرپيرمن برين

ز را احمديزاده و مکاران
 MACSبا تون و تحمل عضالني ( ،)-1/56ح اسريت حرس

حواس بينايي ,وستيبوالر و ح ي پيکري به منوور ارتبا برا

د اني ( ،)-1/31هف ثبت ح ري ( )-1/29و بريتحرکري

محيط و انجام حرکات دفمند و عملکردي ميباشرد ]21[ ،و

( )-1/49مهنادار ميباشد ( )P<1/15بدين مهنا کره رر چره

چون کودکان فلج مغزي که نمريتواننرد تحريکرات ح ري را

کودک فلج مغزي نمره  MACSباالتري ک ب کند در پرداز

يکپارچه کنند اين م ئله است برونداد حرکتي آنران را تحرت

ح ي نمره پايينتري را ک ب کرده است.

تاثير قرار مريد رد [ .]22کريم ) (Kimنيرز در مبالهره خرود
مشکالت پررداز

ح ري در کودکران فلرج مغرزي داپلرژي

بحث و نتيجهگيري

اسپاستيک در مقاي ه با کودکان نرمرا را تائيرد کررده اسرت

نتايج مبالهه مرا نشران داد کره مهرارت راي حرکتري در

[.]23

کودکان فلج مغزي با فاکتور اي تون و تحمل عضالني پرايين،

از آن ا که مهارت اي عملکردي کودکان فلج مغرزي برا

هف ثبت ح ي و بيتحرکي ارتبرا مهنرادار دارد (نمرودار

مهارت حرکتي درشت و دسرتي ارتبرا مهنرادار دارد [ ]24و

شماره )2عالوه بر اين بين توانايي حرکات دستي با ح اسيت

سبح عملکرد حرکتي درشت فاکتور علي مهلولي در برونرداد

حس د اني نيز ارتبا مهنادار و ود دارد.

عملکردي ميباشد [ ]19بنابراين ميتوان گفت ارتبا مهنادار

کودکان فلج مغزي به علت آسيب سي تم عصربي مرکرزي

ميان بيتحرکي و تون و تحمل عضرالني برا و رهيت حرکتري

دچار اختال در تون و سيته عضالني ميشوند کره اغلرب بره

ممکن است به داليل علي-مهلولي ايجراد و يرا تشرديد شرده

اسپاستي سيتي منجر ميشود [ ]18و چون بين شدت اسپاستي

باشد.

سيتي با مهارت حرکتي درشرت ارتبرا مهنرادار و رود دارد

ررهف ثبررت ح ري نشرراند نررده آن اسررت کرره کررودک

[ ]19و بيشتر کودکان مورد مبالهه ما از نوع اسپاستيک بودند

محرک اي ح ي را به اندازهي کافي ثبت و درک نمريکنرد و

بنابراين ارتبا ميان فاکتور تون و تحمل عضالني برا مهرارت

نياز به محرکات شديد هرت تحريرک شردن حرواس دارد و

حرکتي درشت مهنادار مشرا ده شرد .گروردون ) (Gordonو

چون توانايي حرکات واب تگي زيادي به ميزان آستانه ح ري

کردنرد ح اسريت

کودک دارد لذا ارتبا بين ثبت ح ي و مهارت راي حرکتري

حس الم ه در عملکرد دستي ا ميت دارد و شدت اسپاسرتي

مهنادار مشا ده شده است .مبالهات نيز نشان دادند که تحريک

سيتي در عملکرد دستي ميتواند نقرش مروثري داشرته باشرد

مناسب گيرنده اي ح ي ميتواند تاثير مثبتري برر عمرلکررد

[.]21

حرکتي کودکان فلج مغزي داشته باشد [ ]25از رفي يکري از

مکاران م راستا با مبالهه حا ر گزار

فاکتور بيتحرکي نشاند نرده تروان و تمايرل کرم کرودک

دالي رل و ررود مشررکالت ح رري در کودکرران فلررج مغررزي،

ن بت به حرکت است و کودکي که نمره پاييني در اين فراکتور

محدوديت اي حرکتي ميباشرد زيررا ايرن کودکران تجرارن

ک ب کند ،فهاليت اي نش ته و آرام را تر يح ميد رد [.]16

حرکتي کمتري دارند که توسهه حس حرکت را در آنان محدود

کودکان فلج مغزي داراي مشکالت حرکتي مانند اسپاستيسيتي

کرده است مچنين محدوديت اي حرکتي باع

ميشرود ترا

و هف ميباشند که اين دو عامرل دامنره حرکتري را محردود

اين کودکان موا هه ح ي کمتري داشته باشند که ايرن م رئله

کرده و کنتر حرکتي انتخابي را از بين ميبرد در نتيجه باعر

تجرارن ح ري را در کره در نقشره سوماتوسن روري مغرز و

از دست رفتن عملکررد حرکتري درشرت [ ]19و برروز و يرا

ساختار مغز نقش دارد را در آنان محردود خوا رد کررد []26

تشديد بيحرکتي ميشود .عالوه بر اين کنترر پوسرررا کره

بنابراين محدوديت اي حرکتي در مشرکالت ح ري کودکران

يکي از بارزترين مشکالت فلج مغزي است و نقش مهمري در

فلج مغزي نقش دارد و مشکل ثبت ح ي و محدوديت حرکتي

اختالالت حرکتي اين کودکان ايفا ميکند نيازمنرد يکپرارچگي

ميتوانند سيکل مهيون و عامل تشديدکننده يکديگر باشند.

