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 چکیده

، تبحر حرکتی و یهوش سازی محیط بر بهرةاثربخشی فراهممیزان  بررسی، اين پژوهشاز انجام هدف 

کودکان  بود. نمونة آماری اين پژوهش همةريه سیستم های پويا ظن براساس ت اجتماعی کودکانمهار

اساس گیری دردسترس و برصورت نمونهبه کودک 111. بودند شهر تهران سالةچهار تا پنجدختر و پسر 

ردی، ف مشخصات نامةتفاده از پرسشبا اس هاگردآوری دادهمعیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. 

مهارت اجتماعی ماتسون،  نامةپرسش، (AHEMD) سازی در خانه برای رشد حرکتیفراهمنامه پرسش

بررسی  برای. انجام شد وزرتسکیا-آزمون هوش ريون، فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی بروينینکس

 ی و مهارت اجتماعی از رگرسیونهوش ة، بهرحرکتی يک از متغیرهای تبحرسازی بر هراثرگذاری فراهم

رت مهااز درصد  12، واريانس تبحر حرکتیاز درصد  19 که . نتايج نشان داداستفاده شد متغیرهتک خطی

                 شودسازی تبیین میفراهموسیلة از واريانس بهرة هوشی کودکان بهدرصد  39های اجتماعی و 

(P = 0.001)حرکتی،  ان تبحر، میزسازی زياداهمفر که با داشتن محیطی با نمرة دهد.اين نتايج نشان می

 يابد.مهارت اجتماعی کودکان افزايش می هوشی و بهرة
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 مقدمه
های ند تا ویژگیادر تعامل با یکدیگر ساختار ژنتیکی و محیطی تشکیل نطفه، دو عامل اصلی زماناز 

 تنگاتنگ از همان آغاز، وراثت و محیط با یکدیگر در ارتباطرا تعیین کنند؛ بنابراین،  رشدی شخص

توسط عوامل محیطی، ارگانیسمی،  ،است رشد رفتار حرکتی کودکی که درحال (.1) هستند

 تنهانهکه  ندهست معتقد شناسانروان بیشتر امروزه (.2) فیزیولوژیکی و ژنتیکی شکل گرفته است

 باهم پیوسته دو این کنند ومی ایفا رشد به دادنشکل در مهمی نقش دو هربلکه  ،تربیت و سرشت

 و زندگی ابتدای در مغز ساختار ریزیپایه کردند بیان 2گراسمن و 1فردریك ،براینعالوه .انددر تعامل

یا  3سازیهم)فرا محیطی شرایط ژنتیك، عوامل بین پویای تعامل از پیوستههمبه مجموعة ازطریق

سازی را بخش بیشتری از فراهم .(3،4)به نقل از آیدمی دستبه تجربه و ایجاد محدودیت محیطی(

توانند میدسترس کودک قرار گیرند، در و چنانچهدهند ها تشکیل میبازییعنی اسبابوسایل بازی 

نوعی است که بتواند بدون هیچ بازی آموزنده اسباب بهترین .وی را ارتقا دهند رشد حرکتی و جسمانی

شوند . والدین تشویق میازی فراهم کندبمحیط محدودیتی تعامل یك شخص بالغ را با یك کودک در 

یسه در مقارا ها و خاک رس( ها، عروسكهای ساده )قالببازیاسبابکودکان فرصت بازی با انواع به 

قدرت  هابازی، این اسبابزیرا ستند، بدهند؛یا از نوع مکانیکی هتری دارند باهایی که بازیبا اسباب

دسترسی دسترسی یا نبود  که توان گفتمی ،بنابراین (؛5)دهند می توسعه خالق را در کودکان فکرت

یکی از اصول اصلی در راستا، درهمین (.6) است، عاملی مهم در رشد کودکان ساز در محیطبه فراهم

جسمانی، شناختی، رفتاری، حرکتی  درشتأثیر شگرفی بر سی رشد این است که تجربیات اولیه شناروان

