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چکیده
مقدمه :وزن خیلی کم تولد همراه با نقص رشد جسمی ،شناختی و ناتواناییهای رشدی است .از
طرف دیگر ،این پدیده از قابلیت تأثیر بر رشد مهارتهای حرکتی برخوردار است و تحت تاثیر
عوامل بیولوژیکی و محیطی قبل و بعد از تولد قرار دارد  .هدف پژوهش حاضر بررسی اثر وضعیت
اجتماعی -اقتصادی بر رشد مهارتهای حرکتی ظریف و درشت کودکان با وزن خیلی کم هنگام
تولد بود .روش :پژوهش حاضر از نوع مقطعی بود که در اردیبهشت تا خرداد سال  1331انجام
شد و جامعه مورد مطالعه شامل دخترها و پسرهای  4/1تا  1ساله با وزن خیلی کم تولد از مناطق
 2و  13شهر تهران بود که از آن تعداد  11کودک به صورت نمونه گیری معادل جامعه انتخاب
شدند .از آزمون برونیکز اوزرتسکی  2-برای ارزیابی رشد حرکتی و برای طبقة اجتماعی-
اقتصادی ،از رتبه بندی مناطق شهر تهران و همچنین پرسشنامة اجتماعی -اقتصادی استفاده شد
و اطالعات با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل شد .یافته ها :نتایج نشان داد کودکان با
وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین در میانگین مهارت های حرکتی ظریف ( )14.14و درشت
( ،)2.12رشد کمتری نسبت به کودکان با وضعیت اجتماعی اقتصادی باال داشتند ( ظریف=،13.13
درشت= .)14.13نتیجه گیری :به طور کلی وضعیت اجتماعی اقتصادی باال از قابلیت تعدیل
اثرات منفی وزن کم تولد بر رشد حرکتی ظریف و درشت برخوردار است بنابراین تاکید بر نقش
وضعیت اجتماعی اقتصادی در سالمت کودکان با وزن خیلی کم تولد اهمیت دارد.
واژگان کلیدی :وزن خیلی کم تولد ،مهارت های حرکتی ظریف ،مهارت های حرکتی درشت،
وضعیت اجتماعی -اقتصادی.
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weight children’s fine and gross motor skills
Niloofar Salahi1*, Farhad Ghadiri, Noor ahmad Barahooyi
M.A. Department of motor development, Kharazmi University,
Tehran, Iran. Email: niloofarsalahi11@gmail.com
2
Assistant professor, Department of motor behavior, Kharazmi
University, Tehran, Iran. Email:Ghadiri111@gmail.com
3
M.A. Department of sport management. Farhangiyan University.
Zahedan. Iran. Email: Barahooyiahmad@gmail.com
1*

