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Sindromul Down, diagnoză și caracteristici  

 

Condiția genetică asociată cu dizabilitatea intelectuală care poate fi cel mai ușor de 

recunoscut este sindromul Down  (Winnick & Porretta, 2016). Sindromul Down este o stare 

genetică care provoacă retard în dezvoltarea fizică și intelectuală a persoanelor. Nedisjuncția 

este termenul folosit în literatura de specialitate referitor la diviziunea incorectă a celulelor, 

cauzată de sindromul Down. Cu toate acestea, nu se cunosc deocamdată cauzele sindromului 

Down.  

Persoanele cu sindromul Down au trei copii ale cromozomului 21 în loc de două copii 

cum este normal. O persoană născută cu sindromul Down manifestă anomalii cromozomiale, 

cea mai comună fiind Trisomia 21 (95% din cazuri), care implică replicarea de către 

cromozomul suplimentar a tuturor celorlalte celule din organism. Astfel persoana care are acest 

sindrom are 47 de cromozomi în loc de 46. Cel de-al doilea tip de anomalie este translocația, în 

care cromozomul 21 se detașază în timpul mitozei și atacă alte celule. Cel de-al treilea tip, 

mozaicismul, are loc atunci când o pereche de cromozomi nu reușește să se separe 

corespunzător, rezultând nedisjuncția (Winnick and Porretta, 2016). Sindromul Down este 

prezent încă de la naștere, iar diagnosticarea se face în timpul sarcinii sau la scurt timp după 

naștere.  

Trăsătura dominantă a persoanelor cu sindrom Down este deficiența intelectuală, 

aproape toți copiii cu acest sindrom prezentând dizabilitate mentală (Cunningham, 1996). 

Copiii și adulții cu sindrom Down au fost descriși în-un mod pozitiv, drept afectivi, liniștiți, 

docili, blânzi, cărora le place să se distreze. Ei sunt, de asemenea, considerați ca având talente 

speciale cum ar fi cel muzical. Încercările diverse de a construi profilul unei persoane care are 

sindromul Down sunt adesea contradictorii, blânde și afective, dar, în același timp, răutăcioase, 
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morocănoase și încăpățânate. Astfel, concluzia este că persoanele cu sindromul Down sunt 

precum ceilalți oameni, diferiți și complecși.  

Deficiența cardiacă congenitală este malformația cea mai frecventă a nou-născuților cu 

sindrom Down, fiind prezentă în aproximativ 50% dintre cazuri. Sunt întâlnite toate tipurile de 

deficiențe cardiace, unele dintre ele fiind severe, necesitând intervenții chirurgicale, altele fiind 

inoperabile. Alte deficiențe pot fi mai puțin grave și pot dispărea cu timpul. Cea mai comună 

deficiență întâlnită la nou-născuții cu sindrom Down este defectul canalului atrioventricular, 

rareori prezent la nou-născuții tipici. Această deficiență necesită intervenție chirurgicală în faza 

incipientă a copilăriei. În cele mai multe dintre cazuri nu sunt necesare restricții cu privire la 

activitatea fizică cu toate că afecțiunile cardiace îi opresc pe copii, în general, să facă exerciții 

fizice. În general, copiii cu sindrom Down care prezintă deficiențe cardiace pot efectua 

activitate fizică împreună cu copiii normali. Părinții copiilor care prezintă deficiențe 

congenitale, trebuie să consulte medicul privind capacitatea acestora de a efectua activitate 

fizică. Studiile au arătat că persoanele cu sindromul Down au pulsul cu 10-20% mai mic în 

comparație cu persoanele care nu au acest sindrom (Hodge et al., 2017, Roizen and Patterson, 

2003).  

Cercetări recente au arătat că rata copiilor născuți cu sindromul Down care prezintă 

defect septal ventricular a scăzut semnificativ în ultimul timp. Acesta poate fi un efect al 

avorturilor selective în rândul mamelor cu vârstă înaintată sau al îmbunătățirii diagnozei 

prenatale mai ales în ultimul deceniu (Bergström et al., 2016).  

S-a demonstrat recent că este mult mai obișnuit pentru persoanele cu sindrom Down să 

aibă tulburări din spectrul autist sau ADHD față de alte persoane, pentru care incidența este de 

1-2 % (Oxelgren et al., 2017). În acest studiu, incidența autismului în rândul persoanelor cu 

sindrom Down a fost de 41 %, iar incidența ADHD a fost de 34 %, în timp ce 22 % dintre 

subiecți au prezentat ambele diagnostice. Potrivit Asociației Internaționale pentru Sindromul 
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Down, incidența autismului în rândul persoanelor cu sindromul Down variază între 16 și 19 %. 

