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Introduction & Purpose: Spastic cerebral hemiplegia is an example 
of physical disorders involving the upper and lower limbs of one side. 
When combined together, mirror therapy and bilateral exercises can 
increase mental and visual imaging. This study aimed to examine The 
effects of six weeks of bilateral motor trainings with and without 
mirror on simple reaction time in affected hand of children with spastic 
hemiplegic cerebral palsy (SHCP).  
Methodology: In this semi-practical study (IR.KUMS.REC.1398.493),16 
children affected by spastic cerebral hemiplegia were divided into two 
experimental groups with one of them doing bilateral motor activities 
with the mirror and the other one doing the same exercises without the 
mirror. Both groups practiced motor activities in addition to typical 
rehabilitation programs according to their instructions. Simple reaction 
time of affected hand were measured in both groups using a multi-choice 
reaction time machine made by Lafayette company (model 63035).  
Results: Results showed a significant improvement in simple reaction 
time score of the affected hand in both groups after six weeks of 
intervention (p<0/05). Additionally, inter-group assessments have 
implicated that there was no significant difference between the two 
groups (p>0/05). 
Conclusion: Due to the lack of significant differences between the two 
experimental groups, bilateral motor trainings with and without 
mirror were effective on simple reaction time in affected hand of 
children with spastic hemiplegic cerebral palsy, which might be 
attributable to the mechanism of mirror neurons. 
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اثر شش هفته تمرینات حرکتی دوطرفه با و بدون آینه بر زمان واکنش ساده ي دست مبتال کودکان فلج  
 مغزي همی پلژي اسپاستیک 
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فلج مغزي همی پلژي اسپاستیک، نمونه اي از اختالالت جسمانی است که اندام فوقانی  :مقدمه و هدف
کند. وقتی آینه درمانی با تمرینات دوطرفه ترکیب گردد، تصویرسازي و تحتانی یک طرف بدن را درگیر می 

اثر شش هفته تمرینات حرکتی دوطرفه  ذهنی و بصري افزایش می یابد. هدف از پژوهش حاضر بررسی  
 . ا و بدون آینه بر زمان واکنش ساده ي دست مبتالي کودکان فلج مغزي همی پلژي اسپاستیک بودب

کودك    16، تعداد  )  IR.KUMS.REC.1398.493کارآزمایی بالینی( در این مطالعه    روش شناسی:
آینه  در  تمرینات حرکتی دوطرفه  آزمایشی  دو گروه  در  پلژي  فلج مغزي همی  به  و گروه    ، 1مبتال 

، تقسیم شدند. هر دو گروه عالوه بر برنامه معمول توانبخشی،  2آزمایشی تمرینات حرکتی بدون آینه 
مطابق دستورالعمل هایشان به تمرینات حرکتی پرداختند. زمان واکنش ساده ي دست مبتال هر دو  

) ارزیابی  63035گروه، با استفاده از دستگاه زمان واکنش چند انتخابی ساخت شرکت الفایت( مدل  
   . شد 

زمان واکنش ساده  نمرات  ر  د   ي شش هفته ا   مداخله   از   پس   ی ش ی آزما   گروه   دو   هر   که   داد   نشان   ج ی نتا   نتایج:
عدم تفاوت    از   ی حاک   ی گروه   ن ی ب   ي ها   ی بررس   ن ی همچن ).  P<./05دار داشتند(   ی دست مبتال بهبود معن   ي 

     ). P>0/05( معنادار بین دو گروه بود 
دلیل عدم تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش، تمرینات حرکتی دوطرفه با و بدون آینه به    نتیجه گیري:

تواند  بر زمان واکنش ساده ي دست مبتالي کودکان فلج مغزي همی پلژي اسپاستیک موثر بود، که می 
 .با مکانیزم تمرینات دوطرفه تبیین گردد

 کلید واژگان  
 آینه درمانی 

 دوطرفه تمرینات حرکتی 
 فلج مغزي همی پلژي

 زمان واکنش 
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 مقدمه 
  ست ا   1مغزي، فلج مغزي همی پلژي اسپاستیک یکی از انواع فلج  

که دومین نوع فلج مغزي از نظر شیوع بین نوزادان نارس است که  
می   شناخته  بدن  طرف  یک  تحتانی  و  فوقانی  اندام  درگیري  با 

