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 مقاله پژوهشي 

  در کودکان  یو رشد حرکت یهوش يبهرهک، یآنترپومتر يهاشاخصسه یمقا
 )ياسهیمقا-یبا و بدون وزن کم هنگام تولد (عل دبستانیپیش

  
  ٣ي، خالد احمد٢ين رمضاني، شه١*خيمحمود ش

 
  06/03/1398تاریخ پذیرش  29/11/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

قرار  ريتأثاو را تحت  يو شناخت يمختلف رشد جسمان يهاجنبهکه  باشديمن سالمت کودک ييمهم تع يهاشاخصاز  يکيوزن هنگام تولد  :هدف و زمينهپيش
  با و بدون وزن کم هنگام تولد بود. دبستانيپيشدر کودکان  يو رشد حرکت يهوش يبهرهک، يآنترپومتر يهاشاخصسه يمقا ن پژوهشي. هدف ادهديم

 انيم از وان بود. بدين منظوريشهرستان مر دبستانيپيششامل کودکان  ي. جامعه آمارباشديم يسه ايمقا-يک پژوهش علي: پژوهش حاضر کار مواد و روش

 هدفمند صورتبه) گرم ۲۵۰۰از  ترنييتولد (پا زمان کم وزن با کودک ۳۷و ) گرم ۲۵۰۰ يباال يعيطب وزن با ( کودک ۳۷وان،يشهرستان مر يهامهدکودک

ف از نسخه يدرشت و ظر يحرکت يهامهارترشد  يارزياب منظوربه تولد قرار گرفتند. يعيشدند و در دو گروه کودکان با وزن تولد کم و کودکان با وزن طب انتخاب
ن جهت يشد. همچن استفاده ۴-اس هوش وکسلري، از مقکنندگانشرکت يبهره هوش گيرياندازه و جهت ياوزرتسک نکسيبروين يکوتاه شده آزمون تبحر حرکت

  قرار گرفت. مورداستفادهمتر و ترازو  يابزارها يکيآنتروپومتر يهاشاخص گيرياندازه
 وتحليلتجزيهمورد  در متن مانوا راههيکانس يل واريو تحل يريانس چند متغيل واريمستقل، تحل يت يبا استفاده از آزمون آمار آمدهدستبه يهاداده: هايافته

 با ن کودکانيف بيدرشت و ظر يهامهارتو  يک، بهره هوشيآنتروپومتر يهاشاخصرا در  يج حاصل، تفاوت معناداري. نتا)۰۰۰۱/۰ يمعنادار سطح(قرار گرفت 

  نشان دادند. از خود هاشاخصن يرا در ا يتولد عملکرد باالتر يعيبا وزن طبکم نشان داد، و کودکان  وزن با متولدشده کودکان با در مقايسه تولد هنگام يعيطب وزن
با و بدون  انيدبستپيشن کودکان يب يو رشد حرکت يک، بهره هوشيآنتروپومتر يهاشاخصدر  يتفاوت معنادار آمدهدستبهج ي: بر اساس نتاگيريبحث و نتيجه

  وزن کم هنگام تولد جود دارد.
 ، وزن تولد کمدبستانيپيش، کودکان يآنتروپومتر ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٨ تير، ۲۸۱-۲۸۹ ص، چهارم شماره، ماسيدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۹۲۲۰۵۵۱۸۵۲ تلفن: ،تهران. دانشگاه تهران.: آدرس مکاتبه

Email: ramezani108@ut.ac.ir 

  
  مقدمه

ــد ــت ندييفرا هااندازه در رييتغ يمعن به رش  لحظه از که اس

ــروع لقاح   يول مداوم  ند يفرا نيا .دارد ادامه  بلوغ خاتمه   و تا  شـ
 تولد حداکثر از پس اول ماههسه در کهطوريبه است،  يريکنواختغ

 پس رشد ).۱( شوديم کاسته آن زانيم از سپس و داشته را سرعت

ست  يرحم داخل رشد  ادامه تولد از  و کيژنت عوامل ريتأث و تحت ا

                                                             
 نويسنده مسئول)ايران (، تهران، دانشگاه تهران، گروه رفتارحرکتي دانشيار ١
  ايران ،دانشگاه تهران ،گروه رفتار حرکتي، کارشناسي ارشد رفتارحرکتي ٢
  ايران، مريوان ،مدرسه کودکان استثنايي، کارشناسي کودکان استثنايي ٣

4 Prematurity 
5 Low Birth Weight 
6 Intra-Uterine Growth Restriction 

ــت ( يطيمح ــ۲اس ــد ريتأخ و٥تولد هنگام کم ، وزن٤ي). نارس  رش

 از پس رشــد تواننديم که هســتند يعوامل ازجمله ٦يرحم داخل

 در يا ناتواني و نوزاد مرگ ســبب  و داده قرار ريتأث تحت را تولد

  ).۳شوند ( يزندگ بعدي يهادوره
 هر نوزادان در ســالمت مهم يهاشــاخص از تولد هنگام وزن

 و امد باردارييپ ســنجش لهيوســ نيبهتر عنوانبه و اســت جامعه
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 در نوزاد مرگ ايماري يب به ابتال زانيم کنندهيينتع عامل نيترمهم

 کودکان رشد  هرساله  بهداشت  يجهان سازمان  .شود يم گرفته نظر

 گزارش گريد ريمتغ چند و سر  دور وزن، قد، رهاييمتغ بر اساس  را

  ).۴دارد ( کودکان وزن بر ادييز تأکيد انيم نيا در و کنديم
 هر ،يجهان بهداشت سازمان توسط شدهانجام يهايبررس طبق

 متولد وزنکم نوزاد ميليون ۲۵ حدود ايدن ســـراســـر در ســـال

 يوزنکم دچار نفر يک نوزاد، شـش  هر از معنا کهبدين  ؛شـوند يم
شد يم  هتهف ۳۸ پايان از قبل شتر، يب يا و هفته سه  که ي. کودکانبا

 گرم ۲۵۰۰ از ترکم هاآن يا وزن و شــونديم متولد يحاملگ کامل

ــديم ــونديم دهينام "زودرس" ،باش  به دو تولد هنگام کم . وزنش

صل  وزن کمبود :افتدمي اتفاق ليدل  و يباردار هردو يکوتاه از حا
  ).۵کافي ( ۀتغذي عدم اثر در نمو ماندگيعقب

