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رفتار حرکتی

مقایسة تبحر حرکتی ،رفتار و پیشرفت تحصیلی کودکان هشت تا  10سالة دارای
تولد زودرس با همتایان طبیعی
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مقایسة تبحر حرکتی ،رفتار درونی (اضطراب) و بیرونی (پرخاشگری) و پیشرفت
تحصیلی کودکان هشت تا  10سالة دارای تولد زودرس با همتایان طبیعی بود .شرکتکنندگان در پژوهش 50
دانشآموز دختر از مدارس ابتدایی دولتی استان کرمانشاه با میانگین سنی  8/84±0/9سال بودند .میانگین
وزن تولد کودکان زودرس  2/31±0/15و میانگین وزن تولد کودکان طبیعی  3/44±0/16بود که
شرکتکنندگان بهصورت دردسترس با توجه به کارت واکسن و فرم اطالعات فردی از  10مدرسه انتخاب
شدند و براساس شرایط تولد ،به دو گروه (کودکان زودرس و کودکان طبیعی) تقسیم شدند .از آزمون تبحر
حرکتی لینکلن -اوزرتسکی برای ارزیابی تبحر حرکتی ،از پرسشنامة اضطراب اسپنس برای ارزیابی رفتار
درونی ،از پرسشنامة خشم نلسون برای ارزیابی رفتار بیرونی و برای سنجش پیشرفت تحصیلی از نمرات
دروس ریاضی ،علوم ،فارسی در کارنامة مدرسة سال تحصیلی  1395-96استفاده شد .دادهها با استفاده از
آزمون تحلیل واریانس یکراهه تحلیل شدند .نتایج نشان داد که بین گروه کودکان طبیعی و گروه کودکان
زودرس در تبحر حرکتی ،رفتار درونی ،رفتار بیرونی و پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.
یافتهها نشان داد که تولد زودرس دارای عواقب بلندمدت منفی در سه حوزة تبحر حرکتی ،رفتار کودکان و
پیشرفت تحصیلی است .با توجه به نیاز کودکان با تولد زودرس به آموزش در حیطههای رفتاری و تحصیلی،
توصیه میشود مدرسه و خانواده از این کودکان حمایت بیشتری ازقبیل نظارت ،راهنمایی و مداخالت
آموزشی کنند.
واژگان کلیدی :اضطراب ،پرخاشگری ،پیشرفت تحصیلی ،تبحر حرکتی ،تولد زودرس
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مقدمه
تولد زودرس و وزن کم درهنگام تولد بهعنوان عوامل مهم مرگومیر ،اختالالت تکاملی و عوارض
نوزادي مطرح هستند .تولد زودرس و وزن کم درهنگام تولد ازجمله مسائل مهمی هستند که
میتوانند سیر رشد و تکامل را تحتتأثیر قرار دهند و سالمت جامعه را تهدید کنند ( .)1سازمان
بهداشت جهانی نوزادان زودرس را با توجه به وزن هنگام تولد به سه گروه تقسیم کرده است :اگر
وزن نوزاد درهنگام تولد  2500گرم یا کمتر باشد ،نوزاد را کم وزن 1مینامند .اگر وزن نوزاد درهنگام
تولد  1500گرم یا کمتر باشد ،نوزاد را بسیارکموزن 2مینامند .همچنین ،اگر وزن نوزاد درهنگام
تولد  1000گرم یا کمتر باشد ،نوزاد را بهشدت کموزن 3مینامند ( .)2ازآنجاییکه نوزادان زودرس
جزو نوزادان پرخطر طبقهبندي میشوند ،مداخالت پزشکی فقط  30درصد بر پیامد تکاملی این
نوزادان مؤثر هستند؛ بهطوريکه  10-15درصد از نوزادان زودرس از اختالالت شدید عصبی ازجمله
فلج مغزي و عقبافتادگی ذهنی رنج میبرند و  50درصد دچار مشکالت جزئیتر ازجمله اختالل در
مهارتهاي حرکتی ،مشکالت یادگیري ،بیشفعالی و مشکل در تمرکز هستند ( )3که این عوارض
بیشتر در کودکان بسیار زودرس4دیده میشود .درصورت نبود این اختالالت ،در  30-50درصد از
این کودکان مشکالت حرکتی ظریف ،مشکالت شناختی و رفتاري وجود دارند و این درحالی است
که آنها فعالیت هاي روزمره خود را بدون هیچ مشکلی انجام می دهند ( .)4تانیس5و همکاران ()5
دریافتند که کودکان زودرس در مهارتهاي حرکتی ظریف 6،توجه انتخابی 7و ادراک بصري 8در
مقایسه با همساالن خود ضعیفتر عمل میکنند ( .)5نوزادان نارس درمعرض عملکرد غیرطبیعی
عصبی هستند و مطالعات نشان دادهاند که اختالالت حرکتی و شناختی در کودکان زودرس بهعنوان
عواقب اجتماعی و انطباقی رفتار در بزرگساالن هستند ( .)6هرچه زودرسی شدیدتر و وزن درهنگام
تولد کمتر باشد ،احتمال وجود نقائص نورولوژیک9و هوشی بیشتر خواهد بود ( .)7بسیاري از این
کودکان درظاهر طبیعی بهنظر میرسند و داراي معلولیت بیشتري در یادگیري و همچنین ،داراي
مجموعه حرکتی بدتر و مشکالت رفتاري نامناسبی در مقایسه با کودکان عادي هستند ( .)8این
)1. Low Birth Weight (LBW
