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Abstract 

Environmental influences are critical factors for optimal growth and development of 

children. Therefore, due to the importance of environmental affordance in the field of 

children’s development, the aim of this study was to investigate the relationship between 

the affordance of home environment with motor and social development of children 7-10 

years old in schools 1 and 4 of Tabriz according of ecological theory. 81 children were 

selected used cluster randomly sampling. To measure the affordance in the home 

environment, motor development and social development was used Affordance Gross 

Motor Development Question AGMDQ-1(1985), Bruininks-oseretsky Test (1978) and 

Wieland Social Maturity Scale (1953), respectively. The results of linear regression 

showed that there is a significant relationship between affordance in the home 

environment and variables of motor development include: gross motor skills(F(4,76)=3.27, 

P=.01), fine motor skills (F(4,76)=4.81, P=.002) and coordination of the upper limb 

(F(4,76)=3.45, P=.01) and social development (F(4,76)=3.34, P=.01) of children and 

affordance environmental factors had the ability to predict these variables. Therefore, it is 

possible to facilitate and strengthen children's development in these variables by support 

environmental affordance. Therefore, it is suggested that in the critical period of 

childhood, parents, educators and educational centers pay more attention to the importance 

of children's play space and affordance their environment. 

Keywords: Affordances, Fine Motor Skills, Gross Motor Skills, Coordination of the 

Upper Limb, Social Development. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Human development has three areas: cognitive, emotional and motor. Because the 

interaction of areas in human development is so great, it is difficult to separate 

each of the areas of development [1]. An ecological dynamics perspective adopts 

as its unit of analysis the person-environment system, where individuals and 

environments co-influence each other in a relational, transactional manner, rather 

than existing independently. Thus, explanations of human development cannot be 

limited to the processes considered to occur solely within the individual, implying 

the need for the consideration of different affordances (behavioral opportunities) 

offered by a particular environment [2]. Given the importance of paying attention 

to environmental affordance in children's development, the present study aimed 

to find the answer to the questions: Is there any relationship between affordance 

in the home environment with motor  and social development or not? And which 

affordances in the home environment can predict motor and social development ? 
 

Materials and Methods 
The present study is a correlational study that was conducted in the field with the 

aim of being applied. The statistical population of this study consisted of children 

aged 7-10 years in Tabriz schools in the academic year 1398-1399, from whom 

81 people were selected through the cluster random sampling from three public 

schools in Tabriz. Inclusion criteria were children aged 7 to 10 years who were in 

good health according to the school health record, and children with visual 

impairments or physical injuries were excluded from the study.  

To measure the dependent variables (criteria), i.e., motor and social development, 

the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency [3] and the Wieland Social 

Development Scale [4], respectively, and to evaluate four independent variables 

(predictors), namely motor development affordance in the home environment, 

Affordance Gross Motor Development Question [5] were used.   

First, the necessary arrangements for attending schools were made with the 

department of education and school officials. Then, according to the age 

conditions of the study, referring to the relevant classes and knowing the 

behavioral, cognitive and motor health of students, the sample was selected. After 

receiving the consent of the parents and explaining the work process and applying 

the factors related to the entry and exit conditions of the participants, the relevant 

variables were evaluated using the relevant tests. In order to statistically analyze 

the data the Kolmogorov-Smirnov test (to check the normality of the data), 

Pearson correlation method and linear multiple regression at a significance level 

of 0.05 with the software of SPSS23. These tests were used to investigate the 
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relationships between the four affordances with motor development and then 

social developtment. First, the relationships, models and predictors of the four 

providers with gross motor skills, then fine motor skills, coordination of the upper 

limb and finally social development were examined. 
 

Findings 
First, by examining the correlation between predictor variables and criterion 

variables (gross motor skills, fine motor skills, coordination of the upper limb and 

social development), it was observed that there is a significant and positive 

correlation between the factors of gross motor toys and fine motor toys with a 

correlation value of 0.47, between the variables of gross motor skills and gross 

motor toys with a correlation value of 0.36, between the variables of fine motor 

skills and gross motor toys with a correlation value of 0.31, between the variables 

of fine motor skills and fine motor toys with a correlation value of 0.35, between 

the variables of coordination of the upper limb and various stimuli with a 

correlation value of 0.01 and also between the variables of coordination of the 

upper limb and fine motor toys with a correlation value of 0.08. In addition, the 

results revealed that there was a significant and negative correlation between the 

variables of fine motor skills and various stimuli with a correlation value of -0.20. 

Finally, it was observed that there was a significant and positive correlation 

between the variables of social development and physical space with a correlation 

value of 0.23, social development and various stimuli variables with a correlation 

value of 0.21, social development and gross motor toys variables with a 

correlation value of 0.24 and social development and fine motor toys variables 

with a correlation value of 0. 22.. Therefore, the social development variable has 

a positive correlation with all environmental factors . 

The results of regression analysis showed that for the gross motor skills variable, 

among the predictor variables, only gross motor toys with a value of t = 3.49 and 

a significance level of 0.001 with a Beta of 42% can predict gross motor skills. In 

the fine motor skills variable, the fine motor toys variable with values of t = 2.45 

and P = 0.01 has the ability to predict fine motor skills with a Beta power of 28%. 

Besides, for the coordination of the upper limb variable, the factor of fine motor 

toys with t = 2.99 and P = 0.004 and Beta power of 35% could predict coordination 

of the upper limb. Finally, about the social development variable, the regression 

results showed that the predictor variables of various stimuli with values of t = 

1.92 and P = 0.05 have the ability to predict social development with a Beta of 

20% . 
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Conclusion 
From the perspective of ecological, affordances' theory assumes that the 

environment contains energy flows that act as information that regulates the 

movements of individuals. Environmental features such as mediums (i.e. air, 

water in swimming pools or rivers), substances (i.e. field characteristics, sand, 

mud, synthetic tracks), objects such as the paraphernalia or tools of coaching (i.e. 

cones, markers, manikins, small goals, balls), places (sports halls, playing fields, 

gymnasia), and events (lessons or after school clubs), offer different possibilities 

for individual learners as they are framed in terms of body scaling and action 

capabilities. Affordances are environmental features that are available to 

individuals as resources that can be used to regulate behavior. In general, it can 

be concluded that providing a suitable environment for children as well as 

strengthening environmental affordances both at home and in educational settings, 

it facilitates and strengthens children’s development process in various motor and 

social dimensions. 

