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(ات ماهرانهخصوصا حرک)بررسی اصول رفتارحرکتی انسان:رفتارحرکتی

مطالعه جنبه های عصبی،جسمانی،رفتاری

ابلیت مطالعه فرایندهایی که باعث تغییرات نسبتا پایداردرق
حرکت درنتیجه تمرین یاتجربه

مطالعه تغییرات رفتارحرکتی درطول عمر

یکنترل حرکت

یادگیری  حرکتی

رشد حرکتی



جسمانیو حرکتیو تکامل دالیل مطالعة رشد 

شناخت کامل انسان. 1

شناسايي و تشخيص ناتواني ها. 2

کمك به تكميل و بهبود عملكرد حرکتي. 3

ايجاد يك برنامة آموزشي تربيت بدني و ورزش. 4



واژه های تخصصی رشد

Growth: نمو(الف

شدن منظور از نمو افزایش توده یا اندازه جسم از طریق زیاد. نمو افزایش کمی در اندازه است
.واحدهای کامل زیستی است

هایپرپالزیا
(افزایش تعدادسلول)

هایپرتروفی 
یافزایش موادبین سلول(افزایش اندازه سلول)



واژه های تخصصی رشد

Maturation: بالیدگی( ب

ی آن مربوط شود پیشرفت کیفی در ساختارهای زیستی است و امکان دارد به سلول، اندام یا پیشرفت یک سیستم در ترکیب بیوشیمیای

وختلف بدن یک فرد های مشود که در واقع حالت بهینه یکپارچه شدن سیستمبالیدگی عموما از پیشرفت در راستای بالیدگی جسمی ناشی می

.توانایی برای تولید مثل است

دنبررسی وضعیت مراکزاستخوان سازی ومیزان استخوانی ش:اسکلتی

رشدصفات ثانویه جنسی وسن شروع قاعدگی:جنسی

یبراساس سن اوج قدسرعت قدیا درصد قدبزرگسال:بدنی

براساس مراحل رشد دندان ها:دندانی



  Hyperplasiaسلولتعدادافزايش در •

Hypertrophyسلول  اندازةافزايش در •

Accretionسلول مواد داخلی افزايش در •

قبل از تولّد طفوليّت كودكی نوجوانی

تعدادسلول

قبل از تولّد طفوليّت كودكی نوجوانی

ة سلولزاندا

نمو 
Growth

باليدگی
Maturation



واژه های تخصصی رشد

سالمندی یاپیرشدن(ج
( عملکردی)یفی و ک( ساختاری)وبه تغییرات منفی سالمندی فرایندی است که باگذشت زمان اتفاق می افتد

.دربدن،سیستم ها وبخش های مختلف بدن مربوط می شود

Development:رشد(د

تامرگدرطول عمراززمان لقاح( پسرونده)یامنفی( پبشرونده)وتغییرات مثبت ( عملکردی)و کیفی ( ساختاری)کلیه تغییرات کمی 

.  دائمی است که به ظرفیت عملی سازماندار و خاصی منجر می شودفرآیندی .رشد فرایندی متوالی ،مداوم ووابسته به سن است



:تغییرات رشدی دارای چه ویژگی هایی هستند

کمی یا کیفی هستند

متوالی می باشند

جمع پذیرند

جهت دار می باشند

چند عاملی هستند

منحصر به فردند



انواع سن

سن تقویمی:

فاصله زمانی بین تولد تا زمان محاسبه است 

:سن زیستی

میزان بالیدگی فرد را نشان می دهد 



:سن ریخت شناسی
هر جامعه به در با هنجار ها یا نمودار های استاندارد قد و وزن ( قد و وزن)بر اساس مقایسه اندازه بدن

دست می آید



:سن اسکلتی
سن زیستی اسکلت در حال رشد را نشان می دهد



:سن دندانی
بر اساس مراحل رشد دندان ها از زمان ظاهر شدن نوک تا ریشه و کلسیمی شدن آنها 

شودتعیین می 

:سن جنسی
بر اساس میزان کسب ویژگی های اولیه و ثانویه جنسی تعیین می شود



تشکیل سلول های جنسی

 ذخیره شدن اطالعات ژنتیکی به شکل مولبکولDNAبرروی ژن ها
 جفت غیرجنسی ویک کروموزوم جنسی22)جفت کروموزوم23سلول های انسان

 هردوکروموزومx(جنس مونث)

 یک کروموزومx ودیگریy(جنس مذکر)
زمیتووجوددونوع تقسیم درسلول

میوز



رشدقبل ازتولد
ه های هنجار رشد و ژن ها هم جنب. رشد اولیه تحت کنترل ژن ها اتفاق می افتد. فرایند نمو از لحظه تشکیل نطفه آغاز می شود