)2. Very Low Birth Weight (VLBW
)3. Extremely Low Birth Weight (EVLBW
)4. Premature (LBW
5. Tanis
6. Fine Motor Skills
7. Selective Attention
8. Visual Perceptions
9. Neurologic
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کودکان درظاهر طبیعی ،در مدارس در اوایل دوران کودکی و در سالهاي مدرسه ،در عملکرد
حرکتی خود بیشتر درمعرض خطر هستند ( .)9درهمینراستا ،نتایج پژوهشهایی نشان داد که
بیشتر کودکان با وزن کم درهنگام تولد از چندمعلولیتی رنج میبرند و این معلولیت همچنان تا سن
مدرسه و حتی فراتر ازآن ادامه مییابد ( .)10،11یافتههاي پژوهشهاي قاسمی و همکاران ( )1و
کریمی و همکاران ( )12نشان داد این کودکان رفتار حرکتی نابالغی را نسبت به کودکان با وزن
طبیعی از خود نشان دادند و ازنظر حرکتی در سطح پایینتري نسبت به نوزادان با وزن طبیعی قرار
دارند .همچنین ،پژوهشگران بیان کردند که در نوجوانان بسیار زودرس و بسیار کموزن متولدشده،
وجود آسیب حرکتی در سال اول تولد تا  15سالگی انتظار میرود که عوارض زودرسی در این
کودکان درجة آسیب حرکتی را حتی در آینده افزایش میدهد ( .)10درمقابل ،نتایج پژوهش
اشنایدر1و همکاران ( )13در بررسی هماهنگی دیداري حرکتی در کودکان زودرس هشتساله نشان
داد که تفاوت معناداري در مهارتهاي حرکتی ظریف بین گروه کودکان زودرس که قبل  26هفته
متولد شده بودند ،وجود داشت؛ اما تفاوت معناداري بین گروه کودکان زودرس که قبل از  37هفته
متولد شده بودند و گروه کنترل وجود نداشت (.)13
کودکان خیلی زودرس رفتار سازشی ضعیفی در حوزههاي مهارتهاي زندگی روزمره و زندگی
اجتماعی دارند ( .)10همچنین ،در این مقطع سنی ،کودکان تغییرات زیادي ازلحاظ رفتاري
میکنند ( 25 .)14درصد از کودکان بسیار زودرس با یک اختالل رفتاري تشخیص داده شدهاند و تا
 50درصد ممکن است مشکالت قابلتوجهی داشته باشند که تأثیر زیادي بر زندگی روزانه آنها
میگذارد ( .)15مشکالت رفتاري و عاطفی کودکان ،دراصل به دو گروه اصلی مشکالت برونیسازي
و درونیسازي تقسیم میشوند .مشکالت برونیسازي معطوف به خارج و مشتمل بر رفتارهایی مانند
برونریزي ،خشم و نافرمانی هستند .پرخاشگري یک رفتار آسیبرسان جسمی و هیجانی نسبت به
دیگران است که عمدي انجام میشود ( .)14والدین کودکان زودرس رفتار خشن ،مشکالت در توجه
و فرایند اجتماعی ضعیف کودکانشان را گزارش کردند که معلمان این کودکان نیز بر همین عقیده
بودند .گزارشها از این کودکان افزایش عالئم افسردگی را نشان میداد؛ بااینحال ،بیشتر کودکان
زودرس ،بدون مشکل بزرگ ظاهري در مدارس ارزیابی شدند .باوجود این نتایج بهظاهر مساعد،
معلمان این کودکان گزارش دادهاند که این کودکان با ظاهري ضعیفتر به محیط مدرسه وارد
میشوند و در خطر ابتال به مشکالت سالمت روانی هستند ( .)16همچنین ،مشکالت درونیسازي
بیشتر معطوف به درون و مشتمل بر گوشهگیري ،افسردگی و اضطراب است که تشخیص اضطراب و
درمان آن در کودکان بسیار مهم است؛ زیرا ،شخصیت آنان در این دوره شکل میگیرد .بسیاري از
1. Schneider
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کودکانی که در شرایط جدیدي قرار میگیرند دچار اضطراب میشوند و واکنشهاي متعددي را از
خود بروز میدهند ( .)14عوارض منفی اضطراب در نوزادان زودرس در دوران کودکی و نوجوانی
بهطور قابلتوجهی در آنها باقی میماند (.)17
عالوهبراین ،هوش توانایی ذهنیاي است که قابلیتهاي متنوعی همچون استدالل ،برنامهریزي ،حل
مسئله ،تفکر انتزاعی و استفاده از زبان را در برمیگیرد و بر پیشرفت تحصیلی کودکان تأثیرگذار
است .پژوهشگران بیان کردند کودک با وزن کمتر از  2500گرم درهنگام تولد ،داراي ضریب هوشی
پایینتر و در دورة تحصیلی در نمرات زبانشناسی ،ریاضی ،عملکرد اجرایی و خواندن کلمات سخت
و پیچیده ،ضعیفتر از همسال خود با وزن تولد طبیعی است .این کودکان نسبت به کودکان عادي
دو برابر به حمایتهاي آموزشی و مداخالت مدرسه ازطریق نظارت و ارزیابی نیاز دارند (.)22-18
درمقابل ،نتایج برخی پژوهشها حاکی از آن است که تولد زودرس با بهرة هوشی کودکان  5تا 11