Keywords: Affordances, Fine Motor Skills, Gross Motor Skills, Coordination 

of the Upper Limb, Social Development. 
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 مقالة پژوهشی

 سازی در محیط خانه با رشد حرکتی و اجتماعی کودکان ارتباط بین فراهم

 1شناختی بوم : تابعی از نظریۀسال  10-7
 

 3ثانی ، سید حجت زمانی  2، سیما فتاحی1زهرا فتحی رضائی
 

   (مسئول نویسندۀ) ایران تبریز، تبریز، دانشگاه ورزشی، علوم و  بدنیتربیت ۀدانشکد ،حرکتی رفتار  گروه . استادیار1
 ن و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرا بدنیتربیت دانشکدۀ  ،ارشد گروه رفتار حرکتی دانشجوی کارشناس . 2
 ایران  تبریز، تبریز، دانشگاه ورزشی، علوم و  بدنیتربیت دانشکدۀ ،حرکتی  رفتار گروه دانشیار  . 3
 

03/06/1400تاريخ پذيرش:                                19/09/1399تاريخ دريافت:    
 

 چکیده 

سازهای دلیل اهمیت فراهمبه   بنابراين است؛تأثیرات محیطی از عوامل حیاتی برای رشد و نمو مطلوب کودکان  

سازی در محیط خانه با رشد حرکتی محیطی در زمینة رشد کودکان، هدف پژوهش حاضر، ارتباط بین فراهم

 81تعداد  بود.  شناختی  شهر تبريز براساس نظرية بوم  3و    1مدارس مناطق  سال    10تا    7و اجتماعی کودکان  

به خوشهکودک  تصادفی  برای  صورت  شدند.  انتخاب  فراهمای  امتیاز  رشد  سنجش  خانه،  محیط  در  سازها 

 AGMDQ-1سازهای رشد حرکتی درشت  ترتیب از پرسشنامة فراهم حرکتی و رشد اجتماعی کودکان، به

( استفاده  1953( و مقیاس رشد اجتماعی وايلند )1978اوزرتسکی )-(، آزمون تبحر حرکتی برونینکس1985)

 سازی در محیط خانه و متغیرهای رشد حرکتی شامل بین فراهم  ، نشان داد نتايج رگرسیون خطی چندگانه  شد.  

( و  F ،  0.002=P(4و76)=  4.81های حرکتی ظريف )(، مهارتF ،  .010=P(4و76)=  .273های حرکتی درشت )مهارت

( فوقانی  اندام  )F ،  010.=P(4و76)=  .453هماهنگی  اجتماعی  و رشد  کودکان  F ،  0.01=P(4و76)=  .343(  رابطة  ( 

دا وجود  عامل  شتمعناداری  فراهمو  پیشهای  را  متغیرها  اين  توانستند  محیطی  کنندساز  بنابراين   ؛بینی 

با تقويت فراهممی همین    بر  ؛  سازهای محیطی، رشد کودکان را در اين متغیرها تسهیل و تقويت کردتوان 

در دوران حساس کودکی، والدين، مربیان و مراکز آموزشی به اهمیت فضای بازی    ، شود اساس پیشنهاد می

 ازپیش توجه کنند. سازی محیط آنان بیشکودکان و فراهم

های حرکتی درشت، هماهنگی اندام فوقانی،  های حرکتی ظريف، مهارتسازها، مهارتفراهم واژگان کلیدی:

 رشد اجتماعی. 
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 مقدمه 
کند، اما عوامل محیطی نقش مهمی در  وراثت حدود رشد را تعیین می. مستقل نیست  ییندافر ،رشد

.  رشد انسان سه حیطة شناختی، عاطفی و حرکتی دارد(.  1رد )نرا دا  میزان دستیابی به این حدود

های رشد دشوار ها در رشد انسان بسیار زیاد است، مجزاکردن هرکدام از حوزه تعامل حیطه ازآنجاکه  

 .  (2)است 

محیطی تأکید دارد، که در آن افراد و  -بر سیستم فردی 2گیبسون ادراک و عمل  1شناختی دیدگاه بوم

  گذارندصورت مستقل، با هم ارتباط دارند و بر یکدیگر تأثیر میای کاربردی، نه بهها به شیوهمحیط

  العات به چالش دعوتکند که کودک را برای درک و عمل به اطسازها را فراهم میفراهم  ،محیط.  (3)

دهد: مطالعة  شناسی رشد انسان را به این شکل شرح می( بوم1979)   3برنربرانفن   همچنین  (. 4کند )می

درپی و متقابل در یک انسان فعال و در حال رشد و خصوصیات در حال تغییر  علمی سازگاری پی

می زندگی  آن  در  که  فردرحالی  ،کندشرایطی  این  تحتاکه  محیطیند  این  بین  ارتباط  و  تأثیر  ها 

(  1986)  4کارل نیوول  ،(. در همین راستا1به نقل از  گیرد )ت قرار میهای دربرگیرنده تنظیمابافت

دهد و تکلیفی که  کند که حرکات از تعامل بین ارگانیسم، محیطی که حرکت در آن رخ میبیان می

شود. چنانچه هرکدام از این سه عامل تغییر کنند، نتیجة حرکت تغییر خواهد  گیرد ناشی میانجام می

بلکه    ؛یندهای درونی اکتفا کرداتوان تنها به فربنابراین در توضیح رشد انسان نمی   (؛5  به نقل ازکرد )

شوند، ضروری های رفتاری( که توسط یک محیط خاص ارائه میسازهای مختلف )فرصتتوجه به فراهم

 (.3است )

تأثیر بازی  ای به بررسی  رضائی و همکاران در مطالعهفتحی  ،سازهای محیطیدر راستای تأثیر فراهم

ادراکی کودکان پیش اجتماعی و  بر رشد  باز و سرپرشیده  پرداختنددر دو فضای مختلف  .  دبستانی 

ادراکی کودکان    ها آن  و  اجتماعی  رشد  بهبود  باعث  بازی در هر دو فضا  که  رسیدند  نتیجه  این  به 

از دیدگاه گیبسون،   (.6)   گذارداما بازی در طبیعت اثر بیشتری بر رشد اجتماعی و ادراکی می  ،شودمی

کودکان از طریق تعامل با محیط   هایی برای عمل تعریف شده است.عنوان منابع و فرصتمحیط به

کند و به  (. آنچه محیط فراهم می7به نقل از  گیرند )خود و همچنین با رویدادها و اتفاقات یاد می
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هایی برای اقداماتی  سازها فرصتاهم(. فر8-10شود )نامیده می  1«ساز »فراهم  ،دهدارگانیسم ارائه می

هایی که به  فرصت  ؛( 11کنند )ها در محیط برای انسان فراهم میهستند که اشیاء، رویدادها یا مکان

دهند  کردن و درنتیجه پتانسیلی برای یادگیری و توسعة یک مهارت ارائه میفرد پتانسیلی برای عمل

(.  13شود )منجر  تواند به رشد مطلوب کودک  ساز میمعنوان یک فراهبنابراین محیط خانه به  ؛(12)

یافته از  یکی  است.  رشد در کودکان  و  یادگیری  برای  ابتدایی  عامل  های مهم در  محیط خانه، یک 

با رفتارهای بعدی کودک ارزیابی کرده است، این را  های کلی خانه و ارتباط آن  مطالعاتی که ویژگی

بینی کنندة قوی برای رفتارهای ذهنی آینده است  ک پیشبازی یاست که در دسترس بودن اسباب

تحریک(. محیط حمایتی14) و  فراهمکنندهتر  با  و چالشتر  رشد حرکتی  سازها  برای  بیشتری  های 

(. محیط  15شود )  وی منجر  کودک همراه است که ممکن است به پیشرفت رشد شناختی و اجتماعی 

