
      ان دختر و آموزدانشافزایش میزان تمرکز دیداری در  رانی و نقش آن برورزش گوی

 مبتال به سندرم داونپسر 
 

 3زیبا محمدیو  2ساناز دهقان، 1مریم کیائی                                  

 

 بوشهر شهرستان پرورش و آموزش ، بوشهر واحد بوشهر اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی یت مدیر یش گرا یتی ترب علوم ارشد کارشناسی-1

 بوشهر شهرستان پرورش و آموزش شهررضا، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه کاربردی شیمی ارشد رشناسی کا2-
 ziba.mohammadi666@gmail.com. لنگه بندر واحد ی،الماس آزاد دانشگاه تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی: مسئول یسنده نو-3
 

 چکیده

. این دارد به همراه مختلف درجات با را ذهنی ماندگیعقب همیشه که است مادرزادی یکروموزوم اختالالت ترینمتداول از داون سندرم

 پذیرد. بنابراین طراحی تواند انجامنمی الزم تمرکز و توجه بدون یادگیری و فرآیند در زمینه یادگیری بوده فراوانی دارای مشکالت کودکان

 یمطالعه بررس نیهدف از ا  باشد.می جامعه افراد از طیف این به کمک برای ملعوا مهمترین افزایش تمرکز و توجه از های مناسببرنامه

مبتال به  آموزدانش 24 ،یتجرب قیتحق نیدر ا. داون استمبتال به سندرمبهبود حافظه و توجه در کودکان بر  رانی ورزش گوی ریتأث

و به عنوان نمونه  ستان هرمزگان به صورت تصادفی انتخاب گردیداز دو مرکز آموزش کودکان استشنایی ا پسر( 12دختر و  12) داونسندرم

نفره تقسیم شدند )دو گروه آزمایش و  6گروه  4ان به آموزدانش. سال بود 13تا  9شرکت کنندگان  یمحدوده سن در دسترس قرار گرفتند.

دار یا ه کنترل استفاده شد. از آزمون مربعات دنبالهآزمون با گروآزمون و پسدو گروه کنترل(. پژوهش از نوع آزماشی بوده و از طرح پیش

 قهیدق 45جلسه  10در  شیگروه آزما یبرا رانیگوی پیرون برای سنجش تمرکز دیداری کودکان استفاده شد. آزمون-آزمون دقت تولوز

های آزمون گروهین میانگین نمرات پسنتایج نشان داد که ب .روزمره را انجام دادند یهاتیفعالدر این مدت فقط و گروه کنترل  انجام شد

ان اثر مثبت و آموزدانشرانی بر افزایش تمرکز دیداری داری وجود داشت. بدین معنا که اجرای بازی گویآزمایش و کنترل تفاوت معنی

  .دیداون را بهبود بخشدرمسنبه  مبتال کودکان تمرکز و توجهتوان یم رانیورزش گوی گیری از دار داشته است. بنابراین، با بهرهمعنی

 تمرکز دیداری رانی،ورزش گوی ،سندرم داون :یدیکلمات کل



 مقدمه 

به باشد یعنی در هر سلول می 21 کروموزومجفت در  یکروموزوم اضاف کی جهینتکه است  یکیژنت یماریب کی سندرم داون

 میعال یدارا یماریب نی. اشودیم دهینام 21 یزومیتر یدر اصطالح علمو کروموزوم وجود دارد  47 تعداد کروموزوم 46 یجا

عمده و زودرس که در  می. از جمله عالباشدیها معملکرد ارگان ایدر ساختار  فیا خفیعمده  یهایمختلف از جمله ناهنجار

فک و  یهایجار. ناهنباشدیرشد و نمو م ریو تأخ تیمحدود زیو ن یریادگیوجود مشکالت  شودیمشاهده م مارانیهمه ب باًیتقر

 یامدهایاز پ زیها نو عفونت یلوسم مر،یآلزا رینظ هایماریاز ب یبه انواع شتریب یو خطر ابتال یعروق یقلب یهایصورت، ناهنجار

پی  گریافراد مبتال به سندرم داون با افراد د نیبه درک تفاوت ظاهر ب  1866داون در سال  بار دکتر نی. اولباشندیم یماریب نیا

از  یدارند، برخ تفاوت سایر افرادمتوجه شد که افراد مبتال به سندرم داون با  1959در سال  ژروم لژونپروفسور  نیهمچن برد.