Abstract
Background: Very low birth weight is associated with impaired physical
and cognitive growth and developmental disabilities. On the other hand,
this phenomenon has the potential to impact on the development of motor
skills and is influenced by biological and environmental factors before and
after birth. So This study aimed to evaluate the effects of socioeconomic
status and birth weight on very low birth weight children’s fine and gross
motor skills. Methodology: The present study was a cross-sectional
research which conducted in April and May of 2111 and the study
population included 4/5 to 1-year-old boys and girls with very low birth
weight from 2 and 11 districts of Tehran city that from which 15 children
were selected via an equal population sampling. In order to assess the motor
development, the Bruininks -Oseretsky -2 test was used and for socioeconomic status, socio-economic questionnaire and districts ranking of
Tehran were used and the data were analyzed using Independent t-test.
Results showed that The average fine (14/54) and gross (2/12) motor skills
of children with low socioeconomic status was lower than those with high
socio-economic status (Fine=11/11, Gross=14/53). In generally high socioeconomic status has the capability of adjustment the negative effects of low
birth weight on fine and gross motor development. Thus the emphasis on
the role of socioeconomic status on health of children with very low birth
weight is important.
Keywords: very low birth weight -Fine Motor skills – Gross motor skills–
Socio-economic status
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مقدمه
بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی ،هرساله قریب به  21میلیون نوزاد کم وزن متولد
میشود و حدود  1/1درصد از جمعیت کودکان متولد شده دارای وزن خیلی کم تولد
(1 )VLBWمی باشند (احسانپور  .)1321وزن خیلی کم تولد به عنوان وزن تولد کوچکتر و
مساوی  1111گرم تعریف شده است .نوزادان با وزن کم تولد ممکن است کمبود رشد جسمی،
رشد شناختی ،عاطفی و اجتماعی را تجربه کنند (امام زاده اصل  .)1323پارک ( 2)2111معتقد
است کودکان کم وزن استعداد زیادی برای ناتواناییهای رشدی دارند ( پاینه وایساکس .)2112
به طور کلی هر چه قدر نارسی بیشتر وزن هنگام تولد کمتر باشد احتمال ایجاد نقایص عقالنی
و عصب شناختی بیشتر خواهد شد .همچنین وزن کم تولد میتواند اثر منفی بر اکتساب مهارت
های حرکتی داشته باشد .فاکتورهای مختلفی میتوانند اثر سوء بر نمو جنین داشته باشند،
مانند :پری اکالمپسی و یا عادات توکسیک ،اختالل در عملکرد جفت به عنوان نتیجه ای از هر
کدام از این فاکتورها ممکن است باعث کاهش در فراهم کردن مواد مغذی و اکسیژن به مغز
در حال رشد جنین شود و در نهایت مانع نمو درست مناطق حرکتی مغز شود ،که این خود
باعث تأخیر در رشد مهارت های حرکتی میشود (گاالهو  .)1332رشد حرکتی به لحاظ طبقه
ای در دو حوزة حرکات درشت که عمدتاً توسط عضله های بزرگ یا گروهی از عضالت کنترل