ساله ارتباطی ندارد و این گروه از کودکان با گروه همساالن خود که با وزن طبیعی بودند ،تفاوتی
نداشتند (.)22
مداخلة بههنگام و اصالح رفتارهاي ناکارآمد در کودکان در این دورة بحرانی ،با افزایش مهارتهاي
اجتماعی و محبوبیت نزد همساالن و بزرگساالن ،کودکان را براي مسئولیتهاي آینده مهیا میکنند.
مهمترین ضرورت ارزیابی تکامل کودکان ،تشخیص زودرس و بههنگام اختالت حرکتی ،رفتاري و
شناختی است که درصورت مداخلهدرمانی بهموقع ،قابلدرمان هستند و درغیراینصورت میتوانند
عوارض و اختالالت عصبی قابلتوجهی برجاي بگذارند .پیگیري این موارد میتواند هم در خانه و هم
در مدرسه مشکالت را در زندگی روزمره کاهش دهد .بیشتر پژوهشهاي انجامشده در کودکان
زودرس با وزن هنگام تولد بسیار پایین و در سنین پایین کودکی انجام گرفتهاند و بررسی این
مشکالت در حوزههاي مختلف حرکتی ،رفتاري و تحصیلی در سن و سال مدرسه که همپوشانی
بسیاري با هم دارند ،میتواند نتایج مفیدي را ارائه کند .با توجه به مطالب ذکرشده و وجود نتایج
متناقض در مطالعات ،پژوهش حاضر سعی دارد به مقایسة تبحر حرکتی ،رفتار درونی (اضطراب) و
بیرونی (پرخاشگري) و پیشرفت تحصیلی کودکان  8-10سالة با تولد زودرس با همتایان طبیعی
بپردازد.
روش پژوهش
این پژوهش ،توصیفی و ازنوع علی -مقایسهاي است .جامعة آماري دانشآموزان مدارس ابتدایی
دخترانة دولتی شهرستان کرمانشاه بودند که پس از دریافت مجوز از ادارة آموزشوپرورش ،کودکان
با دامنة سنی هشت تا  10سال از  10مدرسه بهصورت تصادفی خوشهاي انتخاب شدند .پس از
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بررسی پرونده و کارت واکسن کودکان ،تعداد  32نفر کودک با وزن کمتر از  2500گرم دربین آنها
شناسایی شدند .با بررسی دقیقتر و پرکردن فرم مشخصات فردي و فرم رضایتنامه توسط والدین،
هفت نفر از آنها حذف شدند و  25نفر بهعنوان کودکان زودرس انتخاب و  25کودک با وزن باالي
 3000گرم بهعنوان کودکان با وزن طبیعی انتخاب و بررسی شدند .افزونبراین ،مالکهاي ورود به
پژوهش عبارت بودند از :هفتة بارداري مادر زیر  37هفته (در این پژوهش ،هفتة  28-32بارداري
براي گروه کودکان زودرس مالک بود) ( ،)23بلوغ دختران ،طبقة اجتماعی خانواده ،میزان
تحصیالت پدر و مادر ،سن مادر ،تعداد فرزندان خانواده و تغذیة کودک در سال اول زندگی با شیر
مادر ،با پرکردن فرم مشخصات فردي کنترل شدند .الزم است ذکر شود این کودکان داروي خاصی
مصرف نمیکردند و هیچ عارضة اسکلتیاي که مانع از انجام پژوهش باشد ،نداشتند .درنهایت ،براي
جمعآوري اطالعات موردنیاز از آزمون تبحر حرکتی لینکلن– اوزرتسکی 1و پرسشنامة خشم نلسون
و پرسشنامة اضطراب اسپنس و کارنامة تحصیلی کودک در سال تحصیلی 1395-96استفاده شد.
الف -آزمون تبحر حرکتی لینکلن– اوزرتسکی :این آزمون براي سنجش و اندازهگیري
تواناییهاي حرکتی در سنین  5/5تا  14/5سال طراحی شده است .ضرایب پایایی با استفاده از روش
دونیمهکردن براي هر جنسیت و در هر سطح سنی از  0/51تا  0/93بوده است .این آزمون داراي
 36خردهآزمون و شش خردهمقیاس هماهنگی عمومی ایستا ،هماهنگی عمومی پویا ،هماهنگی
دستی پویا ،سرعت حرکت ،حرکتهاي ارادي همزمان– متقارن و حرکات ادراک ناهمزمان–
نامتقارن است (.)24،25
ب -پرسشنامة خشم نلسون :ابزاري خودگزارشی است که نلسون 2و همکاران ( )26این
پرسشنامه را براي بررسی موقعیتهاي مختلفی که موجب بروز خشم و همچنین ،میزان شدت
خشم و مهارتهاي اجتماعی در کودکان میشود ،ساختهاند .این آزمون براي سنین شش تا  16سال
تهیه شده است و شامل سطوح تحصیلی اول ابتدایی تا دبیرستان میشود .پرسشنامه شامل 39
عبارت و چهار زیرمقیاس شامل ناکامی ،پرخاشگري بدنی ،روابط با همساالن وروابط با مراجع قدرت
است که به روش لیکرت نمرهگذاري میشود .حداقل نمرهاي که آزمودنی کسب میکند 39 ،و
حداکثر  156است ( .)26براي بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ،مجدیان این آزمون را روي 1604
نفر دانشآموز اجرا کرد .نتایج ضریب بازآزمایی برابر با  65-75درصد ،ثبات درونی برابر با 85-86
درصد و روایی چهار زیرمقیاس برابر با  93درصد بهدست آمده است (.)27،28