 یگروه از کودکان توان ذهن نیا .است ذهنی یهایژگیمربوط به و گریشود و بخش دیظاهر م یهایژگیها مربوط به وتفاوت نیا

به سندرم  انیاز مبتال یهستند. تعداد کم متوسطتا  فیخف یذهن یه طور معمول دچار ناتواندارند و ب نیانگیاز حد م ترنییپا

با تاخیر سپری افراد  رینسبت به سارا  یو جسم یرشد ذهن این افراد مراحل بنابراین هستند. یذهن دیشد یداون دچار ناتوان

 با همساالنشان سهیمقااین افراد در در  گرید یهاتیلکردن و فعا یصحبت کردن، باز ،یرو ادهینشستن، پ یادگیریو کنند می

مورد از  1000در  کیتا  600در  1 نیب سندرم ما نیبروز ا زانیمتوسط م. (Mehralitabar et al., 2016گیرد )دیرتر صورت می

 دروجود  نی. با اابدییم شیسن مادر افزا شیتر و باافزادر مادران جوان کم زانیم نیاست که اتولد نوزادان زنده گزارش شده

کننده سندرم داون، جدا نشدن  جادیا یاصل علت .شوندیسال متولد م 35 ریبه سندرم داون از مادران ز انیحدود دو سوم مبتال

 ،یپدر یزمیو ییعدم جدا ن،یسن مادران رابطه دارد، در کنار ا شیخطر با افزا نیاست که ا یمادر 21شماره  یهاکروموزوم

سندرم داون  یکیژنت یماریبه ب انیمبتال .باشد تواندیم زیها نکروموزوم نیب ییجابجا ای یتوزیم ییاصل از عدم جداح سمییموزا

و  رودبشمار می کودکان بین در هاسندرم شایعترین از داون . اگرچه سندرمکنندیسال عمر م 35تا  32به طور متوسط، حدود 

 در صورت ولی برخوردارند کمتری هوشی بهره و از بوده  خاصی هوشی و رفتاری ،عاطفی فیزیکی، دارای خصوصیات این افراد

و  باشند داشته افراد جامعه دیگر کنار در را کارآمدی و شاد طبیعی زندگی توانندمی پرورش صحیح و موقع به و مناسب اقدامات

 خانواده خود، برای زندگی توانند دراستعدادها، می صحیح بکارگیری با کنند تحمیل خانواده و جامعه بر اضافی بار اینکه به جای

و معلومات تخصصی الزم دهد که استفاده از امکانات یشواهد نشان م(. Mohammadi et al., 2015باشند ) مفید جامعه حتی و

تا برای جامعه افرادی  ها به وجود آوردتوان کفایت الزم را در آنباشند و می داشته کودکان تربیت این بر مثبت تاثیر توانندمی

های اصلی در آموزش، پرورش و توان بخشی کودکان های ورزشی هدفمند، یکی از حیطهمفید و کارا باشند. تربیت بدنی و فعالیت

های منظم بدنی در سالمت های اخیر، با توجه به تاثیرهای تایید شده فعالیترود. در دههو دانش آموزان استثنایی به شمار می

های روانی و فرآینداجتماعی شدن این های ثانویه، تحول بهنجار شخصیت، شکوفایی ظرفیتی، پیشگیری از معلولیتجسمان

ها مقوله تربیت بدنی و ورزشی کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه مورد توجه فراوان قرار گرفته است )یوسفی اصفهانی و گروه

ها و های کوچک تمرین و بازی و مشارکت فعال آنان در موقعیتکودکان در گروه قرار دادن اینبنابراین  (.1386سیما، کرم