.هم جنبه های ناهنجار آن را تعیین می کنند

 می گذارندعوامل محیطی به طور مثبت و منفی روی نمو و بالیدگی اندام های تاثیر
فرایندنمو پیش ازتولد دارای سه مرحله مجزاست:

مرحله تخم-

مرحله رویان-

مرحله جنینی-

 کروموزوم بوجود می آید که این سلول منشاء پیدایش 46بعد از عمل لقاح و آمیزش گامت های نر و ماده یک سلول با
ساعت 50تا 40ساعت به مرحله دو سلولی و در 30این سلول که زایگوت نامیده می شود بعد از . ارگانیسم انسان می شود

.می گویندموروال سلولی می رسد که به آن 16تا 12روز سوم و چهارم به مرحله . به مرحله چهار سلولی می رسد



تولدویژگیهای نمو قبل از 

الگوی نمو و حرکات جنین قابل پیش بینی است

زندگی این دوره با عمل لقاح یعنی تلفیق اسپرم و تخمک 
شکل می گیرد

تشکیل سلول تخم از یک روند مشخصی پیروی می کند که 
شامل عمل النه گزینی در رحم  و آغاز بارداری در مادر است

تشکیل سلول تخم به معنی آغاز زندگی است که در طول 
بارداری نمو آن شامل چند مرحله است



عمل النه گزینی

سلول تخم در حین تقسیم در
مسیر لوله رحم حرکت می کند

در روز ششم در دیواره رحم
کاشته می شود

عمل النه گزینی آغاز واقعی 
بارداری است ، اگرچه زمان

بارداری زودتر محاسبه می شود



تقسیم سلول تخم



مرحله تخمی
(هفته اول –لقاح ) 

تغذیه از خارج وجود ندارد

دوره حساسی می باشد زیرا مادر
از وقوع بارداری بی خبر است

به دلیل بی اطالعی ممکن است
سلول تخم تحت تاثیر عوامل
مختلفی قرار گیرد که موجب

عقیم شدن آن گردد



مرحله رویانی
(ماه دوم –هفته دوم ) 

فرایند تمایز پذیری سلولها که منتج
به تشکیل الیه های زاینده می گردد

اليه ای زاينده از بخش داخلي تخم
تشكيل شده که هر يك منجر به 

تشكيل اندامهای مختلف مي گردند

مشتقات ديگر تخم منجر به ايجاد 
جفت ، بند ناف ، آمنيون مي گردند

اختالالت مادرزادی موجب تغيير در
توالي ، سرعت و زمانبندی حوادث 

اين مرحله مي گردد

قلب شروع به طپش کرده ، عضالت
حجیم شده، مغز رشد کرده ، صورت

گردن ، انگشتان شکل می گیرند

رویان در این زمان بخوبی در دیوار
رحم النه گزینی کرده و از جفت

تغذیه می کند



مرحله رویانی

دامه در پایان هفته اول با نفوذ این سلول در سلول های اپی تلیال رحم رشد و نمو خود را ا
.می دهد

 شاملدر ادامه سلول های آمبریوبالست سه الیه بنیادین جنین را که
 است( الیه داخلی)و آندودرم ( الیه میانی)مزودرم (. الیه خارجی)اکتودرم.

و،پوستهیپوفیز،مالیه اکتودرم  دستگاه عصبی مرکزی و محیطی، چشم و گوش و غده از (1
الیه مزودرم  غضروف، استخوان، قلب و عروق، کلیه، کبد، غدد جنسی و عضالتاز (2
.الیه آندودرم  امعا و احشا، مثانه، لوزه ها، مجاری عروق بوجود می آیداز (3



مرحله اوایل جنینی
(ماه ششم –ماه سوم ) 

اندام زایی متوقف و اندامها شروع 
به نمو می کنند

دستگاهها شروع به کار کرده و تمایز 
جنسی انجام می شود

بازتابها شروع به کار کرده و دهان 
بازو بسته می شود

الیه نرمی از مو سطح جنین را کامل
می پوشاندو برای محافظت الیه ای

از چربی آنرا دربر می گیرد

مرحله اواخر جنینی
(ماه نهم –ماه هفتم ) 