لد  ،18شماره ( 2پياپي  ،)62پائيز  1395ويژهنامه توانبخشي

کومش
پريرا ) (Pereiraو مکاران گرزار

کردنرد کره ارتبرا

م تقيم بين آستانه تشخيص رنگ و نمرره عمرلکررد حرکتري

نتايج اين پژو ش نشان داد که بين مهارت اي حرکتري و
تون و تحمل عضالني ،بيتحرکي ،هف ثبرت ح ري ارتبرا

درشت در کودکان فلرج مغرزي و رود دارد .از آن رايي کره

مهنادار و ود دارد .با تو ه به ارتبا ميان پرداز

آستانه درک در افراد به ميزان ثبت ح ي واب رته اسرت []27

مهارت اي حرکتي در کودکان فلج مغرزي بنرابراين بره کرادر

ميتوان نتيجه گرفت که داده اي مبالهه مذکور و مبالهه حرا

درمانگران که بيشترين نقش را در درمان ايرن کودکران ايفرا

حا ر با يکديگر م و بوده و ر دو به و ود ارتبرا برين

ميکنند توصيه ميشود که در برنامه راي درمراني برراي ايرن

ميزان ثبت ح ي و آستانه درک با عملکررد حرکتري درشرت

کودکان و هيت ح ي آنان را مورد تو ه قرار د ند زيررا بره

اشاره ميکنند.
پرداز

نور ميرسد ارتبا ميان پرداز

ح ري و

ح ي با مهارت اي حرکتي،

حس د اني نشان مريد رد کرودکي کره نمررهي

اين کودکان را در سيکل مهيوبي در هرت تشرديد مشرکالت

پاييني در اين فاکتور ک ب کند ن بت به هم و بو و دماي غذا

حرکتي قرار داده است بنابراين اميد اسرت ايرن نترايج بتوانرد

ح اسيت زيادي دارد .با تو ه به اينکه منشا روابط بين گفتار

آغازي برراي ا رراي پرژو ش رايي در زمينره درمران راي

و ژست ا از روابط اوليه دست به د ان شکل مريگيررد و بره

پرداز

ح ي و بررسي تاثير آن بر مشکالت حرکتي کودکان

تدريج نگامي که د ان براي گفتار مهنادار به کار ميرود اين

فلج مغزي باشد.

روابط باقي ميماند و تقويت ميشود .دست و د ان ر دو در
فهاليت شناختي زبان به صورت دو انبره فهاليرت دارنرد کره

تشكر و قدردانی

منشا اين واب تگي شناختي پيوند ح ي عصبي اوليه برين ايرن

بدين وسيله از دانشگاه علوم پزشکي سمنان بابت حمايت

دو سي تم است [.]28

مالي اين رح تحقيقاتي سپاسگزاري مريشرود رمچنرين از

مچنين نتايج اين مبالهه نشان داد که برين حرس لبري

پرسنل مرکز آموزشي توانبخشي به آفرين ،کلينيک توانبخشي

(نياز کودک را بره انرواع محرکرات ح ري) ،واکرنش عرا في

با بايي و کلينيک توانبخشي رعدالغدير بابرت مکاريشران

(واکررنش شررديد ن رربت برره م ررائل عررا في) ،بريتررو هي و

در اين پژو ش تشکر و قدرداني ميشود.

حواسپرتي (از دست دادن تمرکرز برر اثرر عوامرل محيبري)،
ح اسيت ح ري (واکرنش شرديد بره محررک راي سي رتم
وستيبوالر و عمقي) و درک حرکات ظريف ( هف مرا نگي
چشم و دست) با مهارت راي حرکتري کودکران فلرج مغرزي
ارتبا مهنادار و ود ندارد.
از آن ا که اين مبالهه در گروه سني  5تا  11سرا ا ررا
شد تهميمپذيري نتايج آن محدود خوا د بود مچنين با تو ه
به اينکه درصدي از کودکران فلرج مغرزي داراي در راتي از
عقبماندگي ذ ني ميباشند و اين کودکان در پرداز

ح ري

با کودکان نرما تفاوت ايي دارند که در اين مبالهره بررسري
نشده بود؛ پيشنهاد ميگردد پژو شگران در مبالهات آينده اين
متغير را نيز در کودکان فلج مغزي مورد بررسي قرار د ند.
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Introduction: Although movement disorders and abnormal postural are the main features of children
with cerebral palsy but many of them have sensory problems too, so the purpose of this study was to
investigate the relationship between sensory process and motor skills in children with cerebral palsy.
Materials and Methods: In this descriptive-analytic study, 56 children with cerebral palsy aged 5 to 10
were studied. The gross motor function was assessed using the gross motor function classification system,
manual ability was assessed using manual ability classification system, intensity of spasticity was evaluated
using modified ashworth scale and sensory process was assessed by sensory profile questionnaire.
Results: The results of this study showed that the gross motor function and manual ability of children
with cerebral palsy are related to low muscle tone and tolerance, poor sensory registration, and sedentary,
significantly. Findings also demonstrated a significant relationship between manual ability and oral sensory
sensitive in children with cerebral palsy (p<0.01).
Conclusion: According to the significant relationship between motor skills and sensory processing in
children with cerebral palsy, it is recommended to evaluate both motor and sensory skills during the
management and rehabilitation of these patients.
Keywords: Sensory Process, Motor skills, Cerebral Palsy, Child
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