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چکیده
مقدمه :کودکان نوپای مبتال به سلیاک به دلیل محرومیت غذایی و بستریهای مکرر در معرض تأخیر تکامل هستند؛ اماا برناماه و حاداقل
زمان الزم برای بهبود وضعیت تکامل این کودکان وجود ندارد.
هدف :تعیین تأثیر برنامه تحریک تکاملی بر سن تکامل حرکت ظریف در کودکان  1-3ساله مبتال به سلیاک.
روش :در این کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی در بیمارستان دکترشیخ و قائم(عج) مشهد در سالهای  ،1343-44تاأثیر برناماه تحریاک
تکامل در  55کودک  1-3ساله مبتال به سلیاک در دو گروه مداخله و کنترل ارزیابی شد .تحریک تکامل بر اساس سان تکااملی کاودک و
موقعیت وی بر روی نقشه طراحیشاده بار اسااس گایادالین ویرجینیاای غربای ( West Virginia Early Learning Standards
 )Frameworkانجام گرفت .کودک  25دقیقه تحریک مستقیم و  45دقیقه تحریک غیرمستقیم به مادت  2مااه ،هار هفتاه ساه جلساه
دوساعته دریافت کرد .سن حرکتی ظریف شرکت کنندگان توسط ابزار استاندارد سنجش تکامل شیرخوار و نوپا )Bayley Development

 )Scales of Infantبالفاصله پس از اتمام مداخله ارزیابی شد .دادهها با استفاده از نرمافازار  SPSSویارایش  11/5و آزماونهاای آمااری
تیمستقل ،منویتنی و اندازههای تکراری تحلیل شد
یافتهها :میانگین سن کودکان در گروه مداخله  20/4±4/6ماه و در گروه کنترل  20/9±4/2ماه باود ( .)p=5/64میاانگین سان تکامال

حرکتی ظریف قبل از شروع مداخله در گروه مداخله  11/2±5/7ماه و در گروه کنترل  14/7±6/1ماه بود ( 2 .)p=5/43مااه بعاد از اجارای
برنامه تحریک تکامل ،میانگین سن تکامل حرکتی ظریف در گروه مداخله ( 24/6±5/7مااه) باه طاور معنایداری بیشاتر از گاروه کنتارل
( 25/1±6/5ماه) بود (.)p<5/54
نتیجهگیری :از برنامه تحریک تکامل حاضر میتوان برای ارتقائ مهارتهای حرکتی ظریف در کودکان در معرض تاأخیر تکامال مانناد

کودکان مبتال به سلیاک استفاده کرد.
کلیدواژهها :تکامل ،تحریک تکامل حرکتی ،کودک ،سلیاک


تاریخ دریافت1344/55/27 :
تاریخ پذیرش1344/56/21 :
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تأثیر تحریک تکامل بر سن حرکتی ظریف