الیه چربی زیر پوستی تشکیل شده 
که نقش عایق و تغذِیه دارد

تاحدودی نمو اندامها و تغییرات 
عملکردی بهتر شده و در صورت 

تولد با مراقبت زنده می ماند 

جنب و جوش جنین افزایش یافته و
بیشتر با دست و پا تغییر وضعیت داده

و لگد می زند

تولد از جفت و انقباض عضالت رحم
انجام می شود که بطور متوسط پس

هفتگی آبستنی است40از 



رشد درونی رشد ظاهری وزن قد سنهفته

دکیسه های چشمی و سر قابلیت بازشناسی دارن سر و چینهای دمی تشکیل مشود _ 3ml 3

آغاز ضربان قلب
تشخیص ارگان ها

تشکیل اولیه اندام ها گرم4/0 4ml 4

تشکیل بعضی استخوان ها
تشکیل ارگان های حسی

تشکیل چشم ها، گوش ها، بینی، دهان و پنجه گرم2 3ر 5 cm 8

تشکیل خون در مغز استخوان شناسایی جنس از بیرون گرم19 11ر 5 cm 12
ل عضله قلب رشد یافته و ارگانهای حسی تشکی

.شده اند 
ود فعالیت حرکتی و ساخت و ساز پوست سرآشکار مش

تنه تقریباً به اندازه سر میشود.
گرم100 19cm 16

مهمترین وقایع رشد و نمو جنینی



رشد درونی رشد ظاهری وزن قد هفته
( سن)

ریشه های نخاعی میلینی می شود رشد پاها صورت می گیرد گرم300 22cm 20

تشکیل الیه های قشری مغز آغاز حرکات شبه تنفسی گرم600 32cm 24

الیه های شبکیه و تشکیل الیه دریافت کننده بافت چربی رشد دارد گرم1100 36cm 28

عمل کردن حس چشایی رشد بیشتر وزن گرم1800 41cm 32

آغاز استخوان سازی در بخش انتهایی استخوان ران و بخش 
مرکزی استخوان درشت نی

صاف و زرد شدن پوست گرم2ر200 46cm 36

رشد موی سر  .میلینی شدن در مغزآغاز می شود گرم3ر200 52cm 40



عوامل اثرگذاربررشدقبل ازتولد

عوامل 
ژنتیکی

عوامل 
محیطی

انتقال 
ژن معیوب ازوالدین به فرزندان

فشارهای درونی و بیرونی روی جنین( 1
درجه حرارت محیط درونی( 2
استفاده از اشعه ایکس یا گاما( 3
کمبود اکسیژن برای جنین( 4
باال بودن سن مادر( 5
صدمه یا ضربه در لحظه تولد( 6
زودرسی یا تولد زودتر از موعد مقرر( 7



مراقبت های بارداری

زان بر اکسیژن و مواد مغذی که برای حیات و نمو جنینی ضروری است، عفونت های ویروسی، داروها، میعالوه -
.نامناسب مواد مغذی و هورمون ها می توانند از طریق جفت انتقال می یابند

ر این دوره که لزوم مراقبت های بهداشتی د. آسیب پذیری ویژه ای دارد( شانزده هفته اول)در مرحله اولیه رشد جنین -
.توجه جدی الزم دارد

.می گویندتراتوژنبه هردارو یاماده شیمیایی که باعث رشد غیرطبیعی درجنین شود -



اثر احتمالي بر جنين عوامل ناهنجاری در مادر

اثر عمومي بر کليه جوانب نمو و رشد، کاهش وزن AوEکمبود ويتامين

نواقص قلبي و عقب ماندگي ذهني کمبود اسيدهای چرب و قند

نوزاد معتاد اعتياد به مرفين و هرويين

اختالالت حسي و ناشنوايي آنتي بيوتيك

اختالل در نمو تتراسيكلين

کاهش وزن نوزاد، توقف نمو، عقب ماندگي ذهني، تغيير شكل جسمي مواد الكلي

ناهنجاری اندام ها تالي دوميد

صدمات کروموزومي  LSDال اس دی

عقب ماندگي نمو، کاهش وزن، سقط خود به خودی، تولد زودرس سيگار و نيكوتين

نواقص قلبي، از دست دادن بينايي و ناشنوايي، عقب ماندگي ذهني سرخجه

برخي عوامل ناهنجاری و اثرات احتمالي آن ها بر روی جنين



اصل پیوستگی . (پس رونده–فرآیند مداوم از لقاح تا مرگ، پیشرونده ) 1

اصل توالی یکنواخت . (توالی رشد برای همه یکنواخت است ولی سرعت آن متفاوت است) 2

اصل جهات رشد. (اختصاصی-پیرامونی، عمومی–مرکزی سری  ـ پایی،)3

حرکتیاصول رشد 



جهات رشد



رشدپس ازتولد

 انی نوجوتفاوت های جنسی در رشد و نمو وجود دارد که در سراسر کودکی این تفاوت ها ناچیز اما در دوره ی
.تفاوت ها آشکار می شود

در سراسر کودکی دختران غالبا سریعتر از پسران رشد می کنند.

