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  حركتي اوليه بر رشد بعدي حركات درشت شيرخواران -سازي ادراكي  تأثير غني
 

  *مريم كاوياني ،2اكرم كاوياني ،1بهروز عبدلي ،1عليرضا فارسي
  

  چكيده
  .انجام شدحركتي اوليه بر رشد بعدي حركات درشت شيرخواران  -سازي ادراكي پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير غني: مقدمه

به صورت تصادفي از مركز شيرخوارگاه آمنه شهر تهران انتخاب شدند و به صورت ماهه سالم  8تا  5شيرخوار  15بدين منظور  :ها مواد و روش
شيرخواران گروه  .قرار گرفتند )5/6 ± 2نفر، با ميانگين سني  7(شاهد و ) 5/6 ± 2نفر، با ميانگين سني  8(تمرين هاي  همگن از نظر سني در گروه

شامل در دسترس بودن ابزار متنوع ( حركتي -شده ادراكي در محيط غني دقيقه 60و هر جلسه ) جلسه در هفته 3(جلسه  36آزمايش به مدت 
مقياس شيرخواران با استفاده از هاي حركتي درشت  مهارت گيري، جلسه، در مرحله اول اندازه 36پس از پايان  .دقرار گرفتن )جايي هدستكاري و جاب
در مرحله دوم، پس از گذشت اين سه ماه، . سه ماه بعد كليه شيرخواران در شرايط يكسان و عادي نگهداري شدند. شدبادي ارزيابي  رشد حركتي پي

هاي حاصل با استفاده از  داده. بادي ارزيابي شد با استفاده از مقياس رشد حركتي پي دوبارهو گيري  اران اندازههاي حركتي درشت شيرخو مهارت
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 2) گروه( × 2) زمان( تحليل واريانس عاملي مركبآزمون 

 يريگ اندازه مراحل ياصل اثر و) = 1F، 003/0 Pو 10=  5/15( گروه ياصل اثر درشت،در متغير معادل سني حركات  داد كهنتايج نشان : يافته ها
 نيهمچن. ستندين دار يمعن) = 1F، 19/0 P و 10=  95/1( يريگ گروه و مراحل اندازه انيتعامل م يول هستند، دار يمعن) = 1F، 001/0 P و 10=  95/56(
 ،1F و 10=  6/151( يريگ اندازه مراحل ياصل اثر و) 1F، 015/0 = P و 10=  53/8( گروه ياصل اثر شده، يبند اسيمق نمره ريمتغ در دادنشان  جينتا

001/0 = P (گيري  تعامل ميان گروه و مراحل اندازه ، وليدار هستند معني)1 و 10=  66/0F  43/0و P = (دار نيستند معني.  
  .بر رشد حركات درشت بعدي شيرخواران تأثير مثبتي دارد اوليهحركتي  -كه تجربه ادراكي دادبه طور كلي، نتايج پژوهش حاضر نشان  :بحث
  .بادي، رشد حركات درشت حركتي، مقياس رشد حركتي پي -سازي ادراكي غني :ها واژه كليد

  
  4/3/90: تاريخ دريافت
  5/5/90: تاريخ پذيرش

  
  مقدمه

شيرخواران زندگي خود را با كنترل حركتي ناچيزي آغاز 
رشد  .ها بسيار ناباليده است حركتي آنكنند و سيستم  مي

الگوهاي بنيادي و تعادل در دوران شيرخواري، تغييرات قابل 
ها  آن. كند توجهي را در سيستم حركتي در طول عمر ايجاد مي

. كنند بيني آغاز مي رشد الگوهاي بنيادي را با توالي قابل پيش
ز آن پس ا. كند در ابتدا شيرخوار شروع به سينه خيز رفتن مي

قادر به چهار دست و پا رفتن، ايستادن به طور مستقل و راه 
جايي مستقل، تغيير چشمگيري در  هجاب. رفتن خواهد بود

در فرايند رشد نوزادان در رابطه . فرايند رشد شيرخواران است
سؤاالتي از . با تأثير محيط و ژنتيك، ابهامات زيادي وجود دارد

) رشد(عوامل دروني و ژنتيك  قبيل اين كه آيا نوزادان بر اثر
شوند؟ يا اين  قادر به سينه خيز رفتن، ايستادن و راه رفتن مي

، قادر به )يادگيري(ها بر اثر عوامل بيروني و محيطي  كه آن
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ها زمينه  شوند؟ اين موضوع سال ها مي انجام اين مهارت
دانشمندان . شناسي رشد بوده است هاي فراوان در روان چالش

گويي به اين  هاي مختلف درصدد پاسخ ريهاز طريق نظ
  .اند سؤاالت بوده

، تغييرات رشدي را به يدگيبال دگاهيدر د گرو مگ و گزل
عنوان كيفيت ذاتي توصيف كردند كه از فرايندهاي باليدگي 

بلوغ گرايان بر نقش طبيعت در برابر محيط . شوند مشتق مي
رشد حركتي را  Payneمقابل، ديدگاه  در ).1، 2( داشتندتأكيد 

او معتقد بود كه همه دانش ما از . به سطح متفاوتي سوق داد
در  و شود طريق تجربيات ما از اعمال حركتي اوليه ناشي مي

حركتي، حركت بدني اولين منبع براي  -مرحله حسي
عالوه بر اين، ديدگاه باليدگي توسط ). 3(اطالعات جديد است 