 یهابرنامهمطالعات نسبتا خوبی صورت گرفته و ها، مهارت نیبهبود ا یبرا. فضاهای حرکتی متناسب برایشان بسیار مفید است

 تحول برای ایپایه و یادگیری اساس را الیتفع و حرکت آیرز، جین ، هارتمن کفارت، مانند . پژوهشگرانیاستارائه شده الزم 

 مراحل در هم آن حرکتی الگوی گونه هر در آوردن اجرا به در را جسمانی و روانی نیروهای ناپذیری تفکیک آنان دانند.می ذهنی

 نظر در هابازی برای که هایی(. نقش1367جوادی، )مشرف دهندمی قرار مورد تاکید اساسی اصل یک منزلۀ آموزش، به اولیه

 در تأثیر این خواه گذارند،می کودکان بر مثبت تأثیری ارائه شوند که صورت هر به هابازی که کندمی روشن شود،می گرفته

شناختی  هایتوانایی رشد بر فقط نه (. بازی1370کودکان )مجهور،  شناختی رشد در خواه کودکان باشد، عاطفی زندگی سازندگی

 داده نشان تحقیقی در  . همفری(Campbell, 2008) دارد انکار قابل غیر اثری نیز او مغز فیزیولوژیکی ساخت بر بلکه کودکان،

 گروهی با مقایسه در هاآن بیاموزیم، کودکان به آموزشی غیر آموزشی و هایبازی طریق از را زبان دستور مفاهیم گاه هر که است

 (.1370)مهجور، دهندمی نشان بیشتری پیشرفت معنادار طور به آموزند،می رسمی و آموزش سنتی طریق از را مفاهیم همین که



پیش  اجتماعی کودکان هایمهارت و شنیداری دیداری، تمرکز و توجه بر موسیقی شنیدن ( تأثیر1394ذبیحی و همکاران )

 کودکان اجتماعی هایمهارت داری وشنی دیداری، تمرکز بر موسیقی نشان داد که شنیدن را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج دبستانی

( به 1387بپذیرد. کیهانی و شریعت پناهی ) تواند انجامنمی الزم تمرکز و توجه بدون یادگیری است و فرآیند مؤثر پیش دبستانی

نشان داد،   تهران پرداختند. نتایج این مطالعه آزاد علوم پزشکی دانشگاه دانشجویان توجه و تمرکز عملکرد بر موسیقی تاثیر بررسی

( اثر بخشی شنیدن موسیقی 1392صدری و همکاران ) .شود حافظه و توجه عملکرد بهبود باعث تواندمی موسیقی به دادن گوش

ها گویای اثر بخشی )ریتمیک و ملودیک( را بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش دبستانی مورد بررسی قرار دادند که یافته

 تمیک و ملودیک( بر افزایش تمرکز دیداری و شنیداری این کودکان بود.مثبت شنیدن موسیقی )ری

اند اما در این میان به های ذهنی کودکان پرداختهبر رشد توانایی ورزش مثبت اگر چه محقیقان زیادی به مطالعه اثرات

 یمورد بررسها وط به آنمربهنوز تمام مسائل های خاص بخصوص کودکان سندرم داون کمتر توجه شده و کودکان با ویژگی

رانی بر افزایش توجه و تمرکز در کودکان مبتال به سندرم داون .  بنابراین این مطالعه به بررسی اثر ورزش گویقرار نگرفته است

رانی نوعی بازی با گوی است که طی آن دو بازیکن با رها کردن گوی به داخل محوطه زمین بازی سعی پرداخته است. بازی گوی

 special) های محلی و المپیک ویژههای خود با گوی هدف را کمتر نمایند. منشاء این بازی برگرفته از بازینند فاصله گویکمی

Olympics)  توانند از طراحی شده است که البته اکثر معلولین و افراد عادی نیز می داون باشد و برای دانش آموزان سندروممی

