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 چکیده
عنوان يک عامل سازهای محیطی بهگیرد. فراهمک از حرکت سرچشمه میابعاد وجودی کود رشد همة

 شوند.ها مطرح هستند و باعث گسترش تغییرات رشدی میبیشتر از فرصت کننده برای استفادةتحريک

کی رشد اجتماعی و ادرابر  در دو فضای باز طبیعی و سرپوشیدهبررسی تأثیر بازی با هدف پژوهش حاضر 
، با آزمونآزمون و پستجربی با طرح پیشدبستانی انجام شد. در اين مطالعه از روش نیمهکودکان پیش

 5/6تا  5/4دبستانی پیشکودکان نفر از  30 پژوهشآماری ة نمون .شد استفاده گیری هدفمندنمونهروش 
ای )فض در مهدکودکديگر  نفر 15و  )فضای باز طبیعی( طبیعت ةمدرس ها درآن نفر از 15 که ندبود ساله

( 1953) اينلنداجتماعی و بلوغ مقیاساز  . برای سنجش رشد اجتماعینام کرده بودندثبت سرپوشیده(
 استفاده شد.( 1961) یکابوکتن-بیری حرکتی-يکپارچگی بینايی از آزمون ارزيابی رشد ادراکیو برای 

 یو ادراک که فعالیت در فضای باز و سرپوشیده بر رشد اجتماعینتايج تحلیل واريانس مرکب نشان داد 
ودکان کبازی در طبیعت اثر بیشتری بر رشد اجتماعی و ادراکی ، اما داری داشتان تأثیر مثبت و معناکودک

 88و  انکودکاجتماعی  بهرة تغییرات دردرصد از  84که طوریبه داشت؛سرپوشیده نسبت به فضای 
 بود؛ناشی از فعالیت در فضای باز و طبیعت  هاحرکتی آن-بینايیتغییرات در يکپارچگی درصد از 

شد ر رشیده بهبود بیشتری دبه محیط سرپو توان نتیجه گرفت محیط طبیعی نسبتمی ،بنابراين
شود در دوران حساس کودکی، کودکان در پیشنهاد میاساس، اجتماعی و ادراکی کودکان دارد؛ براين

 فضاهای طبیعی فعالیت بیشتری داشته باشند.
 

 .دبستانیپیش ، کودکانادراکیرشد  ،رشد اجتماعیطبیعت،  ،بازی آزادانه کلیدی: گانواژ

                                                           
1. Email: zahra.fathirezaie@gmail.com 

2. Email: kosar.abbaspour@gmail.com  

3. Email: hojjatzamani8@gmail.com 
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 مقدمه
 تأثیرتحتکه  شناختی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی است حرکتی، ابعاد گوناگون دارای رشد انسان

 ،2گیرد )کودکی شکل میمرحلة  ترین بخش آن درقرار دارد و مهم تکلیفی، محیطی و فردیعوامل 

های افراد، تغییرات محیطی و محدودیت تغییر ةحرکتی در نتیج رفتار، 1مدل قیود نیوولبراساس (. 1

را  ییهاحلباور بود که افراد راه نیبر ا خود یرشد شناخت ةینظر پیاژه در (.3شود )تکلیف ایجاد می

 ودکک اژه،یپ یرشد شناخت هی. طبق نظرکنندیکشف م طیحل مشکالت در تعامل با مح یبرا

 یندهایافر اژهیپ .تجربه باشد کسب دنبالبه رسدیمنظر اما به ست،ین دادیمثبت رو ةکنندافتیدر

وان یک عنبه 2کپارت (.4) مشاهده کرد یطیمح ةو تجرب کیولوژیب یدگیتعامل بال مثابةرا به یرشد

پایگاه  شناخترشد که رشد ادراک و  کندحرکتی خود بیان می-شناس بالینی در نظریة ادراکیروان

رسیدن به رشد کامل باید به مرحلة تعمیم حرکتی  کودک برایکه طوریمشترک حرکتی دارند؛ به

که رشد جسمانی، عقالنی و شناختی کودک در سنین کودکی بیشترین سرعت را رسیده باشد. ازآنجا

که  دیگری مهم ةنظری(. 1) های بعدی اوستربنای آگاهیزیتجارب حرکتی کودک در این سن، دارد، 

. استشناختی دهد، دیدگاه بومرشد حرکتی ارائه می ةکنندتعیینتوجهی را از عوامل درخور درک 

اهمیت چگونگی ادراک و عمل افراد  ،ادراک و عمل ةرینظ با تکیه بر 4گیبسون 3شناختیدیدگاه بوم

و  گاه گیبسون، ادراک یک تجربه استدهد. براساس دیدنشان می 5هاسازدر قالب فراهمرا ر محیط د

جوگر فعال ودر نقش یک جست کودکزمانی که ادراک و عملکرد حرکتی با یکدیگر همراه باشند، 

  (.5) توانیم ادراک را جدا از حرکت مطالعه کنیمنمی ما ،بنابراین ؛شودظاهر می

رشد  .دهدی رخ میدر جوامع کنون ی است کهراتییتغ، رشد کودکان زمینةدر یکی از مسائل مهم 

ارتباط مستقیم بر  ،توسعهدر کشورهای درحال خصوصبه و سبک زندگی امروزی شهریسریع جمعیت 

در کیفیت  یتغییراتایجاد قطع ارتباط با جهان طبیعی به  ةپدید (.6) گذاردمیتأثیر طبیعت کودکان با 

زمان زیرا،  ؛(7) تأثیرات نامطلوبی بر نیازهای رشد کودکان دارد که شده استمنجر زندگی کودکان 

این در  ؛(8 ،9) استها به شکل غیرفعال درآمده ی آنزندگ ةویشیافته و کاهش  ی برای کودکانباز

ای است که از طریق آن انگیزش، رفاه، آسایش و شادی کودکان افزایش بازی وسیلهکه حالی است 

، 12) رسدمیبه تعادل  ی خود و برقراری ارتباطو روشی است که کودک در رفتارها (10د )یابمی

 یباز اند؛ زیرا،انجام شدهرشد سالم کودکان  در روندی باز تیاهم در زمینةزیادی  هایپژوهش .(11