ها(، فضا و تحریک اعضای خانواده  بازی و کتابانند، اسبابخانة مؤثر شامل مواد آموزشی و یادگیری )م

های رفتاری رشد کودک  ها بر حرکت، شناخت و دیگر جنبه این  است. نشان داده شده است که همه

 (. 16گذارند )تأثیر می

های حرکتی درشت به وجود ارتباط بین مهارت  ، ماه  24  تا   18روی کودکان    پژوهش با    2ولدی و گابارد

بررسی  ای با هدف  مطالعه  و همکاران  3موری  (. 17سازی در محیط خانه پی بردند )و ظریف و فراهم

به این مطلب پی بردند   ها. آنتأثیر چندبُعدی محیط خانه بر رشد حرکتی کودکان ژاپنی انجام دادند

های حرکتی کودکان دارند  توانایی  بربیشترین تأثیر را    های حرکتی ظریف و درشتبازیکه اسباب

مداخلة  ماه، به تأثیر مثبت و معنادار    42  تا  24روی کودکان    پژوهش(. ذوقی، شجاعی و قاسمی با  18)

که    پژوهشی نیا و همکاران با  همایون   (.19رشد حرکتی و شناختی کودکان رسیدند )  سازی برفراهم

های  ها بر بهبود مهارتسازبه این نتیجه رسیدند که فراهم  ،اختالالت ذهنی انجام دادند   با روی کودکان  

( دارد  تأثیر  نیز  کودکان  این  همکاران(.  20حرکتی  و  نمرات   ذوقی  مجموع  بین  که  دریافتند  نیز 

-رشد اجتماعی و وضعیت اجتماعی   سازهای حرکتی خانه و رشد شناختی، ضریب هوشی کالمی،فراهم

روی تأثیر   در پژوهشی پور و همکاران  (. کاوسی13دی همبستگی معنادار و مثبت وجود دارد )اقتصا

مهارتفراهم بر  خانه  اسبابسازهای  که  دریافتند  کودکان  حرکتی  و  بازیهای  درشت  حرکتی  های 

 . (21های حرکتی را دارند )بینی مهارتظریف قابلیت پیش

 
1. Affordance 

2. Valadi & Gabbard 

3. Mori 
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شود.  حرکتی می-های ادراکی ی اغلب مانع رشد تواناییهای جامعة مدرن امروزمتأسفانه پیچیدگی 

ها  شوند، آنقدر پیچیده و خطرناک است که مداوم به آنمحیطی که کودکان امروز در آن بزرگ می

از  هشدار می که نیازمند استفاده از حجم بپرهیزند    هاییموقعیت دهیم که به چیزی دست نزنند و 

حرکت است.  همچنین محیط کودکان امروزی، مجهول و بی حرکتی است.-زیادی از اطالعات ادراکی

آپارتمان بزرگ،  شهرهای  در  کودکان  از  محیطبسیاری  و  نگهداری  مراکز  مدرسهها،  رشد های  ای 

شده  های ارائهطیف وسیعی از محرک  (. 1)کند  کنند که یادگیری از طریق حرکت را تشویق نمیمی

ای مراقبت به رشد حرکتی، شناختی و اجتماعی کمک  هبازی و شیوهتوسط فضای فیزیکی، اسباب

چالش اساسی در دنیای مدرن است و    ،های آموزش کودکحال، ارزیابی کیفیت محیطبااین  ؛کند می

ارتقامی طرح  براساس   یتواند  کودکان  رشد  بر  مهمی  بسیار  تأثیر  که  شود  گرفته  نظر  در  سالمت 

بنابراین دانش رشد کودکان    ؛(22عمل گیبسون دارد ) شناختی از قبیل نظریة ادراک وبوم  های ه نظری

متخصصانی   است  برای  تعاملضروری  در  کودکان  با  و  که  ارتقاهمچنین  اند  های  فعالیت  یتوانایی 

برای رشد مناسب  را  های مناسبی  فرصت؛ زیرا  محور را دارندهای اجتماعی کودکتخصصی در محیط

علت زودرسی، تأخیر در رشد و دیگر فاکتورهای خطرزا به که قبالً بهفراهم کنند  یا جبران مشکالتی  

،  24ممکن است مانع رشد الگوهای طبیعی شود )و  وجودآمدن هستند  اند یا در حال بهوجود آمده

هنوز کمترین اطالعاتی در  رشد حرکتی در خانه استفاده شده است، اما    های ویژةگیریاندازه.  (23

  بارهمعاصر در  هایپژوهش(.  12رشد حرکتی کودکان وجود دارد )  بررابطه با اثرات چندبُعدی خانه  

کننده و مطلوب رشد در محیط تحریک  سطح ، دنکنای پیشنهاد میطور متقاعد کنندهرشد کودک به

( از نظر  هشتاد تا نود درصدها ) خانهبیشتر    در آمریکا  ،برای مثال  ؛ (25افتد )پشتیبان قوی اتفاق می

های حرکتی ظریف و فضای بازیهای حرکتی درشت، اسباببازیفضای داخلی، تنوع تحریک، اسباب

فراهم خانه،  از  )خارج  دارند  خوب  خیلی  یا  خوب  سطح  26سازهای  با  آموزش  و  والدین  درآمد،   .)

طیف وسیعی از تعامالت و    ،دهندطورکلی، مطالعات نشان می. به(17اند )سازها در خانه مرتبطفراهم

ارائهمحرک خانوادههای  توسط  اسبابشده  و  فیزیکی  فضای  و  ها،  شناختی  حرکتی،  رشد  از  بازی 

( که در این میان با توجه به سبک زندگی کنونی، کودکان  22کنند )اجتماعی کودکان، حمایت می

گذرانند و در تعامل با تجهیزات و فضاهای بازی محیط خانه در  یزمان بیشتری را در محیط خانه م 

ها، شناخت این عوامل و  ساز در فضای خانهتوجه به عوامل فراهم  ،همین اساس   بر  ؛حال رشد هستند

  مطالعاتدر    .استها بر رشد حرکتی و اجتماعی دورة حساس کودکی بسیار مهم  بررسی اثرگذاری آن 

( مطالعاتی انجام شده  19ماه )  42تا    18( و نوزادان  7،  22)ماه    18تا   سهن  بیشتر روی نوزادا  ،پیشین

سازهای  سال با استفاده از پرسشنامة فراهم  10تا    7در دامنة سنی کودکان    پژوهشیاما تاکنون    ،است
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سازهای محیط  راهمفباره  درسال صورت نگرفته است.    10تا    4رشد حرکتی درشت نسخة کودکان  

 ، سازی بر ابعاد رشدی اطالعاتی در دسترس نیستتأثیرگذاری هرکدام از عوامل فراهم  کودکان و نحوة

  سازهای محیطی در رشد کودکانای در این سن انجام نشده است و توجه به فراهممطالعهنیز  تاکنون  

ن ای بیهستیم که آیا رابطه  هاحاضر درپی یافتن پاسخ به این سؤال   پژوهشدر  اهمیت دارد؛ بنابراین