مقدمه
رشد و تکامل مطلوب کودک در سالهای اول عمر تأثیر اساسی
بر رفتار ،ضاری هوشای ،قابلیاتهاا و قادرت ساازگاری او در
سراسر دوره زندگی دارد ( .)1اماا تاا ساال  255 ،2515میلیاون
کودک زیر  5سال در سراسر دنیا در معرض خطر عدم دستیابی
به حداکثر توان تکاملی خود هستند (.)2
تکامل به افزایش پیشرونده در مهارت و ظرفیت کارکرد اطاال
میشود ( .)3تکامل کودک چندبُعدی است و شامل ابعاد حرکتی،
زبانی ،عاطفی-اجتماعی و شناختی میباشد ( .)3همه ایان ابعااد
تکاملی به یکدیگر وابسته اند و تغییرات در یک حاوزه بار ساایر
ابعاد تأثیر میگذارد ()4؛ به طوری که تکامل روانای -اجتمااعی
مبنا و اساس پیشرفت در سایر حاوزههاای تکااملی اسات ( )4و
تکامل حرکتی با تکامل زبان کودک ارتباط مستقیم دارد (.)5
تکامل حرکتی دارای دو بُعاد حرکات عماومی و ظریاف اسات.
تکامل حرکتی ظریف به فعالیت هایی گفته می شود که نیااز باه
حرکت های کوچکتر و مهارت ها و قابلیت های پیچیده تار دارناد.
میتوان گفت مهارتهای حرکتی ظریف مهارتهایی هستند که
کودک با دستان خود انجام مایدهاد و مایتواناد خیلای دقیا
نباشد .اغل فعالیت های کودک برای استفاده درست از دستانش
در این گروه جای دارد .به طور کلی ،هنگامی می توان گفت یک
کودک از مهارت های حرکتی ظریف برخوردار است که بتواند به
خوبی از دستانش استفاده کند و آن ها را متناس با سن خود باه
کار ببرد (.)3
تکامل کودک از هنگام تشکیل نطفه شروع میشود و در طاول
زندگی با فراز و نشی ادامه مییابد ( .)3اماا ساریعتارین دوران
رشد و تکامل در سنین کمتر از  5سال اتفا میافتد ()6؛ زیرا در
این دوران ،مغز انسان سریعاً از طری تولید نورونها ،آکسونهاا
و رشد دندریتها ،تولید سیناپسها و میلینه شدن اعصاب تکامل
مییابد؛ که سب میشود انسان در دوران کاودکی ساریعتار از
سایر سنین بیاموزد (.)4
در این بین ،دوران نوپایی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چارا
که شایستگیهای روانی و اجتماعی که در این دوره سنی تکامل
پیدا میکند اساس و تأثیرگذار بر همه یادگیریهای بعدی انسان
است ( .)7از سویی ،نوپایان با ارتقای مهارت در چند بُعد مهم از
جمله کنترل اعماال بادنی ،کسا رفتاارهاای اجتمااعپساند و
روشهااای گفتاااری برقااراری ارتباااط مواجااه هسااتند و برخ ای
مهارتها مانند ارتباطات متقابل با دیگاران در ایان دوران آغااز
می شود ( .)3کس ایان مهاارتهاای جدیاد در نوپاایی ساب
میشود توانایی تأثیرگذاری کودک بر محیط از طریا راههاایی
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مانند زبان و ارتباطات فیزیکی افزایش یابد ،کاه ساب تقویات
تکامل آنها در سایر ابعاد میشود (.)7
رشد و تکامال تحات تاأثیر عوامال متعادد بیولوریاک ،روانای
اجتماعی و خصایص وراثتی کاودک قارار مایگیارد .از عوامال
بیولوریک می توان به وضعیت سالمت و تغذیه و از علال روانای
اجتماعی به سطح تحریک تکاملی در محیط خانه ،ارتباط مادر و
کودک اشاره نمود ( .)4مطالعات نشان مایدهاد کاه مواجاه باا
عوامل خطر روانی – اجتماعی مانناد فقار ،ساوذتغذیه و کمباود
تحریک بر تکامل مغز تأثیر دارد؛ به طوری کاه مواجهاه متعادد
کودک با این خطرات در اوایل زندگی ،معماری ذهن کاودک را
تغییر می دهد و عواق ویرانگری ایجاد میکناد .کودکاانی کاه
غفلت را به صورت محدودیت مواد غذایی در دساترس و جاذب
مواد غذایی ،محدودیت فرصت هاای آموزشای تجرباه کنناد در
کسا تحصاایالت آکادمیااک ،عملکردهاای اجرایاای و توانااایی
تمرکز در بزرگسالی با مشکالتی مواجه خواهند شد (.)1 ,4
 Johnو همکاااران ( )2515در مطالعااهای بااا عنااوان «آیااا
مهارت هاای حرکتای در شایرخوارگی و خردساالی اضاطراب و
افسردگی را در دوران دبستان پیش گاویی مایکناد » باه ایان
نتیجه رسیدند بین تواناایی کاودک بارای کسا مهاارتهاای
حرکاات عمااومی و اضااطراب و افسااردگی در دبسااتان ارتباااط
مستقیم وجود دارد ( .)1مطالعات نشاان مایدهاد کاه  7درصاد
جمعیت عمومی دنیا کودکانی با مشکالت زباانی هساتند و ایان
افراد در دستیابی به موفقیت تحصایلی از هامسااالن خاود در
مدرسه ضعیف تر عمال مایکنناد ( .)11-4بناابراین اخاتالالت
تکاملی که در حوزههای مختلف (حرکتای ،روانای – اجتمااعی،
زبان) جای می گیرد؛ تأثیر عظیمی بر عملکرد فردی و اجتمااعی
شخص بر جای میگذارد (.)11
وضعیت ساالمتی کاودک از مسایر کااهش دریافات تغذیاهای،
افزایش نیازهای غذایی و کاهش فرصتهای تکاملی مایتواناد
وضعیت رشد و تکامل کودک را متأثر نماید .دیده شده است که
بروز بیماریهای مزمن در خاالل دوره رشاد ساریع ،مایتواناد
عوارض دیررس موقت یا دایم در رشد و تکامل داشته باشد (.)3
بر اساس آخرین آماار منتشار شاده در ساال  2511حادود 15
درصد از کودکان و بزرگساالن باه بیمااریهاای مازمن مباتال
هسااتند ( )12و بااا توجااه بااه بهبااود تکنیااکهااای جراح ای و
درمانهای دارویی و مراقبتی ،طول عمر این بیمااران باه طاور
قابل مالحظهای افزایش یافته است .اما تأخیر تکامل در کودکان
مبتال به بیماریهای مزمن نادیده گرفته میشاود Estella .باه
نقل از  )2551( Waymanبیاان مایکناد کاه تاأخیر تکامال
مشکل شایعی در شیرخواران مبتال به بیماریهای مرحله پایانی
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( )End-stageکبدی منتظر پیوند کبد است کاه بعاد از پیوناد
سریعاً بهبود نمییابد و بعد از پیوند نیز وجود دارد (.)13
کودکانی که به علت تأخیر تکامل ،مهارت خوردن دهاانی را باه
خوبی کس نکردهاند حتی بعد از پیوند کبد نیز تأخیر در تکامال
زبانی داشتند ( .)14این کودکان از تأخیر حرکتی شدید نیاز رناج
می برند ( .)13مشاکالت تکامال شاناختی ،حرکتای عماومی و
ظریف و عدم ساازگاری روانای اجتمااعی در جمعیات کودکاان
مبتال به فنیلکتونوری نیز همانند ساایر جمعیاتهاای کودکاان
مبتال به بیماریهای مزمن گزارش شده است (.)15
یکی از مهمترین بیماریهای مزمن و از شاایعتارین اخاتالالت
رنتیکی ،سلیاک یا آنتروپاتی حساس به گلوتن اسات .باا شاروع
مواد غاذایی جاماد نظیار غاالت و ماکاارونی در رریام غاذایی
کودکان  1تا  5ساله تابلوی تیپیک سلیاک ،اسهال مزمن (بایش
از دو هفته) دیده میشود که تظاهرات آتیپیک آن در کودکان به
صورت اختالل رشد ،کوتاهی قد ،آتاکسی ،صرع ،یبوسات (،)16
تحلیل عضالنی ،نارسایی رشد ،تأخیر در تکامل حرکتی عمومی
( )17ظاهر میشود ،که در درازمدت سب بروز اختالالت عصبی
میشود (.)11
شیوع این بیماری در سراسر دنیا افازایش قابال تاوجهی داشاته
است؛ به طوری که مطالعات اپیدمولوریک جدید نشان مایدهاد
بیماری سلیاک نه تنها مردم اروپا بلکاه جمعیات کشاورهای در