  .(7)دارند  و اجتماعی کودک

های دیگر حوزههای و تاثیرگذار بر حوزهمهم مبنای اساسی، شد، کارکرد حرکتی های ابتدایی ردر دوره

 درپیوسته رفتار انسانی این سه حیطة  .(8) است اجتماعی عاطفی و شناختی،رشد همچون رشد 

 هاییجنبه به ،کندشناختی که رشد هوشی انسان را بررسی می حیطة ند.اارتباط با یکدیگر و تعامل

ین متخصص ترژان پیاژه برجسته. است مربوط ... و ریاضیات در لهمسئ حل خواندن، مهارت مانند

 که توان گفتبهرة هوش میدر تعریف . رشد، بعد شناختی را بررسی کرده و بر آن تأکید کرده است

رخداد  چگونگی ارزیابی محیطی است. برایبرای زیستن و پیشرفت در هر زمینة زیست توانایی ذهنی

شناسان تنوع تحرکات روانبرخی  (.9کنند )می همکاری یکدیگر با محیط و شناخت مغز، ها،ژن هوش

                                                           
1. Frederic 

2. Grossman   

3. Affordance  
 
 



 17                                                                 ... هوشی بهرة بر محیط سازیفراهم میزان اثربخشیمحمدی: 

 ،لمس کند د ودانند. کودک هر اندازه بیشتر ببیند، بشنوترین عامل محیطی در رشد هوش میرا مهم

بیشتری استفاده از دیگر حواس خود عالقة  کردن وبعدی زندگی به دیدن، شنیدن، لمس هایدر سال

کیفیت و کمیت  های فکری کودک را شناخت وها و محدودیتباید توانایی ؛ البتهدهدمینشان 

عصاب مرکزی و به رشد ناکافی اهای الزم برای رشد . کمبود محرکداد انطباق هاها را با آنمحرک

قشر مغز است،  ویژهنتیجه، شخص از نظر هوش که عملکرد مغز بهشود؛ درمغز منجر می خصوصبه

 مهمی نقش اجتماعی محیط و یادگیرنده میان متقابل کنش، ویگوتسکی به اعتقاد .کندرشد کافی نمی

 شناختی رشد در محیط نقش بر پردازاننظریه کیدتأ به توجه با ،بنابراین ؛کودک دارد شناختی رشد در

 کودک ذهنی افزایش فرایندهای و تحریك منظوربه را کافی امکانات و شرایط باید محیط کودک،

 هیجانی هوش مقایسة هدف با در پژوهشی( 11)آبادی هاشم قنبری ،نمونهعنوانهب ؛(10) کند فراهم

 از معناداری طوربه عادی کودکان کهبه این نتیجه رسید  عادی کودکان با پرورشگاهی کودکان در

 را بهتری عاطفی روابط و هستندبرخوردار  پرورشگاهی کودکان به نسبت بیشتری هیجانی هوش

بررسی  به (12) همکاران و 1وتئمیکول یدر پژوهش .کنندمی تجربه پرورشگاهی کودکان به نسبت

سازهای فراهم کردند که گزارش هاند. آنناختی و حرکتی نوزادان پرداخترشد شثیر محیط خانه بر تأ

 .مثبت بر توانایی حرکتی و رفتار شناختی بعدی در کودکان داشته باشند یثیرتوانند تأحرکتی می

 محل مانند گوناگون محیطی که عواملنشان داد  (13و همکاران ) 2ماخاریا نتایج پژوهش ،چنینهم

 زندگی کیفیت بر زیادی حد تا تحصیالت و والدین شغل خانواده، درآمد فیزیکی، هایتمرین اقامت،

 ژنتیکی توانایی به بتواند تا شود ارائه مطلوب یمحیط باید برای کودک رو،ازاین ؛دنگذارمی تأثیر کودک

 قبل زمانی دورة از که محیطی و ژنتیکی عواملواسطة به کودک هوش فاکتور .یابد دست خود کامل

اجتماعی سی و های احسابه جنبه طور عمدهعاطفی به حیطةدر  شود.می تعیین شود،می آغاز تولد از