 تولدتغییرات تناسب بدن بعد از

لحظه تولد پاها در. در تولد سر به اندازه یک چهارم قد است اما در بزرگسالی این اندازه به یک هشتم  قد می رسد
.در حالی که در بزرگسالی تقریبا به نصف بدن می رسد. در حدود سه هشتم  قد است



رشدپس ازتولد

بعد از تولد . یستالگوی نموی بعد از تولد همان استمرار زندگی قبل از تولد است که قابل پیش بینی است اما خطی ن
ی نوجواندر دوره . دوره ای و تدریجی ادامه می یابندنمویکنواخت منحنی های قد و وزن نمو سریعی دارند و بعد  
سریعترین دروه های . شکل است(sاس)بنابراین منحنی نمو به صورت . مجددا نمو سریع شده و در نهایت افت می کند

.استنوجوانیو اوایل دوره ی نوباوه  گیتوسعه نمو، دوره ی 



استشکل sنمو قد سیگموئیدی یا نمو قد

 استطی اوایل کودکی تفاوت های جنسی در قد بسیار کم

دسالگی جهش میانی نمو تجربه می کنن8تا 6کودکان در حدود سن :جهش میانی نمو



منحنی سرعت 
نموقد



فرآیند نمو وزن 

 شديد که حاکي از فعاليت بسيار( سه هزار ميليون برابر وزن تخمك ) کيلو گرم است 3.4نوزاد بطور متوسط
ه کاهش حد اکثر سرعت نمو وزن اندکي پس از تولد بدست مي آيد ولي به سرعت رو ب. نمو قبل ازتولد است

نوع تنوع وزن هنگام تولد بيشتر از ت.برابر افزايش مي يابد 20سال پس از تولد وزن فقط 20تقريبا. مي گذارد 
. قد است و بيانگر کيفيت محيط مادری است تا الگوی وراثتي فرد 

منحني نمو وزن نيزSشكل است.
زمان اوج سرعت نمووزن پس ازاوج سرعت قد

 برابر 3انتهای سال اول وزن تولد

 برابر 4انتهای سال دوم وزن تولد

 کيلو گرم است 2.75تا 2.25سپس افزايش وزن کند شده وروند يكنواختي دارد و هر سال  .

سالگي20افزايش وزن پس از





نمو بخش های مختلف بدن

منحني رشد

بافت چربي

بافت عضله

بافت اسكلتي



(:شكلs)منحني عمومي

توصيفرا-بدنابعادترينخارجيووزنقد،نمو-آنهایبخشاکثروبدنکلينمومنحنياين
:داردمرحله4الگویاين.ميكندپيرویالگواينازقلبواسكلتيعضالني،توده.ميكند

نمو سريع در نوباوه گي و کودکي

نمو يكنواخت در کو دکي ميانه

نمو سريع در خالل جهش نوجواني

افزايش آهسته و نهايتا قطع نمو پس از نوجواني



(:شكلs)منحني عمومي

افزايشوشودميکسبسالگي2تاتولدبينعصبينظامازدرصد95:عصبيمنحني
.داردنوجوانيدرجهشکميباسالگي7ازپسرايكنواختي

ددارنوجوانيخاللدرسريعباليدگيوطفوليتدوراندرکمينمو:تناسليمنحني

يدهدمتوضيحرالنفاویبافتوهالوزهآپانديس،غدد،نمومنحنياين:لنفوئيدمنحني.
سالگي13تا11درنموحداکثربهرسيدنباکودکيخاللدرسريعينمولنفاویبافت
.ميشودديدهزندگيدومدههدرهابافتتنزلآنازپس.دارد



منحني اسكامون



رشد سیستم های مختلف بدن

رشدسیستم اسکلتی

رشدسیستم عضالنی

رشدسیستم قلبی



بافت اسكلت

دردوره رویانی ،سیستم اسکلتی ،فقط مدل فضروفی ازاستخوان هاست.

 تخوان یا دیافیز دوره قبل از تولد، استخوان های بلند و کوتاه از طریق مراکز استخوان سازی اولیه که در وسط تنه اسدر
.قرار دارند ساخته می شوند

ی شودپس از تولد دومین مراکز استخوان سازی در سر استخوان یا اپی فیز  ظاهر شده و استخوانی شدن شروع م.

در بین تنه و سر استخوان صفحه ای به نام صفحه نمو وجود دارد که رشد طولی استخوان را به عهده دارد.