کالرك،  و  ضعف  ).  1998شود(میلر  علت  به  مغزي  فلج  کودکان 
عملکردي که دارند حرکات را با تاخیر انجام می دهند در نتیجه  

همسن خود دچار افت  باعث می شود که نسبت به کودکان سالم  
که    2). زمان واکنش 2006زمان واکنش شوند( موتسارت و همکاران، 

به فاصله زمانی بین ظهور غیرمنتظره محرك و شروع پاسخ اطالق  
شاخصی   و  بوده  انسان  اجراي  مهم  معیارهاي  از  یکی  شود،  می 

اشمیت و  مناسب براي تعیین سرعت و کارآیی تصمیم گیري است( 
) از اولین مطالعات در تقسیم  1969ت دندرس( ). تحقیقا 2011لی، 

زمان واکنشاست که تکالیف زمان واکنش    بندي فرایندهاي زیربنایی 
کرده   تقسیم  انتخابی  و  افتراقی  ساده،  گروه  سه  به  را 

سالتوس،    1969است(دوندرس،  دهه 2002و  طی  اخیر  ).  هاي 
  3مطالعه زمان واکنش  با استفاده از ثبت  فعالیت الکتریکی عضله 

بخش  به  آن  بندي  تقسیم  و  حرکتی فعال  پیش  هاي  و  4هاي 
را مطرح کرده است( ویس،  5حرکتی  ).  1965یافته هاي جدیدي 

و   ادراکی  شناختی،  فرایندهاي  شامل  حرکتی،  پیش  بخش 
گیري و بخش حرکتی شامل درگیر شدن عضالت خاصی  تصمیم 

). حرکات دست در  2002در اجراي عمل است( پاین و ایساکس، 
ان فلج مغزي می پلژي اسپاستیک چه از لحاظ زمان واکنش  کودک 

لحاظ مدت زمان  2006حرکتی( موتسارت و همکاران،  از  ) و چه 
تایل،  وات  حرکت(  نیز  2000انجام  و  سالم  کودکان  به  نسبت   (

می  صورت  تر  آهسته  خود،  سالم  دست  با  پذیرد(  درمقایسه 
مرحله  پلژي، کندي حرکات در  ) در کودکان همی 2007رانکویست، 

).  1991گرفتن بیشتر از مرحله رسیدن است( الیسون و همکاران، 
استفاده   براي گرفتن  نیاز،  مورد  از حد  نیرویی بیش  این کودکان 

بینی نیروي مورد استفاده   کنند. کودکان همی پلژي، براي پیش می 
برخوردار   کمی  ظرفیت  از  اجسام،  بافت  و  وزن  با  متناسب 

همکاران،  و  اخیرا  1995و    1992هستند(الیسون  که  رویکردي   .(
دوطرفه  حرکات  آموزش  است  گرفته  قرار  توجه  مورد    6بیشتر 

همکاران، است(  و  مور   2005استوارت  همکاران،    س ی و  .  ) 2008و 
و   اندام(مبتال  دو  هر  همزمان  استفاده  باعث  که  دوطرفه  حرکات 

شود به بازیابی عملکرد حرکتی در بیماران همی پلژي  غیرمبتال) می 
در این روش از دست    ). 2012کند(وان دلن و همکاران   کمک می 

سالم براي بهبود عملکرد دست مبتال و از طریق تسهیل تاثیر متقابل  
اندام هاي فوقانی که تاثیر آن در مطالعات هماهنگی بین اندام ها  

استفاده می  نشان داده شده است،  افراد سالم  و  در  شود(استوارت 

 
1 Spastic Hemiplagia Cerebral Palsy(SHCP) 
2 Reaction Time (RT) 
3 Electromyography (EMG) 
4 Pre- Motor Reaction Time ( PMT) 
5 Motor Reaction Time( MT ) 

هاي  یکی از روش ).  2008ان،  و موریس و همکار   2005همکاران، 
پلژي مورد بررسی قرار می  درمانی که اخیرا در درمان بیماران همی 

هاي مطرح شده در  گیرد روش آینه درمانی است. یکی از سازوکار 
هاي آینه  هاي آینه اي است. نورون مورد آینه درمانی، سیستم نورون 