شد   ياجتماع و يطيمح ،يکيژنت عوامل ريتحت تأث تکامل و ر
 و ينيجن دوران از آن ۀمرحل نيتريآغاز و ينترمهم و دارد قرار

 ازجمله تولد هنگام کم وزن و زودرس تولد .رديگيم شکل  ينوزاد
سائل  ست  يمهم م شد  ريس  توانديم که ا  ريتحت تأث را تکامل و ر

 سازمان گزارش بر اساس  .نمايد را تهديد جامعه سالمت  و داده قرار

 در اغلب کم وزن با تولد و زودرس تولد وعيشــ بهداشــت، يجهان

ــورهــا  بــه مربوط آن اعظم بخش   و بوده  افزايش   در حــال کشـ

 چند در يپزشک يفنّاور شرفتيپ .باشديم توسعه درحال يکشورها 

 گونهاين يافزايش بقا موجب ويژه يهامراقبت بخش در رياخ ۀده

 کهدرحالي اســت؛ شــده ويژه مراقبت به ازمندين و پرخطر نوزادان

 دهد؛ کاهش را تولد هنگام کم وزن از يناش  است عوارض  نتوانسته 

 و مثبت مدتکوتاه د، اثراتياستروي  و ژنياکس  با درمان کهطوريبه
از  ياريبســ تعداد بنابراين، دارد؛ نوزادان اين بر يمنف مدتطوالني
ــکالت با  آينده  در تولد  هنگام  کم وزن با  نوزادان  ،يحرکت مشـ
س  و يشناخت   و بروان مطالعات يهاافتهي .شد  خواهند مواجه يح

ــون۲۰۱۳( ١همکاران همکاران  و٣ معينز )،۲۰۰۳(٢دوئل و )، اندرس
مدزواموس ۲۰۰۹( کاران (  و ٤)، و يد ۲۰۱۵هم ــوع اين ) مؤ  موضـ

  ).۵( باشديم
 و نارس نوزادان ) روي۲۰۰۲و همکاران ( ٥نيجو يمطالعه در

شتند،  معلوليت و از ناتواني ياسابقه  كه وزنکم  شده  گزارش ندا

 يا مساو يشتر  يب( وزنکم بسيار  در کودکان يمشکالت حرکت  است 
ن تولد يح وزن حركتي با نقايص وجود و بوده ترمشخصگرم)  ۷۵۰

  ).۶است ( داشته معناداري ارتباط

                                                             
1 Brown 
2 Anderson & Doyle 
3 Aarnoudse-Moens 
4 Eryigit Madzwamuse 

ــم)، ۲۰۱۲همکاران (و  آبادييعلن در مطالعه يهمچن و  يقاس
) به ۸)(۲۰۱۳حســيني ()، و ۷)(۲۰۱۵بد (ان ي)، ع۲۰۱۷همکاران (

س  شناخت    يهاشاخص  يبرر شد  وزن  يکودکان دارا يو حرکت ير
نگام که ه يدند که کودکانيجه رســـين نتيتولد کم پرداختند و به ا

لد وزن کم  ند در   يتو عادل،  يتبحر حرکت يها شــــاخصدار ، ت
 يعيوزن تولد طب ينســـبت به کودکان دارا يو شـــناخت يهماهنگ

  دارند. يترنييپاعملکرد 
 رشد  .است  شناختي  رشد  حرکتي، رشد  بر مؤثر عوامل از كيي

شند يم گريكديبا  تعامل حال در دائماً شناختي  و حرکتي شد  ،با  ر

 همان به دارد؛ بسـتگي  افراد حرکتي هايتوانايي به اًيقو شـناختي 

شد  صورت  ستگي ) فكري( ذهني هايتوانايي حرکتي به ر  .دارد ب

شكار  پياژه يهينظر در تعاملي نديفرآ نيا ست  آ ما  که يچيز هر .ا
 ،هــاجــانيه ريتــأث تحــت ميدهيم انجــام حرکتي يطــهيح در

 تمام عالوهبهدارند  قرار ما شــناختي رشــد و اجتماعي يهاتعامل

سي    حيطه در که ما يرفتارها سا ستند  شناختي  و اح  از داًيشد  ه

شد  .شوند يم متأثر حرکتي رفتار سر   در حرکتي و شناختي  ر  سرا

 متقابل طوربه که طورهمان دارند، متقابلي اثر گريكدي بر زندگي

  ).۹( کننديم کمک اي را مهار گريهمد
 ۀنظري" در ينيبال روانشـــناس يک عنوانبه) ۱۹۷۱کپارت (

 يدارا شناخت و ادراک رشد  که دارديم انيب خود "يحرکت يادراک
شترک  پايگاه شند يم يحرکت م س  يبرا کودک کهطوريبه ؛با دن ير

شد  به ش  کامل ر س  يحرکت ميتعم ۀمرحل به بايد يهو شد   دهير با
)۴.(  

ل ياز قب ياســت که به انواع مختلف  يکل يواژه هوش موضــوع 
ضوع شود يمم يتقس  يو بهره هوش  يجانيهوش ه  يهوش  بهره . مو

ــان ميمفاه و هادهيا ل،يدال درک يبرا را فرد تيظرف  .دهديم نش
به  باالتر يهوشــ بهره با افراد که هســتند باور نيا بر پژوهشــگران

يل  قت  دل ــتريب تمرکز قدرت  و د عال بودن   زين و شـ ظه   ف  حاف

 يباالتر ياجرا و يريادگي قدرت يعاد افراد به نســبت مدتکوتاه
شمندان  انيسال  از دارند. سخگو  يبرا ياديز دور، دان  رابطه به ييپا

ش  بهره و يحرکت تبحر نيب  و ج مختلفينتا که اندکرده تالش يهو
ض  ست  شده  گزارش يمتناق  شرفت يپ نيب را يارابطه چيه ٦انيرا .ا

 در عملکرد و باشد يهوش بهره نکه نشان دهندةيا فرض با يليتحص

ــاهده  يتعادل  فيتکال  تارت  نکرد. مشـ ــ  نيترکمهمکاران   و ٧ اسـ
ــتگ نايي  يها آزمون نيب را يهمبسـ  در يحرکت و يذهن هاي توا

