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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقايسة رشد شناختی و حرکتی کودکان پیشدبستانی متولدشده با وزن کم هنگام تولد
و کودکان با وزن طبیعی بود .بدينمنظور از میان مهدکودکهای منطقة دو شهر تهران 15 ،کودک (با وزن طبیعی
 3/0±33/27کیلوگرم) و  18کودک با وزن کم زمان تولد (وزن  2/21±0/32کیلوگرم) بهصورت هدفمند اتتخاب
شدند .بهمنظور ارزيابی حرکات درشت از آزمون تبحر حرکتی درشت نسخة دوم که شامل :خردهمقیاسهای
جابهجايی و کنترل شی میباشد ،استفاده شد .همچنین ،برای ارزيابی مهارتهای حرکتی ظريف از برخی
خردهمقیاسهای آزمون بروينینکس ـ اوزرتسکی (هماهنگی اندام فوقانی ،سرعت پاسخ و سرعت و چاالکی اندام
فوقانی) بهره گرفته شد و جهت اندازهگیری رشد شناختی شرکتکنندگان ،آزمون مهارت شناختی آدمک گوديناف
مورداستفاده قرار گرفت .نتايج بهدستآمده توسط آمار استنباطی شاپیرو ـ ويلک و تی مستقل در سطح معناداری
( )0/05تجزيهوتحلیل آماری شدند .يافتهها نشان میدهد که کودکان با وزن طبیعی هنگام تولد درمقايسه با کودکان
متولدشده با وزن کم ،در انجام مهارتهای ظريف و برخی مهارتهای درشت و شناختی عملکرد باالتری دارند .بهنظر
میرسد که ممکن است کودکان متولدشده با وزن کم هنگام تولد ،در مهارتهای شناختی نیز همانند مهارتهای
حرکتی درشت و ظريف ،عواقب بلندمدت ناشی از وزن کم هنگام تولد را تجربه نمايند.
واژگان کلیدی :مهارتهای حرکتی درشت ،مهارتهای حرکتی ظريف ،مهارت شناختی ،کودکان کموزن حین
تولد
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مقدمه
طبق بررسیهای انجامشده توسط سازمان بهداشت جهانی ،هر سال در سراسر دنیا حدود 25
میلیون نوزاد کموزن متولد میشوند؛ بدينمعناکه از هر شش نوزاد ،يک نفر دچار کموزنی میباشد
( .)1کودکانی که سه هفته و يا بیشتر ،قبل از پايان  38هفتۀ کامل حاملگی متولد میشوند و يا
وزن آنها کمتر از  2500گرم میباشد" ،زودرس" نامیده میشوند ( .)2وزن کم هنگام تولد به
دو دلیل اتفاق میافتد :کمبود وزن حاصل از کوتاهی دورۀ بارداری و عقبماندگی نمو در اثر عدم
تغذيۀ کافی (.)3
رشد و تکامل تحتتأثیر عوامل ژنتیکی ،محیطی و اجتماعی قـرار دارد و مهمتـرين و آغـازیتـرين
مرحلـۀ آن از دوران جنینی و نوزادی شکل میگیرد .تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد از جمله
مسائل مهمی است که میتواند سیر رشـد و تکامـل را تحتتأثیر قرار داده و سالمت جامعه را
تهديد نمايد .براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،شـیوع تولـد زودرس و تولد با وزن کم در
اغلب کشورها درحال افزايش بوده و بخش اعظـم آن مربـوط بـه کـشورهای درحـالتوسعه
میباشد .پیشرفت تکنولوژی پزشکی در چند دهۀ اخیر در بخش مراقبتهای ويژه موجب افـزايش
بقـای اينگونه نـوزادان پرخطر و نیازمند به مراقبت ويژه شده است؛ درحالیکه نتوانسته است
عوارض ناشی از وزن کم هنگام تولد را کاهش دهد؛ بهطوریکه درمان با اکسیژن و استرويید،
اثرات کوتاهمدت مثبت و طوالنیمدت منفـی بـر ايـن نـوزادان دارد؛ بنـابراين ،تعداد بسیاری از
نوزادان با وزن کم هنگام تولد در آينده با مشکالت حرکتی ،شناختی و حسی مواجه خواهند شد.
يافتههای مطالعات بروان و همکاران ،)2013( 1اندرسون و دويل ،)2003( 2معینز و همکاران3