حال توسعه  -که غذای اصالی آنهاا گنادم اسات  -را نیاز باا
شیوعی مشابه با کشاورهای غربای ( )14درگیار سااخته اسات.
شیوع سلیاک در ایران یک درصد است؛ ممکان اسات افازایش
حساسیت تستهاای سارولوریک و افازایش میازان ساوذ ظان
نسبت به بیماری در تشخیصهای پزشکی دلیل ماوجهی بارای
شیوع باالی این بیماری در ایران باشد (.)25
امیناای رنجباار و همکاااران ( )2512در مطالعااهای بااا عنااوان
«غربالگری بیماری سلیاک در کودکان کرمانی مبتال به اختالل
رشد با یا بدون اسهال مزمن» دریافتند که در  11/1درصد موارد
از کودکان با تأخیر رشد آزمایشهای سارولوری سالیاک مثبات
بود ( .)16با توجه به عوارض درازمدت بیماری سلیاک بر سیستم
عصبی کودکان مبتال ( )21این کودکان اخاتالالت نورولوریاک
متعددی در ارتباط با بیماری خود دارند؛ که میتوان به هیپوتونی
( 21/6درصد) ،تأخیر تکامل ( 15/5درصد) ،اختالل بایشفعاالی
( 25/7درصد) و تیک (2/4درصد) اشااره کارد؛ کاه شایوع ایان
اختالالت در جمعیت عادی به ترتی  3/3 ،3/8و  10/5درصاد
است (.)22
 Lundbergو همکاااران ( )1474در مطالعااهای بااا عنااوان
«اختالل عضالنی در بیماری سلیاک» دریافتند که هیپوتاونی و
تأخیر حرکتی عمومی در کودکان نوپای مبتال به سلیاک مشهود
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است ( .)23عالوه بر تأخیر قابل توجه در تکامل حرکتی کودکان
مبتال به سلیاک ( ،)24این کودکان به دلیل داشاتن رریامهاای
غاذایی ساخت در انطباا بااا زنادگی اجتمااعی دچاار مشااکل
می شوند و محدودیت مواد غاذایی در ایان کودکاان منجار باه
اخااتالالت رواناای و اجتماااعی و مشااکالتی ماننااد افسااردگی،
اضطراب و احساس انزوا میشود (.)25
کودکان مبتال به سلیاک به علت محدودیتهای تغذیهای و نیاز
به بستریهای مکرر ،مستعد تأخیر در تکامل طبیعی هستند؛ چرا
که بسیاری از این تجارب در ساالهاای اولیاه زنادگی حاصال
می شود؛ که دوره بروز فیزیولوریک ویژگیهای تکاملی میباشد.
از سویی ،به علت بستری مکارر ،انازوای اجتمااعی بیشاتری را
تجربه میکنند؛ که بیشتر از سوذ تغذیاه و کمباود ریزمغاذیهاا
میتواند بر تکامل سیستم اعصاب مرکزی تأثیرگذار باشاد؛ زیارا
سب کاهش تعامالت اجتماعی ،سطح فعالیت ،رفتار اکتشاافی و
توجه کودک میشود.
همچنین به علت ابتالی طاوالنیمادت باه بیمااری و شارایط
بحرانی ،قدرت عضالت تحت تأثیر واسطههای التهابی و تغییار
در توزیع الکترولیتهایی مانند (پتاسیم ،سدیم و )...قرار گرفته و
پتانسیل عمل کاهش مییابد ()26 ,14؛ که اینها به نوباه خاود
میتواند عملکرد تکااملی کاودک را متاأثر نمایاد ( .)11ایان در
حالی است که کودکانی که در مهارتهای تکااملی پایاه تاأخیر
دارند ،در مهارتهای آتی نیز دچار تأخیر خواهناد باود ()27؛ باه
طوریکه اگر در سالهای اولیه زندگی رشاد و تکامال مطلاوب
حاصل نشود عوارض درازمادت تاأخیر تکااملی شاامل ناواقص
نامحسوس در شاناخت (اخاتالل در حافظاه کالمای و اخاتالل
توجه) و نقص در انجام حرکات ظریف قابل پایشبینای خواهاد
بود ( .)21از سویی ،تأخیر تکاملی ایجاد شده عوارض متعددی بر
جنبههای مختلف زندگی از جمله بُعاد ارتبااطی و شاغلی دارد و
میتواند زمینهساز بروز مشکالت روانشناختی متعددی از جملاه
افسردگی و اضطراب شود؛ که نهایتاً کیفیات زنادگی را در ایان
کودکان تحت تأثیر قرار میدهد (.)32
با توجه به این که تغییرپذیری در کس مهارتهای تکامل بعاد
از  3سال اول زندگی کاهش مییابد ،نیاز است تا تأخیر تکااملی
زودتر تشخیص داده شده و برای آن برنامهریزی شود .به منظور
بهبود وضعیت تکاملی و پیشگیری از عوارض تاأخیر تکامال در
کودکان ،روشهای متفاوتی به کار گرفته شده است؛ که مزایای
قابل توجه متعددی در زنادگی آیناده کاودک از جملاه تکامال
شناختی باالتر ،موفقیت در مدرسه ،کاهش نرخ جرم و جنایات و
بزهکاری و درآمد مالی بیشتر ،وابستگی کمتر خواهد داشت (,24
.)35
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از مهمترین این روشها میتوان به بهبود روابط مادر و کاودک
با بهره گیاری از تغذیاه باا شایرمادر ( ،)4موسایقیدرماانی()31
استفاده از مکملهای غاذایی و ریزمغاذیهاا ،کنتارل بیمااری،
بهبود ایمنی کاودک ،کااهش جادایی ماادر و کاودک در حاین
بستری کودک در بیمارستان ( )4و برگزاری کارگاههای آموزشی
( )32و استفاده از بسته مراقبت مبتنی بر شواهد ( )33اشاره کرد؛
که در مطالعات متعدد بررسی شده است.
تحریک تکامل یکی از روشهای پیشنهاد شده از سوی صندو
کودکان ملل متحد ( )Unicefبرای بهبود وضاعیت تکامال ()4
در سال های اخیر بیشتر مورد توجه محققاین باوده اسات؛ زیارا
تحریک تکاملی نه تنها به اصالح عملکاردی منجار مایشاود؛
بلکه ساختار را نیز اصالح میکند ()2؛ اگرچه تمامی کودکاان از
تحریک تکاملی سود می برند ،اما با توجه باه ایان کاه نیااز باه
شرایط و امکانات خاص و پرهزینهای ندارد ،برای کودکاانی کاه
والدین آن ها تحصایالت حاداقل دارناد و از نظار اقتصاادی در
سطوح پاایین جامعاه قارار دارناد گزیناه مناسا تاری باوده و
پیشبینی میشود به موفقیت بیشتری همراه باشد (.)24
 Eickmannو همکاران ( )2553در مطالعه ای با بررسی تاأثیر
برنامه تحریک روانی اجتماعی بر تکامل کودکاان فقیار شامال
برزیل نشان دادند که از طری انجام تحریکات مناس  ،میتوان
تکاماال حرکتاای و شااناختی کودکااان فقیاار را بهبااود داد (.)32
همچنین برنامه تحریاک تکامال دلبساتگی قاوی باین ماادر و
کودک ایجاد می کناد کاه از شارایط ضاروری تکامال مناسا
کودک است و سب می شود عالیم افسردگی مادران ،کودکاانی
که برنامه تحریک تکامل برای آنها انجام میشود بهباود یاباد
(.)4
منظور از تحریک تکامل به کارگیری فعالیتهای توصیه شده از
سوی متخصصین به منظور تقویت تکامال و یاادگیری کاودک
است؛ که مراق یا مراقبین به منظور ارتقای موفقیت کودک در
حصول معیارهای تکاملی به کار میگیرند و ایان فعالیاتهاا در
قال نشان دادن ،نمایش دادن و نامیدن اشایاذ جاای مایگیارد
(.)34
تحریک تکامل از طری پاسخگویی مراق و افزایش ارتباطاات
بین مراق و کودک که فرصتهای تکاملی پیچیدهتری را برای
کودک (متناس با توانایی هاایی کاه کاودک باروز داده اسات)
فراهم میکند اتفا میافتد .تحریک و ارتباط ناکافی با کاودک
می تواند بر تکامل او از طری گسیختن مادارهای ناورونی پایاه
تاااثیر بگااذارد .گساایختگی نااورونی از طریاا اناادازهگیااری
هورمون های اساترس و عکاس از مغاز اثباات شاود .تحریاک
تکاملی اولیه می تواند پروسههای عصبی-شناختی و عملکاردی
مغز را مخصوصا برای کودکان نارس تقویت کند (.)35
78