                                                           
1. Newell 

2. Kephart 

3. Ecological-Approach 

4. Gibson  

5. Affordances 
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 یو عاطف یاجتماع ،یکیزیف ،یشناخت رشدکننده باعث بهبود و قانع یعیطب تیفعال کیعنوان به

 قیاز طر (.10 ،13، 14) کندیفراهم م های آنریادگیرشد کودکان و  یالزم را برا طیشود و شرایم

دانش را تجربه کند و  گرانیبا د یفکر خالقانه، همکارتمشکالت،  حل ش،یتواند آزمایکودک م ،یباز

وجود شرایط مناسب محیطی،  .(9) دست آوردهب پیرامون خود مورد خود و جهاندر ی راقیعم

آموزشی کودکان خردسال تأثیر بـسـزایی  های اولیه و کیفیت مراکزخانوادگی و اجتماعی در طی سال

کیفیت و نوع بر  نیزهای محیط شرایط و ویژگی (.15ر جلوگیری از مشکالت جسمی و روانی دارد )ب

براساس نیازهای رشدی کودک طراحی  فضایی که گذارد؛ یعنیمیبازی و حتی رفتار کودکان تأثیر 

تعامالت  گریو د یهمکار و رشدی کودکان فراهم کندهای یی را برای مهارتهاتواند فرصتیم شودمی

یی محیط ارتباط فضا یهایژگیو و های کودکانکه بین فعالیتطوریبه ؛ها را افزایش دهدآن یاجتماع

ارزشمند است که بتواند  فرصتی ،محیطی که کودک در آن قرار دارد ،بنابراین (؛2 ،16، 17وجود دارد )

در . (18) را برای کودک ایجاد کند گوناگونای هبازی عملکردهای حرکتی، جوانب رشدی و فرصت

عنوان محیطی غنی از تجربیات یعت بهکودکان نشان داده است که طب رویهای اخیر، مطالعات سال

محیط طبیعی و  در ی کهخاص یهایژگیو ها ومحرک (.6 ،12) کندمتنوع به رشد کودکان کمک می

 سرپوشیدهو  فضای بستهتوان در یم یسختکنند که بهیرا فراهم می یهافرصت ،فضای باز وجود دارد

 ،یآزادو کودکان در آن  است رییتغمداوم درحالطور به، باز طیمح کیعنوان به طبیعت .را یافت هاآن

ودکان را قادر این محیط ک (.9 ،10کنند )میرا تجربه  یعیارتباط با عناصر طبو  های متنوعبازی

استقالل، حس  و کنندبر بازی دنبال زهایشان را از طریق فعالیت مبتنیها و نیاکند که دلبستگیمی

 شوند یاجتماعدیگری  طیاز مح ترشیب و را در خود ایجاد کنند دهی، مشارکت و اختیارخودسازمان

عالئم اختالل نقص  ،یکاهش استرس دوران کودک باز و طبیعت بهفضای کودکان در  حضور (.3 ،19)

مرتبط که از فاکتورهای اجتماعی هستند، نفس اعتمادبه شیافزاو  اختالل اضطراب ،ی، افسردگ1توجه

بیشتر بین کودکان  توجه یهاتیظرفقرار گرفتن در محیط طبیعی با هماهنگی حرکتی بهتر و  .است

مشترک را بهبود بخشد،  یهاتواند زبان و مهارتیم عتیطب بازی کودکان در (.3 ،7، 20)همراه است 

تسهیل کند را  کودک یکیزیو ف یمعنو ،یاجتماع ،یاحساس ،یذهن شرفتیکند و پ تیرا تقو خالقیت

. ی تأثیرگذارندسبز بر رفتار اجتماع یمعرض فضاهامثبت قرارگرفتن در هایاثراین، برعالوه (.7، 17)

و کند را تقویت می یتعامالت مثبت اجتماع یسازابتکار سبز ظرفیتد که ندهیها نشان مافتهی نیا

چرایی و  (.21، 22) دهدیم شیرا در مدارس افزا یشتریب یکیزیف یهاتیفعالشدن انجامخود، ةنوببه

                                                           
1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
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رشدی ودکان در سنین کودکی اولیه، مرحلة شود. کچگونگی اعمال کودک از طریق بازی آموخته می

ندی به رفتارهای انتقالی از رفتار خودپس به یک دورةدهند که عملیاتی پیاژه را نشان میتفکر پیش

طور که به اندضروریهای متعددی ، در این دوره فعالیت. همچنینشودمیمنجر  شدهبنیادین اجتماعی

 .(23اند )حرکتی طراحی شده-کارکرد ادراکی یویژه برای ارتقا

بر  عتیارتباط با طب یهاچگونه فرصت که ا این هدف انجام دادندب ایمطالعه( 24) ارانو همک 1داودل

 یهاطیمح با ییابتدا ة دورةمدرسدو ها . آنگذاردیم ریتأث های آناجتماع یکودکان و رفتارها یباز

 یهاهافتی. کردندمطالعه هفته  12مدت  در را هکنندشرکت 12 و کردندمطالعه انتخاب  یبرا متفاوت را

ی بین روابط مثبت ،دهدرا افزایش میکودکان  یلیتخ یباز یعیطب طیکه مح دادپژوهش نشان  نیا

با توجه  ،بنابراین ؛شودشناخته می یریادگی مکانی برای ستیزطیمح ،نهایتدرو کند افراد ایجاد می

پاسخ برای یافتن  درصدد پژوهش، در این استترین محیط برای رشد انسان به اینکه طبیعت غنی

 اجتماعی و ادراکیر رشد یده( دط بازی )محیط طبیعی و سرپوشال هستیم که آیا بین دو محیاین سؤ

 ؟شودذکرشده می وجود دارد؟ کدام محیط باعث بهبود بیشتری در عوامل تفاوتدبستانی کودکان پیش
 

 پژوهش روش
 پژوهشهدف کاربردی انجام شد. این  باصورت میدانی و که به است تجربیحاضر از نوع نیمه پژوهش

شهر تبریز  سالة 5/6 تا 5/4دبستانی کودکان پیشاجرا شد.  در دو گروه آزمونپس-آزمونبا طرح پیش