مفهوم . رد چالش قرار گرفتهاي پويا نيز مو ديدگاه سيستم
فرد، محيط و (كليدي در اين ديدگاه، بررسي منابع محدوديت 

ها بر پويايي حركت در  براي اجراي اعمال و تأثير آن) تكليف
دانشمندان بيان كردند  به تازگي .)4(رفتارهاي حركتي است 

كه وجود رفتارهاي متنوع در چرخه زندگي توسط سن تعيين 
هايي باشند كه  توانند ناشي از محدوديت ولي مي ،شوند نمي

 نيا برعالوه  ).5(كند  ها تالش مي كودك براي حل آن
 كردند انيب به نقل از فوكس هورن و هنچ گراسمن، ك،يفردر

ساختار مغز در ابتداي زندگي و از طريق  يزير هيكه پا
اي به هم پيوسته از تعامل پويايي بين عوامل ژنتيك،  مجموعه

در حال حاضر ). 6(آيد  شرايط محيطي و تجربه به دست مي
كه با شروع  معتقدند هب، دونالدديدگاه دانشمندان در ادامه 

كردن فعاليت بالفاصله بعد از تولد، مغز شيرخوار تعداد 
هايي از مغز كه مورد استفاده قرار  تري ارتباط را بين نورنبيش
كند و مغز ارتباطاتي را كه به ندرت استفاده  گيرند، برقرار مي مي
گيرند را حذف  شوند و يا هرگز مورد استفاده قرار نمي مي
چنين  ).7(يابد  سالگي ادامه مي 10اين هرس كردن تا . كند مي

دهند كه غني كردن شرايط زندگي  هايي اين اميد را مي يافته
هاي فقير زندگي  شيرخواران و كودكان كم سن كه در محيط

ها داشته  تواند تأثيرات مثبتي را در فرايند رشد آن كنند، مي مي
شناسي  از سوي ديگر اصل پذيرفته شده مهم در روان. باشد

ي اساسي بر فرايند رشد رشد اين است كه تجارب اوليه، نقش

شود و  يادگيري از سنين ابتدايي آغاز مي. نمايد انسان ايفا مي
مسيري را براي رفتارهاي تطبيقي و غير تطبيقي آدمي فراهم 

هاي  پيامد چنين روندي اين است كه دوره). 8(سازد  مي
مشخصي در طول فرايند رشد اوليه وجود دارند كه در اين 

هاي ديگر  تري را نسبت به دوره رجستهها، تجارب نقش ب دوره
هاي  هاي حساس يا زمان يعني دوره(ها  اين دوره. دارند

ها انواع مشخصي  هايي هستند كه در طول آن فرصت) بحراني
ها  ها و كفايت از تجارب، تأثيري اساسي را بر رشد مهارت

 رشد ي اهميت شناخت صحيحدر راستا). 2، 8، 9( گذارند مي
، در متون مختلف به هاي رفتاري انسان در فهم فرايند

به عنوان دوران  اوليهسني و رشدي در سنين   بندي طبقه
و  Gallahue. )2، 9(ثيرگذار اشاره شده است أحساس و ت

Ozmun  در مدل ساعت شني به اهميت فازهاي بازتابي و
). 2( ندامقدماتي به عنوان مراحل اوليه در رشد تأكيد كرده 

هاي حساس مربوط به  ت ما در زمينه دورهمتأسفانه اطالعا
به داليل بديهي اخالقي، . رشد حركتي چندان زياد نيست

هاي  توانند اطفال را از نظر محيطي در محيط پژوهشگران نمي
شماري با اين وجود اطالعات انگشت . محروم قرار دهند

سرپرست وجود دارد كه  درباره مراكز نگهداري اطفال بي
براي  ).3، 9( استميت در زمينه رشد حركتي دهنده محرو نشان

كه كودكاني كه  ندنشان داد Getchellو  Haywoodنمونه 
شوند در مقايسه با  روزي نگهداري مي هاي شبانه در محيط

شوند، از نظر رشد  كودكاني كه در محيط خانواده نگهداري مي
). 9(اند  فيزيكي، ذهني، عاطفي، اجتماعي و زباني عقب مانده

هاي حساس  جنبه خاصي از مطالعات مذكور در زمينه دوره
بيشتر اين مطالعات كه را چ ؛طلبد رشد، توجه بيشتري را مي

هاي جديد را در  تنها يك روش، يعني توجه به اكتساب مهارت
بيشتر در ها  اين تحقيق .اند سنجش و ارزيابي رشد به كار برده

وپومتريك بر هاي آنتر ويژگي ،ثير عواملي همچون سنأپي ت
ها و بهبود الگوي مهارت در حين رشد  ظهور اين مهارت

وجود ارتباط بين محققان . )10، 11(اند  طبيعي متمركز بوده
تمرين گام برداشتن ابتدايي و رشد راه رفتن در شيرخواران كم 

شواهد ). 12( نشان دادندرا سن و سال مبتال به سندروم داون 
حركتي كودك تابعي از  -كه دستگاه عصبي ه استنشان داد
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گزارش  Schmucklerو  Kingsnorth .)3، 6( تمرين است
تجربه راه رفتن در مقايسه با مهارت راه رفتن عامل  كه كردند
). 11(است بيني كننده بهتري براي عبور از موانع  پيش
محققان به منظور بررسي نقش محيط و تجربه بر  چنينهم