 مند شوند. آن بهره

 روش

 9سن  کودکان کلیه شامل آماری جامعه بود. کنترل گروه با آزمون پس آزمون پیش طرح با و شبه آزمایشی حاضر طالعهم روش

از دو  پسر( 12دختر و  12) مبتال به سندرم داوندانش آموز  24 که تعداد بود. سندرم داون استان هرمزگان به مبتال سال 13 تا

و به عنوان  به صورت تصادفی انتخاب گردید1396-1397زگان در سال تحصیلی مرکز آموزش کودکان استشنایی استان هرم

نفره تقسیم شدند )یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل برای دانش  6گروه  4دانش آموزان به  نمونه در دسترس قرار گرفتند.

 جلسه تحت 10 مدت به ایشآزم گروه سپس آموزان دختر، یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل برای دانش آموزان پسر(.

 کمک با و مشاهدة بازی طریق از آزمایش گروه که بود ایگونه به عمل شیوة و دقیقه 45 تمرین مدت زمان .قرارگرفتند آموزش

 نکردند. پس دریافت فعالیتی و آموزش هیچ کنترل گروه این زمان، طول در پرداختند.می بازی اجرای به ورزش مربی راهنمایی و

 آزمون نتایج پایان در آمد و عمل به کنترل و آزمایش گروه دو از لسه تمرین و همچنین در پایان جلسات، آزمون تمرکزهر ج از

 .گرفت قرار تحلیل آماری و تجزیه و بررسی مورد

 رانیبازی گوی
گیرد. حل قرارگیری جا میدهد. سپس آزمودنی در ممی نشان و توضیح هاآزمودنی برای را بازی صحیح طرز آزمونگر مرحله این در

کند آزمودنیی که گوی قرمز پرتاب کننده گوی هدف و آغاز کننده یک بار با یک گوی )رنگی یا سفید( بازی می  هر آزمودنی

های خود را به داخل زمین رها خواهد کرد در صورتی که آزمودنی گوی هدف بازی خواهد بود. سپس به ترتیب هر آزمودنی گوی

شود و اگر وی نیز موفق نشد به مکان نما + در اولین مثلث منتقل ازد از گوی هدف به آزمودنی مقابل واگذار میرا داخل نیند

ها با گوی هدف گیری فاصله گویها توسط آزمودنی، آزمونگر نسبت به اندازهخواهد شد. پس از رها شدن گوی هدف و همه گوی

 . کندنمایند و همه رکوردها را ثبت میاقدام می

 پیرون -تولوز دقت آزمون یا دیداری تمرکز آزمون

 این داردنباله هایمربع آزمون .شد استفاده  پیرون _ تولز دقت آزمون یا داردنباله مربعات آزمون از متغیر این گیریاندازه برای

 بدون داردنباله مربع 80 زمونآ این در گیرد.می استفاده قرار مورد نیز پیرون - تولوز زنی خط آزمون عنوان تحت که آزمون

 بایستمی دهنده آزمون است( شده تشکیل داردنباله مربع صفحه چند از عبارتی است )به شده کشیده برگه روی مشخص ترتیب

 بزند. این آزمون خط را آن و کند شناسایی موجود مربعات بین از را صفحه باالی در شده مشخص مربع مشخص سه زمان در

 اشاره براهنی تقی محمد به توانمی جمله از که گرفته قرار استفاده مورد دقت و توجه گیریاندازه برای زیادی محققین توسط



گلریز  -ویلسون دقت آزمون با همبستگی طریق از آزمون روایی این است. شده گزارش %86 پیرون _ تولوز آزمایی باز اعتبار کرد.