5 Goyen 
6 Rayan 
7 Start 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               2 / 9

https://umj.umsu.ac.ir/article-1-4724-fa.html


 ۱۳۹۸نير ، ۴، شماره ۳۰دوره   اروميه مجله پزشکي
  

283  

ــاالنبزرگ و کودکان  جينتا يبعد يهاپژوهش گزارش کردند. سـ
 يکردند. مطالعات نشــان دادند تبحر حرکت  گزارش را يمعکوســ 

ش  در دارد. يشناخت  ييتوانا با يکينزد ارتباط  ارتباط گر،يد يپژوه

 و توجه ليازقب يشناخت  عملکرد فيتکال با يتبحر حرکت نيب مثبت
  ).۱۰شد ( ييشناسا يياجرا کارکرد

شد  بر عالوه صان    موردتوجه که شناختي  ر ص شد  متخ  بوده، ر

 يهاشــاخص  گرفته اســت.  قرار موردتوجه نيز جســماني  رشــد 
ــاختار و گيرياندازهمربوط به  يهايژگيو، يکيآنتروپومتر  اندازه، س

ــديمب بدن ي ترک ــيارباشـ ــگران از ي. بسـ  بين رابطه به پژوهشـ

ندازه  کودکان   حرکتي يها مهارت  ياجرا و بدن  يها بخش يها ا
 بدني يهاتناسب  بين که اندداده نشان  آنان از يبسيار  .اندپرداخته

 از وســـيعي بخش وجود دارد همبســـتگي حرکتي يهامهارت و

 شــدن بزرگ به حرکتي، يهامهارت ياجرا در کودکان پيشــرفت

ندازه  يدگي   ميزان اي  جثه  ا ــتگي او بال  حرکات  اگرچه  .دارد بسـ

ست،  کارآمد مكانيكي ازنظر ساالن بزرگ با سه يدر مقا کودکان  ني

ــت ممكن هاآن حرکتي يالگوها ولي  و بدن، قدرت ياندازه با اس
  ).۱۱باشد ( داشته تناسب بدنيشان يهايهماهنگ سطح

 ســرعت و حرکت اندازه تعادل، توانديمبدن  مختلف ياعضــا

ــيدن قابل  ).۱۱( .دهند قرار تأثير تحت را مختلف حرکات در رس

سف ي يام د نايسار  سي  ) در۲۰۱۳همكاران ( و ١ و  نيا به خود برر
ــت نتيجه  ترکيب و وزن با حرکتي يهامهارت بين افتندکهي دس

 همكاران و ي). زندوداند۱۱( دارد منفي معنادار همبســتگي بدني

ــي  يامطالعه  در  ) نيز۲۰۰۷(  تكاليف  ياجرا بين رابطه  به بررسـ

 دختران در (BMI) بدني يتوده شاخص  و درشت  حرکتي مهارت

 BMI بين متقابلي اثر هيچ .پرداختند ساله  شش  تا پسران چهار  و

 .نشــد افتيدارند،  نياز يبيشــتر جســماني ييتوانا که تكاليفي و

ــان تحقيق نيا جينتا  کودکان در تكاليف ياجرا که دهديم نشـ

 BMI با باشد،  درشت  مهارت حرکتي شامل  که ساله  شش  چهارتا

  ).۱۱ندارد ( رابطه
عه    به  )۲۰۱۱نظرپوري (ن يهمچن طال باط  م  يژگيوِ نيب ارت
ــ بهره و يحركت   يآمــادگ  ،يكي آنتروپومتر     ــا  يهوشـ ــب  يريادگي

سكتبال  هيپا يهامهارت س  جهينت نيا به و پرداخت ب  بهره كه دير

 يحركت و يشـناخت  در مراحل ترتيببه يحركت يآمادگ و يهوشـ 
 بسته  کيآنتروپومتر يژگيو و است  مؤثر بسكتبال  مهارت يريادگي

 )دريبل( يريادگي هياول مراحل  در ،يياجرا مهارت  تي ماه  و نوع به 
  ).۱۲است ( مؤثر )پاس( يريادگي ييانتها مراحل و

                                                             
1 Sarina Md Yusof 
2 Datar, A 
3 Li, Y. 

تا محمد   يدر ا ــ ــان   ين راسـ  ) در۲۰۱۳( همكاران  و يفارسـ

 با يآنتروپومتر يهايژگيو يبرخ نيب ارتباط مطالعه به يپژوهشــ

 يبرا كه پرداختند اهواز شهر  كودكان در يکنترلش  يحركت مهارت
سي  ساله  ۵ تا ۲ كودك ۲۵۲ از كار نيا  به و قرار گرفتند موردبرر

ــ جه ينت نيا ند ي رسـ هارت  و يكيآنتروپومتر يژگيو نيب كه  د  م

  .)۱۳دارد ( وجود يرابطه معنادار كودكان يکنترلش
 بين ارتباط هاپژوهش از يتعداد اخير يهاســال در همچنين

ــي ــاخص از بعضـ ــناختي و عملكرد کيآنتروپومتر يهاشـ  را شـ

 همكاران و ٣يل ؛۲۰۰۴ همكاران و ٢ داتر  (اندداده قرار موردبررسي 

٦ ۲۰۰۷. )جانز و جاج ؛۲۰۱۱٥ جکيولدو ،٤۲۰۱۲کرومهولز ؛۲۰۰۸

 اضــافه يکودکان دارا دهديم نشــان مطالعات نيا از يتعداد جينتا
 ذهني هايتوانايي از سالم، وزن در خود اآلنهمس با سهيمقا در وزن
 ۲۰۰۸( همكاران و لي ؛۲۰۰۴ و همكاران ) داتردارند  برخور يترکم
ضعي  اگر ويژهبه ،يارابطه چنين تحقيقات ريسا  در که حالي در ت و

ــاد ــده کنترل اجتماعي ياقتصـ ــد، شـ  ) کرومهولزندارد وجود باشـ
  ).۱۱)(۲۰۰۷جانز  و جاج ؛۲۰۱۱ جکيولدو ،۲۰۱۲
ــ   يعل  وزنکمکه در ارتباط با کودکان      ياري رغم مطالعات بسـ