می شوند و حرکات ظریف که عمدتاً توسط عضالت یا گروهی از عضالت کوچک کنترل
میشود ،بررسی میشود (مرندی .)1321
مطالعات موجود در زمینه رابطه وزن کم تولد و رشد حرکتی در کودکان متناقض است .زانگ،
یانگ و هانگ ( )2111مطالعهای با هدف بررسی مهارت های حرکتی ظریف و درشت 11
کودک  12ماهه با وزن خیلی کم تولد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که کودکان با وزن کم
تولد در هر دو مهارت های حرکتی ظریف و درشت تاخیرات رشدی معناداری دارند (هیوود
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 .)2113همچنین سیلوا ،سارگی و آندراد ( )2111به مقایسه رشد حرکتی کودکان  3ساله با وزن
خیلی کم و نرمال تولد پرداختند و نشان دادند کودکان  VLBWاختالف معنیداری در
مهارت های حرکتی ظریف و درشت نسبت به کودکان با وزن نرمال تولد (3 )NBWدارند
( .)1این یافته ها در تناقض با تحقیق تانیس ( )2114می باشد که نشان داد در کودکان 1.3
ساله متناسب با سن بارداری )4 (AGAو کوچک در سن بارداری ) 1( SGAتفاوتی از نظر
عملکرد حرکتی (درشت و ظریف) وجود ندارد (بهرمن  .)2112سوزا ( )2112نیز نشان داد از
سن  12ماهگی تا  12ماهگی تاخیر در هر دو نوع مهارت حرکتی گروه با وزن خیلی کم تولد
افزایش پیدا میکند اما منجر به تاخیر معنادار نمیشود (زانگ .)2111با توجه به یافته های
متناقض و پیشنهاد محققین بررسی دقیق تر عوامل موثر بر رشد حرکتی و در نظر گرفتن یک
نقش مستقل برای عوامل محیطی مانند وضعیت اجتماعی اقتصادی میتواند در درک اثر وزن
تولد بر رشد حرکتی مؤثر باشد .این پیشنهاد از این نظر مهم است که دیدگاههای معاصر از
رشد حرکتی (دیدگاه سیستم های پویا) اهمیت یکسانی به تأثیرات محیطی و فردی در رشد
حرکتی میدهند.
عوامل متنوع فرد و محیط به شکلی اختصاصی و متمایز با توانایی های حرکتی (ظریف و
درشت) و عملکرد جسمانی افراد تعامل دارند .براساس دیدگاه نظامهای پویا ،رشد به عنوان
یک فرآیند ناپیوسته وخودتنظیم در طول زمان رخ می دهد ،اما به شکلی کامالً فردی که تحت
تأثیر عوامل مهم در نظام قرار میگیرد ،این عوامل را قیود مینامند .طبق مدل نیوول ،قیود در
قالب نیاز های تکلیف ،محیط و فرد عمل میکند .فردریک )2111( 1و گراسمن )2113( 1نیز
بیان کردند پایهریزی ساختار مغز در ابتدای زندگی و از طریق مجموعهای به هم پیوسته از
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تعامل های پویای بین عوامل ژنتیک ،شرایط محیطی و تجربه بهدست میآید (سیلوا.)2111
وضعیت اجتماعی اقتصادی ( 2)SESاز جمله مهمترین عوامل محیطی است که در دوره های
مختلف پیش از تولد ،هنگام تولد و بعد از تولد بر جنین ،نوزاد و کودک تأثیر میگذارد .وضعیت
اجتماعی اقتصادی بر روی جنبه های مختلف زندگی از جمله انتخاب نوع فعالیت های زمان
فراغت و نرخ فعالیت های ورزشی تأثیر دارد (تانیس .)2111استار فیلد )2112( 3پیشنهاد نمود
وضعیت اجتماعی اقتصادی والدین از کودکی تا اوایل و اواخر نوجوانی ممکن است بر سطح
فعالیت بدنی او اثر گذار باشد .بر همین اساس ادعا بر این است وضعیت اجتماعی اقتصادی با
سطح فعالیت بدنی کودکان ارتباط پایدار داشته و در نهایت بر رشد حرکتی او تأثیر عمیق بر
جای میگذارد (سوزا .)2112عامل وضعیت اجتماعی اقتصادی به عنوان یک متغیر در مطالعات
