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الملخص
خلفية الدراسة :الشلل الدماغي هو مجموعة من االضطرابات التي تؤثر على تطور ونمو الحركة مماا ؤاؤ إ ىلاى تحاد اي
أنشطة الجسم وخاصة المتعلق منها بالحركات .هذه االضطرابات تحدث نتيجة تلف أو تدهور ي بعض أجزاء الدماغ.
اهداف الدراسة :لتقييم عالية جهاز محاكاة ركوب الخيل مع برنامج التدرؤب على تعزؤز التقوؤة لدى األطفاا الاذؤن ؤعاانو
ماان الشاالل الاادماغي التشاانجي المااز وا ومقارنتهااا مااع برنااامج العاايا الطتيعااي التقلياادإ المسااتخد ااي ىعااا ة ت هياال هااؤالء
األطفا .
المرضى والطرائى تم تيد ممد ن نم ك لممه ا رام عرد عممما ر مما ممك عافطاممهل عر يممها ك اهرلممال عرممد هي عرتلم
عر زدوج  ،تت عويت عع ه ه ا ك ع ا ا عرم عن م علم مم ا ،تم تيم ا عافطامهل عرم نم ع مه ا ع ما  ،عر م ج
ا يهكهة كوب عرخ ل ا ا ه ج ت مه ك توو ما ،عر م ج ا يهكمهة كموب عرخ مل ما عر م ج عرفطا م عرتوا مدة وعر وعما
عرضهافطا ا عر م ج عرفطا م عرتوا مدة  ،ركمل تمدخل ،تاوم عافطامهل  24امما نم ع م عت ام عامماوا ،ا ها ع مهر
ما
عروظ اا عري ك ا  ، 66-و ها عرتوعزك ردى عافطاهل ،ت د ل عرت د ل ر و ها علوو ع) عمتخد ت رتو عألفطاهل ام
عرائهت عا يد موعء اال وا د كل تدخل.
النتائج بعد التداخل العيجي ظهرت تحسن معنوإ ي مجموعة العيا بجهاز ركوب الخيل مع تماارؤن التقوؤاة ومجموعاة
العيا بجهاز ركوب الخيال ماع العايا الطتيعاي التقليادإ اي اجماالي الحيفاة الحركياة  )P=0.021(، )0.001= 66-علاى
التااوالي  ،ااي لااين لاام تحهاار ااروم معنوؤااة ااي مجموعااة العاايا الطتيعااي التقلياادإ.من ناليااة اخاارى  ،حا التااواز لاادإ
االطفا لم ؤحهر اإ تحسن معناوإ اي اإ مان المجموعاات العيجياة  ،باالضاا ة الاى لاس ظهار تحسان ات ارم معناوإ
صغير ي انخفاض بتوتر العضيت ي مجموعة العيا بركوب الخيل وتمارؤن التقوؤة للعضيت المقرباة لمفلال الاور
ااي كاال ماان السااام اليمنااى واليساارى () )(P=0.059،P=0.052علااى التااوالي ااي لااين لاام ؤراان هنالااس ااروم ات اللااة
معنوؤة ي مجموعات الدراسة االخرى .ي لين لم ؤحهر تحسن ات ارم معناوإ اي التاوتر العضالي للعضايت التاساطة
الركتة والعضيت القابضة الخم الرالل ماعدا قيم صاغير اقتربام مان الفارم المعناوإ اي قابضاات الرالال االؤمان اي
مجموعة العيا بركوب الخيل مع برنامج تعزؤز وتقوؤة التدرؤب (.)P= 0.050
االستنتاجات :األ لة من هذه الدراسة تؤكد ا العايا بجهااز محاكااة ركاوب الخيال ماع تماارؤن التقوؤاة لاي تااثير اؤجاابي اي
تحسين ىجمالي الحركة الوظيفية  66-وؤمرن ا ؤقلل من التوتر ي العضيت ليطفا الملابين بالشلل الادماغي الماز وا.
الكلمات المفتاحية الشلل الدماغي ،التشنج المز وا ،جهاز محاكاة ركوب الخيل ،تعزؤز التدرؤب ،الموازنة.
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 6,5,4,3,2,1جامعة طهرا للعلو الطتية – طهرا  -اؤرا .
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