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  مقدمه
در روند رشد . دهد تا كنترل بيشتري بر محيط زندگي خود داشته باشد ي حركتي به كودك امكان ميها مهارت

به عقيدة . اي داردحركتي اعصاب مركزي اهميت ويژه -يي سيستم حسيفرايندهاي بنيادي نوزاد انسان، پديدا
گيري دورة   بندي زبان، تفكر و شناخت، در شكل پياژه اصوالً زيربناي رشد فرايندهاي عقالني حتي سازمان

ها در رشد حركتي نوعي  بدون توجه به شرايط اجتماعي تمام انسان. ريشه دارد) سال 2تا  0(حركتي  –حسي
 وراثت رشد انسان، ال مطرح بود كه در تعيين سيرؤها پيش اين س قرن از، اما )8(گذارند  را پشت سر مي توالي

ها و با فهمي   اي از دانش ها با مجموعه انسان گرا،مطابق ديدگاه سرشت). 2تربيت( تر است يا محيط مهم) 1سرشت(
رشد انسان همانند رشد طبيعت از درون "كند كه مي بيان3اميل دينكسون). 1(د گذارن از واقعيت پا به جهان مي

طرف ديگر  از. "كند همواره خودانگيخته عمل مي كنند، ميي آن را يار اگرچه خورشيد و جو، گيرد، ريشه مي
جان مطابق نظر . شود گرا قائل به اين است كه دانش از رهگذر تجربه و تعامل با جهان كسب مي ديدگاه محيط

 سفيدي است كه بر اثر تجربه، ةيعني صفح بشر در بدو تولد يك لوح نانوشته است، در قرن هفدهم ذهن 4الك
صورت لوح سفيد نشان  ، نظر او دربارة كودك به)10( شود گويي دانش و فهم بر آن نگاشته مي فرد، با پخته شدن

چگونگي رشد  5گزل ،رسوي ديگ از). 11)(نيروي محيط در شكل دادن كودك(دهد كه او طرفدار تربيت است  مي
داد و معتقد بود محيط و تمرين نقش ناچيز و گذرايي بر فرايند رشد  را به باليدگي سيستم عصبي ارتباط مي

دو نقش مهمي در شكل دادن  تربيت هر شناسان معتقدند كه نه تنها سرشت و اما امروزه بيشتر روان). 9( دارند
) 2003(7گراسمن و) 2006(6اين فردريك عالوه بر. امل دارندبلكه اين دو پيوسته با هم تع كنند، به رشد ايفا مي

پيوسته از تعامل پوياي بين  هم به ةريزي ساختار مغز در ابتداي زندگي و از طريق مجموع بيان كردند كه پايه
شناسي رشد  روان ةشد سوي ديگر اصل پذيرفته از ).18( آيد دست مي هعوامل ژنتيك، شرايط محيطي و تجربه ب

ها در  ترتيب ظهور و اكتساب مهارت). 19( ت كه تجارب اوليه نقشي اساسي در فرايند رشد انسان دارداين اس
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3. Emli Dingson 
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ديگر  كودكبه  كودكيها از  است، اما سرعت اكتساب اين مهارت ناپذيرتغيير اغلبدوران طفوليت و كودكي 
باليدگي  ةنه تنها نتيج شود كه رشد حركتي اوليه اين امر موجب مطرح شدن اين فرضيه مي. كند تغيير مي

 هاي حركتي مقدماتي عصبي است، بلكه ممكن است باليدگي عصبي يكي از عوامل مؤثر در ميزان رشد توانايي
 رشد هتوجي ةاكنون ديگر نبايد باليدگي عصبي را تنها وسيل براساس مدل ساعت شني گاالهو،. كودكان باشد

دقت در تعامل بين تكليف، محيط و فرد از  حركتي را با حال حاضر رشد محققان در. حركتي اطفال تلقي كرد
  ).20( كنند مي  وجو هاي پويا جست طريق ديدگاه سيستم

دانند، توجه به اين  ترين دورة رشد هر فرد را، دورة كودكي او مي با توجه به اينكه متخصصان رشد حساس
ترين عوامل در رشد  كتي يكي از مهمحر_هاي ادراكي همچنين توانايي. مقطع سني بسيار حائز اهميت است