نظر   در  درمانی  آینه  اثربخشی  براي  دلیلی  عنوان  به  گرفته   اي 
یک شبکه حرکتی متشکل از    ). 2013کاروالهو و همکاران ( شود می 

هاي آینه اي درون لوب هاي فرونتال و پریتال مغز است که  نورون 
حرکت  مشاهده  حرکت   ، 7هنگام  ذهنی  حرکت   8تصویر  انجام    9و 

می  همکاران، ( گردد فعال  و  و    2004روزیلیت  فیلیمو  و 
طورخالصه، ترکیب تمرینات دوطرفه با آینه،  به  ).  2007همکاران، 

ممکن است بازیابی حرکتی اندام مبتال را حمایت کند اما تاکنون  
بر زمان واکنش   را  نوع تمرین  این دو  اثربخشی ترکیبی  تحقیقی 
ساده ي  دست مبتالي این کودکان مورد ارزیابی قرار نداده است،   

از مزایاي هر دو نوع  لذا هدف از این تحقیق، بررسی تاثیراستفاده  
 . تمرین به طور همزمان است 

 شناسی روش 
روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح تحقیق از نوع پیش  

پس آزمون با دو گروه آزمایشی بود. جامعه آماري تحقیق    - آزمون 
مراکز   به  کننده  مراجعه  پلژي  همی  مغزي  فلج  کودکان  حاضر 

کودك    16از میان آنها تعداد  توانبخشی سطح شهر کرمانشاه بودند که  
براساس   و  گردیده  انتخاب  ساده  تصادفی  گیري  نمونه  روش  به 
معیارهاي ورود که شامل: داشتن کنترل تنه کافی براي نشستن بدون  
نظارت، توانایی شناختی و کالمی( توجه، حافظه و تمرکز) و معیارهاي  

ی، درد  خروج شامل: عمل جراحی قبلی در اندام فوقانی، مشکل بینای 
و آزمایش    1شدید دراندام غیرمبتال بود. مجددا به دو گروه آزمایش 

تقسیم شدند. به منظور اندازه گیري زمان عکس العمل این کودکان    2
، شرکت الفایت)  63035زمان واکنش چندانتخابی(مدل   از دستگاه 

  و   ها   ی آزمودن   انتخاب   از   پس جهت برآورد زمان واکنش استفاده شد.  
  3  ، ی حرکت   نات ی تمر   هفته   شش   ي ا   مداخله   برنامه   آنها،   ي گروهبند 

  گرم   قه ی دق   پنج   شامل   ، ي ا   قه ی دق   ی س   ی ن ی تمر   جلسه   هر   هفته،   در   روز 
.  بود   ی اصل   نات ی تمر   قه ی دق   ست ی ب   و   کردن   سرد   قه ی دق   پنج   و   کردن 

برنامه شامل استفاده از تمرینات بدون شی( فلکشن و اکستنشن مچ  
دست، چالندن کف دو دست بر روي میز)  دودست، مشت کردن دو  

و تمرینات با شی( فشاردادن توپ هاي ژله اي با کف دست و نوك  
انگشتان بر روي میز، چالندن توپ هاي ژله اي و اسفنج خیس با  
دودست، خم و راست کردن مچ دو دست با دمبل، برداشتن توپ  

ل  هاي تنیس و رها کردن آنها داخل جعبه حرکت دادن دو دست داخ 
شن، فرو کردن اشیا داخل شی با دودست، بیرون آوردن لگوها از  

6 BAT=Blateral Arm Training 
7 Action observation 
8 motor imagery 
9 motor execution 
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داخل شن با دودست، مچاله کردن کاغذ با دو دست، جمع کردن  
با دو دست) بود. در این تحقیق پس از     حوله قرار گرفته روي میز 

  - اطمینان از توزیع طبیعی داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف  
ها  آزمون  از  پارامتریم  اسمیرنوف،  تی  ANOVA2*2ي  آزمون   ،

همبسته و تی مستقل داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آنالیز  
 . اجرا شد   % 95با ضریب اطمینان   22نسخه    SPSSها در نرم افزار  داده 

 یافته ها 

 . بررسی توزیع طبیعی اطالعات گردآوري شده در هر دو گروه1جدول 
 فاکتور هاي اندازه گیري شده  گروه  زمان میانگین  انحراف معیار  z سطح معناداري 