شد     شده روند ر س  طوربهانجام  ست. با     يار محدوديب شده ا مطالعه 
 يهاشـــاخص يم تا با بررســـيآن هســـت ين پژوهش در پيانجام ا

ــيآنتروپومتر در کودکان با وزن تولد  يو تبحرحرکت يک، بهره هوش
و  يريشگ يدر جهت پ يعيبا وزن تولد طبسه با کودکان  يکم در مقا

ــيتوانو  يبهتر تکامل  ريزيبرنامه   ام نده گ  ين کودکان در آ يا بخشـ
  م.يبردار

  
  مواد و روش کار

ضر  پژوهش روش شد يم ياسه يمقا -يعل ،حا  يآمار ۀجامع .با
شهرستان    يهامهدکودک دبستاني پيشکودکان  شامل  پژوهش نيا

ماهنگ پس از بود  وانيمر با اداره آموزش و پرورش   يها يه الزم 
 هامهدکودکچند مهدکودک، به  يشــهرســتان و انتخاب تصــادف  

. شد يکودکان بررس يهاپرونده و با اجازه مسئوالن مربوطه مراجعه
شامل   موردپژوهشسپس نمونه   ستاني پيش کودک ٧٤که   بود، دب

ستاني پيشان کودکان يهدفمند از م گيرينمونه صورت به اجد و دب
 وزن کم با کودکان ينفر ٣٧ ط انتخاب شــدند و به دو گروهيشــرا

ــن نيانگيم با (تولد زمان ــال ۲/۵+۳۹/۰ يس کودکان با وزن  ) و س
 .م شدنديتقس) سال ۹۲/۴+ ۵۱/۰سني  نيانگيم با ( يعيتولد طب

4 Krombholz, H 
5 Veldwijk, J 
6 Judge, S., & Jahns, L 
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با وزن  وزنکمازکودکان  بود عبارت پژوهش به ورود يهامالک
 گرم ۲۵۰۰ با وزن تولد يعيطب گرم و کودکان ۲۵۰۰-۱۵۰۰تولد 

شتن هرگونه ناتوان  باال، به سمان  يندا ضا  يو ذهن يج ، نيت والديو ر
به     و پس از آن،  يحاد در دوران نوزاد  يها يمار يبعدم ابتال 

شرکت منظم آزمودن يهمچن  يهامالکخاص.  يتيدر فعال ين عدم 
ــامل عدم همکار کودکان در انجام حرکات و  يخروج از پژوهش شـ

ــکل   ها آزمون ــراف   يمار يا بي ، بروز هرگونه مشـ در کودکان و انصـ
  از شرکت کودک در پژوهش بود. يلين به هر دليوالد
  :١ياوزرتسک نکسيبروين يحرکت تبحر آزمون کوتاه فرم

هنجارمرجع اســت که عملکرد  آزمون مجموعه يک آزمون اين
ــاله  ۵/۱۴ تا  ۵/۴کودکان   يحرکت  ۀ. مجموعکند يم يارزياب  را سـ

 )جداگانه  بخش ۴۶ شامل  ( خرده آزمون هشت  از ن آزمونيکامل ا
شک  ست  شده  ليت  در يحرکت اختالالت يا تبحر و يارزياب به که ا

سال   در نکسيبروين .پردازديم ظريف و درشت  يحرکت يهامهارت
 را آزمون اين ،ياوزرتسک يحرکت تبحر يهاآزمون اصالح ) با۱۹۷۸(

مل   ۀمجموع ياجرا کرد. هي ته  قه يدق ۶۰-۴۵ به  که  آزمون اين کا
 سه ،)درشت يحرکت يهامهارت( خرده آزمون چهار دارد، ازين زمان

هارت ( خرده آزمون  هر( خرده آزمون يک  و) ظريف يحرکت يها م
سنجش  را) حرکتيمهارت  دو ست  شايان ذکر . دهديم قرار مورد   ا
 خرده آزمون ۱۴ و هشـــت آزمون شـــامل آزمون اين کوتاه فرم که
شد يم شت  ) دويدنبا ستادن  ،يرفت وبرگ  يرو بر غالب يپا يرو اي

ــربه زدن پريدن، جلو به جفت پا تعادل، ۀتخت  و پا دو هر با ضـ
ستها،  چرخاندن زمانهم ست زدن،  باالپريدن د ست  و د  سرعت  ت

 خط يک رســم مداد، شــکل کردن يکپ دايره، کردن يکپ پاســخ،

ــت، پرتاب  ــت، دو هر با  توپ دريافت   هدف،  به  توپ راسـ  دسـ

ــان، يها کارت  جورکردن  راهرفتن و هارهيدادر  ينقطه گذار همسـ
ــه از پژوهش اين در. )تعادل  ۀتخت  يرو  يهماهنگ . الف آزمون سـ

ست  دو هر با توپ دريافت( يفوقان اندام  با هدف به توپ پرتاب و د
 يفوقان اندام يو چاالک ســرعت. ج پاســخ؛ ســرعت. ب ؛)برتر دســت

نقطه  ه،يثان ۱۵ به مدت برتر دست  با همسان  يهاکارت جورکردن(
. گرديد اســتفاده) ثانيه ۱۵ به مدت برتر دســت با در دايره يگذار
ــالم يک فرد  يبرا آزمون اين کوتاه  فرم ياجرا زمان   قه يدق ۱۵ سـ

شد يم ست  الزم به ذکر. با ست  ،هاتميآ انجام از شيپ که ا  يپا و د
ــخص  برتر کان مشـ يد  کود  يرو بر را آزمون اين نکسيبروين .گرد

 نژاد، حجم ت،يجنس سن،( بر اساس که کودک ۷۵۶ شامل يانمونه
 انتخاب)۱۹۷۰(سال يسرشمار ) مطابقياييجغراف ۀمنطق و جامعه

ــده ــتاندارد کرد بودند، ش ــريب .اس آزمون  اين يبازآزماي يپاياي ض
  ).۴است ( شده گزارش ۸۴/۰ آن يرواي و ۸۷/۰
  :۴-کودکان ٢اس هوش وکسلريمق