http://ebcj.mums.ac.ir/

برنامه تحریک تکاملی هنگاامی بیشاترین تاأثیر را دارد کاه در
سنین اولیه برای کودکان برنامهریزی و اجرا شود؛ زیارا در ایان
سنین ارتباط سیناپسها در مغز کامل نشده و تطاب پذیری مغاز
در این سنین بیشتر است و با انجام تحریک مناس و به موقاع
می توان این ارتباط را شکل مطلوب برنامهریازی کارد ( .)36در
این راستا Aparicio ،و همکاران ( )2552مطالعه ای با عناوان
تحریک اولیه زبان در کودکان مبتال به سندرم داون در اسپانیا بر
روی  36کودک صفر تا  7ماهه انجام دادند؛ که نتایج نشاان داد
میانگین نمره تغییارات تکامال زباان در کودکاانی کاه از سان
پایینتر در معرض برنامه تحریک زبان بودند باالتر از کودکاانی
است که در سن باالتر در این برنامه قرار گرفتند (.)37
ط کودکان قرن  21را قرن تمرکز بار توانمنادیهاای روانای
اجتمااعی و تکااملی کودکاان مایداناد و حرکات در زمیناه
ماهیتهای تکاملی را مرز دانش بیمارهای کودکان در قارن 21
معرفی کرده است ( .)31اما تعداد مطالعات در این زمیناه بسایار
محدود و تقریباً انگشتشمار میباشد و قاطعانه میتوان گفت با
این که طب نظریه سیستمها کلیت احتمال تأثیرگذاری تحریک
تکاملی بر معیارهای تکاملی مطرح است ()43؛ اما پتانسایل ایان
مداخله برای بهبود ابعاد مختلف تکامل کامالً روشن نشده اسات.
نکته مهمتر در مورد ابهامات باقیمانده در مورد تحریک تکااملی،
توجه به سن کودک است .همچناان کاه اشااره شاد مطالعاات
تکاملی راه طوالنی در پیش دارند تا ابهامات متعدد موجود در این
زمینه پاسخ داده شود .بنابراین پژوهش حاضار باا هاد تعیاین
تأثیر برنامه تحریک تکاملی بر سن تکامل حرکتای ظریاف در
کودکان  1-3ساله مبتال به سلیاک انجام شد.
روشها