قبلی مورد بررسی قرار گرفته و نقش آن در بسیاری موارد مانند سطح فعالیت بدنی تایید شده
است (کریگر .)1331به استناد مطالعه چن11و همکاران ( ،)2112یکی از الگوهای رشدی برای
توصیف نحوة ارتباط میان وضعیت اجتماعی اقتصادی و فعالیت بدنی ،الگوی پایدار -کودکی
میباشد که معتقد است تفاوتهای وضعیت اجتماعی اقتصادی در ابتدای زندگی تثبیت یافته و
اثرات آن بر رشد دوران کودکی و نوجوانی ثابت باقی می ماند (سوزا .)2112این موضوع که
والدین به طور بسیار نزدیکی در رابطه بین وضعیت اجتماعی اقتصادی با رشد کودک دخیل
میباشند آَشکار است .خانواده به عنوان یک میانجی بین رشد کودک و وضعیت اجتماعی
اقتصادی عمل می کند ،مادری که در دوره ی آبستنی کامال از خود مواظبت می کند و زیر نظر
پزشک قرار می گیرد ،رشد نوزادش کاملتر و بهتر از کودکی خواهد بود و معموال کودکان
آنها بلندتر ،سنگین وزن تر و چاق تر می باشند نسبت به مادری که کوچکترین توجه ای به
بهداشت خود ندارد یا به بیماری های گوناگون مبتال میشود و یا مضطرب و ناراحت است
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(چن .)2112وضعیت اجتماعی اقتصادی والدین و محیط خانواده میتواند بر کفایت مهارت
حرکتی کودکان با وزن خیلی کم تولد تاثیر گذار باشد تاثیر گذاشته و آن را تقویت یا تعدیل
نماید ،بنابراین این سوال مطرح است که اثر وضعیت اجتماعی اقتصادی باال و پایین بسته به
نوع مهار ت (درشت و ظریف) چه اثری بر رشد حرکتی کودکان با وزن کم تولد دارد .چیان لی
وا ( )2111در پژوهشی به بررسی اثر محیط خانه بر رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت
کودکان  1.1ساله پرداخت و به این نتیجه رسید که محیط خانه بر روی هر دو نوع مهارت
حرکتی تاثیر گذار است (تاندون .)2112همچنین پاترا ( )2111در پژوهش خود به بررسی اثر
نسبی سطح سواد مادر بر رشد حرکتی کودکان با وزن خیلی کم تولد  2ساله پرداخت و به این
نتیجه رسید کودکانی که مادرشان سطح سواد دبیرستان داشتند نسبت به مادران با سطح سواد
دانشگاهی و باالتر 3.14 ،بار احتمال بیشتری برای مشکالت حرکتی ظریف و درشت داشتند
(برادلی )2112و اما در مطالعهای که توسط گوین ( )2112و چن ( )2114در ارتباط با تاثیر
محیط بر رشد حرکتی کودکان با وزن خیلی کم تولد صورت گرفت نتایج متفاوتی بدست آمد،
مطالعه گوین رابطه بین محیط خانه با رشد حرکتی درشت کودکان ولی مطالعه چن تاثیر
محیط بر رشد حرکتی ظریف کودکان با وزن خیلی کم تولد را نشان داد
(چیان()2111پاترا .)2111این نتایج میتواند متأثر از تفاوت های بین فرهنگی نیز باشد که نیاز
بررسی بیشتر آن احساس میشود .رشد حرکتی نه تنها تحت تاثیر عوامل زمینه ای و فردی،
که عوامل فرهنگی نیز در آن مؤثر است .با توجه به اینکه گروههای فرهنگی مختلف
مسیرهای رشدی (حرکتی ،زبانی ،شناختی) متفاوتی را نشان میدهند (گوین ،)2112بنابراین
بررسی این مسیرهای رشدی درفرهنگ های مختلف ضروری به نظر میرسد .اکثر مطالعات
انجام شده در زمینه وزن خیلی کم هنگام تولد متغیر وضعیت اجتماعی اقتصادی بین جمعیت
ها کنترل شده است و تنها چند مطالعه تاثیر وضعیت اجتماعی اقتصادی باال و پایین و یا
فاکتورهای مرتبط با آن را بر رشد حرکتی ظریف و درشت کودکان با وزن خیلی کم تولد
مقایسه کردهاند (تاندون()2112پاترا.)2111