. در اين زمينه پرداختند ييها تحقيقانجام  به ،مهارت گرفتن
 ،ثير محيطأبه طور كلي نتايج به دست آمده به ت

هاي فرد و تكليف بر كيفيت رشد مهارت گرفتن  محدوديت
بسياري از  .)4، 13، 14( كند شيرخواران و كودكان اشاره مي

وسيله ه اند كه تجربه كسب شده ب اشاره كرده ها تحقيقاين 
 هاي شبه تواند در انتقال مي حركات مختلف ها و  موقعيت

اما . ثر باشدؤمرحله و پيشرفت پيوسته در مهارت حركتي م
ثيرات مفيدي را به هنگام انتقال أت ،درباره اين كه آيا تجربه

در   اطالعات كمي مهارت قبلي روي مهارت جديد دارد،
متأسفانه محققان اشاره به  .)10، 11، 15-17(است  دسترس 

 يها تحقيقبنابراين . هاي كيفي را با عالقه دنبال نكردند جنبه
بسيار كمي در خصوص آثار محروميت يا پربارسازي بر كيفيت 

همچنين اطالعات كمي در . و فرايند رشد حركتي وجود دارد
مورد نقش تجارب حركتي به موقع كه بتواند اعتماد به نفس 

كند، در گذاري  هاي حركتي پايه كودك را در اجراي مهارت
هاي حساس  اين امر لزوم توجه بيشتر به وجود دوره. دست است

تحقيق حاضر بيشتر ). 9(كند  و كيفيت رشد حركتي را بيان مي
  .قبلي طراحي شد يها تحقيقهاي  با هدف غلبه بر محدوديت

به عالقه حياتي در شناسايي نقش تجربه بر با توجه   
 :كه عواملي مانند اينبه فرايند رشد حركتي و همچنين توجه 

1. Payne را به عنوان مرحله ) سالگي 0-1( دوره شيرخواري
گيرد و بر نقش حركت بر رشد  حركتي در نظر مي -حسي

 هاي ديدگاه سيستم. 2 ،)2، 3( كند كيد ميأادراكي و شناختي ت
مطرح بر هم  را هاي رشد حيطههمه  ثير متقابلأپويا ت
درصد از رشد  70 حدود سالگي به 2هر كودك تا . 3 كنند، مي

با در نظر . 4و ) 2، 18( يابد سيستم عصبي خود دست مي
در دوران شيرخواري بيشتر محيطي را كه گرفتن اين نكته كه 

ها  ساالن براي آن كنند، توسط بزرگ شيرخواران تجربه مي
نقش تجربه بر رشد   لزوم تحقيق در زمينه شود، فراهم مي

  .رسد زير دو سال ضروري به نظر ميحركتي در شيرخواران 

با توجه به مطالب فوق، تحقيق حاضر با ايجاد يك زمينه 
به بررسي تأثيرات تجربه حركتي غني در محيط،  -ادراكي
حركتي بر چگونگي رشد بعدي حركات درشت  -ادراكي

  .ختپردا هاي رشدي  شيرخواران در دوره حساس در فرايند
  

  ها روشمواد و 
. بود تحقيق نيمه تجربي روش و كاربردي - بنيادي ،تحقيق نوع

هاي موجود تحقيق با دو گروه تمرين و  با توجه به محدوديت
آزمون با گروه  تحقيق از نوع پس طرح. شاهد صورت گرفت

تا  5جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه شيرخواران . شاهد بود
سرپرست آمنه  ماهه ساكن در مركز نگهداري كودكان بي 8

با  شيرخوار 15 در پژوهش حاضر. دادند  تشكيل ر تهران شه
تعداد شيرخواران گروه . داشتند حضور ماه 5ميانگين سني 

سن شيرخواران در دو . نفر بودند 8نفر و گروه شاهد  7تمرين 
اي انتخاب شد كه ميانگين سني دو گروه با هم  گروه به گونه
وهش سالم كننده در پژ كليه شيرخوارن شركت. متجانس بود

ولين مركز ؤهمه شيرخواران با اطالع و رضايت كامل مس. بودند
به منظور اطمينان از . شتنداين مطالعه حضور داشيرخوارگاه در 

رعايت اصول اخالقي، پس از تحويل طرح به مسؤولين محترم 
بهزيستي شميرانات و با تأييد طرح پژوهشي از نظر اخالقي 
توسط بخش آموزش اداره بهزيستي شميرانات و موافقت 

نامه همكاري  معاونت امور اجتماعي و حراست اين اداره، تفاهم
در اين . زيستي شميرانات منعقد گرديدبين محقيقن و اداره به

بازي كروي و رنگي و  اي از دو دسته اسباب مجموعهپژوهش 
 هاي رنگي و جعبههاي  ها، مثلث استوانه ها، اي از مكعب مجموعه

كوچك، متوسط و بزرگ به عنوان هاي  اشكال مختلف در اندازه
هاي دستكاري و گرفتن شيرخواران  هايي براي مهارت محرك
از اشيا داراي جنس سفت و محكم اي  دسته. اق قرار گرفتدر ات

 1/17 تا 9/3 عدد توپ با قطرهاي مختلف از 17بودند و شامل 
ترين توپ اين دسته به راحتي قابل  كوچك. ندبود متر سانتي

در  .ترين شيرخوار گروه بود گرفتن با دست حتي براي كم سن
دو دست  ه از هراستفادترين توپ نياز به  بزرگگرفتن حالي كه 