 اجتماعی هایواکنش ،هاهیجان عواطف، شخصیت در که است تغییراتیو شود رشد انسان پرداخته می

 همساالن با رابطه در فرد قابلیت و خودسودمندی احساس مانند هاییجنبه. دهدمی روی ارتباطی و

 و آشنایی همچنین و مساعد محیط کردنفراهم(. 14)هستند  رشدی هایحیطه این از هایینمونه

 حال زندگی کیفیت در بااهمیتی بسیار نقش اجتماعی تحول و پرورش در مناسب هایروش از استفاده

 از اطاعت همیاری، روابط، پایداری در اجتماعی، هایمهارت دارای کودکان .دندار کودکان آیندة و

کنند تر عمل میموفق خود منفی احساسات مهار لزوم صورت در و دیگران به بودنحساس قوانین،

(15.)  

                                                           
1. Miquelote 

2. Makharia   
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 رفتارهای ،فرهنگ محیط، وراثت، گوناگون عوامل تأثیرتحت کودکان اجتماعی تحول است بدیهی

نشان  (17)به نقل از  و همکاران 1وودهی (.16) گیردمی قرار آموزشی هایبرنامه و معلمان والدین،

ی که در محیط در مقایسه با کودکانشوند، روزی نگهداری مینههای شباکودکانی که در محیط دادند

 ؛تر هستندماندههنی، عاطفی، اجتماعی و زبانی عقبذجسمانی، شوند، از نظر رشد خانواده نگهداری می

 فرهنگ، محیط، وراثت، عوامل گوناگون تأثیرتحت کودکان اجتماعی تحولکه توان گفت میبنابراین، 

 قرار آموزشی هایبرنامه معلمان و رفتار همساالن، و نژادهاهم با روابط والدین، رفتارهای و بازخورد

 بر باغمحیط  در بازی سازیفراهم (18)و همکاران  2هارجو الکسو ،در این رابطه (.16گیرد )می

محیط که  داد نشان نتایج .ی کردندبررس سالة فنالندی 12کودکان هفت تا  اجتماعی را در یادگیری

، درنتیجه ؛کندمی غنی گوناگون هایمکان در فراوان مواد ارائة وسیلةهب را اجتماعی انفعاالت و فعل باغ

 طورهب و دهد سوق بهینه رشد به تقریبی طورهب را کودکان باغ محیط در فعالیت رسد نظرمیبه

 دهدمی ارائه اجتماعی یادگیری هایفرصت برایرا  روانی هایموقعیت باغ یك متنوع منابع گسترده

 نظر از ،کنندمی بازی خالقانه بازی هایزمین در که نوپا کودکان دریافت (19) 3سیرک(. 14، 18)

 دانش .تر هستندبهبودیافته تخیل و کالمی، اجتماعی هایمهارت و بصری هایحرکت یکپارچگی

 و آتامطالعة . کندمی اشاره رفتارها و احساسات بر جسمانی محیط اثرگذاری به محیط شناسیروان

 دراختیارداشتن نظیر شاخصه چندین ترکیب حاصل ثرمؤ آموزشکه  نشان داد( 20به نقل از) 4دنیز

همکاران  و 5فریتز. است نور و رنگ هوا، جاییهجاب صدا، و سر میزان آموزان،دانش برای کافی فضای

. پرداختند خانه در حرکتی سازیفراهم ارائة و خانواده اقتصادی و اجتماعی وضعیت بررسی ( به6)

 بر خانه محیط در سازیفراهم ارائة در اقتصادی-وضعیت اجتماعی هایشاخص که داد نشان نتایج

 دارند کودکانی تر،پایین اقتصادی -وضعیت اجتماعی با هاییخانواده طورکلی،به .دارند ثیرتأ نوزادان

 اینشانه ندنتوامی هامشاهده این. کرد خواهند عمل کودکان عمومی رشد استانداردهای از ترپایین که

 ،همچنین د.نباش خانواده درآمد و والدین تحصیالت/اجتماعی طبقة و حرکتی رشد بین وجود رابطه از