براساس مدل ساعت شنی  سنی با توجه به اینکه این ردة .ندتشکیل دادرا  پژوهشآماری این  ةجامع

و براساس « عملیاتیدورة پیش»، براساس نظریة شناختی پیاژه «دورة حرکات بنیادی» 2گاالهو

 ، شناختیشود، اساس این دوره بازی و کسب تجارب ادراکینامیده می« دورة اولیة کودکی» هاپژوهش

بازی و فعالیت کودکان )محیط  با توجه به انتخاب دو محیط متفاوتدر این پژوهش، . و حرکتی است

کننده افراد شرکت گیریبراساس هدفگیری هدفمند، از روش نمونه ،طبیعی باز و محیط سرپوشیده(

استفاده  گیریحاضر برای نمونه نای دانش و قضاوت پژوهشگران پژوهشمباز جمعیت موردبررسی بر

 کودک 33 نفر از 15 ،گروه اولدر  که ندبوددبستانی پیشکودکان  پژوهشآماری  ةنمونشد. 

انتخاب صورت تصادفی هب طبیعی باز در فضای عنوان گروه فعالهب ،3طبیعت ةمدرسه در کنندنامثبت

در  عنوان گروه فعالهب، در مهدکودکه کنندنامثبت کودک 30از  نفر 15 نیز گروه دومشدند. در 

 .که امکان بازی در فضای آزاد را نداشتندبطوری صورت تصادفی انتخاب شدند؛هب سرپوشیدهفضای 

                                                           
1. Dowdell 

2. Gallahue's hourglass model 
3. Nature School 
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های ماه در محیط یکساعته در مدت جلسة چهار 12صورت های خود را بهها و بازیفعالیت هر دو گروه

 خود انجام دادند.  شدةمشخص

الت تمای و آزاد براساس انگیختهصورت بازی خودهای خود را بهها و فعالیتبازی ،گروه اول پژوهش

بیعت ط مدرسة دادند.شده انجام میکودک در فضای طبیعی مدرسة طبیعت در مدت مشخصخود 

دادن نجامافضاهایی برای  مربع بود که شاملهزار متر به وسعت حدود چهار طبیعی باغ مانند فضایی

نات، نجاری، بازی، تعامل با حیواآب های تعادلی،بازی، بازیهای گوناگونی از قبیل ماسهفعالیت

طبیعت فضاهای خاصی  در مدرسة. (1در فضای طبیعی و آزاد بود )شکل شمارة  آمیزی و نقاشیرنگ

آرام  هایکه شامل فضای طبیعی، فضای ماجراجویی، فضای بازی فعال، فضای بازی داشتنیز وجود 

، در . همچنیناندهمنظور ترویج و ترغیب بازی در طبیعت ایجاد شدو فضای خلوت و سکون بود که به

. ود داشتزنده، سنگ، آتش و... وجعناصر طبیعی مانند ماسه، خاک، آب، چوب، موجودات این فضاها 

کودکان که  ( بودندیدبستانصورت پیشه)بکننده در مهدکودک نامنیز کودکان ثبت پژوهشگروه دوم 

ریزی مربیان و براساس برنامهدر فضایی سرپوشیده در مهدکودک را  های خودو بازی هافعالیتهمة 

های درسی و شامل آموزش نقاشی، برنامهها دادند. این فعالیتم میکاوشگرانه انجاصورت غیرهب

ا ع بمترمرب 40مترمربع و  50هایی به مساحت سها را مربی در کالبود که این فعالیت کاردستی

 .دادها آموزش میپوش به آنچیدمان میز و صندلی یا کف

های ترتیب از آزموناست، به اجتماعی و ادراکیکه شامل رشد  های وابستة پژوهشی سنجش متغیربرا

 استفاده شد.( 26) 2بوکتنیکا-بیری حرکتی -یکپارچگی بیناییو ( 25) 1اجتماعی واینلند بلوغ مقیاس

 مقیاساز  آوری اطالعات درمورد رشد اجتماعی کودکانجمع برای لند:ناجتماعی واي بلوغ مقیاس

ل و سپس در سا ختسا را مقیاساین  1953در سال  3ادگارد. شاستفاده ( 25)اجتماعی واینلند  بلوغ

های گیری تواناییهای اندازهلند یکی از مقیاسناجتماعی وایبلوغ . مقیاس شددر آن تجدیدنظر  1965

 دربارة. سنجدعملی می پذیری و توانایی فرد را در تأمین نیازهاییابنده است و میزان مسئولیت رشد

هر  ،یکلطوربهپرستار، خواهر و برادر و  ن،یوالد باید گفت که لندیوا یرشد اجتماع ةنامپرسش یاجرا

رشد  ةنامپرسش یاجرا یبرا. دپاسخ ده نامهبه پرسش تواندیبشناسد، م یخوبکه کودک را به یفرد

اگر . کنیمیآزمون م یشروع به اجرا یآزمودن یمیمرحله قبل از سن تقو کیاز  لندیوا یاجتماع

 یو اگر آزمودن رویممیبعد  ةد، به مرحلهد حیپاسخ صح ط به خودسن مربو هایالؤبه تمام س یآزمودن

                                                           
1. Vineland Social Maturity Scale 

2. The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration 

3. Edgar 
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مرحله قبل  کیبه دوباره  د،دهپاسخ اشتباه  به خود سن مربوط هایالؤمورد از س کیبه  یحت

 کی ایمرحله ) کی هایالؤبه تمام س یکه آزمودن ییتا جا میدهیادامه م صورتنی. بدمیگردیمبر

دادن فعالیت را داشته باشد، نمرة یک در این آزمون اگر کودک توانایی انجام سن(، پاسخ اشتباه دهد.