گرفتن به لحاظ ادراكي براي ها  تنها اندازه متوسط توپ .داشت
دسته دوم . بودكننده  يك دستي يا دو دستي، مبهم و گيج
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 بودندتوپ نرم و ساخته شده با الياف رنگي  12شامل  ،ها توپ
الياف  .بودمتغير متر  سانتي 4/16 تا 4/4 ها از كه قطر آن

شيرخواران قادر بودند به  .متراكم نبودها  دهنده توپ تشكيل
و حتي  نندراحتي انگشتان خود را در داخل الياف فرو ك

ديگر به اي  مجموعه. ها را با يك دست بگيرند ترين آن بزرگ
هاي متنوع نيز در محيط قرار  شكل مكعب با اندازه و رنگ

در جعبه . بود متر سانتي 7تا  5/2 ها از ابعاد مكعب. گرفت
يز، اشكال مختلف رنگي شامل مكعب، استوانه، چند اشكال ن
مالك انتخاب  .وجود داشت دايره و مربع مثلث، نيم ،ضلعي
ها با  هاي وسايل متناسب بودن آن ، اشكال و اندازهها رنگ

 اسيمق لياز قب يشده در متون رشد هيارا يرشدهاي  مقياس
 ها محرك و وسايل از گريدسته د. بود يليب -هالورسون يرشد
اي كه به   دسته. ندطراحي شد ييجاهجاب يها مهارت يبرا

خيز  منظور ايجاد شرايط تمريني بيشتر بر روي مهارت سينه
يك صفحه داراي شيب  ، شاملشدند رفتن شيرخواران طراحي

 5/244 ابعادبه  شد باال رونده كه با فرش پوشيده مي
متر  سانتي 3/75و  متر عرض سانتي 6/83، طول متر سانتي

الزم به ذكر است به منظور حفظ ايمني شيرخواران . ارتفاع بود
وسيله . چوبي نصب شده بودهاي  دو طرف اين صفحه نرده

پله  4با  يپلكان. بود ديگر راهرويي با شيب نزولي قابل تنظيم
متر و عرض  سانتي 12ارتفاع هر پله  كه كوتاه نيز طراحي شد

  .متر بود سانتي 65آن 
و  تمرين دو گروه بهكننده در آزمايش  شيرخوار شركت 15
 .هفته طول كشيد 12اين آزمايش به مدت . تقسيم شدند شاهد

محققان در . جلسه تمريني يك ساعته برگزار شد 3 در هر هفته
 آزمايش شيرخواران گروه )بعد از ظهر 4تا  3( ساعت مشخص

اي كه با توجه به اهداف تحقيق با وسايل مذكور  ويژهرا در اتاق 
شيرخواران در ساعت تمريني به . دادند قرار مي  ،جهز شده بودم

الزم  .پرداختند طور آزادانه و اختياري به بازي در اتاق مذكور مي
حاضر  كننده در پژوهش كر است كه كليه شيرخواران شركتذبه 

 محيط ط يكسانـش در شرايـوهژپ اتـخارج از جلس در ساعات
 ساعت در 2روزانه در حدود بردند، بدين ترتيب كه  به سر مي

اتاق بازي  .رداختندپ مي آزاد اتاق بازي واقع در مركز به بازي
  واقع در مركز با فرش پوشيده شده بود و يك دستگاه تلويزيون

  )10( ميقابل تنظ بيبا ش بداريسطح ش. 1 شكل
  

در يك . شدند و ويديو در آن بود كه در ساعات بازي روشن مي
متري به منظور كمك به  سانتي 50آهني  اي سمت ديوار نرده

وسايل بازي . ايستادن و راه رفتن شيرخواران نصب شده بود
ها در مركز موجود بود  ها و عروسك ديگري از قبيل انواع توپ

ولي به دليل مسايل بهداشتي به هيچ وجه در اختيار شيرخواران 
ار اي كه در اختي شد و تنها وسيله زير يك سال قرار داده نمي

ها  هايي بود كه با تكان دادن آن گرفت، جغجغه ها قرار مي آن
بودند كه آزمايش فقط شيرخوارن گروه  .كرد صدا توليد مي
. كردند اختياري را در محيط غني شده تجربه مي تمرينات كامالً
جلسه تمرين در محيط غني، مرحله اول  36پس از پايان 

استفاده از مقياس هاي حركتي درشت، با  گيري مهارت اندازه
كننده در  بادي، از كليه شيرخواران شركت رشد حركتي پي

گيري پس از گذشت  مرحله دوم اندازه. پژوهش صورت گرفت
در اين سه ماه همه . سه ماه از آخرين جلسه تمرين انجام گرفت

شدند و  كننده در شرايط يكسان نگهداري مي شيرخواران شركت
به دليل . اي را دريافت نكردند هها تمرين ويژ هيچ يك از گروه

افت آزمودني و خروج سه نفر از شيرخواران از مركز، در مرحله 
نفر متعلق به  6شيرخوار حضور داشتند كه  12گيري  دوم اندازه

  .نفر متعلق به گروه شاهد بودند 6گروه تمرين و 
 در فيدرشت و ظر يحركت يهامهارت يابيبه منظور ارز