ــلرکودکان چهار (   ي مق ــلر، WISC-IVاس هوش وکسـ : وکسـ
سه مق  ۲۰۰۳ سبت به   يهاسؤال در  ياديرات زيين تغيش ياس پي) ن

ست.    هااسيمقاس و تعداد خرده يمق شته ا  هااسيمق تعدادخرده دا
ــورت که خرده  يافت. به ا  ي ش يافزا ۱۵به   ۱۳از   يها اسي مقن صـ

 يهااسيمقر و مازها حذف شد و خرده يم تصاويالحاق قطعات، تنظ
ــتدالل کالم ــو ياس ــتدالل تص م يحرف و عدد، مفاه ي، تواليري، اس

ــو ــد. در مق يو خظ زن يريتص ــافه ش ــلر يبه آن اض اس هوش وکس
 واژگان، ،هاکالمي (شباهتهوشبهر درک مطلب  ينمرهچهار، چهار 

ستدالل  و عمومي اطالعات تكميلي آزمون خرده دو و مطلب درک  ا
ــتدالل  ــبهر اسـ  مفاهيم ،هامکعب با طراحيادراکي (كالمي)، هوشـ

ــويري، ــتدالل تص ــويري اس ــويرها  تكميل آزمون خرده و تص ، )تص
ــبهر حافظه     خرده و عدد  و حرف توالي ارقام،  فراخناي فعال ( هوشـ

 نويســي، رمزپردازش (، هوشــبهر ســرعت )حســاب تكميلي آزمون
يابي    ماد ــبهر زني ( خط تكميلي آزمون خرده و ن  از) کل و هوشـ

ــت   )مقياس  چهار  اين آزمون خرده ده مجموع ن ي. ادي آيمبه دسـ
ــال  ــط عابد ۱۳۸۶آزمون در س و همکاران ترجمه، انطباق و  يتوس

 يق آلفاياز طر هاآزمونخرده  ييايب پايشـــد که ضـــرا يابيهنجار
 ٩١/٠-٧٦/٠ن يف بيق روش تنصيو از طر ٩٤/٠-۶۵/۰ن يکرونباخ ب

  ).۱۴گزارش شده است (
  
  هايافته

 يهاانس دادهيوار ينرمال بودن و همگن يدر ابتدا به بررس
ج آزمون يپژوهش پرداخته شد. با توجه به نتا ياصل يرهايمتغ

ع يپژوهش از توز ياصل يرهايمتغ يهارنوف دادهيکلموگروف اسم
 ين حاکيج آزمون لوين نتاي، همچن<p)۰۵/۰ (برخوردار بودندنرمال 

. <p)۰۵/۰ (ن پژوهش بوديها در اانسيوار يفرض همگن ياز برقرار
سه يپژوهش که مقا يهدف اصل يبررس يج براين نتايبا توجه به ا

ف، درشت، هوش بهر و مشخصات يظر يحرکت يهامهارت
د از کم در هنگام تول و يعين کودکان با وزن طبيک در بيآنتروپومتر

انس يل واريو تحل يريانس چند متغيل واريمستقل، تحل يآزمون ت
  در متن مانوا استفاده شد. راههيک

سه يمقا يمستقل برا يو آزمون ت يفينمرات توص ۱جدول 
در کودکان  يف، درشت و بهره هوشيظر يحرکت يهانمرات مهارت

 دهد.يو کم را نشان م يعيبا وزن تولد طب
 

                                                             
1 Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency 2 The Wechsler Intelligence Scale (WISC-IV) 
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  مختلف يهاگروهو هوشبهر در  يحرکت يهاسه مهارتيمقا يمستقل برا يو آزمون ت يفيتوص يهاشاخص ):۱جدول (

  ريمتغ
  وزن کم  يعيوزن طب

t يسطح معنادار  
  انحراف استاندارد  نيانگيم  انحراف استاندارد نيانگيم

  ۰۰۰۱/۰ ۸۴۹/۳  ۰۵/۲  ۴۷/۲۰  ۸۵/۱ ۳۷/۲۳ فيظر يحرکت يهامهارت
 ۰۰۰۱/۰  ۶۳۲/۸ ۳۸/۱  ۰۹/۲۰  ۵۴/۳  ۰۶/۲۳ درشت يحرکت يهامهارت

 ۰۰۰۱/۰  ۳۴۰/۴  ۸۲/۱  ۷۰/۷۳  ۹۷/۱  ۶۲/۷۵  يبهره هوش

  
 يشود، مقدار آمارهيمشاهده م ۱ج جدول يدر نتا گونه کههمان

t ر دو کم در هنگام تولد  يعيکودکان با وزن طبتفاوت  يبررس يبرا
)، P ،۸۴/۳=t=۰۰۰۱/۰ف (يظر يجرکت يهامهارت يهارييمتغ

 ي) و بهره هوشP ،۶۳/۸=t=۰۰۰۱/۰درشت ( يحرکت يهامهارت
)۰۰۰۱/۰=P ،۳۴/۴=t( هانيانگيمن، نگاه به يهمچ است. دارمعني 

هنگام تولد  يعيطبن عامل کودکان با وزن يدهد که اينشان م
معنادار باالتر از گروه کودکان با وزن کم هنگام تولد  صورتبه
  باشد.يم

ک (قد، يانتروپومتر يهاسه شاخصهيدر ادامه پژوهش به مقا
وزن، اندازه دور سر، اندازه ساق پا، اندازه دور بازو و عرض شانه) در 

ود. شيو کم هنگام تولد پرداخته م يعيدو گروه کودکان با وزن طب
ل يره و آزمون تحليانس چند متغيل وارين مهم از آزمون تحليا يبرا
ج آزمون ينتا ۲در متن مانوا استفاده شد. جدول  راههيکانس يوار
  دهد.يره را نشان ميانس چند متغيل واريتحل

  
  و کم هنگام تولد يعيک کودکان با وزن طبيآنتروپومتر يهادر شاخص يريانس چند متغيل واريج آزمون تحلينتا ):۲جدول (

  اندازه اثر  يدارمعنيسطح   خطا يدرجه آزاد Fمقدار   ارزش  هاآزمون
  ٧٩١/٠  ٠٠٠١/٠  ٦٧  ٢٦٨/٤٢  ٧٩١/٠  يالياثر پ