این مطالعه بخشی از یک مطالعه بزرگتر از نوع کارآزمایی بالینی
است؛ که در بیمارستانهای قائم(عج) و دکترشایخ مشاهد باین
سالهای  1343-44و با هد کلی تعیین تاأثیر اجارای برناماه
تحریک تکامل بر معیارهای تکاملی کودکان  1-3ساله مبتال به
سلیاک انجام شد .هد اختصاصی مطالعه حاضار تعیاین تاأثیر
اجرای برنامه تحریک تکامل بر تکامل حرکتی ظریف کودکاان
 1-3ساله مبتال به سلیاک میباشد.
جامعه پژوهش مطالعه حاضر شامل تمامی کودکاان  1-3سااله
مبتال باه سالیاک مراجعاه کنناده باه بیمارساتان قاائم(عاج) و
دکترشیخ بود که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودناد .حجام
نمونه این پژوهش با اساتفاده از فرماول «مقایساه میاانگین دو
جامعه» تعیین شد .بارای محاسابه حجام نموناه از میاانگین و
انحرا معیار مربوط به  15کودک در مطالعاه پاایلوت اساتفاده
گردید.
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اکرم رضائيان و همکاران

میانگین سن تکامل حرکتی ظریف در گروه آزماون 14/6±3/5
و میااانگین ساان تکاماال حرکتاای ظریااف در گااروه کنتاارل
 16/1±3/2بود .حجم نمونه بر اساس اطالعات حاصال از سان
تکامل حرکتی ظریف در مطالعه پایلوت  14نفر محاسبه شد؛ که
برای اطمینان بیشتر و پیشبینی حذ  25نفر در هر گاروه وارد
مطالعه شدند .ضمناً سطح اطمینان  45درصد و توان آزماون 15
درصد در نظر گرفته شد.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از :ایرانی و سااکن مشاهد؛
تشخیص سلیاک با انجام تستهاای سارولوریک و بیوپسای از
ویلوزهای معده و در نهایت ،تأیید فو تخصص گوارش کودکان؛
سن بین یک تا  3سال؛ تمایل والدین برای شارکت کاودک در
مطالعه؛ امکان برقراری تماس تلفنی؛ زنادگی در کناار خاانواده؛
نداشتن سابقه ضربه به سر و آسفیکسی یا خاونریزی مغازی در
هنگام زایمان؛ نداشتن سوذ تغذیه شدید؛ نارس نبودن کاودک؛
نداشتن بیماری جسمی عمده یا اختاللی در سیستمهاای دیگار
بدن و اختالالت روانپزشکی.
معیارهای خروج عبارتند از :عدم تمایل کودک یا والادین بارای
ادامه مطالعه؛ بستری شدن یا جراحی کاودک در طای مطالعاه؛
تشخیص بیماری دیگر برای کاودک؛ و ایجااد تغییار عماده در
زندگی کودک مانند طال یا مرگ والادین .انتخااب واحادهای
پژوهش به صورت در دسترس (آساان) در کلینیاک بیمارساتان
قااائم(عااج) و دکترشاایخ انجااام شااد؛ و از بااین کودکااانی کااه
مشخصات آنها در بانک اطالعات کودکاان مباتال باه سالیاک
ثبت شده بود؛ و دارای معیارهای ورود به مطالعه بودناد انتخااب
شدند .بانک اطالعات کودکاان مباتال باه سالیاک توساط تایم
گوارش بیمارستان قائم(عاج) باه منظاور سافارش ناان رریمای
سلیاک و طراحی سیستم  registeryبیماران سالیاک طراحای
شده بود.
از بین  255کودکی که اطالعات آنان ثبت شده بود؛  55کودک
دارای معیارهای ورود به مطالعه بودناد .واحادهای پاژوهش باه
صااورت تخص ایص تصااادفی و بااه دو گااروه مداخلااه (دریافاات
تحریک تکامل) و کنترل تقسیم شدند .قبل از آغاز نمونهگیاری،
به هر کدام از شرکت کنندگان یک عدد اختصاص داده شد.
سپس از طری قرعهکشی ،اعداد زوج به گروه مداخلاه و اعاداد
فرد به گروه کنترل تخصیص داده شاد؛ باه طاوری کاه اولاین
کودک که دارای معیارهای ورود به مطالعه بود در گروه کنترل و
دومین کودک در گروه مداخله قرار گرفت .انتخااب ایان روش
تخصیص تصادفی به خاطر آن باود کاه قبال از آغااز مطالعاه،
تخصیص تصادفی صورت گیرد و هیچ عاملی در حین تحقی بر
آن اثر نگذارد.
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فرم مشخصات فردی شامل دادههای دموگرافیک کودک ،قاد و
وزن او بود .ابزار مورد استفاده در ایان مطالعاه «ابازار سانجش
تکامل شیرخوار و نوپای بِیلی "3بود .ابزار بِیلی که در مطالعاات
تکاملی متعدد در نقاط مختلف دنیاا باه عناوان ابازار اساتاندارد
استفاده شده اسات ،اولاین باار توساط روان شاناس آمریکاای
نانسیبیِلی در  1464باا عناوان Bayley Scale of Infant
 Developmentمنتشر شد .در سال  1443دومین نسخه و در
سال  2556سومین نسخه آن انتشار یافت (.)34
ابزار سنجش تکاملی بِیلی تکامل شناختی ،زبان (درکی و بیانی)،
حرکت ای (عمااومی و ظریااف) و رواناای-اجتماااعی و رفتارهااای
تطابقی کودک را از  16روزگی تا  42مااهگی (تاا  3ساال و 6
ماهگی) میسنجد .این ابزار برای سنجش عملکرد تکامل فعلای
کودک ،کمک به تشخیص و طرحریزی برنامهای برای کودک با
تأخیر تکاملی و ناتوانایی استفاده میشود .سنجش تکامل کودک
در قال آیتمهایی که به صورت ساناریو اجارا مایشاود انجاام
میگیرد؛ که برای کودکان کمتر از  12مااه تقریبااً  55دقیقاه و
کودکان  13ماه و باالتر بیشتر از  45دقیقه زمان الزم دارد.
قبل از اجرای آزماون بارای کاودک ،روش کاار بارای والادین
توضیح داده شد؛ تا در طول آزمون خللی ایجاد نکنند .نمرهدهی
این آزمون به این شکل انجام گرفت که وظاایف تعریاف شاده
تکاملی برای هر سنی از آسان به دشوار به صورت چاکلیسات
آورده شده است .هر آیتم به صورت یک سناریو برای کودک به
اجرا درآمد و کودک در انجام آن سناریو مشاارکت داده شاد .در
صورتی که کودک می توانست نقش پیش بینی شده در ابزار را با
موفقیت انجام دهد در انجام آن آیتم موف باوده و باه ازائ آن
یک نمره خام دریافت کرد؛ در غیر این صورت ،از آن آیتم نماره
صفر گرفت.
الزمه پیشرفت آزمون کس نمره یک در ساه آیاتم اول بعاد از
نقطه شروع است؛ در غیر این صورت ،باید یک ایستگاه به عق
برگشت .خاتمه آزمون در صورتی انجام گرفت که کاودک در 5
آیتم پشت سر هم نمره صفر گرفته باشد .در نهایت ،کاودک بار
اساس مجموع نمرات یک کس کرده در هر بُعد ،نمره خامی به
دست آورد .البته الزم به ذکر است که به آیتمهای قبل از نقطاه
شروع ،نمره یک اختصاص گرفت؛ که در جمع نمارات محاسابه
شد.
این ابزار در بُعد حرکات ظریف  66آیتم دارد ،که حداکثر امتیازی
که کودک از این بُعد تکاملی میگیرد  66و حداقل صافر اسات؛
که این نمره با استفاده از جداول مربوطه به سن تکامل کاودک
در بُعد حرکات ظریف به ماه تبدیل میشود .شرکت پیرسون که
در حال حاضر صاح امتیاز بِیلی می باشد و طراحی و انتشار آن
را بر عهده دارد ،مجموعه مطالعاتی باه منظاور تعیاین روایای و
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پایایی ابزار انجام داده است؛ که نتایج مطالعات را همراه با بسته
بِیلی ارایه میدهد .بر این اساس ،روایی محتوایی و صوری ایان
آزمون در نسخه اصلی مورد تأیید است (.)34
ساالیمانی و همکاااران ( )1342نیااز روایاای محتااوایی و صااوری
ترجمه این آزمون را با دو روش تحلیل عاملی و مقایسه نمرههاا
در گروههای سنی تأیید کردند ( .)45در ایان مطالعاه ،از نساخه
ترجمه شده فو استفاده گردید .در مطالعه حاضر نیز پایایی ابزار
به روش آزمون -بازآزمون در فاصله دو هفتاهای سانجیده شاد؛
که با  0/95تعیین شد.
برای محاسبه سن تکاملی کودک مجموع نمراتی که کاودک از
آزمون گرفت را محاسبه کرده و معادل این نمره خام باه دسات
آمده با استفاده از جداولی که در روش کار ابزار آورده شده است
به سن تکاملی تبدیل میشود.
قبل از انجام مداخله ،به منظور باه دسات آوردن راهنماا بارای
مشخص شدن خط مشی برنامه تحریک تکاملی ،به جستجو در
متون علمی پرداخته شد .نهایتاً ،گایادالین West Virginia
 Early Learning Standards Frameworkکه مرباوط
به دپارتمان دولتی سرویسهای حماایتی  -مراقبتای کاودک و
خانواده در آمریکا -به دست آمده باود انتخااب شاد .گایادالین
 West Virginiaپاس از ترجماه توساط پژوهشاگر و تأییاد
صالحیت ترجمه گایدالین از ساوی متخصصاان و باا مشاورت
صاحبنظران در حیطه تکامل کودک مانناد پرساتاران کاودک و
روان شناسان بالینی کودک ،تعدیالت فرهنگی مانناد جاایگزینی
آهنگ مکدونالدپیر با عموزنجیربا انجام شد.
بعد از تعدیالت فرهنگی با استفاده از تجربیاات و دانساتههاای
پژوهشگر ،منابع علمی معتبر اطالعاات بیشاتری باه گایادالین
تزری شد و در نهایت ،به غنای بیشتر مداخالت منجار گردیاد.
در نتیجه ،در این گایدالین بارای هار حاوزه تکامال عااطفی-
اجتماااعی (ارتباااط بااا بزرگساااالن و ارتباااط بااا همساااالن و
خودآگاهی و اعتمااد باه نفاس و احساساات ) ،حسای-حرکتای
(حرکات ریز و حرکات درشت) و زبان (گاوش دادن ،فهمیادن و
ارتباط و صحبت کردن) فعالیتهایی که پرستار و مراق کودک
میتواند در جهت تقویت هر بُعد تکاملی کودک باه کاار گیارد،
ارایه شده است.
در مرحله اجرای مداخله ،منظور از تحریاک تکااملی در مطالعاه
حاضر عبارت بود از انجام ماداخالت اساتاندارد بارای بارآوردن
نیازهای تکاملی و کمک به بروز قابلیتهای تکاملی هر کاودک
نوپاا کاه بار اسااس گایادالین ترجماه و تاألیف شاده West
Virginia Early Learning Standards Framework

انجام گرفت.
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با استفاده از گایدالین و مراحل تکامل طبیعای کاودک در 3-1
سالگی ،به تفکیک هر دو هفته ،نقشه زمانی طراحی شد ،که در
آن فعالیت هایی که کاودک بایساتی بتواناد در ایان دوره سانی
انجام دهد ،از ساده به پیچیده قرار داده شد .معیاار ورود کاودک
بر روی نقشه تکاملی سن تقویمی است .بر این اساس ،موقعیت
کودک بر روی نقشه طراحی شده مشخص شد و این نقطه آغاز
انجام مداخالت است .به این ترتی  ،با توجه به عملکرد کاودک
در آزمون بیلی ،موقعیت کودک بار روی نقشاه زماانی طراحای
شده مشخص شد و ساپس ماداخالت پاس از آن نقطاه بارای
کودک انجام شد .این فعالیتها پیچیدهتر از مهارتهایی بود که
کودک بروز میداد برای کودک انجام شد .این برنامه بارای هار
کودک به صورت مجزا اما در محیط جمعی انجام شد.
هر کودک  15تا  25دقیقه تحریک مستقیم دریافات کارد و در
صورتی که چند کودک در یک موقعیت زمانی بر روی نقشه قرار
داشتند فعالیت را به صورت گروهی اعماال کاردیم و ساپس در
اتا زیر نظر پژوهشگر و با نظارت غیرمستقیم وی باه تعامال و
فعالیت پرداختند .در  2ماه به صورت هفتهای  3جلسه  2سااعته
( )33و در روزهای زوج برگزار شد؛ به طاوری کاه  5کاودک در
پنج گروه (هر گروه  2ساعت) به اتا تحریک تکااملی آمدناد و
مداخله را دریافت کردند .در مدت انجام مداخله ،مادر کودک نیز
حضور داشت ،اماا فعالیات و مداخلاهای انجاام نمایداد و فقاط
مشاهده کننده بود.
برنامه جلسات به ایت صورت بود که )1 :برقراری ارتباط اولیه با
کودک قبل از شروع مداخله؛  )2در نظار گارفتن سان تکااملی
کودک ،که با استفاده از ابزار سنجش تکامل شیرخوار و نوپا باه
دست آمد؛  )3رجوع به نقشه زمانی مداخله تحریک تکااملی باه
منظور مشخص کردن فعالیات تاأمین کنناده نیازهاا؛  )4انجاام
فعالیت ها برای هر کودک به صورت جداگانه به مدت  15تاا 25
دقیقه توسط پژوهشگر که کارشناس ارشاد پرساتاری کاودک و
نوزاد بود ،در مرکز تکامل بیمارستان قائم(عج) (در صاورتی کاه
چند کودک در یک موقعیت زمانی بر روی نقشاه قارار داشاتند
میتوان فعالیت را به صورت گروهی اعمال کرد)؛  )5اجازه تکرار
فعالیت به صورت فردی به هر کودک در بقیه ساعت جلساه باه
مدت  45دقیقه؛  )6خاتمه جلسه.
برای مثال کودکی با سان تقاویمی  11مااه کاه سان تکااملی
حرکتی ظریف وی  17ماه بود؛ مداخالت انجام شاده در طای 2
هفته به منظور ارتقای سن تکاملی حرکتی ظریف عبارت بود از:
هفته اول :سطل ،کاسه و کیف زنانه برای کودک فاراهم شاد.
کودک با کمک پژوهشگر موارد مذکور را پر و خاالی مای کارد.
بقیه زمان مداخله وسایل فاو در اختیاار کاودک باود .کاودک

فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد.پاييز 4931؛ 39-77:)46( 5

اکرم رضائيان و همکاران

به منظاور تاأمین مالحظاات اخالقای بعاد از اتماام مداخلاه و
جمعآوری داده ها ،برنامه مداخله حاضار در اختیاار والادین قارار
گرفت تا برای کودکان در گروه کنترل نیز انجام گیرد.
تجزیه و تحلیل داده ها توساط نارم افازار  spssویارایش 11/5
صورت گرفت .ضری اطمینان مطالعه  45درصد و تاوان آزماون
 15درصااد در نظاار گرفتااه شااد .باارای بررساای دادههااا از لحااا
برخااورداری از توزیااع نرمااال از آزمااون آماااری کولمااوگرو
اسمیرنو استفاده شد .در صورتی که دادهها بر طب آزمون فاو
از توزیع نرمال برخوردار بودند از آزمونهای آمااری تایمساتقل و
آنالیز واریانس یکطرفه در صورتی که از توزیاع نرماال برخاوردار
نبودند از آزمون آماری منویتنی و ویلکاکسون برای تحلیل دادهها
استفاده شد.
یافتهها

میانگین سنی شرکت کنندگان در گروه مداخله  20/4±4/6مااه

فرصت داشت باا ساایر کودکاان گاروه تعامال داشاته باشاد و
تمرینهای مذکور را انجام دهد.
هفته دوم :لباسهای اندازه بزرگ در اختیار کودک قرار داده شد.
کودک با کمک پژوهشگر تمرین پوشیدن و درآوردن لباس ها را
داشت .بقیه زمان مداخله ،وسایل مربوطه در اختیار کودک باود.
کودک فرصت داشت که با سایر کودکاان گاروه تعامال داشاته
باشد و تمرینهای مذکور را انجام دهد.
مداخله توسط پژوهشگر و کمکپژوهشگر با مدرک کارشناسای
در رشته علوم تربیتی که عالقمند به مشارکت در طارح باوده و
تحت آموزش پژوهشگر در مورد اجرای مداخالت قرار گرفتهاند،
با نظاارت پژوهشاگر انجاام گرفات .مداخلاه در شایفت صابح
روزهای زوج هفته انجام شد.
در طی انجام مداخلاه ،گاروه کنتارل فقاط بارای ویزیاتهاای
دورهای به کلینیک مراجعه میکردند .اندازهگیاری سان تکامال
حرکتی ظریف شیرخواران قبل و  2ماه بعد و  4ماه بعد از اتماام
مداخله توسط ابزار بِیلی 3توسط پژوهشگر صورت گرفت .پس از
تعیین سن تکامل حرکتی ظریف قبال از انجاام مداخلاه ،بارای
اطمینان از همگنی دو گروه از این نظر ،مقایساه آمااری انجاام
شد؛ که تأیید گردید .دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهاای
سن و نماره تکامال حرکتای قبال از مداخلاه همگان هساتند.
همچنین قبل و بعد از انجام مداخله ،از کودکان  5میلیلیتر خون
توسط پژوهشگر گرفته شاد؛ تاا از نظار الکترولیاتهاا و آنمای
کودک بررسی شود.

و در گروه کنترل  20/9±4/2ماه بود؛ که دو گروه از نظار سان
تقویمی قبل از شروع مداخله با توجه به نتیجه آزمون تیمستقل
همگن بودند ( .)p=5/64در گروه مداخله  14دختر ( 56درصد) و
 11نفر پسر ( 44درصد) و در گروه کنترل  15نفار دختار (51/1
درصد) و  7نفر پسر ( 41/2درصد) بودند؛ که دو گروه با توجه به
نتایج آزمون مجذورکای از ایان نظار همگان بودناد ()p=5/16
(جدول .)1
همچنین دو گروه از نظر شاخصهای خونی در مراحال قبال از
مداخله ،بالفاصله و  4ماه بعاد از اتماام مداخلاه همگان بودناد
(جدول .)2


ویژگیهایدموگرافیککودکانبهتفکیکدوگروهمداخلهوکنترل

جدول:1
گروه
سن(ماه)

جنس
فراوانی مطل (فراوانی نسبی)

کنترل
انحرا معیار ±میانگین
20/9±4/2

نتیجه آزمون

مداخله
انحرا معیار ±میانگین
20/4±4/6

*p=0/69

مؤنث

مذکر

جمع

مؤنث

مذکر

جمع

(15)%51/1

(7)%41/2

17

(14)%56

(11)%44

25

**P=0/85
*تیمستقل
**مجذورکای

میانگین سن حرکتی ظریف قبل از مداخله در گروه کنترل 6/1
 14/7±ماه و در گروه مداخله  18/2±5/7ماه بود؛ کاه آزماون
تی مستقل تفاوت معناداری نشان نداد ( .)p=5/43اما بالفاصاله
بعد از مداخله میانگین سن حرکتی ظریف در گروه کنتارل ± 6
 25/1ماه و در گروه مداخلاه  24/6±5/7مااه باود؛ کاه آزماون

( .)p<5/54در ارزیااابی پیگرانااه  4ماااه بعااد از اتمااام مداخلااه،
میانگین سن حرکتی ظریف در گروه مداخلاه  31/1±4/5مااه و
در گروه کنترل  23/5 ± 5/7ماه بود؛ که آزمون تیمستقل نشان
داد که بین دو گاروه تفااوت معنااداری وجاود دارد ()p<5/551
(جدول .)3

تی مستقل نشان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد
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تأثیر تحریک تکامل بر سن حرکتی ظریف