ساز  اجتماعی وجود دارد یا خیر؟ و اینکه کدام عامل فراهممحیط خانه با رشد حرکتی و  سازی در  فراهم

 تواند رشد حرکتی و رشد اجتماعی را پیش بینی کند؟  در محیط خانه می

 

 روش پژوهش
پس  پژوهش  نوع  از  بهحاضر  که  است  همبستگی  روش  به  هدف  رویدادی  با  و  میدانی  صورت 

سال مدارس مناطق شهر تبریز در سال تحصیلی   10تا    7بودن انجام شد. کودکان دبستانی  کاربردی

را1398-1399 پژوهش  این  آماری  دادند  ، جامعة  آن  . تشکیل  بین  ب  81ها  از  تصادفی  هنفر  صورت 

درصد    46درصد دختر و    54شهر تبریز انتخاب شدند که    3و    1رسه دولتی نواحی  ای از سه مدخوشه 

بودند. ح  پسر  تعداد  تحقیقمعیار  متغیرهای  تعداد  نمونه،  بررسی    است  شدهجم  معادله  هر  در  که 

برابر تعداد    10حداقل تعداد حجم نمونه،    ،همبستگی و روش آماری رگرسیون  هایپژوهششود. در  می

بیشتر از این تعداد    مطالعه که حجم نمونه در این    استدر بررسی همان معادله    ش پژوهمتغیرهای  

  10تا    7کودکان با دامنة سنی    ، پژوهشمعیارهای ورود به  برآورد شده است. همچنین معیار تعداد  

اختالالت بینایی یا    با و کودکان    سالم بودند  لحاظسالمت مدرسه از هر    سال بود که با توجه به پروندة

 کنار گذاشته شدند.   مطالعههای جسمی از آسیب 

ترتیب ، بههستند  و اجتماعی  که رشد حرکتی  پژوهشبرای سنجش متغیرهای وابسته )مالک(    :هاابزار

برونینکس آزمون تبحر حرکتی  وایلند 27)  1اوزرتسکی-از  اجتماعی  مقیاس رشد  برای 28)  2( و  ( و 

(  1سازهای رشد حرکتی در محیط خانه شامل  بین( یعنی فراهمتقل )پیشارزیابی چهار متغیر مس

های حرکتی بازی( اسباب4های حرکتی ظریف و بازی( اسباب3، ( انواعی از تحریک2فضای خارجی، 

 استفاده شد.  (29) 3سازهای رشد حرکتی درشتفراهم ةاز پرسشنام ،درشت

)تاوزر-برونینکسآزمون تبحر حرکتی   برونینکس  (:BOTMPسکی   سکی تاوزر-آزمون تبحر حرکتی 

کودکان   حرکتی  عملکرد  که  است  هنجارمرجع  آزمون  ارزیابی    14.5تا    4.5یک مجموعه  را  سـاله 

 
1. Bruininks-oseretsky Test of Motor Proficiency 

2. Wieland 

3. Affordance Gross Motor Development Question 
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تشکیل شده است که   ،بخش جداگانه  46  حاویآزمون  کند. فرم کامل این آزمون از هشت خردهمی

دقیقه زمان نیاز    60تا    45  کامل این آزمون که به  ةاجرای مجموع شود.  صورت انفرادی انجام میبه

های  آزمون برای مهارت های حرکتی درشت، سه خردهآزمون برای سنجش مهارتدارد، از چهار خرده

برای  حرکتی ظریف و یک خرده اندام فوقانی آزمون  این  .  تشکیل شده است  هماهنگی  بروینینکس 

را روی نمونه  نژاد، حجم جامعه و منطق  756امل  ای شآزمون  براساس سن، جنسیت،    ةکودک که 

و روایی آن    0.87    ضریب پایایی بازآزمایی این آزمونجغرافیایی انتخاب شده بودند، استاندارد کرد.  

 .( 27) درصد گزارش شده است 84

های  گیری تواناییی اندازههاوایلند یکی از مقیاس  مقیاس رشد اجتماعی  اجتماعی وایلند:  مقیاس بلوغ

میزان مسئولیترشدیابنده   نیازهای عملی میاست و  تأمین  را در  توانایی فرد  این  پذیری و  سنجد. 

دهد روایی و  اما نتایج مطالعات نشان می  ، گیردسالگی را در بر می  25سنی تولد تا    ةمقیاس گستر

  0.73و پایایی آن    0.81این مقیاس  ایی  رواز قوت بیشتری برخوردار است.    کمترپایایی آن در سنین  

است خرده   117  مقیاساین    .(28)  گزارش شده  یا  مؤلفه  دارای هشت  و  دارد  : استمقیاس  سؤال 

خودیاری عمومی، خودیاری در لباس پوشیدن، خودیاری در غذاخوردن، ارتباط با دیگران، خودتنظیمی 

. اطالعات الزم برای تعیین میزان رشد  ل شغشدن، تحرک بدنی و حرفه و  در رفتارهای خود، اجتماعی

صورت مستقیم از طریق مصاحبه با افرادی که با آزمودنی  تواند بهگانه میدر هریک از موارد هشت

 (. 28) شودآشنایی دارند، کسب 

فراهم درشت  پرسشنامة  حرکتی  رشد  پرسشنامه    : AGMDQ-1سازهای  ارزیابی  بهاین  منظور 

برای محیط خانه، مدرسه، دادهها( رشد حرکتی توسعه )فرصتسازهای  فراهم بازی(  شده )حرکت و 

سال آن استفاده کردیم. این پرسشنامه چهار    10تا    4ها و محله طراحی شده است و ما از نسخة  پارک

های  بازیهای حرکتی ظریف، اسباببازی، اسباب: فضای خارجی، انواعی از تحریکداردمقیاس  خرده

سه و های  ای، مقیاسدرشت. از سه نوع سؤال در آن استفاده شده است: سؤاالت دو گزینه  حرکتی

گزارش   0.93و ثبات درونی    0.91، پایایی آن  0.92لیکرت. ضریب روایی محتوایی این پرسشنامه  چهار  

 (. 13، 29شده است )

اجرا: ال ابتدا هماهنگی  روش  ادارة  برایزم  های  با  مدارس  در  و    حضور  مسئوالآموزش  و  ن پرورش 

و با آگاهی  شد  مراجعه    تبطهای مرمدارس انجام شد. سپس با توجه به شرایط سنی پژوهش به کالس

دانش حرکتی  و  شناختی  رفتاری،  سالمت  دریافت دم  نمونةآموزان،  از  از  پس  شد.  انتخاب  نظر 

ها،  خروجی آزمودنی  نامه از والدین و توضیح روند کار و اعمال عوامل مربوط به شرایط ورود و رضایت

 . ندارزیابی شد پژوهش متغیرهای مدنظر  تبطهای مربا استفاده از آزمون 
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،  1ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بودن دادهتوجه به نرمال  با   ،تجزیه و تحلیل آماری  برای

 افزاربا نرم  0.05در سطح معناداری    3خطیچندگانه  و رگرسیون    2در ادامه از روش همبستگی پیرسون