 ٧٩١/٠  ٠٠٠١/٠  ٦٧ ٢٦٨/٤٢  ٢٠٩/٠  لکز المبدايو

 ٧٩١/٠  ٠٠٠١/٠ ٦٧ ٢٦٨/٤٢  ٧٨٥/٠٣  نگياثر هتل

 ٧٩١/٠  ٠٠٠١/٠ ٦٧ ٢٦٨/٤٢  ٧٨٥/٣  يشه روير نيتربزرگ

  
د با توجه به آماره يکنيمشاهده م ۲که در جدول  طورهمان

و کم در  يعيک گروه وزن طبين مشخصات آنتروپومتريآزمون ب
 يمعنادار) تفاوت 2η ،۰۰۰۱/۰=P ،۲۶/۴۲=F=۷۹۱/۰هنگام تولد (

 يآمار ازنظر يريانس چند متغيل واريوجود دارد چون آزمون تحل

-يک ميآنتروپومتر يک از فاکتورهايهر  يابيمعنادار است، به ارز
در متن  راههيکانس يل وارين مهم از آزمون تحليا يم. برايپرداز

  ارائه شده است. ۳ج آن در جدول يمانوا استفاده شد که نتا

  
  در متن مانوا راههيکانس يل واريج تحلينتا ):۳جدول (

  ريمتغ  نوع اثر
مجموع 

  مجذورات
درجه 

  يآزاد
ن يانگيم

  مجذورات
 Fمقدار 

  سطح
  يداريمعن

  مجذور اتا
  

 

و کم  يعيگروه (وزن طب
  هنگام تولد)

  ۳۷/۰  ۰۰۰۱/۰  ۲۹۷/۴۲  ۷۱۶/۴۴۲  ۱  ۷۱۶/۴۴۲  قد
  ۴۷۹/۰  ۰۰۰۱/۰  ۲۷۳/۶۶  ۶۲۲/۱۵۷  ۱  ۶۲۲/۱۵۷  وزن

  ۴۳۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۵۶۱/۵۴  ۱۲۲/۸۰  ۱  ۱۲۲/۸۰  دور سر

  ۱۷۹/۰ ۰۰۰۱/۰  ۷۰۶/۱۵  ۳۷۸/۴۲  ۱  ۳۷۸/۴۲  ساق پا

  ۳۳۸/۰ ۰۰۰۱/۰  ۷۷۵/۳۶  ۰۹۵/۵۷  ۱  ۰۹۵/۵۷  بازو

  ۳۹/۰ ۰۰۰۱/۰  ۹۸۵/۴۵  ۸۶۵/۹۰  ۱  ۸۶۵/۹۰  عرض شانه
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د با توجه به آماره يکنيمشاهده م ۳که در جدول  طورهمان
و کم هنگام تولد)  يعيمختلف (وزن طب يهاگروهط يآزمون تحت شرا

 =۴۷/۰)، وزن (2η ،۰۰۰۱/۰=P ،۲۹/۴۲=F=۳۷/۰در قد (
2η،۰۰۰۱/۰=P ،۲۷/۶۶=F) 2=۴۳/۰)، دور سرη ،۰۰۰۱/۰=P ،

۵۶/۵۴=F) 2=۱۷/۰)، ساق پاη ،۰۰۰۱/۰=P ،۷۰/۱۵=F بازو ،(

)۳۳/۰=2η ،۰۰۰۱/۰=P ،۷۷/۳۶=F) ۳۹/۰) و عرض شانه= 
2η،۰۰۰۱/۰=P ،۹۸/۴۵=Fوجود دارد. با توجه  يداري)، تفاوت معن

ک در دو گروه وزن يآنتروپومتر يهان شاخصيانگيکه م ۱به نمودار 
 يعيدهد گروه وزن طبيو وزن کم هنگام تولد را نشان م يعيطب

  داشتند. ينمرات باالتر
  

  مختلف يهاگروهک در يآنتروپومتر يهان شاخصيانگيم ):۱(نمودار 
  

  گيريبحث و نتيجه
 يهاشاخصن يب که از آن بود يحاک ج پژوهش حاضرينتا

 با وزن هنگام تولد يهوش يبهرهو  يک، تبحر حرکتيآنترپومتر

هنگام تولد  يعيوزن طب يوجود دارد و کودکان دارا يارتباط معنادار
 ياديدر مطالعات ز را کسب کردند. ينمره باالتر هاشاخصن يدر ا

 يو تبحرحرکت يک، بهره هوشيآنتروپومتر يهاشاخصارتباط مثبت 
پژوهش  يهاافتهين راستا يشده است. در اگر نشان داده يکديبا 

 يكيآنتروپومتر يهااندازه يبرخ نيب ) نشان داد۱۳۸۵( يمحمد
 بدون و با آموزان دانش يحركت و عملكرد) يآخرم يپهنا و (دور بازو

ن يج ايدارد که با نتا وجود يدارمعني ارتباط كودك مهد تجربه
 به يدر پژوهش زي) ن۱۳۹۱سروري (). ۱۵دارد ( خوانيهمپژوهش 

 يحركت يهامهارت از يبرخ با يبدن توده شاخص رابطه يبررس
 نيب كه ديرس جهينت نيا به و پرداخت ساله ۸ و ۷ دردختران ياديبن

 از پرتاب درجا، بليدر رفتن، نعل چهار دن،يدو و يبدن توده شاخص

با  هاافتهين يدارد که ا وجود يدارمعني و يمنف رابطه شانه يباال
) در ۲۰۱۵( ين زماني). همچن۱۶( باشديمحاضر همسو  يبررس

 يشناخت يهامهارت نيب يافت که ارتباط معناداريخود در يمطالعه
 کودکان يحرکت يهامهارت با کيآنتروپومتر يهاشاخص و

 جينتا ق حاضريج تحقينتا تأييددر  ).۱۱دارد (وجود  دبستانيپيش
استامر  )۲۰۰۹گوپنايت ( )،۲۰۱۰( نگيس )،۲۰۱۳( كومار قاتيتحق