( )2009و مدزواموس و همکاران )2015) 4مؤيد اين موضوع میباشد ( .)7-4بیترديـد ،يکـی از
تراژدیهای جهان وجود افرادی با آسیبهـای جـسمی يـا مغـزی ناشـی از تولـد زودرس و يا
وزن کم هنگام تولد اسـت؛ حالآنکه بـسیاری از ايـن اختالالت ،بهموقع تشخیص داده نمیشوند
و اين در شرايطی است که پیشگويی عوارض ديررس و طوالنیمدت نوزادان ،بخـشی ضـروری در
ارزيابیها و مراقبتهای مستمر نوزادی میباشد (.)8
کپارت )1971( 5بهعنوان يک روانشناس بالینی در "نظريۀ ادراکی ـ حرکتی" خود بیان میدارد
که رشد ادراک و شناخت دارای پايگاه مشترک حرکتی میباشند؛ بهطوریکه کودک برای رسیدن
به رشد کامل هوشی بايد به مرحلۀ تعمیم حرکتی رسیده باشد ( .)9ازآنجايیکه رشد جسمانی،
عقالنی و شناختی کودک در سنین دبستان بیشترين سرعت را دارد ،قابلیت اصالحپذيری کودکان
فوقالعاده بوده و تجارب حرکتی کودک در اين سنین زيربنای آگاهیهای بعدی او میباشد (.)10
1. Brown
2. Anderson & Doyle
3. Aarnoudse-Moens
4. Eryigit Madzwamuse
5. Kephart
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پژوهشهای انجامشده در  50سال اخیر بیانگر افزايش میزان فلﺞ مغزی ،کاهش بهرۀ هوشی و
اختالالت حسی و مشکالت مدرسهای و رفتاری اين کودکان بوده است ()11؛ زيرا ،در دوران
مدرسهرفتن کودک؛ در سنین پنﺞ يا شش سالگی است که مشکالت روانشناختی وی بروز
میکند (در اين هنگام تقاضاهای جدیتر از کودکان میشود) ( .)12بهنظر سیگل،)1999( 1
تجربۀ اولیۀ نوزادان نقشی اساسی در رشد مغز دارد که بسته به نوع و کیفیت اين مداخالت و
تجربهها ،پیوندهای عصبی جديدی ايجاد شده و يا تثبیت و تحکیم میشود ()13؛ بنابراين،
کودکان با وزن کم هنگام تولد با صرف اندکی توجه و دقت میتوانند در کنار ديگر افراد اجتماع
و همانند آنها به زندگی عادی بپردازند .رشد مهارتهای پايه عالوهبر ايجاد شرايط برای لذتبردن
از فعالیتها و بازیها در دوران کودکی ،در سالهای بعد نیز میتواند سبب توسعۀ آمادگی گردد،
خطرهای سالمتی را کاهش و ظرفیت انجام کار را افزايش دهد .در پژوهش گوين و لويی 2که در
ارتباط با نــوزادان زودرس و کــموزن کــه ســابقهای از ناتوانی و معلولیت نداشتند صورت
گرفت ،گزارش شد کـه نسبت کودکان دارای نقـايص حرکتـی درشـت درطول زمان بهطور
قابلمالحظـهای افـزايش يافتـه است و نکتۀ قابلتوجه آن است که اين افـزايش نقـايص در
کودکان بسیار کموزن (وزن کمتر از  750گرم) مشـخصتـر بوده و وجود نقـايص حرکتـی بـا
وزن حـین تولـد ارتباط معناداری دارد ( .)14براساس پژوهشهای انجامشده ،تأخیر تکاملی در
میان نوزادان رسیده و طبیعی ،دو در هزار اتفاق میافتد؛ درحالیکه در نوزادان پرخطر و زودرس،
اين میزان تا  60در هزار افزايش میيابد ( .)15در ايران نیز کريمی 3و همکاران ( )1390و
کازرونی 4و همکاران ( )1393نشان دادند که نوزادان با وزن کم حین تولد درمقايسه با نوزادان با
وزن طبیعی ،رفتار حرکتی نابالغ تری از خود نشان داده و از نظر حرکتی در سطح پايینتری
نسبت به نوزادان با وزن طبیعی قرار دارند (.)17،16
متأسفانه ،علیرغم انجام مطالعات متعـدد درزمینۀ نوزادان زودرس و نوزادان با وزن تولـد پـايین،
رونـد رشـد ايـن نـوزادان و مـشکالت تکـاملی احتمالی آنها در ايـران بهطور بسیار محدودی
موردمطالعه قرار گرفته اسـت .با توجه به مطالب گفتهشده ،اين پژوهش میکوشد برای تسهیل
در رشد مهارتهای حرکتی پايه که اساس تمامی حرکات در طول زندگی و بهويژه مهارتهای