. شداستفاده  يباديپ يحركت رشد اسيمق از حاضر قيتحق
است كه  ياشده هنجار آزمون ،يباديپ يحركت رشد اسيمق
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بدو تولد تا  ي، در دامنه سنرا فيدرشت و ظر يحركت يهامهارت
 ووليف و ويفول توسط آزمون نيا. كند يم يريگاندازه يماهگ 83
يدانشكده جرج پ يو رشد هوش يذهن يماندگسسه عقبمؤ در
 اسيمق دو از متشكل آزمون. شد منتشر لتيدانشگاه وندرب يباد

 170 شامل درشت حركات اسيمق. است فيظر و درشت حركات
 ميدر هر سطح تقس تميآ 10و  يسطح سن 17ماده است كه به 

هبازتاب، تعادل، ثبات، جاب مانند ييها آزمون مهارت نيا. شوديم
ها  پايايي بين ارزيابي .شوديرا شامل م اياش رانش و رشيگ ،ييجا

را نشان داد و ضرايب در موارد  99/0براي كل آزمون ضريب 
و براي مقياس  965/0جداگانه براي مقياس حركتي درشت 

پايايي بازآزمايي كه با فاصله . تعيين شد 94/0حركتي ظريف 
براي  99/0كودك تعيين شد، ضريب  38كمتر از يك هفته براي 
براي مقياس حركتي درشت و  946/0هر دو مقياس، ضريب 

اعتبار . براي مقياس حركتي ظريف به دست آمد 801/0ضريب 
هاي هنجار رشدي،  محتوايي آزمون توسط مؤلفين ديگر ارزيابي

  بندي و محتوا با استفاده از سنجه ردهگرديد مورد پژوهش واقع 
اعتبار مالكي با . تأييد شد) حركتي - بندي حوزه رواني رده(هاروو 
بادي با  هاي رشد حركتي پي سه نمرات حاصل از مقياسمقاي

 يليبا يرشد حركت اسيمق ؛يحركتهاي رشد  ديگر آزمون
)BSID اي Bayley Scales of Infant Development ( و

و  دالوند توسط آزمون نيا). 19(شد  نييهاوراستراو تع  وست
 5- 7 يدر دامنه سن( رازيتهران و ش يرهاهراد در شدرخشان

 0- 2 يدر دامنه سن( اين يو در شهر تهران توسط رحمان) ساله
   .است شده يابيهنجار) ساله
از حركات درشت با  كيدر هر  ها ينمرات خام آزمودن هيكل

. به دست آمد يباد يموجود از آزمون پ يها ستياستفاده از چك ل
درشت هر  يحركت يها پس از به دست آوردن نمرات خام مهارت

با استفاده از جداول هنجار شده موجود در  ها، يزمودناز آ كي
در ادامه با . شدند ليشده تبد يبند اسيآزمون، به نمرات مق
 يبند اسيو مق Zاستاندارد  يها نمره لياستفاده از جداول تبد

 يها مهارت يو نمرات معادل سن يشده، نمره بهره رشد حركت
  . وردندبه دست آ يهر آزمودن يدرشت را برا يحركت

 و نيانگيم يآمار يها شاخص از استفاده با قيتحق نيدر ا
 به منظور. شدند فيآمده توص دست به يها داده ار،يمع انحراف

تمام مراحل مختلف  ها، در داده عيبودن توز يعيطب يابيارز

. استفاده شد Kolmogorov–Smirnovتحقيق از آزمون 
و نمرات حركات درشت  بندي شده مقياسنمرات ميانگين 

و در هر دو هر دو گروه ميانگين معادل سني حركات درشت 
حليل واريانس عاملي مركب استفاده از آزمون تمرحله آزمون با 

مورد بررسي  2) هاي تمرين و شاهد گروه( × 2) مراحل آزمون(
 دادن نشان براي انتخاب شده سطح. ندو مقايسه قرار گرفت

براي . در نظر گرفته شد P > 05/0آماري  دار معنيتفاوت 
  .استفاده شد 5/11SPSSآماري  افزار  نرممحاسبات از 

  
  ها يافته

 درشت حركات يبند اسيمق نمره و يسن معادل نمرات نيانگيم
نشان داده  2و  1 يدر نمودارها يريگ  اندازه دوم و اول مرحله در

د دانشان  Kolmogorov–Smirnovآزمون  جينتا. شده است
 شيپ ن،يا بر عالوه. برخوردارند يعيطب عيتوز از ها داده كه

 يها داده به توجه با. شد تيرعا زين ها انسيوار يبرابر فرض
 شده يبند اسيمق نمره و درشت حركات يسن معادل ريمتغ دو

 گروه به نسبت نيتمر گروه رخوارانيش يبرتر درشت، حركات
   ).2 و 1نمودار ( شد مشخص مرحله دو هر در شاهد

متغير  2 × 2نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي مركب 
كه اثر اصلي گروه داد معادل سني حركات درشت نشان 

و ) 1جدول (دار است  معني) 1F، 003/0 = Pو10=  5/15(
حركات  يسبب كسب معادل سن يحركت - يراكادتمرين 
 ياثر اصل نيهمچن. شود يم نيدر گروه تمر يشتريدرشت ب

 دار يمعن) 1F، 001/0 = Pو10=  95/56( يريگ مراحل اندازه
 دو هر در كننده  شركت رخوارانيش يعني ؛)2جدول ( بود