آزمون آماری منویتنی تفاوت معناداری نشاان داد (.)p<5/551
میزان تغییر در دو مرحله بالفاصله و  4ماه بعد از اتماام مداخلاه
در گروه مداخله  6/4±1و گروه کنتارل  1/1±5/7باود؛ کاه بار
اساس نتایج آزمون آماری منویتنی تفاوت معنیداری نشاان داد
(( )p<5/551جدول .)4

میزان تغییر سن حرکتی ظریف در دو مرحله شروع و  2ماه پس
از انجااام مداخلااه در گااروه مداخلااه  6/4±1و گااروه کنتاارل
 1/1±5/7بود؛ که بر اساس نتایج آزمون آماری منویتنی تفاوت
معنیداری نشان داد ( .)p<5/551همچنین میزان تغییار در دو
مرحلااه قباال و  4ماااه بعااد از اتمااام مداخلااه در گااروه مداخلااه
 13/6±1/9و گروه کنترل  3/8±1/7بود؛ که بار اسااس نتاایج


شاخصهایخونیقبل،بعدو4ماهبعدازمداخلهدردوگروهمداخلهوکنترل

جدول:2مقایسه
گروه مداخله
گروه کنترل
تعداد
انحرا معیار  ±میانگین
تعداد
انحرا معیار  ±میانگین
متغیر
سدیم قبل از مداخله ()mEq/L
25
140/8±5/3
17
139/5±5/2

**P=0/35

سدیم بالفاصله بعد از مداخله ()mEq/L

139/5±5/3

17

140/8±5/4

25

** P=0/35

سدیم  4ماه یعد از مداخله ()mEq/l

140/6±4

17

139/1±7/8

25

*p=0/53

پتاسیم قبل از مداخله ()mEq/L

4/1±0/5

17

3/9±0/6

25

*P=0/40

پتاسیم بالفاصله بعد از مداخله ()mEq/L

4±0/5

17

3/9±0/6

25

*P=0/81

پتاسیم  4ماه بعد از اتمام مداخله ()mEq/L

3/9±0/7

17

4/08±0/5

25

* p=0/44

هموگلوبین قبل از مداخله ()gr/dl

13/5±1/5

17

12/9±1/3

25

*P=0/29

هموگلوبین بالفاصله بعد از مداخله ()gr/l

13/9±1/8

17

13/1±1/3

25

*P=0/29

هموگلوبین  4ماه بعد از اتمام مداخله ()gr/l

13/4±1/5

17

12/5±1/7

25

**p=0/29

هماتوکریت قبل از مداخله ()%

40/2±4/7

17

38/8±4/1

25

**P=0/25

هماتوکریت بالفاصله بعد از مداخله (درصد)

40/5±4/5

17

34/1±4/0

25

**P=0/13

هماتوکریت  4ماه بعد از اتمام مداخله (درصد)

40/7±4/2

17

39/2±4/1

25

**p=0/13

نتیجه آزمون تیمستقل

تیمستقل *
منویتنی**
جدول:3مقایسهسنتکاملحرکتیظریفقبل،بعدو4ماهبعدازمداخله،دردوگروهمداخلهوکنترل
مداخله
کنترل
گروه
نتیجه آزمون تیمستقل
تعداد
انحرا معیار  ±میانگین
تعداد
انحرا معیار ±میانگین
سن تکاملی (ماه)
شروع مطالعه

14/7 ± 6/1

17

18/2±5/7

25

بالفاصله بعد از مداخله

25/1±6

17

24/6±5/7

25

 4ماه بعد از مداخله

23/5 ± 5/7

17

31/1±4/5

25

نتایج آزمون آنالیز واریانس با
مقادیر تکراری

P<0/551

F=715/5

Df=1

اثر کلی

P<5/551

F=654/3

Df=1/34

اثر مرحله

P=5/54

F=4/3

Df=1

اثر گروه

P<5/551

F=6/215

Df=1/34

اثر متقابل

P=0/43
t=5/1
P=5/54
t=2/1
P<5/551
t=5/3
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جدول:4مقایسهتغییراتسنتکاملحرکتیظریفقبل،بعدو4ماهبعدازمداخلهدردوگروهمداخلهوکنترل
مداخله
کنترل
گروه
تغییرات سن تکامل حرکتی ظریف