حرکتی درشت میباشد ،کمکی به بهبود زندگی اين کودکان نموده و با معرفی گوشهای از
مشکالت آنها و ارائۀ راهحلهای احتمالی برای اين مشکالت ،کمک اندکی به اين کودکان نمايد.
با اين فرض ،در پی آن هستیم تـا بـا پژوهش درزمینـۀ مقايسۀ مهارتهای حرکتی و شناختی
1. Siegel
2. Goyen & Lui
3. Karimi
4. Kazerooni
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کودکان متولدشده با وزن کم و وزن طبیعی در کودکان پیشدبستانی چهار تا شش سال،
درجهـت برنامـهريـزی بهتر تکاملی و توانبخشی اين کودکان در آينده گام برداريم.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع علی ـ مقايسهای میباشد .جامعۀ آماری پژوهش را کودکان
چهار تا شش سالۀ متولدشده با وزن کم زمان تولد تشکیل دادند .بدينمنظور 22 ،کودک با وزن
کم زمان تولد چهار تا شش سال (با میانگین سنی  5/2±0/49سال) در مهدکودکهای منطقۀ
دو تهران و  15کودک متولدشده با وزن طبیعی چهار تا شش سال (با میانگین سنی 4/95±0/63
سال) در همان مهدها در اين مطالعه شرکت کردند .الزمبهذکر است که شرکتکنندگان بهصورت
هدفمند از بین کودکان انتخاب شدند و والدين آنها رضايتنامۀ شرکت در پژوهش را تکمیل
نمودند .درادامه ،کودکان با وزن طبیعی بهصورت کامالً تصادفی انتخاب شدند و سپس ،زمان
جنینی کودکان بررسی گرديد.
مالکهای ورود به پژوهش عبارت بود از :وزن زمان تولد کودکان کموزن 1500 :الی  2499گرم
و وزن هنگام تولد کودکان طبیعی 2500 :گرم به باال ،عدم فعالیت جسمانی منظم روزانه و يا
فعالیت جسمانی يا ورزشی خاص از زمان تولد تا زمان ورود به پژوهش .مالک خروج از پژوهش
نیز بــروز مشــکل جســمی و حــاد کودکان بود که منجر به حذف آنها از نمونه میگرديد.
همچنین ،درصورتیکه والدين نوزادان به هر دلیل و در هر زمان تمايل به خروج فرزند خود از
پژوهش داشتند ،کودک از جمعیت نمونه حذف میگرديد.
ابزارهای مورداستفاده در پژوهش عبارت بودند از:
فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی بروينینکس ـ اوزرتسکی :1اين آزمون يک مجموعه آزمون هنجار
ـ مرجع است که عملکرد حرکتی کودکان  4/5تا  14/5سـاله را ارزيابی میکند .مجموعۀ کامل
اين آزمون از هشت خردهآزمون (شامل  46بخش جداگانه) تشکیل شده است که به ارزيابی تبحر
و يا اختالالت حرکتی در مهارتهای حرکتی درشت و ظريف میپردازد .بروينینکس 2در سال
( )1978با اصالح آزمونهای تبحر حرکتی اوزرتسکی ،اين آزمون را تهیه کرد ( .)18اجرای
مجموعۀ کامل اين آزمون که به 60ـ 45دقیقه زمان نیاز دارد ،چهار خردهآزمون (مهارتهای
حرکتی درشت) ،سه خردهآزمون (مهارتهای حرکتی ظريف) و يک خردهآزمون (هر دو مهارت
حرکتی) را موردسنجش قرار میدهد .شايانذکر است که فرم کوتاه اين آزمون شامل هشت
آزمون و  14خردهآزمون میباشد (دويدن رفتوبرگشتی ،ايستادن روی پای غالب بر روی تختۀ
تعادل ،جفتپا به جلو پريدن ،ضربهزدن با هر دو پا و همزمان چرخاندن دستها ،باالپريدن و
دستزدن ،تست سرعت پاسخ ،کپیکردن دايره ،کپیکردن شکل مداد ،رسم يک خط راست،
1. Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency
2. Bruninks
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پرتاب توپ به هدف ،دريافت توپ با هر دو دست ،جورکردن کارتهای همسان ،نقطهگذاری در
دايرهها و راهرفتن روی تختۀ تعادل) .در اين پژوهش از سه آزمون الف .هماهنگی اندام فوقانی