1. Linklon Oseresky Motor Development Scale
2. Nelson
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پ -پرسشنامة اضطراب اسپنس 1:این پرسشنامه براي اندازهگیري نشانههاي اضطراب در
کودکان  8-12ساله کاربرد دارد .این پرسشنامه داراي  45گویه است که  38عبارت آن نمرهگذاري
میشوند و شش عبارت آن بدیندلیلکه عبارتهاي پرسشی مثبت هستند ،محاسبه نمیشوند.
مقیاس اضطراب اسپنس داراي زیرمقیاسهایی است که عبارتاند از -1 :هراس و ترس از فضاي باز؛
 -2اضطراب جدایی؛  -3ترس از آسیب فیزیکی؛  -4ترس اجتماعی (فوبی)؛  -5وسواس فکري–
عملی؛  -6اضطراب عمومی .این آیتم ها در یک مقیاس لیکرت چهارگزینهاي (هرگز = صفر تا
همیشه = سه) اندازهگیري میشود .روایی همگرایی با مقیاس تجدیدنظرشدة اضطراب کودکان به
طور معناداري همبستگی دارد ( .)r =0.071اعتبار آزمون بازآزمایی  0/92گزارش شده است .موسوي
و همکاران ( )29این پرسشنامه را ترجمه کردهاند که اعتبار آزمون بازآزمایی نمرات کل آن 0/89
گزارش شده است.
ت-پرسشنامة پیشرفت تحصیلی :در این پژوهش ،براي ارزشیابی نمرات دروس ریاضی ،علوم و
فارسی از کارنامة کودک در سال تحصیلی  1395-96استفاده شد.
پایایی آزمون تبحر حرکتی لینکلن -اوزرتسکی ،پرسشنامة اضطراب اسپنس و پرسشنامة خشم
نلسون بررسی شد .بدینمنظور از روش ضریب آلفاي کرونباخ2استفاده شد (جدول شمارة یک).
جدول  -1میزان آلفای بهدستآمده برای پایایی ابزارها
آزمون