 به :دهیممی توضیح برایشان فرم روی از و داده هاآزمودنی به مداد عدد یک اجرا (. برای1379است )افشار،  آمده دست به 79%

 کنید. پایین نگاه تصاویر به حاال دارند خود سمت یک در ایدنباله کدام هر که بینیدمی مربع سه صفحه باالی کنید در نگاه اینجا

 مخلوط هاآن دارند دیگر در جهات هاییدنباله هاآن از بعضی و هستند باال هایمربع به شبیه بعضی که بینیدمی را هاییمربع

 که زمانی تا و بزنید خط دقیق و سریع مداد با را صفحه است باالی هایمربع به شبیه کامالً که را هاییمربع باید شما اند.شده

 موارد آزمون شرایط از یک هر برای آن در و است شده تنظیم جدولی نتایج برای محاسبه آزمون این در نشوید. متوقف نگفتم من

  : شده است یادداشت زیر

 شده زده خط درست که مربعاتی تعداد-1

 خورده غلط که مربعاتی تعداد -2 

 یک هر بابت از داده شد، امتیاز یک خورده خط درست شده تعیین زمان در که مربعاتی از یک هر برای گذاری نمره جهت

 .است داده نشان آزمایش مدت در را کار آزمونی نتیجه آمده، بدست عدد و شد کسر امتیاز منی خورده خط غلط که مربعاتی از

 های آماریتجزیه و تحلیل

های آماری از نرم معیار گزارش شد. برای تحلیل انحراف  ± میانگین صورت به مقادیر ها در سه تکرار انجام شد وتمامی آزمایش

  (ANOVA)طرفه یک آنالیز واریانس و مستقل t آماری هایاز آزمون هاداده تحلیل رای( استفاده شد. ب20)نسخه SPSSافزار 

افزار برای رسم نمودارها از نرم .(05/0شد )در سطح خطای  استفاده آزمون دانکنپس از هااختالف میانگین بررسی برای و

Microsoft Excel 2010   .استفاده شد 

 نتایج

رانی بر تمرکز کودکان مبتال به سندرم داون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پیش آزمون نشان گویدر مطالعه حاضر، اثر ورزش 

داری ندارند داد که میزان تمرکز بین گروه کنترل و آزمایش در هر دو گروه دانش آموزان دختر و پسر اختالف آماری معنی

(p>0.052و  1( )شکل.) 

های میزان توجه و تمرکز در گروه 4و  3داده شده است.  با توجه به شکل نشان  4و  3نتایج پس آزمون در شکل های 

های جلسه تمرین در گروه 10میزان تمرکز در طی  (.p<0.05داری نسبت به گروه کنترل باالتر بود )آزمایش به صورت معنی

ود و افزایش چشمگیری در میزان توجه های کنترل روند میزان تمرکز یکنواخت بآزمایش روند افزایشی را نشان داد اما در گروه

 (.6و  5و تمرکز این گروه مشاهده نشد )شکل 

 
، aانحراف معیار( . حروف مشابه )±: میزان تمرکز در دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون مربوط به دانش آموزان دختر )میانگین1شکل 

a ) آماری معنادار میدهنده عدم وجود اختالف نشان( 05/0باشدp>.) 

a
a

۰/۰

۰/۵
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۲/۰

۲/۵

۳/۰

۳/۵
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۴/۵
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، aانحراف معیار( . حروف مشابه )±: میزان تمرکز در دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون مربوط به دانش آموزان پسر )میانگین2شکل 

aدهنده عدم وجود اختالف آماری معنادار می(  نشان( 05/0باشدp>.) 

 

 
انحراف معیار(. حروف متفاوت ±: میزان تمرکز در دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون مربوط به دانش آموزان دختر )میانگین3شکل 

(a ،b) دهنده وجود اختالف آماری معنادار مینشان( 05/0باشدp<.) 

 

a

a

۰/۰

۰/۵
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۸
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۱۲
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، aانحراف معیار(. حروف متفاوت )±آزمایش و کنترل پس آزمون مربوط به دانش آموزان پسر )میانگین : میزان تمرکز در دو گروه4شکل 

bدهنده وجود اختالف آماری معنادار می( نشان( 05/0باشدp<.) 
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 یریگجهیبحث و نت

 پدیده این دارد. گوناگون که کارکردهای کودکان ویژه به انسان، سوی از برساخته است فعالیتی و فرهنگی ایپدیده منزلۀ به بازی