07

دوره پیش دبستانی ( 4تا  1سال) و سالهای اولیه دبستان (تا 3سالگی) به عنوان دوره حساس
رشدی ،در رشد مهارتهای حرکتی بنیادی 11شناخته شده است .این مهارتها همانند آجرهای
ساختمانی حرکات کارآمد و مؤثر میباشند که برای کودک راهی برای جستجوی محیط و
دانش در مورد دنیای پیرامون فراهم میکند .با توجه به مدل رشدی گاالهو رشد مهارت های
حرکتی بنیادی در این دوره تحت تاثیر فرد و محیط است (چن ،)2114بنابراین وضعیت
اجتماعی اقتصادی به عنوان یک عامل محیطی ممکن است در تعدیل و یا تقویت اثر وزن بر
رشد حرکتی کمک کند ،همچنین با توجه به اصل اختصاصی بودن رشد حرکتی( ظریف و
درشت) و وجود نتایج محدود و متناقض درباره تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر آن در
کودکان با وزن تولد پایین و خالء این چنین مطالعهای در کشورمان ،بر این اساس هدف
تحقیق حاضر بررسی اثر وضعیت اجتماعی اقتصادی و وزن خیلی کم تولد بر رشد مهارت های
حرکتی ظریف و درشت کودکان 4تا 1سال می باشد.
مواد و روش پژوهش
باتوجه به ماهیت موضوع پژوهش و اهداف مطرح شده ،طرح پژوهش حاضر مقطعی و روش
پژوهش از نوع توصیفی مقایسه ای است که در اردیبهشت و خرداد ماه سال  1331انجام شد،
همچنین با توجه به نتایج به دست آمده این مطالعه از جمله پژوهش های کاربردی محسوب
میشود .جامعه آماری این پژوهش را پسران و دختران با وزن خیلی کم تولد  4/1-1ساله
شهرستان تهران تشکیل داد که این کودکان با بررسی کارت مراقبت کودک شناسایی شدند.
پس از طی مراحل اداری و با کسب مجوز از اداره آموزش و پرورش و بهزیستی و نیز با در نظر
گرفتن وضعیت اجتماعی اقتصادی با توجه به رتبه بندی شاخص های رفاه شهری ارائه شده
برای مناطق شهر تهران  41 ،مهد کودک از مناطق 2و 13با استفاده از روش نمونه گیری
خوشه ای انتخاب شدند ،شاخص رفاه شهری شامل شاخص های اجتماعی ،اقتصادی ،سالمت
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و امنیت است که براساس رتبه بندی به روش تحلیل پوششی داده ها به ترتیب مناطق 1،3،1
و  2باالترین سطح رفـاه شـهری را به خود اختصاص داده اند و مناطق  11، 12، 11و  13در
پایین ترین سطح رفاه قرار دارند ( .)21سپس با استفاده از نرم افزار  GPOWERو با توجه
به پژوهش های پیشین که بیان کرده بودند حدود  1/1درصد از جمعیت کودکان متولد شده
دارای وزن خیلی کم تولد هستند و این روند رو به افزایش است ( ،)1تعداد کودکان4تا  1سال
با وزن خیلی کم تولد  14نفر تخمین زده شد ،پس از بررسی کارت مراقبت کودکان تعداد 11
کودک با وزن خیلی کم تولد شناسایی و به صورت نمونه گیری معادل جامعه انتخاب شدند
سپس برای اطمینان از خالص بودن نمونه ها از نظر وضعیت اجتماعی اقتصادی از پرسشنامه
وضعیت اجتماعی اقتصادی قدرت نما استفاده شد .در پایان بعد از هماهنگی با مسئوالن مراکز
منتخب فرم رضایت نامه والدین پخش و شرایط برای انجام پژوهش فراهم شد.
در این مطالعه از آزمون برونینکز اوزرتسکی 12) BOT-2( 2-که هدف آن بررسی خالصه ای
از مهارت عمومی حرکت می باشد و عملکرد حرکتی افراد  4/1تا 14/1سال را مورد سنجش
قرار می دهد استفاده شد ،که شامل  2خرده ازمون و  14ماده است ،خرده آزمون های 1تا1
(.1سرعت دویدن وچابکی.2 ،هماهنگی اندام فوقانی .3،تعادل ایستا و پویا .4،سرعت واکنش.1،
هماهنگی دو جانبه ) مهارت های حرکتی درشت و خرده آزمون های 1تا .1( 2هماهنگی دو
جانبه.1،کنترل حرکتی دیداری .1،قدرت عضالنی پاها :2 ،چاالکی و سرعت اندام های فوقانی )
مهارت های حرکتی ظریف را میسنجند ،اجرای مجموعه برونینکس این آزمون را بر روی
نمونه ای شامل  111کودک که براساس سن ،جنس ،نژاد ،حجم جامعه و منطقة جغرافیایی