(دريافت توپ با هر دو دست و پرتاب توپ به هدف با دست برتر)؛ ب .سرعت پاسخ؛ ج .سرعت و
چاالکی اندام فوقانی (جورکردن کارتهای همسان با دست برتر بهمدت  15ثانیه ،نقطهگذاری در
دايره با دست برتر بهمدت  15ثانیه) استفاده گرديد .زمان اجرای فرم کوتاه اين آزمون برای يک
فرد سالم  15دقیقه میباشد .الزمبهذکر است که پیش از انجام آيتمها ،دست و پای برتر کودکان
مشخص گرديد.
بروينینکس اين آزمون را بر روی نمونهای شامل  756کودک که براساس سن ،جنسیت ،نژاد،
حجم جامعه و منطقۀ جغرافیايی (مطابق سرشماری سال ( ))1970انتخاب شده بودند ،استاندارد
کرد .ضريب پايايی بازآزمايی اين آزمون  87و روايی آن  84درصد گزارش شده است (.)19
آزمون رشد حرکتی درشت ـ ويرايش دوم :1آزمونی است فرايندمحور که رشد مهارتهای حرکتی
بنیادی کودکان سه تا  11سال را ارزيابی نموده ( )20و از دو خردهآزمون جابهجايی و کنترل
شی تشکیل شده است که هر خردهآزمون شش مهارت حرکتی بنیادی را شامل میشود.
مهارتهای خردهآزمون جابهجايی شامل :دويدن ،يورتمهرفتن ،لیلی ،گام کشیده ،پرش افقی و
سرخوردن بوده و مهارتهای کنترل شی عبارت هستند از :ضربهزدن به توپ ثابت ،دريبل درجا،
گرفتن (دريافت) ،ضربهزدن با پاها ،پرتاب از باالی شانه و غلتاندن توپ از پايین.
زارعزاده 2و همکاران ( )1389همسانی درونی اين آزمون را با استفاده از دادههای بهدستآمده از
يک نمونۀ  1438نفری از کودکان سه تا  11سالۀ تهرانی برای خردهآزمونهای جابهجايی و
کنترل شی بهترتیب برابر با ( )0/78و ( )0/74گزارش کردهاند .همچنین ،روايی سازۀ آزمون از
طريق تحلیل عاملی تأيیدی موردبررسی قرار گرفته و ساختار دوعاملی آزمون و نیز وجود دو سازۀ
جابهجايی و کنترل شی و سازۀ اصلی رشد حرکتی درشت برای جامعۀ موردنظر تأيید گرديده
است (.)21
آزمون مهارت شناختی آدمک گوديناف :اين آزمون برای سنجش هوش کودکان سه تا  15سال
بهکار میرود و توسط عدۀ زيادی کدگذاری شده است که مهمترين آنها پژوهش گوديناف
میباشد که در سال ( )1920آن را در ارتباط با چهار هزار کودک در ايالت نیوجرسی آمريکا
آزمايش نمود .در فرانسه نیز دکتر فای دراينزمینه به پژوهش پرداخته است .مهمترين هدف اين
آزمون ،تعیین درجۀ هوشمندی سن عقلی و بهرۀ هوشی کودک میباشد .با افزايش سن ،کودک
اجزای بیشتری از تصوير يک انسان را ترسیم میکند .به هريک از اجزای آدمک؛ درصورتیکه
توسط کودک ترسیم شده باشد ،يک نمره تعلق میگیرد .اين نمرات با يکديگر جمع شده و
1. Test of Gross Motor Development-2
2. Zarezade
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مجموع نمرات از  51تجاوز نمیکند .کاهبل در سال ( )1984اعالم نمود که پايايی بیشتر
نشانههای آزمون آدمک ،بیشتر از ( )0/80میباشد (به نقل از .)22
در آمار استنباطی پس از جمعآوری اطالعات ،برای آزمون مفروضههای آمار پارامتريک
(طبیعیبودن توزيع دادهها) از آزمون شاپیرو ـ ويلک و در مواردی که توزيع طبیعی بود ،برای
آزمودن فرضیههای صفر از آزمون تی مستقل و در موارد طبیعینبودن توزيع از آزمون يومن ـ
ويتنی استفاده شد .شايانذکر است که تمامی تحلیلهای آماری با استفاده از اس.پی.اس.اس 1و
در سطح معناداری  P≥0.05صورت گرفت.
شکل شمارۀ يک میانگین سن و وزن گروه کودکان متولدشده با وزن کم و گروه کودکان
متولدشده با وزن طبیعی را نشان میدهد.
5.20