آلفای کرونباخ

تبحر حرکتی لینکلن– اوزرتسکی
پرسشنامة اضطراب اسپنس

0/842
0/810

پرسشنامة خشم نلسون

0/825

پس از جمعآوري اطالعات ،دادهها وارد نرمافزار اس.پی.اس.اس3نسخة  20شدند .در تجزیهوتحلیل
دادهها از آمار توصیفی براي ارائة شاخصهاي گرایش مرکزي استفاده شد .طبیعیبودن دادهها نیز با
استفاده از آزمون نرمالیتی شاپیرو -ویلک 4بررسی شد .همسانی واریانسها با آزمون لون 5بررسی
شد .یافتهها ازطریق روش آماري تحلیل واریانس یکراهه تحلیل شدند و سطح معناداري
( )P ˂0.05در نظر گرفته شد.
1. Spence Scale of Anexiety
2. Cronbachs`Alpha
3. SPSS
4. Shapiro-Wilk
5. Leven

95

مقایسة تبحر حرکتی ،رفتار و پیشرفت ...

نتایج
براي آمار توصیفی ،از مجموع  50آزمودنی شرکتکننده در پژوهش ،میانگین سن و وزن زمان تولدد
گروه کودکان زودرس و کودکان طبیعی ارائه شد (جددول شدمارة دو) .همچندین ،میدانگین نمدرات
گروههاي مختلف در آزمونهاي مختلف ارائه شد (جدول شمارة سه).
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد سن و وزن زمان تولد
گروه
کودکان زودرس
کودکان طبیعی

تعداد

سن(سال)

آزمودنی

وزن زمان تولد(کیلو گرم)

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

8/84
8/24

0/9
0/83

2/31
3/44

0/15
0/16

25
25

جدول  -3میانگین و انحراف استاندارد مربوط به تبحر حرکتی ،اضطراب ،پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی گروههای
مختلف
مرحله

تبحر حرکتی

گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

اضطراب
میانگین

انحراف
استاندارد

پرخاشگری
میانگین

انحراف
استاندارد

پیشرفت تحصیلی
میانگین

انحراف
استاندارد

کودکان زودرس

81

1/80

46/8

14/59

1/92

12/24

17/8

1/18

کودکان طبیعی

88/4

12/86

37/12

15/21

91/6

16/92

18/88

1/20

نتایج تحلیل واریانس یکراهه براي مقایسة تبحر حرکتی ( ،)P = 0.036رفتار درونی (اضطراب)
( ،)P =0.043رفتاربیرونی (پرخاشگري) ( )P = 0.031و پیشرفت تحصیلی ( ،)P = 0.026تفاوت
معناداري را در گروه کودکان زودرس و گروه کودکان طبیعی نشان داد (جدول شمارة چهار).
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جدول -4خالصه تحلیل واریانس
منابع تغییرات
تبحر حرکتی
رفتار درونی
(اضطراب)
رفتار بیرونی
(پرخاشگری)
پیشرفت
تحصیلی

بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل

مجموع
مربعات
687/674
7120/346
7808/020
985/126
10942/654
11927/780
1107/400
10794/920
11902/320
25/160
227/420
252/580

درجة
آزادی
1
48
49
1
48
49
1
48
49
1
48
49

مقدار
اف

میانگین
مربعات
687/674
148/341

4/636

معناداری
0/036

مجذور اتای
تفکیکی
0/08

985/126
227/972

4/321

0/043

0/08

1107/400
224/894

4/924

0/031

0/09

25/160
4/738

5/310

0/026

0/09

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسة تبحر حرکتی ،رفتار درونی (اضطراب) و بیرونی (پرخاشگري) و
پیشرفت تحصیلی کودکان  8-10ساله با تولد زودرس با همتایان طبیعی بود .نتایج بهدستآمده
حاکی از آن است که تفاوت معنا داري بین نمرات رشد حرکتی ،رفتار درونی (اضطراب) ،رفتاربیرونی
(پرخاشگري) و پیشرفت تحصیلی گروه کودکان زودرس و گروه کودکان طبیعی وجود داشت؛
ازاینرو ،یافتهها نشان میدهد که تولد زودرس داراي عواقب بلندمدت منفی در سه حوزة تبحر
حرکتی ،رفتار کودکان و پیشرفت تحصیلی است.
یافتههاي مطالعة حاضر در گروههاي مختلف درمورد تبحر حرکتی کودکان زودرس با نتایج
پژوهشهاي دي کیویت 1و همکاران ( ،)10گویین 2و همکاران ( ،)9کریمی و همکاران ( ،)12مگی3
و همکاران ( ،)4فرناندز 4و همکاران ( ،)30دالن 5و همکاران ( )31همخوانی دارد .نتایج مطالعات
دي کیویت و همکاران ( )10درمورد بررسی تبحر حرکتی در کودکان زودرس و بسیار کم وزن از
بدو تولد تا نوجوانی نشان داد که وزن کم هنگام تولد یا زودرسی ،با پیامد حرکتی ضعیفتر در
اولین و دومین سال و زندگی شیرخوار مرتبط است .همچنین ،آسیب چشمگیر حرکتی در نوجوانان
1. De Kieviet
2. Goyen
3. Maggi
4. Fernández
5. Delane

مقایسة تبحر حرکتی ،رفتار و پیشرفت ...