مطابق سرشماری سال  1311انتخاب شده بودند ،استاندارد کرد .ضریب پایایی بازآزمایی
مجموعه  1/21و روایی آن 1/24 ،گزارش شده است .نحوه نمره دهی در این مقیاس بدین
صورت می باشد که برای هر خرده آزمون ،تعدادی آزمون ویژه و استاندارد وجود دارد که
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آزمودنی ها باید هر کدام را دو بار تکرار کنند .آزمونگر ،نمرات هر تکرار را ثبت و با هم جمع
میکند .در انتها ،از بین دو تکرار ،هر کدام که باالترین امتیاز را داشتند ،به عنوان نمره فرد در
آن خرده آزمون محسوب میشود .همچنین از پرسشنامه وضعیت اقتصادی اجتماعی قدرت نما
با متوسط ضریب پایایی  23درصد ( با استفاده از الفای کرونباخ) برای اطمینان از خالص بودن
نمونه ها از نظر وضعیت اجتماعی اقتصادی استفاده شد .و دارای  4مولفه  :میزان درآمد ،طبقه
اجتماعی ،تحصیالت و وضعیت مسکن و مجموعا  1سوال جمعیت شناختی و  1سوال اصلی
است ،مقیاس اندازه گیری این سوال ها در این پرسشنامه پنج گزینه ای و روش امتیازگذاری به
ترتیب خیلی پایین= 1تا خیلی باال= 1می باشد .برای آگاهی از ویژگی های فردی هر آزمودنی(
سن ،قد ،سابقه بیماری و )...از پرسشنامه ویژگی های فردی که به صورت محقق ساخته
میباشد استفاده شد.
برای شروع کار ابتدا پرسشنامه ویژگیهای فردی و پرسشنامه وضعیت اجتماعی اقتصادی توسط
والدین تکمیل شد و کودکان بیمار و کسانی که والدین آنان فرم رضایتنامه را تکمیل نکرده
بودند از مطالعه کنار گذاشته شدند ،در ادامه و در همان روز آزمون تبحر حرکتی توسط
کارشناس ارشد و متخصص تربیت بدنی که در این زمینه آموزش دیده بود از کودکان گرفته
شد .اجرای آزمون به صورت انفرادی صورت گرفت که پس از اطمینان از سالمت آزمودنی ها
و لباس مناسب ،نحوه اجرای مواد آزمون بعد از توضیحات کامل ،نمایش داده می شد .در
نهایت نتایج هر یک از مواد آزمون در برگه ی نتایج ثبت می شد تا بعدا با توجه به نحوه نمره
گذاری هریک از مواد آزمون مهارت های حرکتی برونینکز-اوزرتسکی نمره هر آزمودنی در
رشد حرکتی ،مهارت حرکتی درشت ومهارت حرکتی ظریف تعیین گردد.
پیش از انجام آزمونهای آماری ابتدا با بررسی نمودارهای شاخه و برگ برای هر متغیر در
گروههای برخی از مسائلی که ممکن است در هنگام وارد کردن دادهها پیش آید ،کنترل شد.
آزمون پرت بودن ( )Outlierنشان داد که داده پرتی در دادهها پژوهش وجود نداشت.
همچنین توزیع طبیعی دادههای متغیرها در هر چهار گروه طبیعی توسط آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف مورد تایید قرار گرفت .شاخص های پراکندگی و مرکزی با آمار توصیفی بررسی شد
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سطح معنی داری برای تجزیه و تحلیلها  P<1/11در نظر گرفته شد و با استفاده از SPSS-
 ،22و پس از تأیید مفروضه های تحلیل پارامتریک ،از تحلیل آزمون  Tمستقل استفاده شد.
یافته ها
نتایج بدست آمده از ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها نشانگر این بود که میانگین وزن
تولد این کودکان در طبقه وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین  1.21و تعداد آنها  33نفر و
میانگین وزن تولد کودکان در طبقه وضعیت اجتماعی اقتصادی باال  1.31و تعداد آنها  32نفر
بود .در جداول زیر میانگین و انحراف معیار سن ،وزن هنگام تولد ،قد هنگام تولد ،سن بارداری،
وزن حال و قد حال در گروههای کودکان با وزن خیلی کم در طبقه باال ،کودکان با وزن خیلی
کم در طبقه پایین آورده شده است.
جدول شماره( )1ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان پژوهش
وضعیت