Anterior, multe simptome ale autismului au fost considerate drept consecințe ale deficienței 

intelectuale, nefiind luate în considerare (Oxelgren et al., 2017, Wester et al., 2019).  

Incidența sindromului Down 

În Europa, sindromul Down reprezintă 8% din totalul cazurilor de anomalii congenitale. 

Incidența sindromului Down la nivel global este de 10 la 10.000 de nașteri reușite. În ultimii 

ani, incidența sindromului Down a crescut, deși variază între țări. În mare măsură, această 

variație depinde de o serie de factori socio-culturali, cum ar fi creșterea numărului de cazuri în 

țările în care avortul este ilegal, scăderea acestuia în țările în care avortul este legal, sau atingând 

valoarea zero în țările care oferă monitorizarea sarcinii, fapt care duce la creșterea numărului 

de întrerupere a sarcinilor cu sindromul Down (Weijerman and De Winter, 2010).   

Creșterea vârstei maternale și îmbunătățirea ratelor de supraviețuire a copiilor cu 

sindrom Down a depășit efectele diagnosticării prenatale urmate de întreruperea sarcinii și 

scăderea ratei de supraviețuire a nou-născuților cu sindromul Down. Întrucât copiii cu sindrom 

Down au astăzi o speranță de viață mai mare, populația persoanelor cu sindrom Down va crește 

substanțial în perioada următoare (De Graaf et al., 2017). Datorită progreselor medicale, rata 

de supraviețuire a persoanelor cu sindrom Down s-a îmbunătățit considerabil. Speranța de viață 

a unei persoane diagnosticate cu sindromul Down era de aproximativ 9 ani, acum 100 de ani. 

Progresul tehnologiei și al medicinii au crescut această speranță de viață la mai mult de 60 de 

ani (De Graaf et al., 2017).  

Această speranță de viață crescută necesită acordarea de îngrijire specială persoanelor 

cu sindromul Down de-a lungul întregii vieți. Atât din punct de vedere al sănătății individuale 

cât și publice este vitală îmbunătățirea calității vieții și a stării fizice în rândul acestui grup de 

persoane. Sunt, de asemenea, necesare programe care să îmbunătățească calitatea vieții de zi cu 
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zi, în care activitatea fizică joacă un rol important. Sindromul Down nu este o boală, este o 

condiție în care există un cromozom 21 suplimentar, fapt care conduce la o serie de diferențe 

fizice și mentale față de persoanele tipice. Activitatea fizică pentru menținerea sănătății ar trebui 

să fie promovată în rândul persoanelor cu sindromul Down, însă trebuie avute în vedere 

particularitățile de ordin medical ale acestor persoane.  

Activitatea fizică 

Activitatea fizică este definită drept o mișcare a corpului produsă de mușchii scheletici care se 

transformă în consum de energie (Caspersen et al., 1985).  Activitatea fizică în viața de zi cu zi 

poate fi clasificată în activitate ocupațională, exerciții fizice și sport, joc, activități casnice și 

grădinărit, sau alte activități. Exercițiile fizice sunt acele exerciții planificate, structurate și 

repetitive, urmărind îmbunătățirea sau menținerea stării fizice a individului. Condiția fizică 

reprezintă un set de atribute legate fie de sănătate, fie de competențe fizice, fiind esențiale pentru 

abilitatea de menținere a stării fizice active (Caspersen et al., 1985). Pentru a obține o condiție 

fizică bună, este nevoie de o atitudine fizică activă,  ce se bazează, la rândul său, pe starea fizică, 

creându-se astfel un fel de circuit al condiției fizice.  

Activitatea fizică în rândul persoanelor cu sindrom Down  

Persoanele cu sindrom Down manifestă dizabilități fizice și mentale care pot varia în ceea ce 

privește severitatea. Problemele fizice includ aspecte scheletice, tiroidiene sau stomacale. 