97

بسیار زودرس و بسیار کموزن متولدشده در سال اول تولد تا  15سالگی انتظار میرود؛ بهطوريکه
عوارض پريناتال در کودکان بسیار زودرس و کموزن متولدشده ،درجة آسیب حرکتی را حتی در
آینده افزایش میدهد .یافتههاي پژوهش گویین و همکاران ( )9نشان داد کودکان عالوه براینکه به
ظاهر طبیعی هستند ،در اوایل دوران کودکیشان درمعرض خطر هستند همچنین ،در سالهاي
مدرسه نیز درمعرض خطر اختالل عملکرد حرکتی هستند .بیشتر این کودکان با مشکالت حرکتی
در سن مدرسه میتوانند در سه سالگی شناسایی شوند که این اختالل هماهنگی رشدي آنها با
پارگی طوالنیمدت غشاء و رتینوپاتی نوزادان زودرس ارتباط دارد .کریمی و همکاران ( )12نشان
دادند که در کودکان با وزن هنگام تولد  2499-1500گرم ،تأخیر تکاملی در حیطههاي حرکتی
درشت و ظریف نسبت به کودکان متولدشده با وزن طبیعی بهطور معناداري بیشتر بود .مگی و
همکاران ( )4دریافتند کودکان زودرس که ظاهراً از نظر حرکتی طبیعی هستند ،بهطور قابلتوجهی
عملکرد شناختی پایینتري نسبت به همساالن (داراي وزن طبیعی زمان تولد) خود دارند .همچنین
یافته اي فرناندز و همکاران ( )30نیز نشان دادند که کودکان زودرس کمترین نمرات را در مهارت
دست ورزي و آزمون تعادل بهدست آوردند نتایج پژوهش دالن و همکاران ( )31در بررسی عملکرد
اجرایی ضعیف در کودکان بسیار زودرس نشان داد که تفکیک سطح اجرایی در عملکرد ضعیفتر
این کودکان در کارهاي اجرایی سهیم است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش اشنایدر و همکاران ( )13در تناقض بود؛ زیرا ،یافتههاي آنها
نشان داد تفاوت معناداري در مهارتهاي حرکتی ظریف بین گروه کودکان زودرس که قبل 26
هفته متولد شده بودند ،وجود داشت؛ اما تفاوت معناداري بین گروه کودکان زودرس که قبل از 37
هفته متولد شده بودند و گروه کنترل وجود نداشت .دلیل این تناقض را میتوان ازطریق تفاوت در
ابزار اندازهگیري توجیه کرد.
بهطورکلی ،تبحر حرکتی ازجمله مهمترین جنبههاي رشد و تکامل آدمی است که شامل مطالعة
فرایندهاي اساسی تغییر رفتار است که درطول عمر کسب میشود .تبحر حرکتی را میتوان درقالب
ظاهرشدن مهارتهاي جدید ،پاالیش الگوهاي حرکتی ،اجراي مهارت یا تولید حرکت تبیین کرد.
همچنین ،عوامل مختلفی بر تبحر حرکتی افراد تأثیر میگذارند؛ ازجمله عوامل فردي ،محیطی و
تکلیفبدنی که نارسی و تولد زود رس زیرمجموعة عوامل تکلیف بدنی هستند که در حیطة روانی-
حرکتی ،عوامل جسمانی و مکانیکی تقسیمبندي میشوند و اثر زیادي بر اکتساب ،حفظ و کاهش
تواناییهاي حرکت درسراسر زندگی دارند (.)32
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یافتههاي پژوهش حاضر در گروههاي مختلف پژوهش درمورد رفتار درونی و بیرونی با نتایج
مطالعات مهرينژاد ( ،)33سلیمانی و همکاران ( ،)34فجورتفت و همکاران ( ،)6براون 1و همکاران
( )35و کورپرشوک2و همکاران ( )15همجهت است .یافتههاي مطالعة مهرينژاد ( )33در مقایسة
تواناییهاي هماهنگی دیداري -حرکتی ،دقت ،توجه ،هوش و اختالالت یادگیري و اختالالت رفتاري
کودکان زودرس و عادي نشان داد که نسبت شیوع اختالالت رفتاري در کودکان زودرس در سطح
معناداري  0/1بیشتر از کودکان عادي است .همچنین ،سلیمانی و همکاران ( )34به بررسی پیامد
تکاملی نوزادان زودرس و کموزن پرداختند و نتایج حاکی از آن بود که تولد با وزن کمتر از 2500
گرم ،شاخص عمدة عوارض دورة نوزادي و شیرخواري است و بهطور قابلتوجهی به ناتوانی دوران
کودکی منجر میشود .کودکان کموزن درمعرض مشکالتی مانند نقائص حسی -عصبی اصلی ،فلج
مغزي ،تأخیر شناختی و تکلم ،نقائص عصبی -حرکتی و بینایی ،کمشنوایی ،ناهنجاريهاي رفتاري،
روانی -اجتماعی و اختالل در عملکرد مدرسه قرار دارند .فجورتفت و همکاران ( )6دریافتند کودکان
بسیار کموزن در مقایسه با گروه کنترل داراي نمرات پایینتر در رفتار سازشی در حوزههاي
مهارتهاي زندگی روزمره و اجتماعی هستند؛ اما در زمینههاي ارتباطی اینطور نیست؛ درحالیکه،
نمرات ثبتشدة رفتارهاي درونی و رفتارهاي ناسازگارانه در این کودکان بیشتر بود .درنهایت ،چنین
برداشت میشود که این کودکان بیشتر درمعرض خطر براي مهارتهاي شخصی و درونی هستند.