کند. فعالیت را انجام دهد یا معذوریتی داشته باشد، نمرة صفر دریافت میکه نتواند آن و درصورتی

گیرد. نیم به او تعلق می انجام دهد و زمانی دیگر نتواند، نمرة بتواند عملی رااگر کودک گاهی همچنین، 

سنی  ةاین مقیاس گستر آید.دست میهفرد ب 1اجتماعی بهرةخام،  در انتهای آزمون، براساس نمرة

دهد که اما نتایج مطالعات نشان میمقیاس است،  117و شامل  گیردمیسالگی را دربر 25تولد تا 

( 25به نقل از )آناستازی و براهنی  .از قوت بیشتری برخوردار است ترکمروایی و پایایی آن در سنین 

 .اندگزارش کرده 73/0ا و پایایی آن ر 81/0این مقیاس را روایی 

این  1961ال در س( 26) کتنیکاوبو  بیریبوکتنیکا:  -حرکتی بیری -شدی یکپارچگی بیناییآزمون ر

سال  100تا  ی افراد در دامنة سنی دوحرکت-ارزیابی یکپارچگی بیناییآزمون را ساختند که برای 

عات بینایی اطالی های پردازشحرکتی توانایی یکپارچگی مهارت-یکپارچگی بینایی. شوداستفاده می

و  بیناییهای مسئول فرایند پذیرش و شناخت محرک است کهاز ادراک  و سطحی و حرکتی است

د های یادگیری ماننارتحرکتی برای مه-یکپارچگی بینایی. دست است انحرکات هماهنگ انگشت

رد یک فرم استاندا آزموناین . است ضروری کردنکردن و دریافتکردن، پرتابتایپ ،نویسیدست

صورت مستقیم کپی و هشکل مقدماتی ب سهشکل بیری،  24فرم بلند آن شامل  و استآزمایشی 

یک  هر شکل صحیحرای آیتم است. ب 30جموع کشی از مگذاری و خطشکل نشانه سهو شده ترسیم

پایایی بین  .شودر گرفته نمیامتیازی درنظ هر شکل گیرد و برای نادرستتعلق میبه فرد امتیاز 

. گزارش شده است 93/0ارزیاب یایی و پا 88/0 نبازآزمو-شامل پایایی آزمون متفاوتهای سنی گروه

های طور نسبی با آزمونبه ،زمانعتبار همه ابا توجه ب و است 98/0-9/0بین  این آزمونپایایی  ةدامن

 (.26) دون رشدی ادارک بینایی ارتباط دارمقیاس آزمخرده

 حرکتی و، رفتاری اختاللصورت نداشتن  در ،و مهدکودک طبیعت ةنام کودکان در مدرسعد از ثبتب

، ورود کودکان به مطالعه معیار ،واقعدر .ندحاضر شرکت کردپژوهش عنوان آزمودنی در هبجسمانی 

مالحظات اخالقی، قبل رعایت  برای و نداشتن اختالالت رفتاری بود.داشتن سالمت جسمی و حرکتی 

کودکان قرار های صورت رسمی دعوت شدند و در جریان فعالیته، اولیای کودکان باز اجرای پژوهش

ها آنهمچون نام و نام خانوادگی  هاکننده، تأکید شد که اطالعات شخصی شرکتگرفتند. همچنین

 و همگیماند. به کودکان نیز قبل از اجرای پژوهش اطالعات کافی داده شد محرمانه باقی میصورت به

گروه  از هر دو پژوهش،ای در ابتد رضایت آگاهانه در پژوهش مشارکت کردند.با داوطلبانه و صورت به

                                                           
1. Social Quotient (SQ) 
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حرکتی و -یی بینایگ)یکپارچ پژوهش ةهای وابستهای مربوط به متغیرآزمون، آزمونعنوان پیشبه

متغیرهای وابسته را در  ،طبیعت ةنام در مدرس. ابتدا گروه اول بعد از ثبترشد اجتماعی( گرفته شد

در فضای  گروه فعالیتیعنی گروه اول ها ثبت شد. اطالعات مربوط به آن دادند وفضایی مناسب انجام 

ة مدرس. ندساعته انجام دادچهار ةجلس 12مدت طبیعت به ةدر فضای مدرس های خود راباز، فعالیت

های فعالیت دادنانجام فضاهایی برایشامل  که است مربعچهار هزار مترفضایی به وسعت  طبیعت

آمیزی رنگ ،نجاری ،بازی، تعامل با حیواناتهای تعادلی، آببازی بازی،شن بازی،از قبیل ماسه متفاوتی

تمامی  ،کننده در پژوهش حاضرشرکت کودکاناین گروه از  است.و نقاشی در فضای طبیعی و آزاد 

کودکان برای بررسی در این فضا،  .ندانجام داد و به شکل آزادانه ها را براساس تمایل خوداین فعالیت

ها دارای آن .کردن و تعامل با دیگران آزادی داشتندکردن، رفتارهای متفاوت بودن، احساسشیوه

توانستند مکان و فضای بیشتری داشته باشند، فضای جسمانی، ذهنی، عاطفی و احساسی بودند، می

صدا سروو کردن محیط اطراف خود توجه نکنند ابط متقابل برقرار کنند، به کثیفبا دیگران تعامل و رو

  (.10، 22کردند )احساس میبر خود را بزرگساالن  ها کنترل کمترآن درمجموع، کنند.

 

 
 طبیعت )فضای باز طبیعی( کودکان در مدرسةتصاويری از فضاهای بازی  -1شکل 
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که بعد از  ( بودندیدبستانصورت پیشه)بکننده در مهدکودک نامنیز کودکان ثبت پژوهشگروه دوم 

مدت مهدکودک بهسرپوشیدة های خود را در فضای آزمون، فعالیتدر پیش فعالیت دادنتکمیل و انجام

 .که برای هرکدام زمان خاص و محدودی درنظر گرفته شده بود ندانجام داد ساعتهچهار ةجلس 12

ریزی برنامهبراساس  های درسی و کاردستی، برنامهشامل آموزش نقاشیفعالیت کودکان در مهدکودک 

از دو گروه دوباره  ،جلسه 12بعد از اتمام بود.  صورت تکلیفی و مستقیممربیان مهدکودک و به

با استفاده تحلیل آماری وتجزیه آزمون گرفته شد.عنوان پسهب مرتبط با متغیرهای وابسته هایآزمون

انحراف  و گین، درصدهامورد میاندر را . آمار توصیفی اطالعاتیانجام گرفتآمار توصیفی و استنباطی  از