Manifestările cele mai răspândite ale sindromului Down sunt profilul facial plat, limba mare, 

mâinile și picioarele mici. Limba mare cauzează dificultăți de respirație care limitează 

rezistența în timpul activităților fizice. Alte probleme fizice includ tonusul muscular redus, 

afecțiuni scheletice, laxitate ligamentară și instabilitatea încheieturilor (Pitetti et al., 2013, 

Skotko & Tenenbaum, 2016). Tonusul muscular redus împreună cu încheieturile moi sporesc 

riscul de accidentare (Tan & Tan, 2017, Foley & Killeen, 2019). Mușchii au tendința de a se 
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întinde mult peste punctul normal, fapt care, asociat cu încheieturile hipermobile, produce 

mișcări excesive la nivelul încheieturii dintre atlas și axă la nivelul măduvei spinării, 

manifestare prezentă în 10-40% dintre cazurile persoanelor cu sindrom Down (Sanyer, 2006). 

Acești factori îi fac pe pacienții cu acest sindrom mult mai predispuși să sufere afecțiuni severe 

ale măduvei spinării, cauzate de instabilitate atlanto-axială. Așadar, măsurile de precauție sunt 

recomandate în privința mișcărilor și a greutății plasate la nivelul gâtului. Unele mișcări pot fi 

evitate, spre exemplu răsturnările, rostogolirile, săriturile sau lovirea mingii cu capul. Pe lângă 

acestea, persoanele cu sindrom Down sunt mult mai predispuse la scolioză, încheieturi 

dislocate, instabilitate la nivelul rotulei genunchiului și picior plat (Sanyer, 2006). Instabilitatea 

patelo-femurală este destul de întâlnită și poate adesea conduce la luxație patelară (Mik et al., 

2008). 

 Măsuri de precauție suplimentare sunt necesare atunci când persoanele cu sindromul 

Down sunt active fizic. Acestea trebuie să fie monitorizate pentru instabilitate atlanto-axială 

dacă doresc să participe la sporturi de contact sau sporturi în care gâtul va avea o poziție precară, 

precum fotbalul, săriturile în apă, înotul, gimnastica (Sanyer, 2006, Hodge et al., 2017). 

Exercițiile și activitățile cu impact mai mic asupra încheieturilor sunt mai potrivite pentru acest 

grup de copii și adolescenți, precum mersul, ciclismul sau alergarea ușoară. Dacă este necesar, 

se pot purta proteze, apărători sau orice alte echipamente de protecție a încheieturilor. 

 Persoanele cu sindromul Down au, în general, nivele de condiție fizică mai scăzute decât 

persoanele care nu prezintă acest sindrom, sau decât persoanele care prezintă alte dizabilități 

intelectuale. Dimensiunile reduse ale creierului mare, tulburările de maturizare a creierului și 

procesele patofiziologice determină întârzierea dezvoltării motorii cu dificultăți în inițierea 

mișcărilor. Persoanele cu sindrom Down au dificultăți de menținere a echilibrului, necesar 

pentru balans și controlul posturii în special, în poziția în picioare sau mers (Rahman and 

Rahman, 2010).  
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 Balansul și controlul sunt fundamentale pentru dezvoltarea tuturor celorlalte mișcări, iar 

întârzierea dezvoltării echilibrului la copiii cu sindrom Down le afectează întreaga motricitate 

(Malak et al., 2015, Sacks & Buckley, 2003). Echilibrul precar poate fi datorat scăderii 

funcțiilor neuronale motorii, a deficiențelor la nivelul centrelor cerebrale superioare (Shumway-

Cook & Woollacott, 1985).  

 Hipotonia musculară scăzută și lipsa forței mușchilor posturali afectează abilitatea de 

menținere a echilibrului. Aceste deficiențe de echilibru cauzează schimbări în ceea ce privește 

modelele de mișcare cum ar fi pașii scurți, flexarea picioarelor, flexarea șoldurilor (Lewis & 

Fragala-Pinkham, 2005).  

 Funcțiile motorii ale copiilor cu sindrom Down sunt dificil de evaluat și sunt 

prognosticate cu mai mare greutate decât nivelul de inteligență și adaptabilitatea funcțională. 

(Marchal et al., 2016). Studiile de specialitate au arătat că dezvoltarea motorie a fost corelată 

atât cu dezvoltarea cognitivă cât și cu cea lingvistică, iar simpla dezvoltare a mersului poate 

facilita mai târziu dezvoltarea cognitivă/lingvistică la copiii cu sindrom Down (Yamauchi et 

al., 2019), fapt care susține importanța activității fizice pentru copiii cu acest sindrom. 