 دوم مرحلهدر ( ماه سه مدت به سن شيافزا با گروه
. كردند كسب را يشتريب يسن معادل نمرات) يريگ اندازه
   ،1Fو10=  95/1(با  يريگ اندازه مراحل و گروه انيم تعامل

19/0 = P( نبوددار  معني ) 2جدول.(  
 ريمتغ 2×  2مركب  يعامل انسيوار ليآزمون تحل جينتا
 يكه اثر اصل دادشده حركات درشت نشان  يبند اسينمره مق

و  )3جدول (است  دار يمعن) 1F، 015/0 = Pو10=  53/8(گروه 
شده  يبند اسيسبب كسب نمره مق يحركت - ياكراد نيتمر

  .شود يم نيدر گروه تمر يشتريحركات درشت ب
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  نمودار خطي معادل سني حركات درشت دو گروه در دو مرحله آزمون .1نمودار 

  

  
  بندي شده دو گروه در دو مرحله آزمون نمودار خطي نمره مقياس .2نمودار 

  
  تحليل واريانس عاملي مركبآزمون اثرات بين گروهي متغير معادل سني در آزمون . 1جدول 

  داري معني F ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع
  003/0 500/15  167/160 1 167/160  گروه
      333/10 10 333/103  خطا

  
  آزمون اثرات درون متغير معادل سني در آزمون تحليل واريانس عاملي مركب .2جدول 

  داري معني F ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع
  001/0  953/56  500/121 1 500/121  مراحل

  192/0 953/1  167/4 1 167/4  مراحل گروه
      333/21 10 333/21  )مراحل(خطا 
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  بندي شده در آزمون تحليل واريانس عاملي مركب آزمون اثرات بين گروهي متغير نمره مقياس .3جدول 

  يدار يمعن F مجذورات نيانگيم  يآزاد درجه  مربعات مجموع  منبع
  015/0  530/8  375/13680 1 375/13680 گروه
      808/1603 10 083/16038 خطا

  
  مركب يعامل انسيوار ليتحل آزمون در شده يبند اسيمق نمره ريمتغ درون اثرات آزمون. 4 جدول

  يدار يمعن F مجذورات نيانگيم  يآزاد درجه  مربعات مجموع  منبع
  001/0 608/151  042/19210 1 042/19210 مراحل

  433/0  666/0  375/84 1 375/84 گروه مراحل
      708/126 10 083/1267 )مراحل( خطا

  
 ،1Fو10=  6/151( يريگ مراحل اندازه ياثر اصل نيهمچن

001/0 = P (بود دار يمعن ) رخوارانيش يعني ؛)4جدول 
سن به مدت سه ماه  شيكننده در هر دو گروه با افزا  شركت

شده  يبند اسينمرات مق) يريگ در مرحله دوم اندازه(
گروه  انيتعامل م. را در حركات درشت كسب كردند يشتريب

 دار يمعن) P = 43/0و  1Fو10=  66/0( يريگ و مراحل اندازه
  ).4جدول ( نبود
  

  بحث
 -سازي ادراكي تأثير غني پژوهش حاضر با هدف تعيين

حركتي اوليه بر رشد بعدي حركات درشت شيرخواران اجرا 
بندي شده و  نمره مقياسوابسته هاي  متغيربه اين منظور . شد

مورد در دو مرحله  شاهدتمرين و گروه  دو در هاي سني معادل
  .ندبررسي و مقايسه قرار گرفت

نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي مركب در متغير معادل 
بندي شده حركات درشت نشان داد كه  سني و نمره مقياس
به طوري كه در هر دو متغير،  ؛دار است اثر اصلي گروه معني

گروه تمرين نمره باالتري را در مقايسه با گروه شاهد كسب 
كسب نمره معادل سني باالتر گروه تمرين به اين . كردند

شيرخواران  ادر مقايسه ب معني است كه شيرخواران اين گروه
تري اكثر  در سن پايين و ديگر همساالن خود، شاهدگروه 

نقاط عطف حركتي را در حركات درشت كسب كردند و زودتر 
ر از شيرخواران گروه شاهد اين نقاط عطف حركتي را پشت س

بندي شده در مقياس رشد حركتي  نمره مقياس .گذاشتند
دهنده ميزان بهبود و   بادي به عنوان شاخصي نسبي، نشان پي

كسب نمره باالتر در ). 19(كيفيت رشد الگوهاي حركتي است 
دهنده   اين متغير در گروه تمرين نسبت به گروه شاهد، نشان
وه تمرين كيفيت اجراي بهتر حركات درشت در شيرخواران گر

توان گفت شيرخواران گروه تمرين  به عبارت ديگر، مي. است
تري  نه تنها نقاط عطف رشدي حركات درشت را در سن پايين

تر اين  ها قادر به اجراي بهتر و با كيفيت كسب كردند، بلكه آن
  .باشند حركات در مقايسه با شيرخواران گروه شاهد مي

مشاهدات محققين به اين ترتيب نتايج به دست آمده با 
مبني بر ظهور زودتر چهار دست و پا رفتن، ايستادن و راه 

اي از حركات درشت در  رفتن به عنوان زير مجموعه
سازگار است  شاهدشيرخواران گروه تمرين در مقايسه با گروه 

جايي يكي از  ههاي جاب ي كه مهارتيجا از آن. )10، 16، 17(
و با توجه  ندستهشت در هاي حركتي مهارتهاي  زير مجموعه