هاي متفاوتي زاييدة وراثت و محيط است،  حركتي با نسبت - هاي ادراكي اگرچه توانايي. جانبة كودكان است همه
هاي  حركتي كودكان چگونگي طي شدن سال -هاي ادراكي  يكي از عوامل محيطي بسيار مهم در رشد توانايي

راه رفتن   گزارش كردند تجربة )2000( 1كينگورس و شوماخرجمله  از). 13( اوليه و حساس زندگي كودك است 
گاالهو در مدل ساعت  و )22(بهتري براي عبور از موانع است ةكنند بيني در مقايسه با مهارت راه رفتن عامل پيش

هاي  ناييتوا). 9( كرده است  عنوان مراحل اوليه در رشد تأكيد شني به اهميت فازهاي بازتابي و مقدماتي به
هاي  هاي حركتي بنيادي در اوايل كودكي و مهارت توانايي ةحركتي مقدماتي در اطفال زيربناي رشد گسترد

شوند،  هاي حركتي مقدماتي ناميده مي توانايي اين حركات كه. آنندحركتي تخصصي در اواخر كودكي و بعد از 
تكامل آنها ناديده گرفته شود يا كمتر مورد توجه  و نبايد اهميت رشد بنابراين ،ندشدت در تكاليف افراد درگير به

محيطي كه  .هاي خام اما هدفمند، به تكاليف حركتي مختلف تشويق شود طفل بايد همزمان با تالش .قرار گيرند
مثبتي در تسريع   همراه داشته باشد، تأثير هاي مثبت را به هاي تمريني فراوان و تشويق فرصت هاي كافي، محرك

  ).5( بعدي دارد 4و تكاليف دستكاري 3ييجا هجاب ،2ت استواريرشد حركا
هاي  ات مختلفي بر واكنش تأثير اييهاي مختلف موسيقي دهد كه فعاليت تحقيقات نشان مي ،رسوي ديگ از
 اصوات موسيقي از .هاي حركتي و عضالني و امواج مغزي دارد واكنش فشارخون، تنفس، ضربان قلب، رواني،

                                                           
1. Kingsnorth& Schmuckler 
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صورت انرژي شيميايي موجب انگيزه و  كند و به رسد و حواس و عواطف را تحريك مي مي طريق گوش به مغز
طريق افزايش سطوح  دهد كه موسيقي از مروري بر ادبيات و متون گذشته نشان مي ).2( شود فعاليت مي
سيقي مو ثابت شده است كه همچنين. مهارت شود بهبود و افزايش اجراي حركتي و موجبتواند  مي انگيختگي،

  در روسيه، مشخص شد گرفته تحقيقات انجام در. كند مناطق زيادي از مغز را فعال و آنها را به يكديگر مرتبط مي
اين مطالعات به اين  .كند كه گوش كردن به موسيقي حتي به مدت يك ساعت در روز سازمان مغز را عوض مي

هر روز يك ساعت موسيقي  ،زش رواز كودكان چهارساله به مدت ش يشكل صورت گرفت كه براي گروه
نوار مغزي نشان داد كه  ةنتيج. پس از شش روز از اين كودكان نوار مغزي گرفته شد .كالسيك پخش شد

ضمن اينكه كودكان  يكپارچگي و ارتباط مناطق مغز اين كودكان نسبت به قبل از تحقيق افزايش يافته است،
كلي اين تحقيق نشان داد كه موسيقي نه تنها بر  ةنتيج. اشتندبيشتر از قبل در موقعيت هوشياري مغزي قرار د

در ) 2000(  1همكارانو همچنين تريو ). 4( فعاليت مغز بلكه روي ارتباط و يكپارچگي تمام مغز مؤثر بوده است
با توجه به تعامل  ).23( مثبت دارد  تحقيقي نشان دادند موسيقي در اوايل كودكي بر رشد شناختي تأثير

و  تحقيق دلياز طرفي . دمثبت بگذار  تواند بر رشد حركتي نيز تأثير موسيقي مي ،هاي مختلف رشد انسان جنبه
 4/5±5/0نروي كودكا "هاي كودكستان اي براي بچه حركتي مداخله ةاجراي برنام"با عنوان) 2005( 2همكاران