 Toate abilitățile motrice fundamentale sunt dependente de un echilibru bun și unele 

dintre aceste mișcări implică modele transversale. Persoanele cu sindromul Down prezintă 

dificultăți în efectuarea tuturor tipurilor de mișcări fundamentale datorită echilibrului precar și 

dificultăților în efectuarea mișcărilor mixte. Îmbunătățirea mișcărilor funcționale în perioada 

copilăriei și adolescenței prin exerciții de echilibru și coordonare sunt importante mai ales 

pentru tinerii cu sindrom Down (Carmeli et al., 2002). Exersarea mișcărilor funcționale la tineri 

este vitală, având în vedere că speranța de viață a crescut pentru persoanele cu sindrom Down 

și acestea vor putea avea o viață activă și sănătoasă.  
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Copiii cu sindrom Down au în general o abilitate fizică mai slabă decât alți copii cu dizabilități 

și cu retard mental (Villarroya et al., 2012), fapt care poate face activitatea fizică mai dificilă 

(Barr & Shields, 2011), în special pentru practicarea jocurilor sau a sporturilor.  

 Abilitatea redusă este datorată parțial sindromului Down în sine diagnosticat, dar și 

inactivității și condiției fizice slabe. Studiile arată că ritmul cardiac maxim este cu aproape 10% 

mai scăzut la persoanele cu sindrom Down decât la persoanele cu alte dezabilități (Villarroya 

et al., 2012). 

 Sistemele respiratorii și cardiovascular subdezvoltate sunt adesea întâlnite la persoanele 

cu sindrom Down. Pe lângă ritmul cardiac scăzut, consumul redus de oxigen, tulburările 

aerobice funcționale, ventilația deficitară și schimbul respirator pot contribui la condiția fizică 

precară (Shields et al., 2017). Exerciții precum mersul pe jos și ciclismul pot îmbunătăți condiția 

sistemului respirator și a celui cardiovascular (Dodd and Shields, 2005).  

 Aceste sisteme nu vor atinge condiția fizică a persoanelor sănătoase, dar exercițiile 

fizice de intensitate moderată le pot fi benefice. În momentul în care ventilația și ritmul cardiac 

sunt scăzute, fapt care conduce la reducerea nivelului de oxigen, rezistența fizică scade și apar 

dificultăți. Sistemul cardiovascular al persoanelor cu sindrom Down nu este compatibil cu 

necesitățile metabolice în timpul activităților aerobice și a contracțiilor izometrice submaximale 

și maximale (Fernhall et al., 2009, Sanyer, 2006).  

 Capacitatea redusă de rezistență la efort face dificilă participarea la activități cu 

intensitate mare cum ar fi alergatul, înotul și ciclismul, precum și la jocurile cu mingea cu 

intensitate ridicată. Cu toate acestea, persoanele cu sindrom Down pot să își crească capacitatea 

cardiovasculară și forța musculară cu antrenamente adecvate, de intensitate scăzută (Heller et 

al., 2004, Eberhard et al., 1997, González‐Agüero et al., 2010, Lewis & Fragala-Pinkham, 

2005).  
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 Tinerii cu sindrom Down au potențial pentru creșterea nivelului de activitate fizică și 

abilitate motorie, fapt care sugerează că dezvoltarea acestor abilități motorii poate îmbunătăți 

activitatea fizică pe termen lung care, la rândul său, îmbunătățește condiția fizică (Prasher, 

1995, Collins & Staples, 2017, Bertapelli et al., 2016, Maiano et al., 2016). Când abilitățile 

motorii sunt antrenate și îmbunătățite, parametrii activității fizice sunt mai buni (Funk, 2017). 

 Un studiu derulat în rândul adulților cu sindrom Down a arătat beneficii semnificative 

după 12 săptămâni de antrenament. Volumul de activitate fizică a fost fixat la 30 de minute de 

exerciții aerobice și 15 minute de exerciții de forță, de trei ori pe săptămână. Este posibil ca 

prelungirea perioadei de exerciții să aibă rezultate mai bune (Rimmer et al., 2004). 