ساز با رشد حرکتی و سپس رشد  بررسی روابط بین چهار عامل فراهم  برای  23نسخة    4اساسپیاس 

منظور روش رگرسیون چندگانه خطی به روش استاندارد درمورد چهار  اجتماعی استفاده شد. بدین

به کار رفتهدف   پیش.  پژوهش  و  روابط، مدل  بررسی  به  فبینیابتدا  عامل  ساز  راهمکنندگی چهار 

بین( با مهارت حرکتی درشت )متغیر مالک(، سپس مهارت حرکتی ظریف، عنوان متغیرهای پیش)به

 ایت رشد اجتماعی پرداخته شد. هماهنگی اندام فوقانی و درنه
 

 نتایج 
فرضیه بررسی  از  دادهقبل  نرمالها،  نظر  از  آماری  کولموگروف های  آزمون  طریق  از  توزیع،  بودن 

همین اساس    متغیرها نرمال بود و بر  بیشترتوزیع  ،  اسمیرنوف بررسی شدند. نتایج این آزمون نشان داد

 برای   0.05های پارامتری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانة خطی در سطح معناداری  از آزمون 

 بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. 

صورت هبین با متغیرهای مالک ببررسی همبستگی بین متغیرهای پیش  به شماره یکابتدا در جدول  

)مهارت درشت،  جداگانه  حرکتی  رشد  مهارتهای  و  فوقانی  اندام  هماهنگی  ظریف،  حرکتی  های 

پیرسون می آزمون همبستگی  نتایج  به  با توجه  پرداخته شد.  بین متغیرهای    ،توان گفتاجتماعی( 

و مقدار   (P<0.0001)  معناداری  مقدارهای حرکتی درشت با  بازیهای حرکتی درشت و اسبابمهارت

های حرکتی  بازیهای اسبابوجود دارد. همچنین عامل ، همبستگی معنادار و مثبت0.36همبستگی 

اسباب با  بازیدرشت و  مقدار همبستگی  (  P<0.0001)معناداری    مقدار های حرکتی ظریف    0.47و 

 بین سایر متغیرها همبستگی مشاهده نشد.   همبستگی مثبت و معناداری با هم دارند. 

  - 0.20و مقدار همبستگی  (  P=0.03)ا   های حرکتی ظریف و انواع تحریک ببین متغیرهای مهارت

های  بازیهای حرکتی ظریف و اسباب همبستگی معنادار و منفی وجود دارد. بین متغیرهای مهارت

های حرکتی ظریف  و بین متغیرهای مهارت  0.31و مقدار همبستگی  (  P=0.002)حرکتی درشت با  

 
1. Kolmogorov–Smirnov Test 

2. Pearson correlation 

3. Multiple Linear Regression 

4. SPSS 
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، همبستگی معنادار و مثبت  0.35مقدار همبستگی  و    (P=0.001)  های حرکتی ظریف با بازیو اسباب

 وجود دارد.

با   تحریک  انواع  و  فوقانی  اندام  هماهنگی  متغیرهای  مقدار  (  P=0.05)معناداری    مقداربین  با  و 

های حرکتی ظریف بازیو همچنین بین متغیرهای هماهنگی اندام فوقانی و اسباب  0.01همبستگی  

 ، همبستگی معنادار و مثبت وجود دارد. 0.08و مقدار همبستگی ( P=0.008معناداری ) با مقدار

(  P=0.01)  معناداری  مقداربین متغیرهای رشد اجتماعی و فضای فیزیکی با    ، براساس نتایج همبستگی

و  (  P=0.02)    معناداری  مقداربا  ، متغیرهای رشد اجتماعی و انواع تحریک  23/0تگی  و مقدار همبس

مقدار معناداری با  های حرکتی درشت  بازیمتغیرهای رشد اجتماعی و اسباب،  0.21مقدار همبستگی  

(0.01=P  )  با  های حرکتی ظریف  بازیو متغیرهای رشد اجتماعی و اسباب   0.24و مقدار همبستگی

بنابراین   ؛ ، همبستگی معنادار و مثبت وجود دارد0.22و مقدار همبستگی ( P=0.01مقدار معناداری )

 ساز محیطی همبستگی مثبت دارد.متغیر رشد اجتماعی با تمامی عوامل فراهم
 

سازی در محیط خانه( و متغیر مالک بین )چهار عامل فراهمهمبستگی بین متغیرهای پیش -1جدول

تعداد =  اندام فوقانی و رشد اجتماعی( ) های حرکتی ظريف، هماهنگیت، مهارتهای حرکتی درش)مهارت

81) 

Table 1- Correlations between predictor variables (affordance of home 

environment factors) and criterion variable (gross motor skills, fine motor skills, 

Coordination of upper limb & social development) (N=81) 

 متغیرها

Variables 

مهارت حرکتی  

 درشت 

Gross motor 

skills 

مهارت حرکتی  

 ظریف 

Fine motor 

skills 

هماهنگی اندام  

 فوقانی 

Coordination 

of upper limb 

 رشد اجتماعی 

Social 

development 

 . فضای فیزیکی1

1. physical space 
0.02 - 0.02 - 0.02 - 0.21 * 

 . انواع تحریک 2

2. various stimuli 
0.01 0.20- * 0.01 * 0.24 * 

حرکتی  بازیاسباب.  3 های 

 درشت 

3. gross motor toys 

0.36 * 0.31 * 0.36 0.22 * 

اسباب4 حرکتی  بازی.  های 

 ظریف 

4. fine motor toys 

0.08 0.35 * 0.08 * 0.23 * 

0.05≥*P 
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 های حرکتی درشت مهارت

عامل   چهار  رگرسیون  مدل  تحلیل  به  ابتدا  خطی،  چندگانه  رگرسیون  چهار  نتایج  تحلیل  برای 

های حرکتی درشت )متغیر مالک( پرداخته سازی در محیط خانه )متغیرهای پیش بین( با مهارتفراهم

داد  شد. نشان  رگرسیون  واریانس  تحلیل  مقادیر   ،نتایج  با  متغیر  این  برای  مدنظر     مدل 

  تنظیم شده،   Rعنادار و مناسب است. همچنین با توجه به مقدار مجذور  ( مF   ،0.01=P(4و76)=  3.27)

درصد از واریانس   10شده  یعنی مدل انتخاب  ؛درصد است  10توان گفت میزان موفقیت این مدل  می

مدل مناسبی    ،های حرکتی درشتبنابراین مدل برای بررسی مهارت  ؛ کندرا در متغیر مالک توجیه می

سازی در محیط خانه  چهار عامل فراهم  ، دهدنشان می  Durbin-Watson=1.92است. همچنین مقدار  

مهارتبه متغیر  بر  ترکیبی  تأثیر میصورت  درشت  حرکتی  مدل   گذارند.های  معناداری  به  توجه  با 

بین    شماره دو، نتایج جدول    براساس  .شودبررسی میسازی  های فراهمبینی عاملمدنظر توان پیش