 ةهاي حركتي نسبت به برنام هبود مهارتتري بر ب مثبت  همراه موسيقي تأثير حركتي به ةكه برنام نشان دادسال، 
حركتي از  هاي حركتي بدون موسيقي براي بهبود مهارت ةحركتي بدون موسيقي و فعاليت آزادانه دارد و برنام

 ).16(است بازي آزادانه بهتر 

تحقيقات بسيار كمي در اين زمينه صورت  اي ارادي در رشد حركتي نوزادان، اهميت حركات پايه باوجود
دبستان هستند و محققان  دبستان و سنين پيش گرفته در داخل كشور در بيشتر تحقيقات صورت .ه استگرفت

اين در حالي است كه اين . اند طفوليت پرداخته ثر بر رشد حركتي در سنين نوزادي وؤكمتر به بررسي عوامل م
دستكاري  ادن و راه رفتن وجايي مثل ايست هاي حركتي بنيادي جابه مهارت گذار عنوان سنين پايه سنين به

 ةبرنام  تأثير"، ي با عنواندر تحقيق) 2003( 3و برانتا براي نمونه گودوي. اند شناخته شده همانند انواع گرفتن،
آموزشي مدون،  ةبه اين نتيجه رسيدند كه اجراي برنام ،"هاي بنيادي دستكاري كودكان تربيت بدني بر مهارت

                                                           
1. Terry & et al 
2. Deli & et al 
3. Goodway & Branta 
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را ) بدو تولد تا دوسالگي( نوزادي ةكه پياژه دوربنابراين از آنجا . )21( ي داردپ هاي دستكاري را در رشد مهارت
كند و  مي  نقش حركت بر رشد ادراكي و شناختي تأكيد گيرد و بر حركتي در نظر مي -يحس ةعنوان مرحل هب

هاي  مبراساس ديدگاه سيست و )23( شود دهند موسيقي موجب رشد شناختي در كودكان مي تحقيقات نشان مي
متقابل برهم دارند و هر كودك تا   تأثير) جسماني و حركتي عاطفي، شناختي،( هاي رشد حيطه ةپويا هم

محيط  نقش تجربه و ةلزوم تحقيق در زمين ،)3( يابد درصد رشد سيستم عصبي خود دست مي 70دوسالگي به 
يل اين تحقيق در يك دورة محدود به همين دل. رسد نظر مي سال ضروري به بر رشد حركتي در نوزادان زير دو

صورت ) رشد حركتي(گذار  بر يكي از ابعاد رشدي مهم و تأثير) ماهگي 5-8(عنوان دورة حساس  سني، اما به
هاي سني حركات درشت  سازي محيط بر رشد معادل بدين منظور محقق در تحقيق حاضر، اثر غني .گرفته است

  .كند ماهه را بررسي مي 5-8و ظريف اطفال 
 

  روش تحقيق
ماهه بودند، محقق  5- 8هاي تحقيق اطفال  نوع تحقيق كاربردي است و از آنجا كه در تحقيق حاضر، آزمودني

هاي  در اين پژوهش سه گروه تجربي كه در محيط. تجربي استفاده كرده است ها از روش نيمه براي آزمون فرضيه
و گروه موسيقي ) گروه دوم(حركتي  - ، ادراكي)گروه اول(موسيقي / حركتي -شده به لحاظ ادراكي سازي غني

  .قرارگرفتند و يك گروه كنترل وجود داشت) گروه سوم(
  جامعه و نمونة آماري 

در . سرپرست آمنه بودند ماهة ساكن در مركز نگهداري كودكان بي 5-8جامعة آماري اين پژوهش، كلية اطفال 
هاي تجربي و گروه  تعداد اطفال هر يك از گروه. شتندطفل با ميانگين سني هفت ماه حضور دا 32پژوهش حاضر 

هاي همسان  گرفته براي حركات درشت و ظريف در گروه آزمون انجام كنترل هشت نفر بود كه با توجه به پيش
كننده در آزمون سالم و باليده بودند و با اطالع و رضايت كامل مسئوالن مركز  كلية اطفال شركت. قرار گرفتند
  .آمنه در اين پژوهش حضور داشتندشيرخوارگاه 
  روش اجرا