 Activitatea fizică nu trebuie să fie întotdeauna structurată. Activitățile zilnice cum ar fi 

mersul pe jos sau mersul pe bicicletă pot îmbunătăți, de asemenea, capacitatea cardiovasculară 

și starea de sănătate. (Dodd and Shields, 2005). Abilitățile fizice interactive cresc nivelul de 

înțelegere și adaptare la mediul înconjurător. Organizația Mondială a Sănătății recomandă 

activitate fizică zilnică pentru copii, adolescenți și adulți. Volumul zilnic de activitate fizică 

pentru copii și adolescenți între 5 – 17 ani care au sindromul Down este același cu cel pentru 

persoanele tipice. (Organizația, 2016). Sunt recomandate minim 60 de minute de exerciții 

moderate și intense (MVPA) în fiecare zi a săptămânii. 

  Orice tip de activitate fizică va îmbunătăți starea de sănătate, dar activitățile moderate 

și intense sunt cele mai eficiente. MVPA înseamnă că intensitatea este crescută și pulsul este 

crescut, fapt care va fi dificil de realizat în cazul copiilor cu sindrom Down. Aceștia ar putea 

face însă mai multe activități fizice moderate.   

Activitatea fizică și beneficiile asupra sănătății  

Activitatea fizică conferă beneficii asupra sănătății, atât din punct de vedere fizic, cât și 

fiziologic, precum și asupra abilității funcționale și calității vieții (Parfitt et al., 2009, Strong et 

al., 2005, Hallal et al., 2006).  Există dovezi convingătoare că activitatea fizică reduce sau 
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întârzie instalarea tuturor tipurilor de boli, fiind importantă pentru starea de sănătate actuală și 

viitoare (Bull et al., 2004). Cu toate acestea, timpul alocat activității fizice tinde să scadă, iar 

sedentarismul devine tot mai întâlnit în rândul tinerilor. Numărul de persoane inactive din punct 

de vedere fizic s-a dovedit a fi mai mare în rândul persoanelor cu sindromul Down decât în 

restul populației. (Umb‐Carlsson & Sonnander, 2006, Frey et al., 2008, González‐Agüero et al., 

2010, Phillips & Holland, 2011).  

Copiii cu sindrom Down se implică mai puțin în activități fizice comparativ cu copiii 

care nu fac parte din această categorie (Whitt-Glover et al., 2006).  Conform studiilor efectuate 

până acum, copiii care nu fac activități fizice cel puțin 60 de minute pe zi în regim MVPA sunt 

din ce în ce mai mulți, raportul fiind mai mare în rândul copiilor și adolescenților cu sindrom 

Down (58%, respectiv 15-25%) (Shields et al., 2009, Booth, 2000, Pitetti et al., 2013).  Un alt 

studiu arată că doar 43% dintre adolescenții cu sindrom Down respectă recomandările de cel 

puțin 60 min/zi MVPA, sedentarismul crescând odată cu vârsta. (Izquierdo-Gomez et al., 2014). 

Numeroase studii susțin că la toate nivelele de vârstă, inclusiv la copii, foarte mult timp este 

petrecut în regim sedentar în fața unui ecran electronic (Hamilton et al., 2008, Colley et al., 

2011). Acest tip de comportament care implică postura șezut este comun în rândul copiilor și 

adolescenților cu sindrom Down, o schimbare fiind mai mult decât necesară.  

Motivația pentru activitate fizică 

Evoluția oamenilor de la categoriile de vânători și culegători, când activitatea fizică era 

esențială pentru procurarea hranei, urmate de industrializare și digitalizare au avut un efect 

profund supra activității fizice. În multe țări dezvoltate oamenii își trăiesc viața în moduri 

nesănătoase și diferite de practicile de acum câteva milioane de ani.  

Modul de viață natural este bazat pe activitate fizică și 99% din existența noastră am 

fost vânători și culegători, iar activitatea fizică era vitală pentru supraviețuire. Astăzi, activitatea 
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fizică este un comportament voluntar, iar motivația pentru un stil de viață activ este esențială. 

Puține lucruri pot să fie invocate a fi mai importante decât motivația. Aceasta poate fi 

considerată definitorie pentru comportamentul uman. Cercetătorii au sugerat că deficitul 

cognitiv existent la persoanele cu dezabilități intelectuale pare să contribuie la lipsa de motivație 

pentru activități sportive sau pentru o rutină de exerciții fizice desemnate pentru perioade 

suficiente de timp (Fernhall et al., 1989). 