 كه توان چنين نتيجه گرفت هاي پژوهش حاضر مي به يافته
تواند منجر  ماهگي مي 8تا  5تمرين و تجربه بيشتر در سنين 

از قبيل ( جايي شيرخواران ههاي جاب به عملكرد بهتر در مهارت
توجه . شود) خيز رفتن، چهار دست و پا رفتن و راه رفتن سينه

ها به عنوان  در واقع اين مهارت .مهم استبه اين نكته بسيار 
هاي حركتي بعدي شيرخواران و كودكان  اي براي مهارت پايه

ها براي ارتباط با  اين مهارت و شيرخواران از كنند عمل مي
محيط اطراف خود و در نتيجه ادراك و شناخت بهتر محيط 
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  ).2، 3، 18( كنند استفاده مي
نشان از پژوهش حاضر هاي به دست آمده  نتايج و يافته

در رشد  يعامل مثبتحركتي  -ادراكيتمرين و تجربه  كه داد
كننده در گروه  شيرخواران شركت درشتهاي حركتي  مهارت
 كه يشاتيتلن و همكاران با آزماهمان طور كه . است تمرين

 نيبه ا ،ام دادندانج رخوارانيش رفتن راه رفلكس يرو بر
را بر  رشد نقش مهمي نديدر فرا زين طيكه مح دنديرس جهينت

، نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر كه )20( عهده دارد
است با نتايج يدكننده نقش مثبت محيط بر رشد شيرخواران أيت

. )20(است ديدگاه باليدگي مخالف و با سازگار همكاران و تلن
هاي پويا سازگار  بنابراين نتايج به دست آمده با ديدگاه سيستم

هاي پويا نه تنها وراثت  طبق ديدگاه سيستمبر  كه راچ ؛است
كنند  ميرا در فرايند رشد ايفا  قش مهمينبلكه محيط نيز 

تغيير از (عالوه بر اين، بر طبق اين ديدگاه تغيير فازها  .)20(
خيز رفتن  مثل تغيير سينه ،يك الگوي حركتي به الگوي ديگر

در ميان شيرخواران پر تعداد و مفيد ) دست و پا رفتن به چهار
؛ هنگامي كه الگوي حركتي شيرخوار از يك الگو به باشد مي

كه  كند، وضعيت ناپايداري دارد تا زماني الگويي ديگر تغيير مي
هاي  يافته. الگوي برتر جديد به شكلي پايدار ايجاد شود
محيط  سازي پژوهش حاضر بيانگر اين مطلب است كه غني

گذار شيرخواران در فاز انتقال بين   باعث افزايش سرعت
   .مراحل نقاط عطف حركتي شده است

همچنين نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي مركب در دو 
بندي شده حركات درشت  متغير معادل سني و نمره مقياس

به طوري  ؛دار است كه اثر اصلي مراحل آزمون معني دادنشان 
متغير، شيرخواران گروه تمرين نمره باالتري را كه در هر دو 

بنابراين . در مقايسه با شيرخواران گروه شاهد كسب كردند
توان گفت همه شيرخواران در مرحله دوم آزمون در  مي

كه مرحله دوم   از آن جايي. حركات درشت خود رشد داشتند
گيري، پس از گذشت سه ماه از مرحله اول انجام شد،  اندازه
. ان رشد حركتي بيشتر را ناشي از گذشت زمان دانستتو مي

هاي بدن از قبيل سيستم  يعني با افزايش سن برخي از سيستم
ميزان نمو و باليدگي بيشتري ... عصبي، عضالني، اسكلتي و 

ولي بايد توجه داشت كه در مرحله دوم . را كسب كردند
 گيري ميزان رشد حركات درشت گروه تمرين بيشتر از اندازه

حركتي  -اين نكته، تأثير مثبت تجربه اداركي. گروه شاهد بود
اوليه را بر فرايند رشد حركات درشت شيرخواران گروه تمرين 

كه عالوه بر  دادبه عبارت ديگر اين يافته نشان . دادنشان 
 مانندهاي ديگر  باليدگي در رشد حركتي، عوامل و محدوديت

يز نقش دارند؛ به ن) حركتي -تمرين و تجربه ادراكي(محيط 
توان ميزان رشد  اي كه با تغيير يك عامل محيطي مي گونه

شيرخواران و كودكان . متفاوتي را در شيرخواران انتظار داشت
هاي پايه را انجام دهند به  براي اين كه بتوانند بيشتر مهارت

). 9(مقدار معيني از قدرت عضالني و تعادل بدني نياز دارند 
حركتي در گروه تمرين منجر به اين امر  -تمرين ادراكي شايد

هاي پايه خود  شده است كه شيرخواران در اين گروه قابليت
را بهبود ... عضالني و  -مثل قدرت، تعادل، هماهنگي عصبي

كسب . دهند و اين امر موجب تسهيل رشد حركتي شده است
گيري  ها در سه ماه اول تمرين، در مرحله دوم اندازه اين قابليت

منجر به اجراي زودتر و بهتر نقاط عطف حركات درشت  نيز
  .شده است
مركب  يعامل انسيوار ليآزمون تحل جينتا ن،يبر ا عالوه

. ستين داريمعن گروه در آزمون مراحل يتعامل اثر كه دادنشان 
گذشت زمان منجر به جبران ضعف مرحله اول  گر،يبه عبارت د

درشت نشده  يحركت يها گروه شاهد در مهارت رخوارانيش
در كسب حركات  نيگروه تمر رخوارانياست و كماكان ش