 کيآنتروپومتر نيك يهايژگيو نيب يز ارتباط معناداري) ن۲۰۰۳(
 يحركت مهارت و يجسمان يآمادگ يهايژگيو و اندام تناسب مانند

  ).۱۷,۱۸,۱۹,۲۰داد (نشان  ياديبن
 يهاشاخصگفت  توانيمقات انجام شده يبا نظر به تحق

 يتحرک يو اجرا يريادگيبر  مؤثراز عوامل مهم  يکيک يآنتروپومتر
ازحد نرمال  ترنييپا هاشاخصن يدر ا يو کودکان باشديمکودکان 

ز ا يارين در بسيدارند. همچن يترفيضع يهستند عملکرد حرکت
 يهامهارتزان کسب يو هوش با م يقات رابطه رشد شناختيتحق

 يکيفرد را  يقرار گرفته و محققان رشد شناخت موردبررسي يحرکت
  عنوان کردند. يحرکت يهامهارتدر کسب  از عوامل مهم
) بود ۲۰۰۹همکاران (ق منوچهر و يقات، تحقين تحقيازجمله ا

قد و وزن) در کودکان با سابقه رشد ( يهاهينماو  يبهره هوش که
ج پژوهش آنان تفاوت يقرار دادند و نتا يتولد با وزن کم را مورد برس

ک يآنتروپومتر يهاشاخصو  يهوشن بهره يانگيرا در م يمعنادار
 يعيسه با کودکان با وزن تولد طبيوزن تولد کم در مقا يکودکان دارا

  ).۲۱داد (نشان 

120.54

26.81

54.75

21.91
25.89

32

115.64

23.89

52.64

20.16
24.13

29.78

قد وزن دور سر بازو ساق پا عرض شانھ

ین
نگ

میا

شاخص ھای آنتروپومتریک
وزن طبیعی وزن کم
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 نيکه ب داد نشان )۲۰۱۵همکاران ( و براون يهاافتهي ن،يهمچن
 دارد؛ وجود يمعنادار ۀرابط ريون هوش ۀنمر و تولد هنگام وزن

 ،برنديم رنج تولد هنگام کم اريبس وزن که از يکودکان ديگر،عبارتبه
 برخوردار يعيطب کودکان به نسبت يترنييپا يهوش ضريب از

 وزن از هرچه احتماالً رابطه، اين در که است به ذکر الزم .باشنديم

دراين  .باشديم تريقو امر اين شود، گرفته شتر فاصلهيب يعيطب
 به نظر و داشته خوانيهمنتايج  اين با حاضر پژوهش يهاافتهي راستا،

 يو ذهن يکه بر رشد جسم يريتولد با تاث هنگام وزن که رسديم
قرار داده و  ريتأثز تحت يآنان را ن يرشد حرکت گذارديمکودکان 

  ).۲۲( شوديمن کودکان يموجب ضعف عملکرد ا
 يهامهارتنه رشد يانجام شده در زم يهايبررسبا مطالعه 

 يهاشاخصافت که يدر توانيمبر آن  مؤثرو عوامل  يحرکت
باط ارت يحرکت يبا اجرا يمعنادار طوربه يک و بهره هوشيآنترپومتر

 ييابسز ريتأث توانديمگر وزن هنگام تولد يد ين از سويدارد. همچن
 يو تبحر حرکت يک، بهره هوشيآنتروپومتر يهاشاخصدر کسب 

 يترنييپا ينمرهکودکان با وزن تولد کم  کهطوريبهداشته باشد، 
 کسب يعينسبت به کودکان با وزن تولد طب هاشاخصن يرا در ا

العات، مط ازجملهقات ياز تحق ياريدر بس يريپذ ريتأثن ي. اکننديم
 ي)، قاسم۲۰۱۲همکاران (و  يآباد ي)، عل۲۰۰۲ن و همکاران (يجو
) و منوچهر ۲۰۱۳حسيني ( )،۲۰۱۵بد (ان ي)، ع۲۰۱۷همکاران (و 

 يدتأيج پژوهش حاضر را يده که نتايبه اثبات رس) ۲۰۰۹همکاران (و 
  .کنديم

 زان رشديرا درم يج پژوهش حاضر تفاوت معنادارينتا
 کودکان با يو تبحرحرکت يک، بهره هوشيآنتروپومتر يهاشاخص

اد. با نشان د يعيبا کودکان با وزن تولد طب در مقايسهوزن تولد کم 
ن ضرورت يشيمطالعات پج ين نتايج و همچنين نتايتوجه با ا

چرا  ودشيمشتر مشخص ياز تولد نوزاد با وزن تولد کم ب يريشگيپ
دارد.  ريتأثمختلف رشد کودک  يهاجنبهکه وزن هنگام تولد بر 

دوران پس  ينوزادان با وزن تولد کم ط شوديمشنهاد ين پيهمچن
ش ياز تولد تحت مراقبت قرار گرفته و دقت و مراقبت الزم در مورد پا

رشد آنان صورت گرفته تا در صورت لزوم با مداخالت زود هنگام تا 
  ن کودکان کاست.يحد امکان از مشکالت ا

 يهايژگيومتفاوت بودن  توانيمن پژوهش يا يهاتيمحدوداز 
خانواده  يو فرهنگ اقتصادي ،ي، سطح اجتماعي، وراثتيروان-يروح

رشمرد ه را بينوع تغذن تولد، و ي، درنظر نگرفتن نمره آپگار حيآزمودن
  گذار باشد. ريتأثج پژوهش يبر نتا توانديمکه 

  
  يتشکر و قدردان

ــئوالن و مرب ــتانيپيشان مراکز ي از مسـ ن تمام يو همچن دبسـ
 يراين پژوهش يکه ما را در انجام ا يز تمام کسانين ز ويکودکان عز

  م.يرا دار يکردند کمال تشکر و سپاس گذار
 

References: 
1-Khalil E, Ibrahim A, Zeiny NE-, Greiw A. Pattern of 

growth and development of premature children at 

the age of two and three years in Alexandria, Egypt, 

parts 1 and 2. J. East Mediterranean health 

1995;1(2):176-93. 

2-Darendeliler F, Coban A, Bas F, Bundak R, Disci R, 

Sükür M, et al. Catch-up growth in appropriate- or 

small-forgestational age preterm infants. Turk J 

pediater 2008;50(3):207-13. 