به بررسی  1ویلک-. در ادامه با استفاده از آزمون شاپیروکردفراهم  پژوهشمتغیرهای استاندارد 

داری ادر سطح معن 2× 2مرکب . از روش آماری تحلیل واریانس ه شدها پرداختبودن دادهطبیعی

 .شداستفاده  پژوهشهای بررسی فرضیهبرای  23 نسخة 2اس.پی.اس.اس. افزاربا نرم، 05/0
 

 نتایج
ویلک -ها از آزمون آماری شاپیروبودن توزیع دادهطبیعیهای آماری برای بررسی قبل از انجام تحلیل

نبود تفاوت در ها، برای بررسی وجود یا توزیع دادهبودن ه شد. بعد از تأیید طبیعیاستفاد

، با توجه به نبود تفاوت . سپساستفاده شد 3های متغیرهای وابسته از آزمون تی مستقلآزمونپیش

طبیعت  آزمون در دو گروه )مدرسةآزمون و پسها، برای بررسی تفاوت بین پیشآزمونمعنادار در پیش

آزمون( برای زمون و پسآ)پیش 2 ×)گروه(  2 4و مهدکودک( از روش آزمون تحلیل واریانس مرکب

وابسته  اندارد متغیرهایاست میانگین و انحراف غیرهای وابسته استفاده شد. در جدول شمارة یک،مت

مون ارائه آزآزمون و پسدر هر دو گروه در پیشحرکتی -بینایییکپارچگی  شامل بهرة اجتماعی و

 .شده است
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Shapiro-Wilk 

2. SPSS 

3. Independent T-test 

4. Mixed ANOVA  
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  حرکتی-بینايیيکپارچگی اجتماعی و  بهرةمیانگین و انحراف استاندارد  -1جدول 

 رکتیح-يکپارچگی بینايی اجتماعیبهرة    

مدرسة طبیعت 

 15)تعداد = 

 47/11 43 میانگین آزمونپیش

 10/3 49/12 انحراف استاندارد 

 20/19 66/82 میانگین آزمونپس

 30/4 55/21 انحراف استاندارد 

مهدکودک )تعداد 

 =15) 

 آزمونپیش
 80/11 66/40 میانگین

 01/4 70/10 انحراف استاندارد

 آزمونپس
 27/13 40/52 میانگین

 92/3 71/16 انحراف استاندارد

 

دو گروه )فضای باز و آزمون در پیش آمده از آزمون تی مستقلدستهنتایج ب: اجتماعی بهرةبررسی 

، df = 28اجتماعی وجود نداشت ) بهرةتفاوت معناداری بین دو گروه در  که نشان دادسرپوشیده( 

0.55  =t ،0.32 = P .)داری وت معنااثر اصلی گروه، تفا 2×  2توجه به نتایج تحلیل واریانس مرکب  با

2ή partial، 0.0001 = P، .7215 = (1,28) F = 0.36) بین دو گروه )فضای باز و سرپوشیده( مشاهده شد

 partial = 0.82) داری را نشان دادآزمون( تفاوت معناپسآزمون و (. همچنین اثر اصلی تمرین )پیش

2ή ،0.0001=  P ،126.80 = (281,)F ،یز تفاوت لی گروه در تمرین ننتایج تعامل دو اثر اص(. در ادامه

به  با توجه در ادامه .(2ή partial ،0.0001 = P ،37.44 = (28, 1)F = 0.57) معناداری را نشان داد

 .دوی متغیرها پرداختیمدر جدول شمارة دو به بررسی دوبه ،هااثر اصلی و تعامل آن بودن هر دومعنادار
 

 اجتماعی بهرةآزمون آزمون و پسها در پیشدوی گروهمقايسة دوبه -2جدول 

 (i-jتفاوت میانگین ) (jگروه ) (iگروه ) شرايط تمرين
خطای 

 استاندارد
 سطح معناداری

 0001/0* 23/3 -67/39 آزمونپس آزمونپیش طبیعی فضای باز

 001/0* 23/3 -73/11 آزمونپس آزمونپیش فضای سرپوشیده

 0.05  ≥*P 
 

=  0.84) :دادنشان ها را این یافتهدر فضای باز  ،فضاهای فعالیت کودکان یدومقایسة دوبهنتایج 

2ή partial ،0.0001 = P ،151.01 = (1,28)F)  0.32)صورت بود: بدینو برای فضای سرپوشیده = 

2ή partial ،0.0001 = P، 13.21 = (1,28)F)توان گفت فعالیت در فضای باز باعث . با توجه به نتایج می

اجتماعی کودکان  بهرةتغییرات در از درصد  84که طوریشود؛ بهاجتماعی کودکان می بهرةبهبود 
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درصد از  32که فعالیت در فضای سرپوشیده الیت در فضای باز و طبیعت است؛ درحالیفع دلیلبه

توان گفت فضای باز و طبیعی اثر میاساس، ؛ براینکندمیاجتماعی کودکان را تبیین بهره تغییرات 

 دارد.  سرپوشیدهاجتماعی کودکان نسبت به فضای بهرة  تری بربیش

باز و سرپوشیده( فضای )وه دو گرنتایج آزمون تی مستقل برای  :حرکتی-يکپارچگی بینايیبررسی 

، df = 28) نشان نداد رکتیح-یکپارچگی بیناییبین دو گروه در را آزمون تفاوت معناداری در پیش

0.26- = t ،0.80 = p .) ان داد که ی گروه نشاثر اصل، 2×  2با توجه به نتایج تحلیل واریانس مرکب

2ή partial ،048.0 = P=  0.13) )فضای باز و سرپوشیده( مشاهده شدداری بین دو گروه تفاوت معنا

،  4.28= (1,28)Fداری را نشان دادت معناآزمون( تفاوآزمون و پساثر اصلی تمرین )پیش ،(. همچنین 

(0.84 = 2ή partial ،0.0001 = P، 147.30  =(1,28)Fدر ادامه .)، ه در صلی گرونتایج تعامل دو اثر ا

ه در ادام. (2ή partial ،0.0001 = P ،68.34  =(28,1)F = 0.71)تمرین نیز تفاوت معناداری را نشان داد 

دوی بهی دو، در جدول شمارة چهار به بررسهابودن هر دو اثر اصلی و تعامل آنبا توجه به معنادار

 متغیرها پرداختیم.
 