  42تای  با قدرت ب( t  ،  0.001=P=3.49)  هایمقدار  های درشت با بازیقط اسباببین فمتغیرهای پیش

یعنی تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر   ؛حرکتی درشت را داردهای  بینی مهارتتوان پیش  ،درصد

 شود.میمنجر های حرکتی درشت در متغیر مهارت 0.42های حرکتی درشت به تغییر بازیاسباب 
 

 های حرکتی درشت بینی برای متغیر مهارت ضرايب پیش -2جدول  

Table 2- Predictive coefficients for the gross motor skills variable 

 متغیرها

Variables 

 ضرايب غیراستاندارد 

Unstandardized 
Coefficients 

 ضرايب استاندارد 

Standardized 
Coefficients  

t 
 

 
P 

B 

خطای  

 استاندارد 

Std. Error 

 بتا

Beta 

 . فضای فیزیکی1

1. physical space 
-0.16 0.23 0.07 - -0.70 0.48 

 . انواع تحریک 2

2. various stimuli 
0.07 0.21 0.03 0.35 0.72 

اسباب3 حرکتی  بازی.  های 
 درشت 

3. gross motor toys 
0.81 0.23 0.42 3.49 0.001 * 

اسباب4 حرکتی  بازی.  های 
 ظریف 

4. fine motor toys 
0.12 - 0.15 -0.09 -0.81 0.41 

                                                                                                                       0.05≥*P    
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 های حرکتی ظريف مهارت

حرکتی ظریف پرداخته شد. در    های بین با مهارتبررسی مدل رگرسیون متغیرهای پیش  در ادامه به

گیریم مدل مدنظر  نتیجه می( F ، 0.002=P(4و76)= 4.81)با توجه به مقادیر بررسی مدل این فرضیه، 

درصد از واریانس    16توان از آن استفاده کرد. همچنین این مدل قابلیت توجیه  معنادار است و می

چهار عامل    ،دهدنشان می  Durbin-Watson=1.54های حرکتی ظریف را دارد. مقدار  متغیر مهارت

 گذارند. رکتی ظریف تأثیر میهای حصورت ترکیبی بر متغیر مهارتسازی در محیط خانه بهفراهم

نتایج رگرسیون چندگانه  در بررسی متغیرهای پیش ،  دهدنشان می(  شماره سه)جدول  خطی  بین، 

پیش اسبابمتغیر  مقدارهای  بازیبین  با  ظریف  حرکتی  پیش(  t   ،  0.01 = P=2.45)های  بینی  توان 

تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر یعنی    ؛ درصد دارد  28های حرکتی ظریف را با قدرت بتای  مهارت

تغییر   0.28  های حرکتی ظریف به اندازه شود که متغیر مهارت های حرکتی ظریف باعث میبازیاسباب 

 کند. 
 

 های حرکتی ظريف بینی برای متغیر مهارتضرايب پیش  -3جدول 

Table 3- Predictive coefficients for the fine motor skills variable 

 متغیرها

Variables 

 ضرايب غیراستاندارد 

Unstandardized 

Coefficients 

 ضرايب استاندارد 

Standardized 

Coefficients  

T 

 
P 

B 

خطای  

 استاندارد 

Std. Error 

 بتا

Beta 

 . فضای فیزیکی1

1. physical space 
-0.20 0.25 -0.08 -0.78 0.43 

 . انواع تحریک 2

2. various stimuli 
-0.39 0.22 -0.18 -1.74 0.08 

اسباب3 حرکتی  بازی.  های 

 درشت 

3. gross motor toys 

0.41 0.24 0.19 1.70 0.09 

اسباب4 حرکتی  بازی.  های 

 ظریف 

4. fine motor toys 

0.42 0.17 0.28 2.45 0.01 * 

                                                                                                                                 0.05≥*P 
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 هماهنگی اندام فوقانی 

پرداخته شد.   بین با هماهنگی اندام فوقانیدل رگرسیون چندگانه متغیرهای پیشبه بررسی م  سپس

ین مدل نیز معنادار و  ( اF  ،  0.01=P(4و76)=  3.45)  براساس نتایج تحلیل واریانس رگرسیون با مقادیر

درصد از واریانس را در   11شده  یعنی مدل انتخاب  ؛درصد است  11مناسب است و میزان موفقیت آن  

اندام فوقانی مدل مناسبی است.    ،کند متغیر مالک توجیه می بنابراین مدل برای بررسی هماهنگی 

ساز محیطی  عوامل فراهم،  توان نتیجه گرفتمی  Durbin-Watson=2.03همچنین با توجه به مقدار  

با توجه   گذارند. صورت ترکیبی بر متغیر مالک یعنی هماهنگی اندام فوقانی تأثیر میبه  پژوهش، مدنظر  

نتایج   . شودبررسی میسازی محیطی  بینی عوامل فراهمدل این فرضیه، توان پیشبودن م به معنادار

)جدول   رگرسیون  چهارآزمون  دادشماره  نشان  فراهم،  (  عوامل  خانه، بین  محیط  در  سازی 

مقداربازیاسباب  با  ظریف  حرکتی  وt ،  0.004=P=2.99)  هایهای  بتای    (  توان   35قدرت  درصد 

های  بازییعنی تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر اسباب رد؛بینی هماهنگی اندام فوقانی را داپیش

 شود. میمنجر  از متغیر هماهنگی اندام فوقانی  0.35حرکتی ظریف به تغییر 
 

 بینی برای متغیر هماهنگی اندام فوقانی ضرايب پیش  -4جدول 

Table 4- Predictive coefficients for the coordination of the upper limb variable 

 متغیرها

Variables 

 ضرايب غیراستاندارد 

Unstandardized 
Coefficients 

 ضرايب استاندارد 

Standardized 
Coefficients  

T 

 
P 

B 

خطای  

 استاندارد 

Std. Error 

 بتا

Beta 

 . فضای فیزیکی1

1. physical space 
-0.10 0.06 -0.19 -1.76 0.08 

 . انواع تحریک 2

2. various stimuli 
0.07 0.05 0.14 -1.38 0.16 

اسباب3 حرکتی  بازی.  های 
 درشت 

3. gross motor toys 
-0.06 0.05 -0.13 -1.12 0.26 

اسباب4 حرکتی  بازی.  های 
 ظریف 

4. fine motor toys 
0.12 0.04 0.35 2.99 0.004 * 

                                                                                                                                0.05≥*P 
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 رشد اجتماعی 

پرداخته شد.    بین با رشد اجتماعیگرسیون چندگانه خطی متغیرهای پیشبه بررسی مدل ر پایان در

گیریم که مدل  نتیجه می(  F ،  0.01=P(4و76)=  3.34)  واریانس رگرسیون، با توجه به مقادیردر تحلیل  

  ، شده نشان دادتنظیم  Rتوان از آن استفاده کرد. همچنین مقدار مجذور  مدنظر نیز معنادار است و می

  درصد از واریانس متغیر رشد اجتماعی را دارد. همچنین مقدار  10مدل این فرضیه قابلیت توجیه  