هاي الزم با مسؤالن شيرخوارگاه و بعد از اعالم موافقت محقق به مركز شيرخوارگاه آمنه معرفي  پس از هماهنگي
سپس از اطفال سالم . منظور تفكيك اطفال سالم بررسي شد پس از ورود به بخش اطفال ابتدا پروندة آنها به .شد
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) هاي سني حركات درشت و ظريف هاي رشدي مربوط به معادل نمره(بادي  هاي رشد حركتي پي وسيلة مقياس به
اين وسايل . تجهيز شد هاي با وسايل مربوط براي انجام آزمايش اتاق ويژهبعد از آن . عمل آمد آزمون به پيش

اي از دو دسته  جموعهم. نددجايي طراحي و انتخاب ش هاي دستكاري و جابه سازي محيط در مهارت منظور غني به
 ةاشكال مختلف در انداز ةها، مثلث رنگي و جعب ها، استوانه از مكعب اي بازي كروي و رنگي و مجموعه اسباب

هاي دستكاري و گرفتن نوزادان در اتاق قرار داده  هايي براي مهارت عنوان محرك هكوچك، متوسط و بزرگ ب
 1/17تا 9/3عدد توپ با قطرهاي مختلف از  17ل سفت و محكم و شام ياي از اشيا جنس دسته. دشدن

، بودترين نوزاد گروه  سن راحتي قابل گرفتن با دست حتي براي كم ترين توپ اين دسته، به كوچك. متر بود سانتي
متوسط توپ به لحاظ ادراكي  ةتنها انداز. داشتترين توپ به استفاده از هر دو دست نياز  كه گرفتن بزرگ درحالي

ها، شامل دوازده توپ نرم و  دوم توپ ةدست. بودكننده  ن يك دستي يا دو دستي، مبهم و گيجبراي گرفت
توپ متراكم نبود و نوزادان  ةدهند الياف تشكيل. بودمتر  سانتي 4/16تا 4/4شده با الياف رنگي با قطر ساخته

. نها را با يك دست بگيرندترين آ راحتي انگشتان خود را داخل الياف فرو كنند و حتي بزرگ هب توانستند مي
 7تا  5/2ها  ابعاد مكعب. شود هاي متنوع در محيط قرار داده مي  اي ديگر به شكل مكعب با اندازه و رنگ مجموعه
. داشتضلعي وجود  چند و هاي مختلف رنگي شامل مكعب، استوانه اشكال نيز شكل ةدر جعب. بودمتر  سانتي

شده در متون رشدي  هاي رشدي ارائه وسايل متناسب بودن آنها با مقياس ةها، اشكال و انداز مالك انتخاب رنگ
  ).6(بود گزل و  شرلي بيلي،، همچنين مقياس رشدي هالورسون

منظور ايجاد شرايط  اي به دسته. جايي طراحي شد هاي جابه ها براي مهارت ديگر از وسايل و محرك ةدست
ه ان طراحي شد، كه شامل يك صفحه شيب باالرونده، بخيز رفتن نوزاد روي مهارت سينه تمريني بيشتر بر

منظور حفظ  شايان ذكر است به. متر است، كه با فرش پوشيده شد سانتي 3/75و ارتفاع  6/83عرض ،5/244طول
. بودديگر راهرويي با شيب نزولي قابل تنظيم  ةوسيل. چوبي نصب شد ةايمني نوزادان دو طرف اين صفحه نرد

). 6( متر بود سانتي 65 عرض آن ومتر  سانتي 12كه ارتفاع هر پله  شدكوتاه نيز طراحي  ةپلكاني با چهار پل
هاي موسيقي كه مانند موسيقي كالسيك و  يكي از سبك: باخ( درتحقيق حاضر موسيقي مناسبهمچنين 

ند تن از نظر چ منظور ايجاد انگيزه در اطفال با به .)استافزايي  موزارت داراي خاصيت انگيزاننده و روان
  .)16،15( ه است انتخاب شدو تحقيقات قبلي شناسي كودك  متخصصان روان
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شدة ويژة خود مطابق طرح  سازي هاي تجربي در محيط غني پس از مهيا كردن محيط، اطفال هر يك از گروه
ايت از هر دادند و در نه هاي معمول خود را انجام مي پژوهش قرار داده شدند و گروه كنترل در اين مدت فعاليت