  1آزمایش  پیش آزمون 53/2 20/1 73/0 9/0
 پس آزمون 69/1 06/1 72/0 6/0 نش زمان واک

 2آزمایش  پیش آزمون 50/2 07/1 48/0 9/0
 پس آزمون 90/1 90/0 69/0 7/0

به منظور بررسی تاثیر تمرینات دوطرفه با آینه و مقایسه  
با تمرینات   آزمایش آن  آینه( گروه  بدون  از  1دوطرفه  ) پس 

آزمون   از  استفاده  با  ها  داده  طبیعی  توزیع  از  اطمینان 
جدول  اسمیرنوف(  واریانس  1گلوموگروف  تحلیل  روش  از   (

چند متغیره با اندازه گیري مکرر استفاده شد که نتایج تحلیل  
نمره هاي پیش آزمون و پس آزمون،   واریانس چندمتغیري 

 ه است.  آمد   2در جدول  

 نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازه گیري مکرر .  2جدول  
 سطح معناداري  F درجه آزادي  مقایسه گروه ها  متغیر 

 
 زمان واکنش 

 بدون آینه)   - گروه( تمرین دوطرفه با آینه 
 پس آزمون)   - زمان(پیش آزمون 

 تعامل زمان و گروه 

1 
1 
1 

03 /0 
33 /26 
69 /0 

8 /0 
001 /0 
4 /0 

 
توان مشاهده کرد که اثر زمان  ) می 2با عنایت به(جدول  

اما اثر گروه و تعامل زمان، گروه  )  p<0/05( معنادار می باشد  
نمی    ي ها   ی بررس   ي برا   ن ی همچن   ). p>0/05(  باشد  معنادار 

همبسته استفاده  tاز استفاده از آزمون   ی تر درون گروه   ق ی دق 
   . د ی گرد 

 ش ی زمان واکنش در دو گروه آزما   ي همبسته برا   tآزمون    ج ی نتا   . 3جدول  
 پیش آزمون  گروه 

M+_SD 
 پس آزمون 
M+_SD 

T   همبسته df sig 

 0/ 008 7 3/ 65 1/ 69- + 1/ 06 2/ 53- + 1/ 2 1آزمایش  
 0/ 007 7 3/ 72 1/ 90- + 0/ 9 2/ 50- + 1/ 07 2آزمایش  

 
مقا  به  مربوط  آزمون    ش ی پ   سه ی اطالعات  پس  و  آزمون 

دهد.    ی را نشان م   ش ی زمان واکنش در دو گروه آزما   ن ی انگ ی م 
  ي از آن است که کاهش معنادار   ی جدول حاک   ن ی اطالعات ا 

و گروه آزمایش    1  ش ی زمان واکنش گروه آزما   ي در نمره ها 

  ي برا   ن ی . همچن ت آزمون به پس آزمون وجود داش   ش ی از پ   2
از    ش ی در هر دو گروه آزما   نات ی اثر تمر   ی اندازه واقع   ی بررس 

پ   رات یی تغ   زان ی م  استفاده شد(    ش ی در  آزمون  و پس  آزمون 
 ). رات یی پس آزمون= دامنه تغ   - آزمون   ش ی پ 

 ش ی در دو گروه آزما   نات ی زمان واکنش بعد از تمر   رات یی تغ   ج ی نتا .  4جدول  
 sig مستقل   T 2میانگین تغییرات در گروه آزمایش   1آزمایش  میانگین تغییرات در گروه   متغیر 

 0/ 4 0/ 836 0/ 604 0/ 840 زمان واکنش 

زمان    ي نمره ها   سه ی مقا   ي مستقل برا   tآزمون    4  مطابق جدول 
آزما  گروه  دو  در  گرد   ش ی واکنش  برا د ی اجرا  اساس،    ن ی . 