Componentele motivației propuse de Maehr & Braskamp (1986) au fost folosite ca 

definiție operațională. Componentele acesteia sunt: direcția (alegerea), persistența și 

intensitatea (Maehr and Braskamp, 1986). Primul indicator al motivației este direcția, o alegere, 

în care luarea unei decizii este crucială pentru înțelegerea motivației. În ceea ce privește 

activitatea fizică, principala alegere este dacă să fim activi sau nu. Având în vedere că exercițiul 

este în cea mai mare măsură structurat și are loc în locații specifice și în anumite perioade de 

timp, alegerea joacă un rol important. În societatea modernă există atât de multe activități 

sedentare care pot fi efectuate fără efort, dar care au un nivel de atractivitate mare și pot 

reprezenta alegerea prioritară în defavoarea activității fizice. Al doilea factor motivațional, 

potrivit lui Maehr & Braskamp, este persistența, care se referă la gradul de concentrare 

susținută. Atunci când oamenii revin la activitate au o motivație de tip continuu. Cel de-al treilea 

factor motivațional este intensitatea, sau gradul de motivație. Diversele tipuri de corelații cu 

activitatea fizică pot fi rezumate în patru categorii: personale și demografice, psihologice, 

sociale și de mediu înconjurător (Biddle & Mutrie, 2001). Având în vedere că un comportament 

inactiv este atât de greu de schimbat, problema se plasează mai degrabă la nivelul societății și 

nu doar al individului, astfel că îmbunătățirea activității fizice a populației vizează interesul 

societății în general (McElroy, 2002). Factorii de natură personală, demografică sau psihologică 

sunt importanți pentru rezultatul final – activitate sau inactivitate.  
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Părinții și frații sau surorile joacă un rol motivatoriu important și pot deveni modele pentru un 

stil de viață activ. (Trost et al., 2002). Participarea timpurie la activități fizice este asociată cu 

creșterea șanselor de implicare pentru o viață activă pe tot parcursul vieții (Engström, 1991, 

Trost et al., 2002, Mulvihill et al., 2000).   

Oamenii pot fi motivați și în mod intrinsec să facă activitate fizică. Lor le place să fie activi și 

nu sunt necesare recompense. Puține persoane sunt atrase de activități fizice intense și sunt 

dependente de sport. La un nivel mai moderat, mulți oameni se simt bine atunci când nu pot 

avea acest comportament (Szabo, 2000), care constituie din nou o motivație intrinsecă. 

Motivația extrinsecă vine din “afară”, din mediul în care trăim și de la oamenii din jurul nostru. 

Vallerand a organizat componentele motivației intrinseci și extrinseci într-un model ierarhic. 

Motivația intrinsecă și extrinsecă, la fel și lipsa motivației, la nivel global, contextual și 

situațional au fost incluse în acest model (Vallerand, 1997). Deci & Ryan au procesat teoria lui 

Vallerand și au sugerat că transferul indivizilor către forme auto-determinate de motivație oferă 

un suport comportamental solid, făcându-l pe individ să își înțeleagă propriile perspective (Deci 

and Ryan, 2008). Motivația intrinsecă se referă la comportamentul derivat din recompense 

interne. Cu alte cuvinte, motivația pentru implicare apare din interior deoarece oferă satisfacție. 

Persoanele percep evenimentele din viața lor prin prisma gradului prin care acestea le 

controlează comportamentul. Motivația extrinsecă implică comportamente de ordin extern ce 

vizează recompense sau evitarea pedepselor. Motivația pentru activitate fizică are șanse să fie 

mai puternică și persistentă dacă implică un grad de alegere mai mare și auto-determinare și nu 

control extern. Ar părea dificil să motivăm copiii și adolescenții cu sindrom Down să facă 

activitate fizică având în vedere deficitul lor cognitiv și caracterul încăpățânat.  Aceștia ar putea 

necesita un grad mai mare de motivare externă decât alte persoane. În acest sens, Deci & Ryan 

au propus diferite niveluri. Primul nivel de influență externă care ar putea fi eficient este răsplata 

sau pedeapsa. Al doilea nivel, care implică cogniția, este reglementarea introspectivă, în care 
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individul experimentează rușinea sau vina. Al treilea nivel este reglementarea identitară, în care 

individul se identifică cu activitatea, iar al patrulea nivel este atunci când individul 

internalizează comportamentul (Deci & Ryan, 2008) 

Orientarea spre atingerea scopurilor, modul în care oamenii definesc succesul și stilul atribuției 