(1.95=Durbin-Watson)  صورت ترکیبی بر متغیر سازی محیطی بهچهار عامل فراهم،  دهد نشان می

 گذارند. رشد اجتماعی تأثیر می

بین انواع  متغیر پیش  ،دهد( نشان میشماره پنجنتایج رگرسیون )جدول  با توجه به معناداری مدل،  

درصد    20را با قدرت بتای    بینی رشد اجتماعی توان پیش(  =1.92t= ،  0.05Pهای )تحریک با مقدار

شود که متغیر رشد اجتماعی  تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر انواع تحریک باعث می؛ یعنی  دارد

 تغییر کند.  0.20 به اندازه

 
 بینی برای متغیر رشد اجتماعی ضرایب پیش  -5جدول 

Table 5- Predictive coefficients for the social development variable 

 

 متغیرها

Variables 

 غیراستاندارد ضرايب 

Unstandardized 

Coefficients 

 ضرايب استاندارد 

Standardized 

Coefficients  

T 

 
P 

B 

خطای  

 استاندارد 

Std. Error 

 بتا

Beta 

 . فضای فیزیکی1

1. physical space 
1.82 1.24 0.15 1.45 0.14 

 . انواع تحریک 2

2. various stimuli 
2.11 1.09 0.20 1.92 0.05 * 

حرکتی  بازیاسباب.  3 های 

 درشت 

3. gross motor toys 

1.56 1.31 0.15 1.18 0.23 

اسباب4 حرکتی  بازی.  های 

 ظریف 

4. fine motor toys 

0.89 0.85 0.13 1.05 0.29 

                                                                                                                                0.05≥*P 
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 گیریبحث و نتیجه 
سازی در محیط خانه با رشد حرکتی و اجتماعی کودکان  این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین فراهم

پژوهش در زمینة رشد حرکتی نشان دادسال    10تا  7 این  نتایج  فراهم،  انجام شد.  با  عوامل  سازی 

های حرکتی ظریف و هماهنگی اندام فوقانی همبستگی  های حرکتی درشت، مهارتمتغیرهای مهارت

دار مثبتی  و  فراهمد.  نمعنادار  عوامل  بین  اسباباز  عامل  قدرت بازیسازی،  درشت  حرکتی  های 

های حرکتی  بازیهمچنین عامل اسبابدارد.  های حرکتی درشت را  مهارت  از  صد در  42بینی  پیش

درصد از متغیر هماهنگی اندام    35های حرکتی ظریف و  درصد از متغیر مهارت  28ظریف توان تبیین  

(، ذوقی و  18موری و همکاران )(،  17ولدی و گابارد )  مطالعاتنتایج این پژوهش با  فوقانی را دارد.  

ذوقی    هو با مطالع  ست( همسو21پور و همکاران ) ( و کاوسی20نیا و همکاران )(، همایون19همکاران )

سازها در محیط خانه بر رشد  ت. موری و همکاران با بررسی تأثیر فراهمس( ناهمسو13و همکاران )

های  خانه، مهارت  سازها در محیط حرکتی کودکان خردسال در ژاپن، بیان کردند با توجه به اینکه فراهم

گذارند  کنند، بر رشد حرکتی کودک تأثیر میهای حرکتی ظریف را تقویت میحرکتی درشت و مهارت

بیان کردند18) عامل وراثتنه  که  (. ذوقی و همکاران  روند رشد    ،تنها  نیز در  بلکه عوامل محیطی 

از عوامل مؤثر بر رشد حرکتی  سازهای محیطی  بنابراین تأکید بر فراهمند؛  کودکان نوپا نقش مهمی دار

های  سازها بر بهبود مهارتنیا و همکاران دریافتند که فراهم(. همایون 19شود )کودکان محسوب می

الزم است به محیط  ،  نشان دادها  آنهای پژوهش  . یافتهردحرکتی در کودکان اختالل ذهنی تأثیر دا

های حرکتی  سازی در جهت افزایش قابلیتاهمهای مناسب فراز روش  های محیطی و استفادهو توانایی

ویژه داشت و با استفاده از قابلیت محیط از بسیاری از مشکالت این   ی اختالل ذهنی توجه با کودکان  

محیط غنی بر    ،(. ولدی و گابارد مشاهده کردند 20های حرکتی کاست )کودکان در اجرای مهارت

درشت تأثیر مثبت دارد و محیط خانه یکی از  های حرکتی  های حرکتی ظریف و مهارترشد مهارت

تر از همه به تشویق، راهنمایی و  هاست. کودکان به ابتکار، انواع تحریکات و مهمتأثیرگذارترین محیط

که طوری ذوقی و همکاران ناهمسو بود؛ به  هبا نتایج مطالعحاضر  (. نتایج پژوهش  17بازخورد نیاز دارند )

رابطة   ند،ماه انجام داد  42  تا  24  سازها که روی کودکانحرکتی و  فراهم  رشد   دربارهها در پژوهشی  آن 

(. احتماالً  13سازها در محیط خانه و رشد حرکتی مشاهده نکردند )مثبت و معناداری را بین فراهم

  شده تفاوت در ابزار استفادهو    پژوهشهای  سنی نمونه  دلیل تفاوت در ردةانی نتایج بههمخو  نبوداین  

 به کار رفت.  2 آزمون دنورها پژوهش آنکه در   باشد
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گیبسون است.   شناختیبومی  سان شروان  ةمحیطی، نظریبُعد اصلی پویایی زیست  ،توان اذعان داشتمی

یکی  ، که  این نظریه بر تفکر سیستمی متمرکز است و بر تعامالت متقابل ارگانیسم و محیط تأکید دارد

های اجرایی است )مانند ارتباط انسان در محیطنشدنی های تجزیه و تحلیل رفتارهای درکاز مقیاس

نظر گرفته    د یک سیستم درگیبسون، فرد و محیط بای نظر  مطابق با  (.  30)  یط اجرا(حورزشکار با م

هایی که مهارت در آن آموخته  کردن زمینهناپذیرند. اهمیت محیط در فراهمشوند که یک جفت جدایی

های فیزیکی و فرهنگی، یکی از عوامل مهم رشد افراد در  تواند با توجه به اهمیت محیط شود، میمی

  کنندةکند که فرد درکاین نکته تأکید میبودن فرد و محیط به    همچنین دوجانبه   سراسر جهان باشد.