  1ش ی نمرات زمان واکنش در دو گروه آزما   رات یی تغ   ن ی انگ ی م 
ترت   2و   با(   ب ی به  ( M=./840برابر  و   (M=./604 م باشد،    ی ) 

گروه    با   1  ش ی در گروه آزما   نات ی اثر تمر   ان ی که م   ی معن   ن ی بد 
از    نشده است.   جاد ی ا   ي تفاوت معنادار    2  ش ی آزما  که نشان 

دارد.   دوطرفه  تمرینات  م   تشابه   ن ی ا اثرگذاري  در    ی را  توان 
   مشاهده نمود.   1نمودار  
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 ش ی آزمون و پس آزمون زمان واکنش در دو گروه آزما   ش ی پ   سه ی مقا    . 1  نمودار 

 
 گیري و نتیجه   بحث 

تمرینات   هفته  اثر شش  بررسی  پژوهش حاضر  از  هدف 
حرکتی دوطرفه با و بدون آینه بر زمان واکنش ساده ي دست  
مبتالي کودکان فلج مغزي همی پلژي اسپاستیک بود. یافته  

بین   مداخله،  از  پس  که  دادند  نشان  تفاوت  ها  دوگروه، 
معناداري ایجاد نشده است اما از پیش آزمون به پس آزمون  
در هر دو گروه تفاوت معناداري ایجاد شده بود که نشان از  
اثرگذاري تمرینات دوطرفه دارد. از تحقیقات انجام شده می  

) اشاره کرد.  1395توان به پژوهش رضایی منش و همکاران( 
یش دوره و دست برتري بر  این پژوهش با عنوان تاثیر طول پ 

آنها   شد.  انجام  سالمندان  انتخابی  و  ساده  واکنش  زمان 
دریافتند که بین  پیش دوره هاي مختلف و  نیز زمان واکنش  
انتخابی تفاوت معناداري وجود دارد(رضایی منش و   ساده و 

همکاران( 2017هماران،  و  طلب  حمایت  در  1393).   (
وزن   تغییرات  تاثیر  عنوان  با  ثبت  پژوهشی  بر  اندام 

مسن   مردان  افتراقی  و  ساده  واکنش  زمان  الکترومیوگرافی 
تعداد   و  اندام  وزن  افزایش  اصلی  اثرات  که  داشتند  بیان 

بر روي بخش پیش حرکتی  معنادار است در حالی    محرك، 
که افزایش محرك از حالت ساده به افتراقی بر بخش حرکتی  

ش وزن اندام و  معنادار نبوده است. همچنین بین فاکتور افزای 

هیچ   حرکتی  و  حرکتی  پیش  بخش  روي  بر  محرك  تعداد 
). همان  2014تعاملی وجود نداشت(حمایت طلب و همکاران، 

مورد   در  گردید،  بیان  الذکر  فوق  تحقیقات  در  که  طور 
اثرگذاري تمرینات دوطرفه با آینه روي متغیر زمان واکنش  

اند که   براي  پژوهشی یافت نشد. پژوهشگران پیشنهاد داده 
دستیابی به نتایج بهتر، استفاده از هر دو نوع تمرین(آینه و  

هاي زمانی و فضایی  تمرینات دوطرفه) با درنظر گرفتن مولفه 
است.   الزم    ت تمرینا   ثربخشی ا   محتمل   مکانیسم حرکت 

  ها ام ند ا   بین   هماهنگی   یکی ژ لو رو نو   ل صو ا   س ا ـ س ا   بر   طرفه دو 
  بدین   ؛ ست ا   ها ام ند ا   بین   حرکتی   ژي سینر   دن ر ـ ک   ل فعا در  

ا   ت حرکا   که   معنی    سمت ارادي    ت حرکا   ، سالم   ام ند ارادي 
  ی ـ حرکت   رتکس ـ ک   دن کر   ل فعا .  میبخشد   هیل ـ تس را    تال ـ مب 
  ل ا ـ حتم ا   ، الم ـ س   ام د ـ ن ا   اي ر ـ ب   ل ـ مکم   هحرکتی ـ ناحی و    ه ـ لی او 
ا   حرکتی)   ي ها ژي (سینر ارادي   عضالنی ت ا ـ نقباض ا    ام د ـ ن در 

.  د ـ ه د ی  ـ م   یش ا ز ـ ف ا   ه ـ قرین   ت حرکا   اي جر ا   م هنگا   ا ر   تال ـ مب 
در پژوهش حاضر، تعداد  کم نمونه ها و نیز نبود دوره پیگیري  
ممکن است بر تاثیر مداوم این روش درمانی اثر بگذارد. لذا  
از   استفاده  و  مدت  طوالنی  ارزیابی  پژوهش،  این  پیشنهاد 

هاي بیشتر جهت بررسی تاثیر این روش درمانی  تعداد نمونه 
 است.  
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