  .عمل آمد و نتايج ثبت شد بادي به چهار گروه آزمون پي
  گيري ابزار اندازه

 1بادي پيهاي رشد حركتي  قيق حاضر از مقياسهاي حركتي درشت و ظريف در تح منظور ارزيابي مهارت به
ي حركتي ها اي است كه مهارت  بادي، آزمون هنجارشده هاي رشد حركتي پي مقياس. استفاده شد) نسخة دوم(

 2اين آزمون توسط فوليو و فيوول. كند گيري مي ماهگي اندازه 83درشت و ظريف، را در دامنة سني بدو تولد تا 
آزمون . بادي دانشگاه وندربيلت منتشر شد ماندگي ذهني و رشد هوشي دانشكدة جرج پي در مؤسسة عقب

 17ماده است كه به  170امل مقياس حركات درشت ش. متشكل از دو مقياس حركات درشت و ظريف است
جايي،  هايي همچون بازتاب، توازن، ثبات، جابه شود و مهارت مورد در هر سطح تقسيم مي 10سطح سني و 

 8يا  6سطح سني و  16ماده است كه به  112مقياس حركات ظريف شامل . شود گيرش و رانش را شامل مي
كار گرفتن دست، هماهنگي چشم و دست و  گرفتن، بههاي مربوط به  شود و مهارت مورد در هر سطح تقسيم مي
) ساله 0-2در دامنة سني (نيا در شهر تهران  اين آزمون توسط رحماني). 7(گيرد  چاالكي دستي را در بر مي

  ).7(هنجاريابي شده است 
  روش آماري

هاي موجود از آزمون  ليست ها در هر يك از حركات درشت و ظريف با استفاده از چك هاي خام آزمودني كلية نمره
هاي حركتي درشت و ظريف هر يك از  هاي خام مهارت دست آوردن نمره پس از به. دست آمد بادي به پي

هاي معادل سني تبديل  ها را با استفاده از جداول هنجارشدة موجود از آزمون به نمره ها، محقق اين نمره آزمودني
ها از آمار  في و براي مقايسة گروهانحراف معيار از آمار توصيها، ميانگين و  در تحقيق براي توصيف داده .كرد

هاي سني حركات درشت و ظريف در هر چهار گروه  هاي معادل طوري كه ميانگين نمره به. استنباطي استفاده شد
هاي آماري در سطح معناداري  كلية آزمون. راهه بررسي و مقايسه شدند با استفاده از آزمون تحليل واريانس يك

05/0=α ر آماري افزا وسيلة نرم و بهSPSS  انجام گرفتند 16نسخة.  

                                                           
1. Peabody development motor scales 
2. Folio & Fewell 
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  هاي تحقيق نتايج و يافته
وتحليل  هاي معادل سني حركات درشت و ظريف در چهار گروه آزمايش و كنترل تجزيه در تحقيق حاضر نمره

نتايج اين آزمون .  استفاده شد 1ها از آزمون كولموگروف اسميرنوف براي بررسي طبيعي بودن توزيع داده. شد
هاي  بنابراين از آزمون. آزمون طبيعي است  آزمون و پس ها در همة متغيرها در پيش د كه توزيع دادهنشان دا

هاي  هاي پژوهش از نمره ها در گروه از طرفي براي انتساب آزمودني.  ها استفاده شد پارامتريك براي تحليل داده
نتايج .  ها استفاده شد همسان كردن گروهمنظور  هاي حركتي درشت و ظريف به در مهارت ها آزمون آزمودني پيش

دهد كه تفاوت  ها در متغيرهاي پژوهش نشان مي آزمون گروه هاي پيش راهه براي مقايسة نمره تحليل واريانس يك
نمرة معادل سني مقياس حركات درشت و نمرة معادل سني هاي اين پژوهش در متغيرهاي  داري بين گروه معنا

هاي معادل سني حركات  ترتيب تفاوت بين ميانگين نمره ، به2و  1نمودارهاي . اردند مقياس حركات ظريف وجود
آزمون با استفاده از تحليل  را در چهار گروه آزمايش و كنترل در پس) 2نمودار (و ظريف ) 1نمودار (درشت 