؛ 1386 و ذکایی، نبوی ؛1370مهجور، ؛Varga, 1991گرفته است ) قرار پژوهش و مطالعه مورد دارد، زندگی در که نقشی نظر از

Bjorklund and Brown, 1998 گذارد،می زندگی اجتماعی گوناگون وجوه بر که تأثیری جنبۀ از را بازی پژوهشگران، از (. برخی 

( 1370اند )مهجور، کرده مطالعه عاطفی رشد بر اثرگذاری منظر از را دیگر آن (. برخیVarga, 1991) اندداده قرار مطالعه مورد

 که کمتر از بازی ایجنبه اند.داده قرار کاوش مورد کودکان شناختی رشد و حرکتی-روانی رشد بر بازی را تأثیر نیز گروهی و

 تأثیر ویژه به استثنایی، ذهنی کودکان هایتوانایی رشد بر بدنی هایالیتفع و بازی تأثیر است گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد

رانی بر افزایش میزان ورزش گوی ریتأث یهدف از مطالعه حاضر بررس .کودکان سندرم داون است ذهنی هایتوانایی رشد بر آن

کنترل و  هایگروه نیب یداریاختالف معن مطالعه، نیا جیبا توجه به نتا .بوددر کودکان مبتال به سندرم داون  تمرکز دیداری

انجام روزمره  یهاتیکه فعال یافراد نسبت به  تمرکز باالتری رانیگویدر آزمون  شیآزمامورد افراد  .آزمایش مشاهده گردید

 Senhد. رانی سبب افزایش توجه و تمرکز دیداری در کودکان سندرم داون شبه طور کلی ورزش گوی .دادند، را نشان دادندمی

et al., 2008 تحقیق پیش دبستانی پرداختند، نتیجه پسران ذهنی هایتوانایی رشد بر بازی و بدنی هایبه بررسی تأثیر فعالیت 

است و با نتایج این مطالعه  معنادار طور به کنترل گروه کودکان به نسبت آزمایشی گروه کودکان های ذهنیرشد توانایی نشانگر

 توان کودکان کم پرخاشگری کاهش بر صبحگاهی ورزش به بررسی تأثیر  Shoujaie and Alamdarlou, 2007 باشد.همسو می

 را هاآزمودنی پرخاشگری طور معناداری به صبحگاهی ورزش برنامه اجرای که دادند نشان پذیر پرداختند، نتایج آموزش ذهنی

 صبحگاهی بنابراین، ورزش مانده است. پایدار آمده به دست نتایج که شد آشکار نیز پیگیری ماه یک از بعد و است داده کاهش

از دیگر مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر مثبت  .دهدمی کاهش را هاآن ذهنی، پرخاشگری توان کم کودکان مدارس در

 یزندگ یهاتیفعال بر یمداخالت ورزش ریتأث، اشاره کرد که به بررسی Hardee, 2017 Fetters andورزش، می توان به مطالعه 

ها گویای تاثیر مثبت مداخالت ورزشی بر کیفیت پرداختند و نتایج آن افراد مبتال به سندرم داون یروزمره و مشارکت اجتماع

 داون سندرم کودکان حرکتی-ادراکی هایمهارت بر ورزشی هایفعالیت تأثیر  Momeni et al., 2015باشد. زندگی این افراد می

 داون سندرم به مبتال کودکان بر اثرگذار محیطی و ژنتیکی فراوان هایمحدودیت علیرغم که مطالعه قرار دادند چاق را مورد

 بخشد. بهبود زیادی حد تا را آنان حرکتی-ادراکی هایمحدودیت تواندمی تفریح و بازی بر هدفمند مبتنی ورزشی تمرینات چاق،

 دوره یک تأثیر Mohammadi et al., 2015خورد. می چشم به بیشتر کودکان این زود هنگام در حرکتی-ادراکی تمرینات لزوم

 بهبود به مرکزی منجر ثبات داون را مورد مطالعه قرار دادند، تمرینات سندرم به مبتال کودکان تعادل بر مرکزی ثبات تمرینات
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۸