مطالعات براون و همکاران ( )35درزمینة عملکرد حرکتی ،ثبات پایدار و رفتار عادي در کودکان با
وزن تولد بسیار پایین در چهار تا پنج سالگی نشان داد که در چهار تا پنج سالگی هماهنگی حرکتی،
ثبات پاسچر ،قدرت اندام و ویژگیهاي رفتاري و عاطفی این کودکان کمتر است و بهنظر میرسد که
با گذشت زمان ،این کودکان خاص درمعرض خطر مشکالت درحالظهور هستند .کورپرشوک و
همکاران ( )15نشان دادند که کودکان پنج سالة زودرس با اختالل عملکرد عصبی جزئی ،مقیاس
هوش پایینتر ،زمان واکنش آهستهتر و مهارتهاي حرکتی ضعیفی در مقایسه با همساالن خود
دارند .همچنین اختالالت فوبیک و اضطرابی در این گونه کودکان از متغیرهاي خانوادگی،
زیستشناختی ،رشدي و زمینهاي محیطی ناشی می شود .احتماالً ظهور ویژة هریک از اختالالت
اضطرابی با کنش متقابل بین شرایط زندگی ،سوابق یادگیري ،فرایندهاي رشدي و زیستشناختی
مرتبط است ( .)36همچنین ،عوامل مختلفی در پرخاشگري کودکان تأثیرگذار هستند؛ ازجمله
خانواده ،جنسیت ،افت تحصیلی ،افسردگی ،ناراحتبودن ،خجالتیبودن که از علل روانی اجتماعی
مهم در پرخاشگري کودکان محسوب میشوند ( .)37والدین کودکان زودرس رفتار خشن ،مشکالتی
1. Brown
2. Kurpershoek
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در توجه و فرایند اجتماعی ضعیف این کودکان را گزارش کردند که معلمان این کودکان نیز بر
همین عقیده بودند .گزارشها درمورد این کودکان افزایش عالئم افسردگی را نشان میداد؛
بااینحال ،بیشتر کودکان زودرس ،بدون مشکل بزرگ ظاهري در مدارس ارزیابی شدند .باوجود این
نتایج بهظاهر مساعد ،معلمان این کودکان گزارش کردهاند که این کودکان با ظاهري ضعیفتر به
محیط مدرسه وارد میشوند و در خطر ابتال به مشکالت سالمت روانی هستند ( .)16همچنین،
مشکالت درونیسازي بیشتر معطوف به درون و مشتمل بر گوشهگیري ،افسردگی و اضطراب هستند
که تشخیص اضطراب و درمان آن در کودکان بسیار مهم است؛ زیرا ،شخصیت آنان طی این دوره
شکل میگیرد .بسیاري از کودکان که در شرایط جدیدي قرار میگیرند ،دچار اضطراب میشوند و
واکنشهاي متعددي را از خود بروز میدهند ( .)14عوارض منفی مشاهدهشده از اضطراب در
نوزادان زودرس در دوران کودکی و نوجوانی بهطور قابلتوجهی باقی میمانند (.)17
1
همچنین ،یافتههاي پژوهش حاضر درمورد پیشرفت تحصیلی با نتایج پژوهشهاي ماتیسن و
همکاران ( ،)38ارنورد 2و همکاران ( )18و لیت 3و همکاران ( )21همخوانی داشت .ماتیسن و
همکاران ( )2010در بررسی سن حاملگی و دستاوردهاي اصلی در مدرسه در دانمارک نتیجه
گرفتند که خطر ناکامی در مدرسة ابتدایی با کاهش سن حاملگی براي نوزادان که در کمتر از 37
هفتة حاملگی متولد شدهاند ،افزایش یافته است و بچههاي مدرسهرو با وزن تولد کمتر از  2500در
آزمون خواندن ،امال و ریاضی ،عملکرد ضعیفتري را در مقایسه با گروه کنترل از خود نشان دادند
( .)38همچنین ،مطالعات ارنورد و همکاران ( )18نشان داد که بچههاي بسیار زودرس ازلحاظ
زبانشناسی ،در خواندن کلمات سخت و پیچیده و در ریاضیات  -حساب پایینتر از بچههاي همسن
خود بودند؛ ولی ازنظر درک مطلب و امال در مقایسه با کودکان همسن خود تفاوتی نداشتند.
درحالیکه مهارتهاي آکادمیک آنها ارتقا نمییافت .عالوهبراین ،مطالعات لیت و همکاران ()21
روي  181نوجوان با میانگین سنی  14سال و وزن تولد کمتر از  1000گرم نشان داد که این
نوجوانان نسبت به پیشرفت و هوش نوجوانان همسال و با وزن تولد طبیعی ،نمرة تحصیلی و عملکرد
اجرایی پایینتر و ناتوانی یادگیري بیشتري در ریاضی دارند.
اما نتایج پژوهش حاضر با یافتههاي مطالعات قاسمزاده و همکاران ( )22در تناقض بود؛ زیدرا ،نتدایج
حاصل از این پژوهش نشان داد که تولد زودرس با بهرة هوشی کودکان  5تا  11سال ارتباطی نددارد
و این کودکان با گروه همساالن خود که وزن طبیعی داشتند ،تفاوتی نداشتند .دلیل ایدن تنداقض را
میتوان تفاوت در ابزار اندازهگیري توجیه کرد.
1. Mathiasen
2. Aarnoudse-Moens
3. Litt
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عوامل مختلفی در پیشرفت تحصیلی فراگیران مؤثر هستند؛ ازجملة این عوامل اثرگذار میتوان به