با توجه به . خود را حفظ كردند شتريدرشت آهنگ و سرعت ب
گروه  رخوارانياستنباط كرد كه ش توان يم 2و  1 ينمودارها

نسبت به  يرشد بهتر زانيم يريگ در مرحله اول اندازه نيتمر
 يريگ مرحله دوم اندازهرا در  يبرتر نيگروه شاهد داشتند كه ا

را نسبت به گروه شاهد از خود  يشتريحفظ كردند و رشد ب زين
 -يادراك تجربه و نيتمر كه دادنشان  ها افتهي نيا. نشان دادند

 يحركت رشد زانيم سرعت تواند يم موقع به و مناسب يحركت
 ديشا البته. است داريپا سرعت، آهنگ در يبرتر و كند شتريب را

رشد  يريپذجبران يبرا يكم و يناكاف زمان مدت ماه، سه
 نيا يها قيتحق انجام نيبنابرا باشد، شاهد گروه رخوارانيش
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و در مدت زمان  شتريب يريگيپ يها آزمون تعداد با نيچن
  . رسد يبه نظر م يضرور تر يطوالن

 وولين وديمدل قپژوهش حاضر با نتايج به دست آمده از 
 و طيعامل فرد، مح 3مدل  نيا. دارد يهمخوان نهيمز نيدر ا

ها  يافتهاين ). 18( داند ثر ميؤتكليف را بر فرايند رشد حركتي م
اوليه كه نشان دادند تجارب بيشتر منجر به  هاي تحقيقبا 

همچنين  ).2، 3، 9، 18(است شوند، سازگار  افزايش عملكرد مي
دست آمده در ه ب يها تحقيقهاي  ها با يافته اين يافته

و  Vereijken و )10( همكارانو  Adolph يها تحقيق
Thelen )16(، Newell  و همكاران)14( ،Corbetta   و

پژوهش حاضر با نظريه  جينتا. سازگار است )13(همكاران 
به وجود يك همبستگي مستقيم بين  او .سازگار استپياژه 

هاي اوليه، زندگي و رشد  دار در سال تجارب حركتي معني
حاضر  پژوهش جينتا). 20(كودك معتقد بود ذهني و حركتي 

در يك  كه تجربه بيشتر در يك محيط غني دادنيز نشان 
تر در گروه  بهينه منجر به رشد حركتي دوره حساس رشدي

  .شود مي شاهدگروه نسبت به  تمرين

  نتيجه گيري
هاي فوق و تأثير مثبت تمرين و تجربه  با توجه به يافته

حركتي اوليه، معقول آن است كه والدين و مراقبان،  -ادراكي
كننده   محيطي را براي شيرخواران فراهم سازند كه تسهيل

در دوران شيرخواري بيشتر كه را چ ؛ها باشد رشد طبيعي آن
ساالن  كنند، توسط بزرگ جربه ميمحيطي را كه شيرخواران ت

محيط بايد امكان تجربيات متفاوت . شود ها فراهم مي براي آن
حركتي  -هاي ادراكي جايي در سطوح با نيازمندي هو جاب

توجه به اين نكته براي . متفاوت را براي شيرخوار فراهم آورد
هاي محروم از قبيل  رشد بهينه شيرخواران در محيط

  .روزي الزم و ضروري است كز شبانهها و مرا پرورشگاه
  

  و قدرداني تشكر
در نهايت از كليه مسؤولين محترم اداره بهزيستي 
شهرستان شميرانات و مديريت محترم مركز شيرخوارگاه 
آمنه كه ما را در اجراي اين پژوهش ياري رساندند، 

  .شود سپاسگزاري مي
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Abstract 
 

Introduction: The purpose of this study was to investigate effect of early perceptual-motor enrichment on 
later gross motor development process of infants. 

Materials and Methods: To do this, Fifteen 5 to 8-month-old infants participated randomly in this study. 
All of them were healthy and full-term. According to their age, participants were divided homogenously in 
two groups: training (n = 8, ages = 6.5 ± 2) and nontraining (n = 8, ages = 6.5 ± 2). Training group had 36 
training sessions for an hour at a perceptual-motor enrichment environment (involve vary manipulation 
and locomotion tools) during 12 weeks. After ending 36 training sessions, at the first assessment stage, 
infant gross motor skills were evaluated by Peabody motor development scale. Three months later, all 
infants were kept in similar and normal condition. After these three months, at the later assessment 
stage, infant gross motor skills were evaluated by same scale. Data were analyzed by mixed ANOA2 
(group) × (stage). 

Results: Results indicated, in gross motor age equivalent, main effect of group (F1, 10 = 15.5,  
P = 0.003) and main effect of assessment stages (F1, 10 = 56.95, P = 0.001) was significant. Interaction 
between group and assessment stages (F1, 10 = 1.95, P = 0.19) was not significant. Also, results showed, in 
gross motor scaled score, main effect of group (F1, 10 = 8.53, P = 0.015) and main effect of assessment 
stages (F1, 10 = 151.60, P = 0.001) was significant. Interaction between group and assessment stages 
(F1, 10 = 0.66, P = 0.43) was not significant.  

Conclusion: Generally, result show that training and experience has positive effect on later gross motor 
skills development of infant.  

Keyword: Perceptual-motor enrichment, Peabody motor development scale, Gross motor development. 
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