4.95

6
5
4

3.33

3

2.21

2
1
0
سن

وزن
طبیعی

کم وزن

شکل 1ـ مقايسة میانگین سن و وزن شرکتکنندگان در دو گروه

همانگونه که اشاره شد ،بهمنظور بررسی طبیعیبودن توزيع متغیرهای موردبررسی از آزمون
شاپیرو ـ ويلک استفاده گرديد .با توجه به نتايﺞ اين آزمون ،امتیاز مهارتهای دويدن ،پريدن،
گام کشیده ،سرخوردن ،دريبل ،دريافت توپ ،ضربه با پا ،پرتاب از باال و دو خردهمقیاس هماهنگی
اندام فوقانی و سرعت پاسخ مهارتهای ظريف از توزيع طبیعی برخوردار نبودند ()P≥0.05؛ اما
توزيع ساير مهارتها طبیعی بود (.)P≥0.05

)1. Sciences Statistical Package for the Social (SPSS
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نتایج
تحلیل دادههای ناپارامتريک :با توجه به طبیعینبودن توزيع برخی از امتیازات ،برای مقايسۀ
دو گروه از آزمون يومن ـ ويتنی استفاده شد که برمبنای يافتهها بین میانگین مهارت دويدن
( ،)Z=167 ،P≤0.05گام کشیده ( ،)Z=167 ،P≤0.05پرش افقی ( ،)Z=165 ،P≤0.05سرخوردن
( ،)Z=187.5 ،P≤0.05دريبل ( )Z=155 ،P≤0.05و ضربه با پا ( )Z=121.5 ،P<0.05در دو گروه
اختالف معناداری مشاهده نمیشود؛ اما در مهارتهای دريافت توپ ( ،)Z=190.5 ،P>0.05پرتاب
توپ ( ،)Z=220.5، P≥0.01هماهنگی اندام فوقانی ( )Z=197 ،P≥0.05و سرعت پاسخ (،P≥0.05
 )Z=207در دو گروه اختالف معناداری وجود دارد؛ بهعبارتديگر ،گروه کودکان با وزن طبیعی
نسبت به گروه کودکان با وزن کم هنگام تولد عملکرد بهتری داشتهاند.
تحلیل دادههای پارامتريک :با توجه به طبیعیبودن توزيع متغیر از آزمون تی مستقل برای
مقايسۀ نمرۀ لیلی ،يورتمه ،ضربه به توپ ثابت ،غلتاندن توپ ،نمرۀ سرعت و چاالکی اندام فوقانی
و نمرۀ آدمک گوديناف در دو گروه استفاده شد که يافتهها در جدول شمارۀ يک گزارش شده
است.
جدول 1ـ مقايسة نمرات دو گروه در مهارتهای دارای توزيع نمرات طبیعی
مهارت
لیلی
يورتمه
ضربه به توپ ثابت
غلتاندن توپ
سرعت و چاالکی اندام فوقانی
نمرۀ آدمک گوديناف