بافت اسكلت

صفحه رشد

فیزاپی 

غضروف مفصلی

ضریع

فرايند يكي شدن سر و تنه ی  استخوان  را يكپارچگي اپي فيزی مي گويند که در  دوره نوجواني اتفاق
.مي افتد و منجر به بسته شدن صفحه رشد مي شود



بخش های صفحه رشد

1 )ناحیه ی ذخیره
.درمجاورت سراستخوان است وبه طور مستقیم درنمو طولی نقشی ندارد

2)ناحیه تزاید سلول های غضروفی
نقش مستقیم درنمو طولی

3)ناحیه حجیم شدن سلو ل های غضروفی
سلول های غضروفی به صورت ستونی قرارگرفته وحجیم می شوند



بافت اسکلت 

افزایشباعملاین.یابدمیافزایشایالیهنموفرایندطریقازآنهاعرضکوتاه،وبلندهایاستخوانطولینموبرعالوه
.شودمیانجامپريوستياضريعزیردرجدیدهایالیه

استگذارتاثیراستخوانعرضینمودربدنیفعالیت.
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رشد سیستم عضالنی

می شودمتمایزرویانمزودرمالیةسلول هایازعضالت.
تارنوعتمایز:
ًمی شودمشخصهفتگی38-42درعضالنیتارهای%80تقریبا.

نوع%35)دومنوع%45اول،نوع%40حدودتولدهنگامدراسکلتیعضلةچندیندرالیافنوعنسبیفراوانیIIa10و%
.اندنیافتهتمایزنیزهاالیاف%15حدود.است(IIbنوع

ماهاولینطولدرافزایشبیشترین.یابدمیافزایشتولدازپسهایسالاولینطولدربتدریجدومواولنوعالیافتعداد
رخاولنوعافالیدرتولدازپسدرافزایشبیشترین.دهدمیرختولدازقبلدرعضلهتمایزادامةاحتماالًوتولدازپس
.دهدمی



رشد سیستم عضالنی

 گیرددر دوره قبل از تولد نمو سلول های عضالنی از طریق هایپروپالزیا و هایپروتروفی صورت می

 ق افزایش تعداد سلول های عضالنی تا مدت کوتاهی پس از تولد ادامه می یابد و پس از آن نمو عضالنی بیشتر از طریافزایش
شوداندازه سلول ها انجام می 

 وزن پسران را در بزرگسالی %  54وزن بدن  دختران و % 45وزن بدن در زمان تولّد و حدود % 25تا 23عضالت شامل حدود
.  تشکيل می دهد

نمو عضالنی در دو بعد طولی و قطری است و ميزان افزايش قطر عضله به شدت فعاليت در دوره نمو بستگی دارد.

عضالت سرعت رشد. در اندام های باالتنه اين امر واضح تر است. پسران نوجوان در تودة عضالنی خود جهش نسبتاً زيادی دارند
حی دارند مردان در عضالنی شدن بازو و ساق پا جهش بسيار واض. بازو و ساق پا در پسران و دختران قبل از نوجوانی يکسان است

.  ولی اين امر در زنان مشاهده نمی شود



رشدعضله قلبی

نمو قلب ازطریق هایپرتروفی وهایپرپالزیا
بزرگتربودن بطن راست ازبطن چپ درزما تولد

 الگوی نمو قلبs شکل
جهش نمو نوجوانی



بافت چربی

سفيدچربي(بوایقهوهچربي(الف:داردوجودچربيبافتنوعدو

ارکردک.باشدميبيشتریهایميتوکندریشاملواستبزرگتریساختاردارای.باشدميکوچكچربيقطرةيكشامل:ایقهوهچربي
پشتها،کليه:مثلبدنازمعينيهایقسمتدرچربينوعاينهاانساندر.ميباشدگرماتوليدبرایبلكهنيستچربيذخيرةآنعمدة

.شوندميناپديدبدننواحياغلبدرایقهوهچربيطفوليتازبعد.کتفدوبينناحيةدرگردن،

انرژیمهممنبعيكچربينوعاين.باشندميگليسريدتریازمعموالا کهاستچربيبزرگقطرةيكشاملچربينوعاين:سفيدچربي
.است

افزايشنوجوانيتاسالگي8حدوداربعدچربيبافتدختراندر.يابدميافزايشچربيتودةپسراندرنوجوانيتابتدريجکودکيطولدر
.شودميپسراندوبرابردخترانچربينوجوانياواخردر.داردتریسريع



عوامل مؤثر بر رشد پس از تولد

تولدفرآيند -
.دورة انتقال از محيط داخلي به محيط خارجي بعد از تولد است

(  بريچ)نوع زايمان 
وزنيکم 

پس از تولدتغذية -

دستة مواد غذايي 3نياز شديد فرد در دورة نوزادی، کودکي و نوجواني به 
اونيز مواد معدني، آب و ويتامينه( پروتئينها، کربوهيدراتها و چربيها)

اسموس که سوء تغذية مربوط به پروتئين دو بيماری کواشيورکور و مار: سوء تغذيه
.منجر به عقب افتادگي نمو مي شود