منظور  به.  است هاي آزمايش اين تفاوت در هر دو نمرة معادل سني به نفع گروه. دهد راهه نشان مي واريانس يك
 .ها از آزمون تعقيبي توكي استفاده شد تر تفاوت تعيين محل دقيق

 
  هاي معادل سني حركات درشت براي چهار گروه نمودار ميانگين نمره. 1نمودار

                                                           
1. Kolmogorov- Smirnov test 
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  هاي معادل سني حركات ظريف براي چهار گروه نمودار ميانگين نمره. 2نمودار

راهه نشان داده است كه تفاوت  نتايج تحليل واريانس يكشود،  مشاهده مي 1كه در جدول  گونه همان
  . ها وجود دارد معناداري بين معادل سني حركات درشت در ميانگين گروه
  

  ها نتايج تحليل واريانس براي مقايسة نمرة معادل سني حركات درشت در گروه. 1جدول 
Sig F  ميانگين

  مجذورات
df  مجموع

  مجذورات
 

  گروهي عامل درون 12/120 3 042/40 847/15  001/0
 گروهي عامل بين 75/70 28 52/2  

  كل 87/190 31   
 

نتايج آزمون توكي . ها را با هم مقايسه كرد راهه معنادار است، بنابراين بايد گروه نتايج تحليل واريانس يك
وهي كه پروتكل تمريني دهد كه هر سه گر نتايج نشان مي. ها در زير آورده شده است براي مقايسة دو به دو گروه

همچنين تفاوت . دست آوردند آزمون به هاي بهتري را در پس اند، نسبت به گروه كنترل نمره دريافت كرده
هاي گروه  با برتري نمره(» موسيقي«با گروه تمريني» حركتي - موسيقي و ادراكي«معناداري بين گروه تمريني 

  .هاي ديگر مشاهده نشد وت معناداري بين گروهشود، اما تفا ديده مي) حركتي -موسيقي و ادراكي
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  وسيلة آزمون توكي به نمرة معادل سني حركات درشتها در متغير  مقايسة دو به دو گروه. 2جدو ل 
  ها گروه موسيقي و حركت حركت موسيقي كنترل

حركتي-موسيقي و ادراكي      

حركتي-ادراكي 596/0     

 موسيقي 013/0 196/0  

 كنترل 001/0 001/0 019/0 
 

راهه نشان داد كه تفاوت معناداري بين  شود، نتايج تحليل واريانس يك مشاهده مي 3كه در جدول  گونه همان
 .ها وجود دارد معادل سني حركات ظريف گروه

  
  ها نتايج تحليل واريانس براي مقايسة معادل سني حركات ظريف در گروه. 3جدول 

Sig F  ميانگين
  مجذورات

df  مجموع
  جذوراتم

 

 گروهيعامل درون 09/92 3 69/30  217/10  001/0
 گروهيعامل بين 12/84 28 00/3  

 كل 21/176 31   
 

نتايج آزمون توكي براي . شوند ها با هم مقايسه مي راهه معنادار است، گروه حال كه نتايج تحليل واريانس يك
دهد هر سه گروهي كه پروتكل تمريني دريافت  شان مينتايج ن. ها در زير آورده شده است مقايسة دو به دو گروه

اما تفاوت معناداري بين . اند آزمون كسب كرده هاي بهتري را در پس اند، نسبت به گروه كنترل نمره كرده
  .شود هاي تمريني مشاهده نمي گروه

 وسيلة آزمون توكي به معادل سني حركات ظريفها در متغير  مقايسة دو به دو گروه. 4جدول 

  ها گروه موسيقي و حركت حركت موسيقي كنترل
 حركتي-موسيقي و ادراكي    

 حركتي -ادراكي 485/0   

 موسيقي 067/0 660/0  

  كنترل 001/0 003/0 049/0 
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  گيري بحث و نتيجه
محيط بر معادل سني حركات ) حركتي و موسيقي - ادراكي(سازي  غني  هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير

حركتي و  - ادراكي  مثبت تمرين و تجربة  هاي پژوهش حاضر تأثير يافته. ماهه بود 8تا  5ظريف اطفال درشت و 
شده از طريق محيط غني را بر رشد حركات درشت و ظريف اطفال نشان داد كه در  همچنين موسيقي فراهم