گروه

میانگین

کودکان کموزن
کودکان طبیعی
کودکان کموزن
کودکان طبیعی
کودکان کموزن
کودکان طبیعی
کودکان کموزن
کودکان طبیعی
کودکان کموزن
کودکان طبیعی
کودکان کموزن
کودکان طبیعی

4/55
6/93
3/11
5/8
5/66
6/26
2/16
4/73
1/75
2/03
125/33
146/13

درجة

سطح

آزادی

معناداری

-2/698

28/364

0/012

-5/041

31

0/001

-1/013

31

0/319

-5/132

31

0/001

-1/37

31

0/181

-3/304

31

0/002

تی

در جدول شمارۀ يک نشان داده شده است که بین میانگین مهارت لیلی (،)t=-2.698 ،P>0.05
يورتمه ( )t= -5.041 ،P≥0.05و غلتاندن توپ ( )t=-5.132 ،P>0.05در دو گروه اختالف معناداری
وجود دارد؛ بهعبارتديگر ،با توجه به میانگین نمرات دو گروه که در جدول قید شده است،
کودکان کموزن بهطور معناداری نسبت به کودکان با وزن طبیعی امتیاز کمتری کسب کردهاند.
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درمقابل ،بین میانگین مهارت ضربه به توپ ثابت ( )t =-1.013 ،P≤0.05و سرعت و چاالکی اندام
فوقانی ( )t=-1.37 ،P≤0.05در دو گروه اختالف معناداری مشاهده نشد؛ بنابراين ،فرض صفر
پژوهش پذيرفته میشود؛ بهعبارتديگر ،گروه کودکان کموزن نسبت به گروه کودکان طبیعی از
نظر آماری تفاوت معناداری نداشتهاند.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر بین مهارتهای شناختی ،بیشتر مهارتهای حرکتی ظريف ،مهارتهای حرکتی
جابهجايی و دستکاری شی و بهطورکلی ،مهارتهای حرکتی درشت کودکان چهار تا شش سال
با وزن تولد کم و طبیعی بهلحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده شد .همچنین ،در مهارتهای
يورتمه ،لیلی ،غلتاندن ،دريافت ،پرتاب ،سرعت پاسخ ،هماهنگی اندام فوقانی و مهارت شناختی،
جابهجايی ،دستکاری و بهطورکی در برخی از خردهمقیاسهای حرکات درشت و ظريف که در
يافتهها ذکر گرديد ،تفاوت معنادار بود .عالوهبراين ،نتايﺞ نشان داد که کودکان کموزن متولدشده
در اين حرکات ،ضعیفتر عمل میکنند.
مهارتهای حرکتی بنیادی ،زيربنای تجربههای حرکتی فرد در سراسر زندگی هستند .در گذشته
تصور میشد که مهارتهای حرکتی تنها براساس بالیدگی توسعه میيابند و شرکت در تمرينات
حرکتی ،تأثیری بر رشد مهارتهای حرکتی ندارد؛ اما امروزه پژوهشها نشان میدهد که مداخالت
اولیه و آموزش در سالهای کودکی ،بر رشد مهارتهای پايه تأثیر میگذارد ()23؛ بنابراين ،با
توجه به نتايﺞ بهنظر میرسد که فرصتهای تمرين و عوامل محیطی در دورۀ طفولیت و اوايل
کودکی در شرکتکنندههای پژوهش به اندازۀ کافی نبوده و پديدۀ جبرانپذيری در کودکان دارای
وزن تولد کم صورت نگرفته است .دراينراستا ،با توجه به نتايﺞ پژوهش بروان و همکاران ()2015
که بیان کردند بین وزن هنگام تولد و تبحر حرکتی رابطۀ معناداری وجود دارد ،در اين پژوهش
نیز درمقايسۀ انجام مهارت حرکتی درشت و ظريف در برخی از خردهمقیاسها ،تفاوت معناداری
میان کودکان دارای وزن کم هنگام تولد و کودکان دارای وزن طبیعی مشاهده شد؛ بهعبارتديگر،
با افزايش يا کاهش متغیر وزن ،احتماالً نمرۀ تبحر حرکتی آنها افزايش يا کاهش میيابد؛