بي اشتهايي عصبي 

پر خوری

محیط فیزیکی-

ل بهار و بر افزایش وزن در فصل پاییز نسبت به فص:فصول سال
گزارش عکس افزایش قد را در فصل بهار نسبت به پاییز

.شده است

:ارتفاع -

وتاه تر که در ارتفاعات زندگی می کنند دارای جثة ککودکانی 
پیشرفته تری بر عکس ظرفیت تنفسی. و نمو کندتری هستند

.دارند

نده، اشعة رادیواکتیو، گازهای آلوده کن:سایر عوامل محیطی
رنگهای حاوی سرب 

فعالیتهای جسمانی



تغييرات رشدی

داردنامتن سنجیعلم اندازه گیری یا . شاخه ای از علم که برای اندازه گیری اندام های بدن و نمو بدن انسان به کار می رود.

.دو مقیاس اساسی جهت ارزیابی تغییرات رشدی وجود دارد

مقیاس های نموی( الف
بالیدگیمقیاس های ( ب
 مقياس های نموی شامل:

قد 1.

وزن. 2

محیط اعضا.3

پهنا و طول. 4

 شامل باليدگی مقياس های:

سن استخوانی-1
ظهور دندان ها-2
ظهور ویژگی های جنسی ثانویه-3



رشد حرکتی



مراحل رشد حرکتي

مرحله حرکات بازتابی

 (ماهگی4–جنینی ) دوره رمزگذاری اطالعات
 (یکسالگی –ماهگی 4) دوره رمزگردانی اطالعات

مرحله حرکات پایه ای
 (یکسالگی -تولد) دوره بازداری بازتابها
 (سالگی2-1) دوره پیش کنترلی

 بنیادیمرحله حرکات

 (سالگی3-2) دوره ابتدایی
 (سالگی5-4) دوره مقدماتی
 (سالگی7-6) دوره پیشرفته

 اختصاصیحرکات

 (سالگی10-7) دوره انتقالی
 (سالگی13-11) دوره کاربرد
 (سالگی14) +دوره استفاده مادام العمر



جنینی تا یک سالگی: مرحله حرکات بازتابی

 (ماهگی4–جنینی ) اطالعات رمزگردانی دوره
بازتاب ها ابزاری برای جستجوی غذا، حفاظت بدن

جمع آوری و ذخیره ی اطالعات درمورد بدن و محیط

در این مرحله فعالیت های حسی و حرکتی است

 (یکسالگی –ماهگی 4) اطالعات رمزخوانی دوره
فعالیت دراین مرحله ادراکی حرکتی است.

کودک عالوه بر حس کردن محرک ها، آنها را ادراک و پردازش میکند.



سالگی2تولد تا (: مقدماتی)مرحله حرکات پایه ای 

(سالگي1تولد تا :)دوره بازداری بازتابها -1

دوره نمو دستگاه عصبي
حرکتي -افزايش کنترل در يكپارچگي حسي

قشریارسال پيامها برای جلوگيری از حرکات بازتابي زير 

(سالگي2تا 1: )دوره پيش کنترلي-2

دوره تمرين و کسب اکثر حرکات پايه ای
افزايش دقت حرکتي  و تمايزحرکتي

(نمو دستگاه عصبي ، رشد قدرت و استقامت ، رشد تعادل قامتي و بهبود فرايندهای حسي) کاهش عوامل مانع



بنیادیمرحله حرکات 

مرحله ابتدایی-1
هماهنگی ضععیف

.کودک درحرکت به طورمحدود یابیش ازحدازبدن خوداستفاده می کند

مرحله درحال رشد-2
کنترل حرکت وهماهنگی بیشتر

.ولی الگوی حرکت هنوز محدودیابیش ازحداست
مرحله پیشرفته-3

.حرکات به طورهماهنگ شده وباکنترل باالیی انجام می شود



:حرکات تخصصیمرحله 

مرحله گذر
سالگی10تا7دامنه سنی -
دقت وکنترل بیشترروی همان حرکات بنیادی-
.دراین مرحله،والدین،مربیان ومعلمان ورزش باید کودک رابه شرکت درانواع زیادی ازفعالیت ها ترغیب کنند-

مرحله کاربرد
سالگی13تا11-

افزایش قابلیت های شناختی وتجربیات-
شرکت دربرخی فعالیت هابراساس عوامل فردی ،محیطی،تکلیف-