۱۰

۱۲

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

کنترل
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های مختلف بدنی در کودکان هبود فعالیتهای اخیر از ورزش برای بگردید. در دهه داون سندروم به مبتال کودکان در تعادل

گردد. به استثنایی استفاده گردیده است. چنانچه فعالیت یادگیری با ورزش و هیجان توام باشد سبب یادگیری بهتر کودکان می

از شود. استفاده از ورزش یکی تر به خاطر آورده میاین معنی که هرچه مناطق بیشتری از مغز درگیر باشد اطالعات راحت

های بسیار موثر برای افزایش سطح توجه و تمرکز و آگاهی  و قدرت ذهنی است. ورزش بر تمرکز، تفکر و یادگیری تاثیر روش

شود. پژوهش حاضر نشان داد، ورزش زیادی دارد، به طوری که در پی این تاثیر تغییرات محسوسی در زندگی فرد ایجاد می

ها در یادگیری اثر بخش است. این مطالعه سندرم داون و برانگیختگی عالقه و انگیزه آنرانی در جلب توجه و تمرکز کودکان گوی

توان از رانی بر افزایش عملکرد و تمرکز را در کودکان نشان دهد. بدین ترتیب میتوانست در مجموع تاثیر مثبت ورزش گوی

های حواس شود محرکای باعث میهای توجهمهارتهای یادگیری استفاده کرد. یادگیری با کمک ورزش در بسیاری از موقعیت

 پیشنهاد بدنی، هایفعالیت و هابازی مثبت تأثیر و آمده دست به نتایج به توجه پرت کنی بیرونی به طرز جالب توجهی کم شود. با

 هایفعالیت و وزشیآم هایبازی قالب در های خاص از جمله کودکان مبتال به سندرم داونبا ویژگی آموزش کودکان که شودمی

 شود و گیریبهره بازی به نسبت هاآن انگیزه از است الزم و دارند بازی به نسبت بسیار رغبت و کودکان انگیزه زیرا باشد، بدنی

 اهداف به بتوان ترچه سریع هر تا شود استفاده بدنی هایفعالیت و یافته سازمان آموزشی هایبازی از اولیه مفاهیم آموزش در

 شوند ریزی طرح یابند، گسترش باید که هاییاساس توانایی بر یعنی معین، هدفی با باید هابازی ضمن در یافت. دست شیآموز

 .شود گرفته نظر در نوع فعالیت هر طرح در کودکان ایپایه هایتوانایی و

 منابع 
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Abstract 

Down syndrome is one of the most common congenital chromosomal abnormalities that is always 
associated with mental retardation. These children have a lot of learning problems and the learning 

process cannot be done without attention and concentration. Therefore, the design of appropriate 

programs to increase concentration and attention is one of the most important factors for helping this 

spectrum of people in society. The purpose of this study was to investigate the effect of Orbiter 
exercise on memory and attention in children with Down syndrome. In this experimental study, 12 

girls with Down syndrome were selected randomly from Two Exceptional Children Education 

Centers in Hormozgan Provincein Who were studying in the school year of 2016-2017, were selected 
by available sampling method. The age range of the participants was 9 to 13 years. Students were 

divided into 2 groups of 6 people and one group was considered as the control group. The research 

was experimental and pre-test and post-test design with control group. Comet squares test or 
Toulouse-Pyrin precision test was used to measure the visual focus of children in Down syndrome. 

Orbiter test for the experimental group was performed in 10 sessions of 45 minutes and the control 

group performed only daily activities during this period. The results showed that there was a 

significant difference between the mean post-test scores of the two experimental and control groups at 
the p<0/05 level. This means that the performance of Orbiter play has had a positive and significant 

effect on children's visual focus. 

Based on the results of this study, using Orbiter exercises can improve the focus and attention of 
children with Down syndrome. Therefore, this exercise is recommended as part of a physical 

education program for people with Down syndrome. 

 Keywords: Down syndrome, Orbiter exercise, Visual focus 

 