درنتیجه ،وزن هنگام تولد شاخص نسبتاً مناسبی برای برآورد عملکرد ادراکی ـ حرکتی کودکان
خواهد بود .کودکانی که از وزن کمتری هنگام تولد برخوردار هستند ،احتمال بیشتری وجود دارد
که از تبحر حرکتی کمتری برخوردار باشند .همچنین ،يافتههای براون و همکاران نشان داد که
بین وزن هنگام تولد و نمرۀ هوش ريون رابطۀ معناداری وجود دارد؛ بهعبارتديگر ،کودکانی که
از وزن بسیار کم هنگام تولد رنﺞ میبرند ،از ضريب هوشی پايینتری نسبت به کودکان طبیعی
برخوردار میباشند ( .)4الزمبهذکر است که در اين رابطه ،احتماالً هرچه از وزن طبیعی بیشتر
فاصله گرفته شود ،اين امر قویتر میباشد ( .)24دراينراستا ،يافتههای پژوهش حاضر با اين نتايﺞ
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همخوانی داشته و بهنظر میرسد که وزن هنگام تولد شاخص نسبتاً مناسبی برای برآورد عملکرد
شناختی کودکان میباشد.
عالوهبراين ،با بررسی نتايﺞ تفاوت معناداری در مهارتهای ضربه با دست ،دويدن ،پرش افقی،
گام کشیده ،سرخوردن ،دريبل ،ضربه با پا و چاالکی اندام فوقانی مشاهده نشد .عدم تفاوت در
برخی از آزمونها میتواند بهدلیل سن پايینتر شروع برخی از مهارتهای بنیادی و تمرين بیشتر
درطول دوران کودکی باشد؛ مانند دويدن که از اوايل کودکی (دو سالگی) آغاز میشود و تا سن
چهار سالگی تقريباً خودکار شده و يادگیری در آن مؤثر میباشد؛ لذا ،اختالف چندانی دراينزمینه
بین کودکان کموزن و طبیعی مشاهده نمیشود .در برخی از مهارتهای بنیادی که نیازهای
ادراکی ـ حرکتی بیشتری دارند ،دشواری مهارت برای هر دو گروه بیشتر بوده و اثر کف تفاوتهای
بینگروهی را از بین برده است؛ بهعنوانمثال ،مهارت دريبل در هر دو گروه بسیار ضعیف بود که
اين امر میتواند ناشی از باالتربودن سن شروع اين مهارت در کودکان و درنتیجه ،عملکرد ضعیف
و تمرين کمتر بر روی اين مهارت باشد .ضربه با پا نیز احتماالً بهعلت دردسترسبودن و بازی زياد
کودکان با توپ باعث عدم اختالف بین دو گروه شده است؛ بنابراين ،بهنظر میرسد که تجربههای
اولیه طی طفولیت و کودکی میتواند بر رشد مهارتهای حرکتی اثر گذاشته و تأخیرهای رشدی
دورۀ جنینی را جبران نمايد.
مطالعات متعددی نشان دادهاند که رشد و تکامل حرکتی ـ عصبی نوزادان با وزن تولد پايین و
زودرس درطول دو سال اول زندگی ،متفاوت و دارای تأخیر بوده و آنها شرايط نگرانکنندهای
را نسبت به شیرخواران بهموقع متولدشده دارند .درجۀ رشد و تکامل شیرخواران زودرس توسط
مقیاس بیلی بهشکل پايدار و مشخصی پايینتر از شیرخواران ترم  12ماهه (با سن اصالحشده)
میباشد و نمرۀ تکامل حرکتی زودرسها حدود  10تا  15واحد )درحدود يک انحراف معیار)
کمتر از نمرۀ هوشی آنها در سنین مشابه است.
در يک بررسی در کودکان با وزن کم هنگام تولد مشخص گرديد که اين کودکان در پنﺞ سال
اول زندگی با همتايان سررس و با وزن تولد طبیعی خود بهشکل واضحی در لرزش دستها،
توانايی حرکات درشت و توانايی کنترل وضعیت و تعادل تفاوت دارند که اين نتايﺞ با يافتههای
پژوهش حاضر همسو میباشد .عالوهبراين ،يافتههای مطالعات اريجیت مدزواموس و همکاران
( ،)2015سچندل و همکاران ،)1997( 1براون و همکاران ( ،)2015آرندوس معینز و همکاران