هاي  نترل، اطفال گروههاي معادل سني حركات ظريف اطفال در چهار گروه آزمايش و ك مقايسة ميانگين نمره
هاي معادل سني بيشتري را در حركات ظريف در مقايسه با گروه كنترل كسب  طور معناداري نمره آزمايش به
هاي  دهد اطفال گروه هاي معادل سني حركات ظريف نشان مي ه آمده با استفاده از نمر دست نتايج به. كرده بودند

هاي حركتي ظريف هستند،  ز محدودة سني طبيعي رشد مهارتهاي حركتي ظريف باالتر ا آزمايش در مهارت
بيشتر را داشتند، قادر بودند همه يا بيشتر   شده امكان تمرين و تجربة عبارت ديگر اطفالي كه در محيط غني به

كه اين موضوع در مورد اطفال  حركات ظريف مربوط به سن خودشان را با موفقيت پشت سر بگذارند، درحالي
صادق نبود و حتي اطفالي كه امكان تجربه در محيط غني براي آنها فراهم نشده بود، عملكرد  گروه كنترل

چشمگير   دهندة تأثير اين مطلب نشان). 7(تر از سن مورد نظر در حركات ظريف را از خود نشان دادند  پايين
و رشد شناختي اطفال حركتي و موسيقي در دورة حساس رشدي بر رشد حركات ظريف  - ادراكي  تمرين و تجربة

هاي معادل سني حركات ظريف معنادار  هاي آزمايش و كنترل در زمينة نمره البته اگرچه تفاوت بين گروه. است
از » حركتي و موسيقي - ادراكي«هاي آزمايش با وجود بيشتر بودن ميانگين گروه  بود، اين تفاوت در ميان گروه
دليل احتمالي اين امر . ، به معناداري نرسيد»موسيقي«از گروه » تيحرك -ادراكي«دو گروه ديگر و ميانگين گروه 
اين يافته برخالف انتظار محقق مبني بر . ها يا طول كوتاه دورة تمريني باشد شايد كم بودن تعداد آزمودني

ع دليل استفاده از هر دو نو به» حركتي-ادراكي«نسبت به گروه » حركتي و موسيقي-ادراكي«عملكرد بهتر گروه 
حركتي بر رشد   مستقيم تجربة  دليل تأثير به» موسيقي«نسبت به گروه » حركتي-ادراكي«سازي و گروه  غني

  .هاي حركتي بود مهارت
هاي آزمايش و گروه  هاي معادل سني حركات درشت اطفال گروه گرفته روي ميانگين نمره مقايسة صورت

هاي آزمايش و كنترل  ل سني حركات درشت گروهكنترل مشخص كرد كه تفاوت معناداري بين ميانگين معاد
هاي آزمايش در مقايسه با اطفال گروه  اين تفاوت معنادار بيانگر اين مطلب است كه اطفال گروه. وجود دارد
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دهد اطفال  عالوه بر اين نتايج نشان مي. كنترل از لحاظ كيفي عملكرد بهتري در حركات درشت داشتند
با اطفال گروه كنترل و ديگر همساالن خود، در سن كمتري اكثر نقاط عطف هاي آزمايش در مقايسه  گروه

آمده با مشاهدات محققان مبني بر  دست به اين ترتيب نتايج به. حركتي مربوط را در حركات درشت كسب كردند
 اي از حركات درشت در اطفال عنوان زيرمجموعه ظهور زودتر چهاردست و پا رفتن، ايستادن و راه رفتن به

جايي يكي از  هاي جابه از آنجا كه مهارت. هاي آزمايش در مقايسه با گروه كنترل سازگار است گروه
توان نتيجه گرفت  هاي پژوهش حاضر مي هاي حركتي درشت هستند و با توجه به يافته هاي مهارت زيرمجموعه

اند منجر به عملكرد بهتر در تو ماهگي مي 8تا  5بيشتر در ) حركتي و موسيقيايي- ادراكي(كه تمرين و تجربه 
توجه به اين نكته . شود) خيز رفتن، چهاردست و پا رفتن و راه رفتن مانند سينه(جايي اطفال  هاي جابه مهارت