مرحله استفاده مادام العمر
اوج فرایندرشدحرکتی-
سالگی14سن تقریبی -



ویژگی حرکات بازتابی

با تسلط مراکز بااليي مغز حرکات
بازتابي ناپديد شده و کنتـرل از

نوع ارادی مي شوند

در زندگي جنيني و چند ماه 
طفوليت حرکات نوزاد بازتابي است

حرکات غيرارادی بدن 
نسبت به 

محرکهای خارجي  
هستند

حرکات بازتابي توسط مناطق زير
قشر مغز کنترل مي شوند

حرکات بازتابي را مي توان 
دو نوع کلي حياتي و به 

قامتــي 

برای هر حرکت بازتابي” اساسا
يك زمان ظهور و يك زمان از

بين رفتن وجود دارد



بازتابهای 
قامتي

بازتابهای 
حياتي

راه انداز حرکات ارادی 
بوده و وضعيت  بدن نوزاد 

برابر جاذبه  حفظ در را 
مي کنند

الزمه بقاء و ادامه زندگي
نوزاد  بوده و نقش تغذيه 

حمايتي دارندای و 

ا البيرنتي، قدم برداشتن ، شن
کردن

بابينسكيمورو ، مكيدن ، 



بازتاب مورو

بدنبال ارائه يك محرک شنيداری يا 
و پاهای نوزاد باز ،دستها المسه ای 

.شده و سپس خم مي شود
ماهگي 6دوره زماني آن بين تولد تا 

.است



برداشتنبازتاب قدم 

در وضعيت قائم اگر وزن نوزاد به 
گام به جلو ويك جلو متمايل شود  

حرکت فقط در پاها  . مي گذارد
.                                    وجود دارد

ماهگي 5زماني آن بين تولد تا دوره 
.                    است



سالگی7تا 2: مرحله حرکات مقدماتی

حرکات استواری:

...تعادل روی يك پا، راه رفتن روی چوب موازنه، غلت زدن و 

حرکات جابه جايي:

راه رفتن، دويدن، پرش عمودی، پرش افقي،لي لي کردن،سر خوردن، سكسكه دويدن،

دستكاری:

پرتاب، دريافت، ضربه با دست، دريبل زدن، ضربه به توپ ثابت، ضربه با پا به توپ در حال فرود



طبقات حرکات پایه

حرکت ابزاری برای
بقاء و برقراری ارتباط

دستكاری

حرکاتي برای ايجاد تماس
با اشياء محيطي

جابجايي

حرکاتي برای انتقال در محيط

استواری

حرکاتي برای غلبه بر نيروی
جاذبه و حفظ قامت بدن



پایهاستواریحرکات 

کنترل 
سر و گردن

کنترل تنه

نشستن

ايستادن

ماهگي3تا 2

ماهگي8تا 6

ماهگي6تا 3

ماهگي12تا 9



زمان ظهور حرکات استواری 



پایهجابجاییحرکات 

چهار دست و پا رفتن

ايستادن

سينه خيز

راه رفتن



پایهدستکاریحرکات 

دسترسي

رها کردن

گرفتن



در بزرگسالیرشدی وحرکتی تغییرات 



؟چرا مطالعه رشد حرکتی در دوره بزرگسالی ارزشمند است

اهشکوبزرگساالنجمعيتوابستگيعدموجسمانيتندرستيحفظسازی،بهينهمنظوربه

.باشيمداشتهحرکتيرشدازدرستيدرکاستنيازسالمتيازمراقبتهایهزينه

نیافته های پژوهشی مهم در مورد رشد حرکتی بزرگساال

نسالمنداشناختيهایويژگيوتعادلقدرت،برويژهتمريناتاثرگذاری



در طول دوره ی بزرگسالی، جنبه هایی از حیطه های حرکتی، شناختی و عاطفی ما 
.برای اثرگذاری بر رفتار حرکتی با هم تعامل می نمایند

بررسی رفتار و 

اجرا در طول عمر

افراد پيشرفت مستمری از کودکي تا نوجواني نشان مي دهند.

 توقف در طول بزرگسالي اوليه

کاهش کندی در بزرگسالي ميانه

کاهش بسيار شديد در سالخوردگي



عملکردحرکتی دربزرگسالی

تکاری وبرخی غیرقابل عملکردحرکتی دربزرگسالی به اثرمتقابل عوامل بسیاری بستگی داردکه برخی قابل دس
.دستکاری می باشند

افت عملکردحرکتی درسالمندی نتیجه تحلیل رفتن:
سیستم فیزیولوژیکی
عوامل روانی
شرایط محیطی
نیازهای تکلیف
بیماری
شیوه ی زندگی



افت عملکردحرکتی

کیسیسنم فیزیولوژی

عوامل روانی

شرایط محیطی

شیوه زندگی

اختالل درشبکه-کاهش جریان خون-ازبین رفتن نرون ها
افزایش نوفه باپارازیت عصبی-های عصبی

-اضطراب-افسردگی-انگیزش

شرایط محیطی -نیازهای تکلیف
نامناسب

-گردش خون-تنفس-فعالیت بدنی باعث بهبود متابولیسم
عملکردغدد-افزایش طول عمرسلول های مغز