(cum explică succesul și eșecul) sunt legate de comportamentul uman și motivația pentru 

activități fizice (Hanrahan & Cerin, 2009, Hanrahan et al., 2003), și afectează nu doar așteptările 

pentru succesul sau eșecul viitor, ci și reacțiile emoționale care pot fi explicate printr-o varietate 

de cauze (atribuționalitate). Conform teoriei atribuționalității (Weiner, 1985), cauzele sunt 

clasificate în trei categorii: stabilitate, motiv și controlul sursei. Scopurile de performanță pot fi 

ego-centrate, în care accentul este pe compararea propriei persoane cu alte persoane, sau 

centrate pe sarcinile de lucru, caz în care comparația este intrinsecă. În unele situații oamenii 

pot folosi ambele orientări dar, conform practicii, se preferă una dintre variante (Weinberg & 

Gould, 2014). Există unele asemănări dar și deosebiri între atleții cu sau fără dezabilități în ceea 

ce privește stilul atribuțional. Atleții cu dizabilități intelectuale par să fie mult mai ego-centriști 

decât ceilalți atleți. Acest trend apare în special la atleții cu sindromul Down, motiv pentru care 

antrenorii acestora ar trebui să promoveze o varietate de strategii motivaționale pentru creșterea 

șanselor de a dezvolta atleți motivați. (Hutzler et al., 2013). 

Teoriile bazate pe competențe se concentrează pe percepții ale competențelor și a încrederii de 

sine drept comportament motivațional (Bandura, 2000). Oamenii sunt motivați atunci când 

competența lor este demonstrată, în special dacă se văd pe ei înșiși ca având o percepție asupra 

controlului personal. Oamenilor le place să facă activitățile pentru care au abilități. Susan Harter 

a dezvoltat Teoria Competenței Motivaționale pentru activitatea fizică și a explicat că 

persoanele care dețin un nivel ridicat de competențe sunt mult mai predispuse să participe la 

activități fizice (Harter, 1982). Modelul de perfecționare a încrederii de sine este o altă teorie a 

motivației bazate pe competență, în cadrul căruia percepțiile pozitive joacă un rol motivațional 
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în definirea comportamentului. Dacă o persoană se simte competentă pentru un anumit exercițiu 

este mult mai probabil ca aceasta să dorească să își demonstreze competența (Fox, 1997). 

Reversul, o lipsă de competență, va fi probabil un factor determinant major pentru evitarea 

acelui exercițiu și alegerea unui stil de viață sedentar. Oamenii, din proprie inițiativă, nu aleg 

comportamente care le demonstrează incompetența.  

Atitudinea influențează alegerea de a acționa a unui individ, precum și răspunsurile la provocări, 

stimulente sau recompense (numite stimuli). S-a demonstrat în cadrul unui studiu, că atitudinile 

ce vizează activitatea fizică s-au schimbat atunci când persoanele cu sindromul Down au fost 

implicate în programe de fitness (Heller et al., 2004).  

  

Plăcerea este strâns legată cu motivația. Teoria fluxului (Csikszentmihalyi, 1997) accentuează 

echilibrul dintre competențe și provocări. Fluxul este perceput atunci când provocarea depășește 

ușor competența individului, astfel că acesta se forțează să reușească. Această stare se numește 

flux. Când provocarea este mult prea mare, individul simte anxietate, iar când provocarea este 

prea mică, acesta simte plictiseală. Starea de flux este una dintre cele mai plăcute stări umane, 

ancorând individul în totalitate în prezent. Fluxul este atunci când individul este cel mai creativ, 

productiv și fericit. Este important ca provocările să fie ajustate pentru copiii și adolescenții cu 

sindrom Down atunci când este vorba despre activitatea fizică. Este vital, de asemenea, să fie 

luate în considerație dificultățile cauzate de sindromul Down. Cu toate acestea, acești copii 

trebuie să aibă parte de provocări, iar activitățile lor nu trebuie să fie extrem de ușoare pentru 

ca plictiseala să nu se instaleze.  

Datele colectate până acum arată că indiferent de nivelul de activitate fizică, comportamentul 

sedentar este asociat cu riscul crescut de mortalitate și o varietate de probleme fiziologice și 

psihologice (Katzmarzyk et al., 2009, Owen et al., 2010, Hamilton et al., 2008), chiar și în 

rândul copiilor (Tremblay et al., 2011). 
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