رفتار در محیط است اجراکنندة  آنچه در محیط میازاین   ؛محیط و  تعیین میرو  کند که چه بینیم 

ما می آنچه  انجام دهیم.  پارک  ،بینیمکاری  )مانند  دارد که چه منابعی  بستگی  این  ها،  ها، حیاطبه 

به نقل آوری اطالعات بستگی دارد )وانایی ما در جمعفضاهای باز( در محیط موجود است و سپس به ت

ساز است  منزلة یک فراهمهای عملی افراد بهرابطة بین خصوصیات فیزیکی محیط و توانایی  (.31از  

های انرژی  سازها بر این فرض است که محیط شامل جریانشناختی، نظریة فراهماز دیدگاه بوم  (.32)

های بدنی  (. در فعالیت33کند )که حرکات افراد را تنظیم میکند  می  عملعنوان اطالعاتی  است که به

اطالعات   این  ورزش،  درکطور  بهو  برای   اندشدنیمستقیم  مجری  و  یادگیرنده  افراد  توسط  که 

، طبق  است  دست آمده ه  در تأیید آنچه ب(.  8،  31شوند )آوری میهایشان جمعمحدودکردن فعالیت

منظور تکلیف اجراشده و محیطی که رفتار افراد از طریق توصیف قیودات به  نیز( 1986)نظریة نیوول 

 (. 3، 34) شودشود، به کار گرفته میدر آن تکلیف انجام می

سازی در محیط خانه با رشد اجتماعی  فراهم،  نتایج این پژوهش در زمینة رشد اجتماعی نشان داد

درصد    20بینی  عامل انواع تحریک با قدرت پیشسازی،  رابطة معناداری دارد و از بین عوامل فراهم

رضائی و  فتحی  مطالعاتنتایج این پژوهش با  بینی و تغییر بهرة اجتماعی کودکان را دارد.  قابلیت پیش

( ناهمسوست. 35ذوقی و همکاران )  پژوهش با    وست  ( همسو13( و ذوقی و همکاران )6همکاران )

در زمینة رشد اجتماعی به مقایسة کودکان فعال در فضای باز و   پژوهشیرضائی و همکاران در  فتحی

که فعالیت در هر دو  ایگونهبه ؛نشان داد نتایج تأثیر مثبت و معناداری را .فضای سرپوشیده پرداختند

 شتنعلت دااین تفاوت که فضای باز و طبیعی بهبا    ؛ محیط باعث بهبود رشد اجتماعی کودکان شد

بنابراین این امکان وجود ندارد    ؛سازی محیطی اثر بیشتری بر بهرة اجتماعی کودکان داردشرایط فراهم

هایش تأثیر  محیط بر او و فعالیت  عنوان موجودیت جداگانه از محیط درنظر بگیریم؛ زیراکه انسان را به 

. کودکان نیز در  اندر خود را شکل دهد؛ بنابراین محیط و رفتار به هم مرتبطگونه رفتاگذارد تا اینمی

ذوقی و همکاران   (.  6کنند ) های فضای باز با توجه به شرایط محیطی و اهدافشان فعالیت میفعالیت
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سازی در محیط خانه و رشد اجتماعی  خود همبستگی مثبت و معناداری را بین فراهم پژوهشنیز در 

گونه تأثیر مثبت و  هیچ  اما ذوقی و همکاران  (،13)  ماه مشاهده کردند   42  تا  24دسال  کودکان خر

ناهمسویی  احتماالً دلیل    .( 35)  سازها و رشد اجتماعی مشاهده نکردندارتباط معناداری میان فراهم

یافته و همکاران،  بین  پژوهش ذوقی  و  پژوهش حاضر  ردةهای  تفاوت  انتخابسنی  به  شده در  های 

ماه    42  تا  24خود را روی کودکان    هذوقی و همکاران مطالع  ها مربوط است؛ به این صورت کهشپژوه

 سال بود. 10 تا 7حاضر کودکان  پژوهشآماری  ولی جامعة ،انجام دادند 

شوند. افرادی مانند مربیان، معلمان،  نظر گرفته می  های محیط درعنوان ویژگی افراد دیگر جامعه به

. در زمینة ( 4،  8کنند )سازهای اجتماعی توصیف میعنوان فراهمها، داوران و حریفان را به تیمیهم

ابعاد جسمی و فیزیکی آن با  افراد  اجتماعی  ابعاد  اگر فضای  ارتقای سالمت جامعه،  ها همراه است. 

ها به  عالقة آن  آمیز و پویا باشد و کودکان احساس امنیت کنند،کننده، صلحبازی، اجتماعی، سرگرم

انجام افزایش میبازی و  با  ،  و همکاران دریافتند  1(. گری6یابد )دادن فعالیت بدنی  ارتباط  برقراری 

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

ها بهبود  شدن آن، روند اجتماعیداشته باشدسازها و امتیازات محیطی بیشتری  که فراهم  کنند فعالیت  

 (.  36)  یابدمی

بودن تعداد نمونه، در  هایی دارد که با توجه به کماین پژوهش مانند هر پژوهش دیگری محدودیت

آینده میپژوهش را کنترل کردهای  افزایش تعداد نمونه آن  با  مطالعات  شود در  پیشنهاد می.  توان 

تفاوتتفاوت  آینده و  مختلف  شهرهای  فرهنگی  به  های  توجه  با  شود.  بررسی  نیز  جنسیتی  های 

طولی یا مقطعی با داشتن دورة تمرینی   مطالعاتشود  حاضر، پیشنهاد می پژوهشرویدادی بودن پس

فراهم تأثیرات  بررسی  والدینبرای  سوگیری  کنترل  برای  همچنین  و  شود  انجام  محیطی   ،سازهای 

ازآنجاکه سازها و مقیاس رشد اجتماعی توسط مربیان تکمیل شود.  های مربوط به فراهمپرسشنامه

  برایها(، مواد )های شنا یا رودخانهدر استخر   آب  و  هوا  ،مثالعنوان های محیطی مانند محیط )بهویژگی

های چوبی(،  های زمین، شن و ماسه، گِل و الی، سطح زمین، مسیرهای ترکیبی، کفویژگی  ،مثال

)ب مربیگری  ابزارهای  یا  وسایل  مانند  آدمکمخروط   ،مثالرای  اشیاء  توپها،  کوچک،  اهداف  ها،  ها، 

های بدنسازی( و رویدادها )دروس  های بازی، سالن، زمینهای ورزشیسالن  مانندها )ها(، مکانچوب 

اند،  های عملکردی در نظر گرفته شدهبندی بدن و قابلیتهای بعد از مدرسه( از نظر مقیاسیا باشگاه

 
1. Gray  



1401 تابستان، 48، شماره 14رفتار حرکتی، دوره                                                                                     156

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

عنوان سازها خصوصیات محیطی هستند که بهکنند. فراهمها فراهم میامکانات مختلفی را برای بچه

 به کار روند.   د برای تنظیم رفتارنتوانمی اند و سترسمنابعی برای افراد در د
 

 پیام مقاله 
سازهای محیطی هم در محیط خانه  کردن محیط مناسب برای کودکان و همچنین تقویت فراهمفراهم

یند رشد کودکان در ابعاد مختلف حرکتی و  اتسهیل و تقویت فر  موجبهای آموزشی  و هم در محیط

 شود. اجتماعی می

 تشکر و قدردانی 
بهتر این پژوهش  در انجام هرچهها و همچنین مسئوالن مدارس که ما را  از تمامی کودکان و والدین آن

پایاناین  کنیم.  یاری کردند، تشکر و قدردانی می از  برگرفته  رفتار  ارشد  نامه کارشناسیمقاله  رشته 

های  حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری  باکه    استرشد حرکتی در دانشگاه تبریز    حرکتی گرایش

 .   انجام شده است 1399در سال  شناختی ایران
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