الیسه اصل کلیدی در بروز جنبه های مختلف اجرای حرکتی در بزرگس

.به نيازمندی های خاص تكليف بستگي دارد“ ميزان موفقيت اجرا”ف ویژگی تکلی

.پيری دستگاههای فيزيولوژيك مختلف بين بزرگساالن و در خود فرد بزرگسال متفاوت است

ردیتغییر پذیری میان ف

تغییر پذیری درون فردی

.داردوجودافرادشدنپيرچگونگيخصوصدرزيادیبسيارفردیميانپذيریتغيير

.استزندگيسبكوژنتيكبهوابستهافرادعمرطولتعيين:1مثال

.شودفرسودهوتخريبديرترديگرفردبهنسبتفردیدرفيزيولوژيكيدستگاهيكژنتيكينظراز:2مثال

.دستگاههای فيزيولوژيكي فرد، الزاماً کاهش های مرتبط با سن را با يك سرعت مشابه تجربه نمي کنند

ر دچار تخريب برخي از ويژگي های فيزيولوژيك در اوايل بزرگسالي شروع مي شود در حالي که برخي ديگر ديرت

.فرسودگي مي شوند



دهدميدانشيامبهفردیدرونپذيریتغييروفردیبينپذيریتغييرتكليف،ويژگياصلسهکيبتر

.شودنوعمتتواندميفردبيولوژیومحيطتكليف،هاینيازمندیبامطابقحرکتياجرایاستمدعيکه

گرفتهظرندربايدعموميديدگاهنهوفردیپايهيكازبزرگساالنحرکتياجرایارزيابياساسبنابراين

.دبگيرصورتارزيابيبايداورشدیهایسرعتگرفتننظردربانوجوانانوکودکانمانندوشود



تغییرات سیستم اسکلتی در سالمندی

کوتاه شدگي قد

تغيير ديسك بين مهره ها

کاهش مواد معدني استخوان ها



پوکی استخوان

مردان و زنان هر دو مبتال به پوکي استخوان مي شوند.

زنان با سرعت بيشتر بعد از يائسگي

مصرف کلسيم و تمرينات تحمل وزن و جايگزين های هورموني به عنوان روش درماني

  .

ر نیستپوکی استخوان قابل پیشگیری است اما برگشت پذی



تغييرات عضالت و مفاصل در سالمندی

کندميتغييرعملكردوساختارلحاظازاسكلتيیعضلهسنافزايشبا.

مياتفاقبيشترسرعتباسالگي50ازبعدويابدميکاهشعضالتتوده%10متوسططوربهسالگي50تا25بين

.افتد

(عضالنيتارهاییاندازهوتعداددرکاهش)عضالنيتودهآتروفيياعضالنيخفيفضعف:ساختاری

عضالنيبافتکاهشموازاتبهعضالنيقدرتکاهش:عملكردی.

استپيوندیبافتآبکاهشآناصليعلتکهدهندميدستازراخودپذيریانعطافمفاصلسنافزايشبا.



تغییرات دستگاه عصبی مرکزی در سالمندی

 ساختاریتغییرات

هانرونرفتنبيناز

مغزپذيریشكلخاصيت

 عصبیپیچ خوردگی رشته های

شوندميتنيدههمدردهندميانتقالنرونهایقسمتهمهبهراشيمياييموادکهبلندیونازکهایرشته.

پاسخکاهشبهمنجرCNSشودمينرونمرگنهايتدرو.



دستگاه گردش خون و تنفس 

سنبهمربوطتغییرات:

کالژنیهمبندبافتتشکیلوهاسرخرگیدیوارهارتجاعیخاصیتکاهش

قلبهایدریچهارتجاعیخاصیتکاهشوشدنترضخیم

بیماریبهمربوطتغییرات•

یدنرسکاهشوخونفشارباعثوشودمیهاسرخرگداخلدرچربیرسوببهمربوطکهقلبیبیماری

.شودمیهاارگانبهغذاییموادواکسیژن



دستگاه گردش خون و تنفس 

ن پس و از آ. عملکرد شش در طول دوره کودکی و نوجوانی افزایش می یابد و در طول دوره سوم به فالت می رسد

.کاهش می یابد

 مربوط به افزایش وزن می باشد نه تغییرات بافت ها5و 4کاهش عملکرد در طول دهه ی

تغییرات مربوط به سن

کاهش قدرت عضالتی که به تنفس کمک می کند.

اشکاالت قامتی سالمندان وانحنای مهره ها

 کاهش حداکثر اکسیژن مصرفی



منابع

رشدجسمانی نوشته مالینا وبوچارد

رشدحرکتی نوشته معصومه شجاعی

رشدحرکتی انسان نوشته دکترحسن خلج وهمکاران