 حرکتی -بینايیآزمون يکپارچگی آزمون و پسها در پیشدوی گروهمقايسة دوبه -4جدول 

 (jگروه ) (iگروه ) شرايط تمرين
-iتفاوت میانگین )

j) 
 سطح معناداری خطای استاندارد

 0001/0* 54/0 -73/7 آزمونپس آزمونپیش طبیعی فضای باز

 011/0* 54/0 -47/1 آزمونپس آزمونپیش فضای سرپوشیده

0.05  ≥*P  
 

 ، 2ή partial = 0.88) دهد:میچنین نشان آمده در فضای باز دستهمقادیر تفاوت ب ،با توجه به نتایج

0.0001= P ،214.19 = (1,28)F )2=  0.20) صورت است:بدین و برای فضای سرپوشیدهή rtialpa ،

0.013 = P، 6.96 = (1,28)Fیکپارچگی توان گفت فعالیت در فضای باز باعث بهبود (. با توجه به نتایج می

 حرکتی -بیناییرات در یکپارچگی تغیی از درصد 88که طوریشود؛ بهکودکان میحرکتی -بینایی

در یکپارچگی  درصد از تغییرات 20که حالیالیت در فضای باز و طبیعت است؛ درفع دلیلکودکان به

توان گفت می ،اساس-است؛ براینمربوط رپوشیده سحرکتی کودکان به فعالیت در فضای -بینایی

 نسبترکتی کودکان ح-بیناییبهبود یکپارچگی  طور چشمگیری باعثهفعالیت در فضای باز و آزادانه ب

 شود.میسرپوشیده فضای  به
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 گیریو نتیجه بحث
و  یبر رشد اجتماع دهیو سرپوش یعیباز طب یدر دو فضا یباز ریتأث یبررس، پژوهش حاضراز هدف 

رشد اجتماعی نشان داد که فعالیت در  نتایج این پژوهش در زمینةبود.  یدبستانشیکودکان پ یادراک

هر دو محیط  ،درواقعدارد.  دارجتماعی کودکان تأثیر مثبت و معنابر رشد اسرپوشیده فضای باز و 

فعالیت در فضای باز باعث ، اجتماعی بهرةنتایج باعث بهبود رشد اجتماعی کودکان شد. در بررسی 

کودکان ناشی  اجتماعی بهرة تغییرات دراز رصد د 84که طوریاجتماعی کودکان شد؛ به بهرةبهبود 

درصد از تغییرات  32قابل، فعالیت در فضای سرپوشیده الیت در فضای باز و طبیعت است و درماز فع

 اجتماعی بهرةفضای باز و طبیعی اثر بیشتری بر  ،بنابراین کند؛اجتماعی کودکان را تبیین می بهرة

 2ایوانز، (21) 1و بل دیمنت با مطالعات نتایج این پژوهش .داردسرپوشیده کودکان نسبت به فضای 

( 30) 5و نوسی و شیم (29) 4مطالعات بیتی و باهمسوست ( 28) و همکاران 3گابلس و (27)

توجه  هارشد آن ندیااز فر یعنوان بخشبهباز  یدر فضاکودکان  یهاتیفعال( به 27)ایوانز  .ستناهمسو

هایشان، فعالیت منظور بهبود روابط اجتماعی و تواناییکودکان نیز به خودحتی  و بیان کرد که کرد

 هایو ویژگی یطراحکه  ندنشان داد( 21) و بل دیمنتهمچنین . دهندمی حیباز را ترج یدر فضا

 گذارند؛تأثیر می کودکان یریادگی ی واجتماع یهامهارتی، لیتحص یهافرصت محیط بازی کودکان بر

 است وکودکان  یباز تیفیک تحرک و شیافزا یبراای لهیوسوجود فضای سبز و طبیعی،  ،جهینتدر

سالمت  یارتقا ، در زمینةهمچنین شود.یم یو شناخت یاجتماع ،یسالمت جسم یموجب ارتقا

 ،یاجتماعفضای بازی اگر  همراه است. هاآن یکیزیفجسمی و با ابعاد افراد  ی، ابعاد اجتماعهجامع

ها به آن ةکنند، عالق تیو کودکان احساس امن باشد (مانند طبیعت) پویاو  زیآمصلح کننده،سرگرم

بررسی ابعاد اجتماعی  بانیز  (28و همکاران ) گابلس .ابدییم شیافزا یبدن تیفعالدادن انجامو  یباز

شود ها میکه حضور کودکان در محیط طبیعی و پویا باعث افزایش فعالیت آن ندمشاهده کرد کودکان

در یابد؛ زیرا، ط اجتماعی کودکان افزایش میکه در پی آن همراه با افزایش فعالیت، تعامالت و رواب

 .های خودانگیخته فراهم استتفعالی دادنفضای آزاد و طبیعی فرصت بازی با کودکان دیگر و انجام

طبیعت، دنیای  با کودکان سرخوشانة و کنجکاوانه خودانگیخته، تعامل امکان 6طبیعت مدرسة در

                                                           
1. Dyment & Bell 

2. Evans 

3. Gubbels 

4. Beaty 

5. Nucci & Young-Shim 

6. Nature School 



 1399تابستان  ،40 شماره ،12دوره  ،یحرکت فتارر                                                                                    114

که برقراری ارتباط با  دریافتند( 8و همکاران ) 1گری (.31وجود دارد ) پیرامون خود و کودکان دیگر

های اجتماعی است و زمانی که کودکان در محیطی بردن از آن، هدف کلی رشد مهارتدیگران و لذت

ها شدن آن، روند اجتماعیبود یشتریب یطیمح ازاتیامت سازها وی فراهمداراکردند که فعالیت می

 یاجتماع تیو حما محیط طبیعیشده در زمان صرفها، براساس پژوهش آن ،بهبود یافت. همچنین

-اجتماعیبراساس نظریة  .بود بدنی کودکانفعالیت ةکنندینیبشیپ نیتریان، قواز طرف دوست

 اثرگذاراست، محیط زندگی و چگونگی فعالیتافراد  3خودتنظیمییکی از مواردی که بر  ،2شناختی