( )2009و اندرسون و همکاران ( )2003با نتايﺞ پژوهش حاضر همسو بوده و در آنها گزارش
شده است که اين کودکان در هر چهار حوزۀ عملکردی شخصی ـ اجتماعی ،گفتار و زبان،
مهارتهای حرکتی درشت و مهارتهای حرکتی ظريف تأخیر زيادی داشتهاند (7،25ـ.)4
1. Schendel, Stockbauer, Hoffman, Herman, Berg & Schramm
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 با توجه به يافتههای پژوهش حاضر بهنظر میرسد که ممکن است کودکان متولدشده،بهطورکلی
، در مهارتهای شناختی نیز همانند مهارتهای حرکتی درشت و ظريف،با وزن کم هنگام تولد
 پیشنهاد میشود با،عواقب بلندمدت ناشی از وزن کم هنگام تولد را تجربه نمايند؛ بنابراين
.برنامهريزی دقیق از بدو تولد تا پیش از ورود به دبستان از مشکالت اين کودکان جلوگیری گردد
 توصیه میشود که توضیحات و آموزشهای الزم برای غنیسازی بهتر محیط و رشد،ازسویديگر
 به، همچنین.کودکان متولدشده با وزن کم به خانوادهها و معلمان اين کودکان ارائه گردد
پژوهشگران عالقهمند به پژوهش در اين حیطه پیشنهاد میشود که در مطالعات خود به بررسی
 سابقۀ بیماریهای مادر،ساير عوامل زيستی مرتبط با کموزنی همچون سابقۀ کموزنی خود مادر
.و نمرۀ آپگار نوزاد بپردازند
 بايستی به محض تولد توسط متخصصین، کودکان زودرس و کم وزن هنگام تولد:پیام مقاله
 مورد ارزيابی دقیق قرار گرفته و در،اطفال از نظر مهارتهای شناختی و حرکتی ظريف و درشت
 مداخالت شناختی و حرکتی الزم توسط متخصصین،صورت وجود اختالل يا عقب ماندگی رشدی
.رشد حرکتی بر روی آنان انجام پذيرد
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Abstract
The aim of this study was to compare motor and cognitive development between
typically developing preschool children and children born low birth weight. Fifteen
TP children and 15 children born low birth weight were participated in this study. Test
of gross motor development (second version, TGMD-2) was used to assess gross
motor skills such as locomotion and manipulation, Bruininks- Osertesky test of motor
proficient (second edition, short form- BOTMP2) to measure fine motor skills such
as: upper extremity coordination, response, speed and agility of upper extremity and
Goodenough Man Test to measure cognitive ability of children. The results of
independent t test and Shapiro-Wilk showed that TP children are significantly better
(P<0.05) cognitive and fine motor skills than children born low birth weight. Also
they showed significantly higher scores in some gross motor skills. It seems that
children born low birth weight may experience long term consequences in cognitive
skills as well as gross and fine motor skills.

Keywords: Gross Motor Skills, Fine Motor Skills, Cognitive Skills, Children Born
Low Birth Weight
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