وزن

اجتماعی
اقتصای

وزن
خیلی
کم

سن

وزن تولد

قد تولد

طبقه
«»SES
پایین
طبقه
« »SESباال

سن
بارداری

وزن حال

قد حال

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

1/21

1/11

1/21

1/12

42/31

3/21

32/11

4/11

11/14

1/1

112/11

1/12

1/41

1/14

1/31

1/12

1/31

33/13

31/11

3/31

13/13

1/11

114/11

نتایج آزمون  tمستقل برای این فرضیه نشان داد که کودکان دارای وزن خیلی کم تولد با
وضعیت «وضعیت اجتماعی اقتصادی» باالبه صورت معنیداری نمره بیشتری در
مهارتهای حرکتی درشت نسبت به کودکان دارای وزن خیلی کم تولد با وضعیت
«وضعیت اجتماعی اقتصادی » پایین داشتهاند (جدول شماره.)2
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2/11

جدول شماره( )2نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه نمرات حرکتی درشت در کودکان دارای
وزن خیلی کم با « وضعیت اجتماعی اقتصادی » باال و پایین
فاصله اطمینان
طبقه
«»SES

میانگین

انحراف
معیار

باال

13/14

31/4

پایین

12/2

21/2

آماره t

Df

Sig

42/1

13

>1/111

کران

کران

پایین

باال

13/2

11/14

اندازه اثر

۸۸/1

همچنین جدول شماره ( )3نتایج آزمون  tمستقل برای مهارتهای حرکتی ظریف
نشان داد که کودکان دارای وزن خیلی کم تولد با وضعیت « وضعیت اجتماعی
اقتصادی » باال به صورت معنیداری نمره بیشتری در مهارتهای حرکتی ظریف
نسبت به کودکان دارای وزن خیلی کم تولد با وضعیت « وضعیت اجتماعی اقتصادی »
پایین داشتهاند (جدول شماره.)4
جدول شماره()۴نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه نمرات حرکتی ظریف در کودکان دارای وزن خیلی
کم با « وضعیت اجتماعی اقتصادی » باال و پایین