دست هب یندهای فردیوسیلة فراهظیمی ببیان کرد یادگیری خودتن 4که بندوراریوط؛ بههاستآن

بازی  (.7، 32، 33) دنگیرقرار میثیر رویدادهای محیطی و رفتاری تأاین فرایندها تحتآید که می

آورد. کودکان های اجتماعی پدید میبرای رشد مهارترا های بسیاری خالق در محیط طبیعی فرصت

در کشفیات خود، مذاکره با  شدن دیگرانن برای سهیمهای فراوااده از مواد طبیعی فرصتدر استف

های بسیار برای تمرین ، فرصتاینبرن دارند. عالوهبردن با دوستاها، حل مسئله، بازی و لذتآن

 ؛و همکاری با دیگران خواهند داشت گذاشتناشتراکبه، مذاکره، رفتارهای اجتماعی اولیه مانند کمک

یادگیری تواند بر ابعاد عنوان رویدادی محیطی میبه تمحیط بازی آزاد در طبیع ،اساسبراین

 (.34) کودکان اثرگذار باشد 5اجتماعی

؛ به طوری ( ناهمسو بود30و نوسی و شیم ) (29) مطالعات بیتیهمچنین نتایج این پژوهش با نتایج 

احتمال این عدم  که اندرا اندک دانسته و ورزش افزایش رشد اجتماعی از طریق فعالیت بدنی هاکه آن

ها )ساختاریافته( و جامعة مورد نظر ها، محیط انجام آنفعالیتهمخوانی ممکن است مربوط به نوع 

 تحقیق باشد.

ی گیراندازه کودکان روستایی را از خانة میزان وجود عناصر طبیعی در داخل و خارج( 35) 6ولز و ایوانز

در مقایسه با کسانی  ،شان طبیعت بیشتری دارندکودکانی که در اطراف خانةها دریافتند . آنکردند

از نظر معیارهای اختالل رفتاری، اضطراب و افسردگی در  ،دنکنکه طبیعت کمتری را تجربه می

ود به خ بیشتری حس مثبت همتایانشاناین افراد در مقایسه با  ،وضعیت بهتری قرار دارند. همچنین

حتی بین  ،هااسترس یا بحران کودکان در برابر مقاومت و ایوانز گزارش کردند در زمینةدارند. ولز 

تری باز هم کسانی که از فضای سبز غنی ،ای از طبیعت برخوردارندودکان روستایی که همگی تا اندازهک
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تواند این باشد که فضای سبز موضوع میاین در وضعیت بهتری قرار دارند. یکی از دالیل  ،برخوردارند

 آورد. فراهم میرا بیشتری برای کودک ت اجتماعی حمایدهد و میزان تعامل اجتماعی را افزایش می

ناختی، هیجانی و فیزیکی است. ، اجتماعی، ش1های سازشی، زیباشناختیرشد کودک شامل عرصه

... دیده  و شن ،آب ،خاک ،سادگی در مواد طبیعی نظیر گیاههای جالبی که بهها و شکل، رنگهافرم

باز  یدر فضا عالیتکودکان ف یبرا ،واقعدر. آورندفراهم میکات دیداری و ادراکی را تحری ،دنشومی

 پژوهش نتایج ،راستادرهمین (.19کند )ها را فراهم میآنرشد روبه اتیاز تجرب ریناپذییجدا یبخش

حرکتی -بیناییباعث بهبود یکپارچگی  و سرپوشیده فعالیت در فضای بازکه  دهدمینشان  حاضر

فعالیت  دلیلحرکتی کودکان به-بیناییتغییرات در یکپارچگی از درصد  88که طوریکودکان شد؛ به

حرکتی کودکان -بیناییدرصد از تغییرات در یکپارچگی  20که حالیر فضای باز و طبیعت بود؛ درد

مهم در عملکرد  ریمتغ کی حرکتی-بینایی یکپارچگی .ط به فعالیت در فضای سرپوشیده بودمربو

 .انجام دهندرا تقلید کنند و همانند آن از چیزی  کودکان سعی دارند که یهنگام ژهیوبه ؛استکودکان 

دهد یاجازه م است که حرکتی برونداد کیبا  یکردن اطالعات بصرهماهنگ ییعنوان توانابه این متغیر

د که تجربه، فرهنگ، ندهینشان ممطالعات  ،مجموعدر .(36)خوبی درک کند اجزا را بهکودک 

-یکپارچگی بیناییبه عملکرد  یدوران کودک لیدر اوا یاقتصاد-یو عوامل اجتماع محیط ،تیجنس

ممکن است  یحرکت-بینایی رشد یکپارچگیو ی ادراک رشد ،(. همچنین37) دنکنیکمک م حرکتی

پدیدآمدن سبب  هایا تأخیر در رشد آنکه اختالل طوری؛ بهدنبگذار ریثأت گریدیکبر و  اشدطرفه بدو

ثیر محیط و نوع تأ هایی در زمینةتاکنون پژوهش (.38) شودحروف و اعداد میبرداری از -مشکل کپی

به نقل از ) 2دایسون این،وجوداند؛ باحرکتی در کودکان انجام نشده-یفعالیت بر رشد یکپارچگی بینای

اختی، ادراکی و شن هایهای حرکتی ظریف به بیشترین تقابل تواناییمهارتکه معتقد است ( 39

. ر بگذاردها ممکن است بر پیشرفت دیگری تأثیو محدودیت در یکی از این حوزه حرکتی نیازمندند

طور مستقیم و ادراکی اغلب بههای حرکتی و کند که مهارتنیز بیان می( 39)به نقل از  3هندرسون

کودکی اولیه، کودکان  درمجموع، باید خاطرنشان کرد در دورة .شوندمستقیم به یکدیگر مربوط میغیر

اجتماعی هستند که شامل حس خودمختاری و خالقیت -در بازی آزاد درگیر دو تکلیف مهم هیجانی