هاي حركتي بعدي اطفال و كودكان هستند و  اي براي مهارت ها پايه بسيار مهم است؛ زيرا در واقع اين مهارت
اط با محيط اطراف خود و در نتيجه ادراك و شناخت بهتر محيط استفاده ها براي ارتب اطفال از اين مهارت

البته اگرچه هر سه گروهي كه پروتكل تمريني دريافت كرده بودند نسبت به گروه كنترل ). 3،9(كنند  مي
. هايي موجود بود هاي تمريني نيز تفاوت هاي معادل سني بهتري در حركات درشت داشتند، در بين گروه نمره
هاي گروه  با برتري نمره(» موسيقي«با گروه » حركتي -موسيقي و ادراكي«وت معناداري بين گروه تمريني تفا

اما بين اين . سازي بود دليل برخورداري اين گروه از هر دو نوع غني ديده شد كه به) حركتي -موسيقي و ادراكي
اداري نرسيد، همچنين تفاوت بين گروه با وجود ميانگين بهتر اختالف به معن» حركتي- ادراكي«گروه و گروه 

دليل طول مدت  احتماال به» حركتي - ادراكي«با وجود ميانگين بهتر گروه » موسيقي«و گروه » حركتي -ادراكي«
  .پروتكل تمريني به معناداري نرسيد

حركتي و  - بيشتر در يك محيط غني به لحاظ ادراكي  نتايج پژوهش حاضر نيز نشان داد كه تجربة
شود، كه با نتايج  هاي آزمايش نسبت به گروه كنترل مي تر در گروه يايي منجر به رشد حركتي بهينهموسيق
موزيك و حركت مناسب بر  ةات رشدي برنام تأثير"با عنوان در تحقيقي) 2004( و همكاران يدر تحقيق
اجراي "با عنوان ريديگ در تحقيق) 2005( دلي و همكارانعالوه  به) 17( ساله 4-6برروي كودكان  "عملكرد

و نيز با  )16(سال انجام دادند  4/5±/. 5كه روي كودكان "هاي كودكستان اي براي بچه  مداخله حركتي ةبرنام
كه برنامة حركتي همراه موسيقي را با فعاليت آزادانه مقايسه كردند و  2001هاي دلي و همكاران در سال  يافته



  ...محيط بر معادل هاي سني حركات درشت و ظريف در ) موسيقي حركتي و -ادراكي(تأثير غني سازي 

 

87

دبستاني نخواهد بود،  هاي حركتي كودكان پيش مانت پرورش مهارتهاي آزاد قادر به ض دريافتند كه فعاليت
  ).15(همسوست 

موقتي روي رشد   گزل عقيده داشت كه عوامل محيطي تأثير. ها با ديدگاه باليدگي ناهمسوست اين يافته
قدند گرايان معت طور خالصه بلوغ به. كنند صورت كامل رشد را كنترل مي حركتي دارند، اما عوامل ژنتيكي به

شوند و تمرين ويژه و محروميت از تجربه موجب تغيير  صورت خودكار ظاهر مي هاي حركتي بنيادي به مهارت
  ).3،5(شود  ها نمي ظهور اين مهارت
حركتي و موسيقي عامل مثبتي  -ادراكي  دهد كه تمرين و تجربة هاي پژوهش حاضر نشان مي نتايج و يافته

با توجه به اينكه از . هاي آزمايش است كننده در گروه ريف اطفال شركتدر رشد معادل سني حركات درشت و ظ
شدت با هم همپوشاني دارند، شايد بتوان انتظار داشت كه با رشد  هاي پويا چهار حيطة رشد به ديدگاه سيستم

نسبت اي  عاطفي و اجتماعي آنها نيز پيشرفت بهينه - هاي آزمايش رشد شناختي، رواني حركتي بهتر اطفال گروه
عنوان عواملي مؤثر در  توان به بدين ترتيب تمرين، تجربه و موسيقي را مي. به اطفال گروه كنترل داشته باشد

گيري از  اندازي نو نسبت به بهره الزم است چشم. شمار آورد هاي حركتي پايه و بنيادي اطفال به رشد مهارت
تر حركتي و موسيقيايي براي اطفال حتي در سنين بيش  گيري تمرين و تجربة سازي محيط و در نتيجه بهره غني
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