طبقه

میانگین

«»SES

انحراف

آماره t

Df

Sig

معیار

باال

13/13

21/4

پایین

14/14

41/3

13/4

13

>1/111

فاصله اطمینان
کران
پایین
13/14

کران
باال
11/13

اندازه
اثر
۴1/1

بحث و نتیجه گیری
بر اساس مدل انتقالی رشد وضعیت اجتماعی اقتصادی یکی از عوامل محیطی اثر گذار
بر رشد حرکتی شناخته شده است .هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه رشد
مهارتهای حرکتی درشت و ظریف کودکان با وزن خیلی کم تولد در دو طبقه
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وضعیت اجتماعی اقتصادی باال و پایین بود .در این راستا یافته های پژوهش حاضر
نشان داد که کودکان با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین در هر دو دسته از
مهارتهای حرکتی ظریف و درشت رشد پایین تری نسبت به کودکان با وضعیت
اجتماعی اقتصادی باال کسب کردهاند .این پژوهش هم راستا با پژوهشهای بین
المللی صورت گرفته در رابطه با تاثیر عوامل محیطی بر رشد حرکتی در کودکان است.
نتایج پژوهش حاضر با پژوهش پاترا ( )2111که به بررسی اثر نسبی سطح سواد مادر
بر روی رشد شناختی ،زبانی و حرکتی (ظریف و درشت) کودکان پری ترم  2ساله
پرداخت ،هم خوان است (برادلی .)2112سطح سواد مادر هم از طریق ژنتیک و هم
فاکتورهای محیطی اثر چند عاملی بر نتایج عصبی رشدی دارد .شواهد قوی وجود دارد
که نشان دهنده ی سهم بسیار زیاد فاکتور های محیطی در نتایج عصبی رشدی این
جمعیت از کودکان است .از آنجاییکه وضعیت اجتماعی اقتصادی به طور قوی با
وضعیت بد تغذیه کودکان ارتباط دارد بنابراین کودکان با وضعیت اجتماعی اقتصادی
پایین نمرات رشد روانی حرکتی پایین تر و اختالل رشدی بعد از تولد بیشتری نسبت به
کودکان در وضعیت اجتماعی اقتصادی باال بدست آوردند .طبق مدل کلرمن ( )1331
مسیرهایی بین درامد پایین و سالمت وجود دارد ،بر طبق این مدل رژیم غذایی ناکافی
یک مسیر کلیدی برای کاهش سالمت است که این خود باعث عوارضی برای
سالمت ،مرگ و میر و کاهش رشد مغز قبل و بعد از تولد میشود .تمام حوزه های رشد
کودک( حرکتی ،شناختی ،هیجانی .توانایی های اجتماعی) به طور حیاتی با یک
چرخه مداوم از تغذیه،که تغذیه خود نتیجه ای از محیط اجتماعی اقتصادی است ،مرتبط
است (چن .)2112همچنین مطالعهای که توسط چیان به منظور بررسی اثر محیط خانه
بر رشد مهارتهای حرکتی ظریف و درشت کودکان  1.1ساله انجام شد نشان داد که
محیط خانه بر روی هر دو نوع مهارت حرکتی تاثیر گذار بود (تاندون .)2112در روزها و
ماه های اولیه پس از تولد فاکتورهای بیولوژیکی قدرت و تاثیر بیشتری نسبت به
عوامل محیطی بر رشد کودکان می گذارند اما همانطور که سن کودک باالتر میرود،
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فاکتورهای اجتماعی نقش مهم تری را در رشد کودک بازی می کنند (سیلوا.)2111
برخالف این نتایج پژوهش هایی که توسط چن ( )2114و گوین ( )2112انجام گرفت
نتایج ناهمخوانی نسبت به پژوهش حاضر مشاهده شد(چیانگ()2111پاترا .)2111چن
به این نتیجه رسید که کودکان با نمرات محیط خانه باالتر رشد حرکتی بهتری نسبت
به گروه نمرات محیط خانه پایین تر کسب کردند ،ولی این تاثیر بیشتر مرتبط با
مهارتهای حرکتی ظریف بود .اما گوین به این نتیجه رسید که گروه کودکان با نمرات
محیط خانه پایین در طول زمان به طور ضعیف تری در تست حرکتی عمل کردند اما
این اختالف معنادار فقط برای مهارتهای حرکتی درشت پیدا شد .عواملی که میتواند
اختالف بین پژوهشهای نامبرده با یکدیگر و همچنین با پژوهش ما را توضیح دهد
اختالفات فرهنگی متفاوت در جوامع مختلف و همچنین استفاده از تست های متفاوت
برای سنجش رشد حرکتی (پی بادی ) BOT-II ،MABC ،است .طبق مدل نیوول (
 )1321محیط اجتماعی -فرهنگی ما میتواند نیروی قوی برای ترغیب یا بازداری از
انجام رفتارهایی چون رفتارهای حرکتی باشد .همچنین اسمول ( )1322و همکارانش
نشان دادند نیازهای خاص جسمانی یا مکانیکی یک تکلیف حرکتی ،فرد (عوامل
زیست شناختی) و محیط تبادل دارند .بنابراین عوامل موجود در تکلیف ،فرد و محیط نه
نتها تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند ( تعامل) ،بلکه ممکن است توسط یکدیگر نیز تعدیل
شوند ( تبادل) (چن .)2114نتایج این پژوهش در راستای نظریه سیستم های پویا و
مدل علی تبادلی رشد قرار داشته و مهر تاییدی بر نقش تعیین کننده محیط و فرد در
رشد حرکتی است .با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود از ارزیابی های
تشخیصی (به خصوص سنجش رشد حرکتی) درتمام گروه کودکان به خصوص
کودکان با وزن پایین تولد در سنین پیش دبستانی و تا قبل از ورود به  1سالگی
استفاده شود .در پایان پیشنهاد میشود مطالعات آینده به منظور بررسی اثرات طوالنی
مدت وزن تولد و وضعیت اجتماعی اقتصادی از گروههای سنی  1-12سال و تعداد
نمونه های بیشتر استفاده کنند.
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تشکر و قدر دانی
از مسئولین آزمایشگاه رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی و مراکز بهداشت شهرستان
تهران و همچنین کلیه والدین و پرسنل مهدکودک هاییکه صمیمانه در انجام این
پژوهش ما را یاری کردند تشکر میگردد.
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