قالب لذت کودک از خیر شود و ممکن است در است. خودمختاری از طریق رشد استقالل حاصل می

سن در کنجکاوی، کودک کم توسعةد. حس خالقیت درحالهای مستقیم دیده شوگفتن به همة سؤال
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ر کودکان د فضای باز طبیعی و فعالیت آزادانة که درشود فتار بسیار فعال او دیده میجو و روجست

بردن از دانستن و واسطة دالیل خودشان و فقط برای لذتشود؛ زیرا، کودکان بهاین فضا ایجاد می

های جدیدی مانند باالرفتن، پریدن، دویدن، کردن، به تجربههستند چه قادر به انجام آنکردن آنحس

ریدن از ادراکات و تخیالت واضح کودکان، پ کهطوریهب شوند؛کردن اشیاء و ... مشغول میپرتاب

دویدن از هر تر های عریض و سریعش از رودخانهها، پرترین کوهبلندترین ارتفاعات، صعود از مرتفع

عنوان یک توان اظهارکرد که بازی آزاد به، میبنابراین کند؛پذیر میها امکانبرای آنجانور وحشی را 

 (.23دهد )تدریج در کودکان توسعه میه ساختارهای شناختی باالتر را بهابزار حیاتی است ک

و  گیری هدفمندکه با توجه به نمونه داردهایی وهش نیز مانند هر پژوهش دیگری محدودیتاین پژ

این محدودیت را کنترل گیری تصادفی با روش نمونه های آیندهدر پژوهشتوان یط دو فضا، میشرا

ز محدودیت ارگذار لحاظ شود. ثیعنوان متغیر تأآینده جنسیت نیز به شود در مطالعاتد. پیشنهاد میکر

اجتماعی های مقیاس تحول گویی به سؤالری والدین در پاسخ، امکان وجود سوگیدیگر این پژوهش

 یل شود. هر دو تکم ،نامه توسط مربیان و والدیناین پرسشتوان میدیگر  بود که در پژوهشی

محیط بر وع ندهد که میزان تأثیر های حاصل از این پژوهش نشان مییافتهتوان گفت می ،کلیطوربه

 یط طبیعکه بازی در طبیعت و محیطوریمتفاوت است؛ به کودکان ادراکیرشد رشد اجتماعی و 

 و است انسان یبرا یضرور ایمؤلفه طیمحادراکی داشت. رشد تأثیر بیشتری بر رشد اجتماعی و 

ادر مانسان در رحم  نکهیامحضبه .داردها آن شرفتیپ رشد و در یاطراف کودکان نقش مهم طیمح

 طیکه از مح ییهامحرک نیز و بعد از تولد شودیحساس م ستیزطیکند، به محمیخود شروع به رشد 

 ؛گذارندیم ریتأث کودک یو عاطف یاجتماع ،یشناخت ،یجسم یریادگید، بر رشد و کنیم افتیدر

؛ زیرا، میریر بگنظدر طیجداگانه از مح تیعنوان موجودنسان را بهامکان وجود ندارد که ا نیا ،بنابراین

بنابراین، محیط و رفتار ؛ دهد شکل گونه رفتار خود رانیا تاگذارد می ریثأت شیهاتیفعالو او بر  طیمح

هدافشان او  یطیمح طیباز با توجه به شرا یفضا یهاتیدر فعال نیز کودکان .هم مرتبط هستند هب

های ها و فرصتتدارکات فضای باز این است که موقعیت مهم درقوت یک نقطه .(40) کنندیم تیفعال

، آموزندبزرگساالن میکند و آنچه را کودکان عرضه میبسیاری را برای تجربه و احساس دنیای واقعی به 

های های بازیبا ایجاد فرصت باید بیشترین استفاده از این جنبههای آموزشی محیطدر دهد. یاد می

تربیت کودکان، تحول ویمنکه یکی از ابعاد اساسی در تعلدلیل آبه ،طرفیاز (.10) وجود آیدمرتبط به

های رفتاری سوق انواع اختاللن آنان را به های اجتماعی در کودکاهارتاجتماعی است و نبود م

یابی به دست گذارد،لی تأثیر میتحصی به همساالن و کارکرددهد و حتی بر بازخورد آنان می

نی توانمند ودکاتا در آینده ک شرایط و امکانات مناسب محیطی است، مستلزم ایجاد بازخوردهای مثبت

 .شودتحویل جامعه داده 



 171                                                    .. . رشد بر سرپوشیده و طبیعی باز فضای در بازی تأثیر: رضائیفتحی 

 
 

 قدردانیتشکر و 
ر انجام را د طبیعت و مهدکودک که ما ها و همچنین مسئوالن مدرسةاز تمامی کودکان و والدین آن

نامة این مقاله از پایان .نماییمسپاس و قدردانی فراوان میکردند،  یاری بهتر این پژوهشهرچه

رایش رشد حرکتی حرکتی گ رفتار شتةرکه در برگرفته شده پور ارشد خانم کوثر عباسکارشناسی

 است.  دانشگاه تبریز انجام شده
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Abstract 
The growth of all aspects of the child's existential origins arises. Environmental 

affordances are considered as a provocative factor to exploit opportunities and promote 

developmental change. The purpose of this study was to investigate the effect of play in 

two space, natural outdoor and indoor space on the social and perceptual development of 

preschool children. For this purpose, semi-experimental research design with pretest–

posttest design and two homogeneous groups was used by convenient method. Statistical 

sample of research were 30 pre-school children aged 4/5-6/5 that 15 of them at the Natural 

School (natural outdoor space) and 15 in kindergarten (indoor space) registered. To 

measure social development, the Vineland Social Maturity Scale and to assess perceptual 

development, the Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration was 

used. Results of mixed ANOVA showed that activity in outdoor and indoor, had a positive 

and significant effect on the social and perceptual development of children, but playing in 

nature had a greater effect on the social and perceptual development of children than 

indoor space. So that 84% of changes in social age and 88% of changes in their visual-

motor Integration were due to outdoor activities. Therefore, the natural environment has a 

greater improvement in the social and perceptual development of children. 

 

Keywords: Freely Play, Nature, Social Development, Perceptual Development, 

Preschool Children. 
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