انحرا معیار  ±میانگین

تعداد

انحرا معیار  ±میانگین

تعداد

نتیجه آزمون منویتنی

اختال قبل و بالفاصله بعد از مداخله

1/1 ±0/7

17

6/4±1

25

P<0/001

اختال قبل و  4ماه بعد از مداخله

3/8±1/7

17

13/6±1/9

25

اختال بالفاصله و  4ماه بعد از مداخله

2/7±1/5

17

7/2±1/8

25

Z=5/5
P<0/001
t=17/0
P<0/001
t=8/6

بحث
نتایج حاصل از پژوهش حاضر در زمیناه هاد پاژوهش یعنای
تأثیر برنامه تحریاک تکامال بار سان تکامال حرکتای ظریاف
کودکان  1-3ساله مبتال به سلیاک نشان داد که برنامه تحریک
تکامل به مدت  24جلساه  2سااعته بار افازایش سان تکامال
حرکتی ظریف کودکان نوپای مبتال به سلیاک مؤثر بود.
یافته های فو مشابه مطالعه فارسی و همکاران ( )2511اسات.
فارسی و همکاران نشان دادند که غنیسازی ادراکای -حرکتای
اولیه بر رشد حرکات ظریف نوزادان  5تا  1ماهه سالم ساکن در
شیرخوارگاه آمنه تهران بعد از  36جلساه مداخلاه تاأثیر مثبتای
داشت ( .)41این شباهت میتواند به دلیل ماهیت ماداخالت باه
کار رفته باشد .در مطالعه فو تعداد جلسات بیشتر ،اما کل مدت
زمان انجام مداخله کوتاهتر بوده است.
از سویی ،جمعیت دو مطالعه متفاوت از یکدیگر اسات .باه نظار
میآید چگالی باالی مداخالت در مطالعه حاضر توانسته باشد بر
تفاوت های موجود فای آمده باشد .نتایج بررسای پیگیراناه نیاز
قابل مقایسه با مطالعه فارسی و همکاران مایباشاد .در ارزیاابی
پیگیرانه کودکان ،هر دو گروه در دو مطالعه در حرکاات ظریاف
خود رشد داشته اند؛ که می تواند به دلیل رشاد وتکامال طبیعای
سیستم های گوناگون بدن مانناد عصابی ،عضاالنی باشاد؛ اماا
میزان تغییرات تفاوت معناداری در دو گروه دارد؛ که می تواند به
دلیل انجام تحریکات برای گروه مداخله باشد؛ که ساب کسا
دقی تر ،بهتر و با کیفیتتر نقاط عطف رشد حرکاات ظریاف در
مراحل بعدی نمو شده است و تأثیر پایای این مداخالت بر روی
تکامل کودک را نتیجه گرفت.
همچنااین  Yousafzaiو همکاااران ( )2514مطالعااهای تحاات
عنوان تأثیر تحریک یکپارچه پاسخگو و ماداخالت تغذیاهای در
برنامه زنان کارمند بهداشت در پاکستان بر نتایج رشد ،تکامال و
سالمت کودک انجام دادند ( .)37نتایج مطالعاه فاو باا نتاایج
مطالعه حاضر در بُعد تکامل حرکتی همسو است.
از دالیل تأثیرگذاری ،می توان توجه به نقش مادر و تغییر محیط
منزل در تکامل کودک اشاره کرد .دریافت فیدبک در مورد نحوه
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انجام بازی سب اصالح موانع ارتبااطی ماادر-کاودک و حاس
مهم بودن نقش مادر در تکامل کودک به ماادر القااذ مایشاود.
انجام بازی و تعامل با کودک سب افزایش مراقبات مساؤوالنه
میشود و مهارتهای مراق را افزایش میدهد.
مطالعه رضاییان و همکاران ( )2513با عنوان بررسی تأثیر بسته
مراقبت مبتنی بر شواهد بر تکامل مهارتهای حرکتای عماومی
شیرخواران ساکن در شیرخوارگاه ( )33با مطالعه حاضار همساو
است .جمعیت و گروه سنی کودکان مطالعه فو با مطالعه حاضر
متفاوت است؛ اما نتایج مشابهی به دست آمده است .در واقع ،هر
دو مطالعه از نقش مهارت ها ،فعالیات هاای معماول در منازل و
آمادهسازی شرایط منزل برای تکامل دفاع میکند.
بنا و اساس مداخالت گایدالین ویرجینیاای غربای کاه اسااس
انجام مداخالت مطالعه حاضر بود ،نیز بر گنجاندن فعالیاتهاا و
مداخالت تکاملی در محیط خانه و در فعالیتهای معمول زندگی
اسااتوار اساات؛ کااه مااادر و کااودک در آن بااا یکاادیگر در طاای
فعالیت های روزانه معمول تعامل دارند و با اساتفاده از وساایل و
اسباب بازی های در دسترس کودک است .با وجود ایان ماهیات
ذاتی گایدالین ویرجینیای غربی در مطالعاه حاضار باه صاورت
برنامه ریزی شده توسط پژوهشگر انجام شد و نتایج معنیدار باه
دست آمد.
نتایج مطالعه حاضر با تئاوری تکامال حرکتای «سیساتم پویاا»
سازگار است .این تئوری تغییر در رفتارهای حرکتی شایرخوار را
نتیجه تعامل شیرخوار ،محیط و وظایف شیرخوار میداند و معتقد
است عوامل عصبی و محیطی در ایجاد تغییارات تکااملی ماؤثر
هستند و نه تنها وراثت بلکه محیط نیاز در فرآیناد رشاد نقاش
دارد .طب این نظریه ،در مطالعه حاضر باا دساتکاری تجربیاات
محیطی افراد گروه مداخله که در شروع مطالعه وضعیت حرکات
عمومی مشابه گروه کنتارل داشاتند ،توانساتند در مادت زماان
مشابه از نظر حرکت عمومی پیشرفت بهتری نسابت باه گاروه
مشابه داشته باشند .این پیشرفت با غنای تجربیات محیطی کاه
از طری گایدالین حاصل شد قابل تفسیر است.
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از مهمترین محدودیتهای مطالعه حاضر ،عدم درگیری مستقیم
مادر در فرایند اجرای مداخله است .درگیری مستقیم مادر نه تنها
سب افزایش تعامل مادر کودک می شود ،بلکاه ساب افازایش
حساسیت و پاسخگویی ماادر باه کاودک و نیازهاای کاودک و
افزایش اعتماد کودک به مادر می شود .هر چند در ایان مطالعاه
بررسی نشد ،اما پیشبینی میشود که تداوم نتایج تا  4ماه بعد از
اتمام مداخله می تواند تا حادودی باه حضاور ماادر و مشاارکت
غیرمستقیم وی در مداخله مربوط باشد .چرا که در جریان حضور
در اتا مداخله برخی از مداخلهها توسط مادر یاد گرفته و ممکن
بود در منزل ادامه داده شود .در نهایات ،مکانیسام تأثیرگاذاری
مداخله حاضر در الگوریتم یک قابل نمایش میباشد.

بازی

تغییر محیط

مهارت ها ی ارتقا

بازی

دهنده




تحریک
تکامل







عوامل روانی
اجتماعی
تکامل

نتیجهگیری
در نهایت ،مطالعه حاضر نشان داد که برناماه تحریاک تکااملی
می تواند نمره تکامل حرکتی ظریف کودکان  1-3ساله مبتال به
سلیاک را افزایش دهد .نتایج حاصل از مطالعه حاضار در زمیناه
خدمات مدیریتی و بالینی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و در
دانشکدههای علوم پزشکی به منظور ارتقای داناش دانشاجویان
استفاده نمود .همچناین انجاام مطالعااتی باا محوریات ماادر و
کودک در انجام مداخالت و در سایر ردههای سنی و سایر ابعااد
تکامل توصیه میشود.
تشکروقدردانی
این مقاله منتج از پایاننامه دانشجویی مقطاع کارشناسای ارشاد
رشته آموزش پرستاری گرایش کودک و نوزاد مصاوب معاونات
پژوهشی دانشگاه علوم پزشاکی مشاهد باا کاد طارح 435524
اساااات .همچنااااین ایاااان طاااارح پژوهشاااای بااااا کااااد
 IRCT2015021521090N1در مرکااز ثباات کارآزمااایی
بالینی ایران به ثبت رسیده است .پژوهشاگران بار خاود واجا
می دانند از همکاری صمیمانه معاونت پژوهشای دانشاگاه علاوم
پزشکی مشهد و اسااتید محتارم دانشاکده پرساتاری و ماماایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکر و قدردانی نمایند.
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Abstract
Background: Toddlers with celiac disease are at risk of developmental delay due to frequent
hospitalization and food deprivation. But an appropriate program to improve development of
these children does not exist.
Aim: Determination of the effect of a developmental stimulation program on development of
toddlers’ fine motor skills.
Methods: This clinical trial conducted on 50 eligible 1-3 year-olds, who were randomly
divided into intervention and control groups (n=25 each). The intervention group received
development stimulation based on developmental age, and the toddlers’ position on the map
was designed based on West Virginia guideline. The intervention group received three
sessions of stimulation each week for two hours (20 minutes direct and 90 minutes indirect
stimulation). Bayley Scale of Infant and Toddler Development was completed immediately
after the intervention. The gathered data were analyzed performing independent t-test, MannWhitney and repeated measures ANOVA tests, using SPSS.
Results: The mean age of the intervention and control groups were 20.4±4.6 and 20.9±4.2
months (P=0.69). Before the intervention, the mean age of fine motor development in the
intervention and control groups were 18.2±5.7 and 19.7±6.1, respectively (P=0.433). Two
months after the intervention, the mean age of fine motor development in the intervention
group (24.6±5.7) was significantly higher than the control group (20.8±6) (P<0.041).
Conclusion: Developmental stimulation program can promote fine motor skills of toddlers at
risk of developmental delay with celiac disease.
Keywords: Celiac disease, Child, Development, Motor developmental stimulation
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