عوامل فردي ،آموزشگاهی و خانوادگی اشاره کرد 10-15 .درصد از نوزادان زودرس از اختالالت
شدید عصبی ،ازجمله فلج مغزي و عقبافتادگی ذهنی رنج میبرند و  50درصد دچار مشکالت
جزئیتر ازجمله اختالل در مهارتهاي حرکتی ،مشکالت یادگیري ،بیشفعالی و مشکل در تمرکز
هستند ( )3که این عوارض بیشتر در کودکان بسیار زودرس دیده میشوند و درصورت نبود این
اختالالت ،در  30-50درصد از این کودکان مشکالت حرکتی ظریف ،مشکالت شناختی و رفتاري،
وجود دارند .این درحالی است که آنها فعالیت هاي روزمره خود را بدون هیچ مشکلی انجام می
دهند ( .)4نوزادان زودرس درمعرض عملکرد غیرطبیعی عصبی هستند و هرچه زودرسی شدیدتر و
وزن هنگام تولد کمتر باشد ،احتمال بروز نقائص نورولوژیک و هوشی در آنها بیشتر خواهد بود (.)7
یادگیري و هوش توانایی ذهنی است و قابلیتهاي متنوعی همچون استدالل ،برنامهریزي ،حل
مسئله ،تفکر انتزاعی ،استفاده از زبان را در برمیگیرد .کودک با وزن کمتر از  2500گرم درهنگام
تولد با کاهش معنادار ضریب هوشی همراه است ( .)22نوزادان زودرس ( 36-32هفتة حاملگی) در
نمرات ریاضی و خواندن نسبت به کودکان گروه کنترل ضعیفتر عمل کردند .این کودکان به
آموزشوپرورش خاصی دو برابر کودکان عادي ازطریق نظارت ،راهنمایی و مداخالت مدرسه نیاز
دارند که ناشی از نگرانی معلمان و نتایج آزمونها در این کودکان است و همچنین ،نیاز به انجام
حمایتهاي آموزشی در آنها مشاهده شده است (.)20
بنابراین ،با توجه به اینکه کارت واکسن اطالعاتی از فاکتورهاي سالمت و بهداشت کودک را ارائه
میدهد ،معلم مدرسه با دیدن وزن تولد کودک میتواند نسبت به این موضوع آگاه شود .درنهایت،
توصیه میشود که مربیان و معلمان در حیطة آموزش به این کودکان توجه ویژهاي داشته باشند؛
زیرا ،این کودکان داراي نیاز آموزشوپرورش خاصی هستند و نسبت به کودکان دیگر در خطر ابتال
به مشکالت حرکتی ،هوشی و سالمت روانی هستند؛ بنابراین ،بیشتر آنها به مراقبتهاي ویژه و
مستمر نیاز دارند و میتوان با استفاده از آموزش راهکارهاي روانشناختی به مربیان و والدین،
مشکالت رفتاري این کودکان را کاهش داد.
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Abstract
The purpose of this study was to comparing of motor proficiency, internal
behavior (anxiety), external behavior (aggression) and educational progress
preterm children 8-10 years with term children.The subjects were consist of 50
female students from primary elementary schools of Kermanshah province with
an average age of 8.84 ± 0.9 years and average birth weight of 2.31 ± 0.15
preterm children and 3.44 ± 0.41 in term children, that, were selected
convenience from ten schools according to the vaccine card and the individual
information. They were divided into 2 groups, which one of them was preterm
children group and one of them was term children. The Linklon Oseretsky
Motor proficiency Scale test, Spence Anxiety Questionnaire and Nelson's Anger
Questionnaire were investigated by motor proficiency, the internal behavior and
external behavior, respectively. Educational progress was also evaluated based
on math, science and literature marks in report card of the academic year 20162017. The data were analyzed by one-way ANOVA. The results showed a
significant difference between preterm and term children groups in motor
proficiency, internal behavior, external behavior and educational progress. The
findings show that early birth is an indicator factor that can negatively influence
educational progress, motor proficiency, and child behavior. Due to preterm
children’s need to special learning in educationally and behavioral areas,
suggested to more support from school and family for these children, such as
supervision, guidance and educational interventions.
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