3-Aramesh M R, Monajjemzadeh S M, Dehdashtian M, 

Malekian A, Shojaee Z. Comparison between the 

growth indices among Low Birth and Normal Birth 

Weight Infants during the First 6 Months of Life in 

Ahvaz. Med Sci Jundishapur 2013;12(5):519-30. 

4-Rondo PH, Tomkins AM. Chest circumference as an 

indicator of intrauterine growth retardation. Early 

Hum Dev 1996;44(3):161-7. 

5- Ghasemi. A, Maghsoodi. M, Daneshfar. A. 

Comparison of Motor and Cognitive Development 

between Typically Developing Preschool Children 

and Children Born Low Birth Weight. J.Motor 

Behav. Summer 2017; 9 (27): 129-40. (Persian) 

6- Aliabadi F, Askary Kachosangi R. Comparing the 

motor behaviors between normal and low birth 

weight neonates. Razi. J. Med Sci 2012;19(101):8-

14. 

7-Eianbod R. Comparison of Balance of Children with 

Natural, Preterm and Loss Weights. (Dissertation). 

Shiraz: Shiraz University; 2015. 

8- Hoseini S. Relationship between birth weight and 

preexertion of primary school girl students. 

(Dissertation). Tehran: Allameh Tabataba'i 

University; 2013. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               7 / 9

https://umj.umsu.ac.ir/article-1-4724-fa.html


 و همکارانمحمود شيخ   ... در کودکان يو رشد حرکت يهوش يبهرهک، يآنترپومتر يهاشاخصسه يمقا
 

288  

9- Human Motor Development, Gregory Payne V. Isaacs 

L. Khalaji H. Ashtari M R. Hidarian S. Kashani V. 

Mokabarian M. 8th ed. Tehran: Ayeezh; 2013. 

10-Mohamadi Orangi B, Shahrzad N, Yaali R. The 

Relationship between IQ and Emotional 

Intelligence with Motor Proficiency in Boys’ 10-

14-Year-Old in Tehran. J. Motor Behav 2018;10 

(32): 65-78. (Persian) 

11- Zamanifrushani N. Relationship between cognitive 

skills and anthropometric indices with motor skills 

Preschool children. (Dissertation). Tehran: Tehran 

University; 2015. 

12- Nazarpuri SH.KHalaji H. Relationship between 

anthropometric characteristics, motor fitness and 

IQ By learning the basics of basketball skills in 

boys 22 to 21 years old. (Dissertation). Arak: Arak 

University; 2011 

13- Farsani P. Bushehri N. Ramezani P. The relationship 

between some anthropometric features and control 

motor skills, the object of children aged 2 to 5 years 

in Ahvaz. J Sport Mana Motion Detect 

2014:10(19).15-23. 

14- Ahromi R. Faramarzi S. SHushtary M. Abedi A. 

Student profile relationship Children's 

Wechslerscale (ed4)And multiple intelligences 

based on Gardner's theory. J Educ Measure 

2012:9(3):43-65. 

15. Mohammadi M. Investigating the relationship 

between anthropometric characteristics and motor 

function of 6-8 students with kindergarten 

experience without kindergarten experience. 

(Dissertation). Tehran: Payam Noor University; 

2006. 

16. Sarvari P. Investigating the relationship between 

body mass index and some basic motor skills in 7 

and 8 year old girls in the elementary school of 

Ardabil. (Dissertation). Ardabil: Islamic Azad 

University; 2012. 

17-Kumar S, Singh K. A study relationship between 

strengh measures and kinanthropometric profile of 

volleyball players. Acme Int J Multidiscipl Res 

2003. 

18-Singh K. Chauhan MS. Prediction of Explosive Arm 

Strangh of Basketball Playersin Relation to their 

Kinanthropometric Measurments. J. Phys Educ 

Yoga NCPE Noida  India 2010; 1(1):4-13. 

19-Gopinathan P. Correlation of Selected 

Antropomethric and Physical Fitness Variable to 

Handball Performance. J Sport Sci NSNIS Patiala 

2009; 31(1). 

20-Stammr V. Dependence of Younge female 

volleyballers performance on their body buid, 

physical abilities, and psychophysiological 

properties. J Sport Med Phys Fitness 2003; 43:291-

9. 

21. Manuchehr M. Musavinasab N. Goran ourimi. IQ 

and growth indices in children with low birth 

weight. J.Iran Child Dis 2009:19(4):387-92. 

22. Brown L, Burns Y R, Watter P, Gibbons K S, Gray 

P H. Motor performance, postural stability and 

behavior of non-disabled extremely preterm or 

extremely low birth weight children at four to five 

years of age. J Early Hum Develop 2015; 91(5): 

309-15. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               8 / 9

https://umj.umsu.ac.ir/article-1-4724-fa.html


 The Journal of Urmia University of Medical Sciences, Vol. 30(4), July 2019 
 

289  

Original Article 
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Abstract 
Background & Aims: Birth weight is an important indicator of child health that affects various aspects 
of physical and cognitive development. This study aimed to compare the anthropometric indicators, IQ, 
and motor development in preschool children with and without low birth weight. 
Materials & Methods: The type of this research is comparative.The population consisted of preschool 
children in Marivan city. Among kindergartens in Marivan city, 37 children with natural birth weight 
(above 2500 g) and 37 children with low birth weight (below 2500 g) were selected purposefully. In two 
groups, children with low birth weight and children with normal birth weight were included. To evaluate 
the development of gross and fine motor skills, the short version of the Bruininks-Oseretsky test of 
motor proficiency was used and also the Wechsler-4 Intelligence Scale was used to measure the IQ of 
participants. Meter and balance tools were utilized to measure anthropometric indices. 
Results: The data were analyzed using independent t-test, multivariate analysis of variance, and one way 
ANOVA in MANOVA text (significance level of 0/0001). The results showed significant differences 
in anthropometric, IQ, coarse and delicate skills between two groups. Children with normal birth weight 
showed higher performance in these indices. 
Conclusion: The results showed significant differences in anthropometric indicators, IQ, and motor 
development among preschool children with and without low birth weight there. 
Keywords: Anthropometry, Low Birth Weight, Preschool Child 
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