 در کودکان حرکتی رشد بر خانه محیط سازیفراهم تأثیر در زمینة ( پژوهشی4و همکاران ) 6موری

  .دادند انجام ژاپن

                                                           
1. Haywood 

2. Laaksoharju 

3. Yerkes   

4. Auta & Denies 

5. Freitas  

6. Mori  
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 کودکانی برای ،1برای رشد حرکتی نوزادان در خانه سازیمقیاس فراهم هایکه نمره داد نشان نتایج

 در ایتجربه هیچ هاآن والدین که کودکانی با مقایسه در ،داشتند بدنی فعالیت تجربة هاآن والدین که

 هایمقیاسخرده در بیشتر هاینمره با والدین بدنی فعالیت سطح. بود بیشتر ،نداشتند بدنی فعالیت

 و جسمانی محیطدو  هرکه  دهدمی نشان نتایج این .داشت ارتباط درشت حرکتی و ظریف حرکتی

 .هستند کودک حرکتیتبحر  پیشرفت بر خانه تأثیرات از( پرستار و مادر، پدر تجربة) اجتماعی-روانی

 مناسب هایمحرک و آموزش اگرکه  ندهست معتقد و متخصصان رشد حرکتی نظرانصاحب ،عالوهبه

 ر تغییرپذیریب کمتری تأثیر تحریکات همین بعدی هایدوره در نشود، ارائه کودکان به دوره این در

گذاری نوع ثیرکه بیانگر تأ های پژوهشگرانبه غیر از یافته (.21داشت ) خواهند کودک و رشد بهینة

کودکان هوشی در  های اجتماعی و بهرةهای حرکتی، مهارتلیتساز محیط خانه یا مهد بر قابفراهم

د. نکنابعاد گوناگون رشد تأکید میر بر اهمیت محیط د نیزهای رشدی است، مبانی نظری و دیدگاه

کند می فراهم است، لوازم و مراحل آن را مشارکتی هایخلق بازی و یك منبع برای ایجاد تخیل محیط

هایی که یکی از دیدگاهد. بگذار ثیررکتی، شناختی و اجتماعی کودکان تأهای حتواند بر ویژگیو می

کننده کننده یا منعن عامل تسهیلعنواسازهای محیطی را بهیر از ژنتیك و فرد، محیط و فراهمبه غ

که یکی دارد  وجود شاخة متفاوت دو دیدگاه این در شناختی است.کند، دیدگاه بومرشد معرفی میدر 

در  .دارد سروکار حرکتی هماهنگی و کنترل با دیگری و دارد تمرکزهای رفتاری و آمایه ادراک بر

(. 1شود )تأکید می سازهابر فراهم عمل-پرداز دیدگاه ادراکعنوان نظریههای گیبسون بهپژوهش

ر ... د مکان وایی برای عمل هستند که اشیاء، هفرصت سازهاراهمف»کند بیان می( 4به نقل از) 2هیروز

 «.کنندمحیط برای موجود زنده فراهم می

شوند. این سازها محسوب میهایی از فراهماستخر شنا نمونه های منزل وها، پلهبازیاسباب 

 دیدگاه براساس(. 2)روند شمار میبه و اجتماعی هایی برای رشد حرکتیمحرکها سازفراهم

 هایسیستم بلکه نیست؛ سیستم یك رشد حاصل تنهاحرکتی،  های مهارت های پویا، رشدسیستم

 تر،دقیق طوربه یاها سیستم این بین متقابل اثر. دارند نقش آن در بدن از خارج و درون در متعددی

که با توجه به این شود. می حرکتی رفتارهای ظاهرشدن باعث تکلیف و محیط فرد، بین متقابل اثر

خود طور خودبهبه های درون بدنود دارد، سیستمهای بسیار زیادی وجبرای اجرای یك حرکت روش

، حرکت حاصل خودسازمانی بنابراین کنند؛ها را محدود میو تعداد انتخاب شوندباهم هماهنگ می

که  ندهست طرفداران این دیدگاه معتقد های بدن، ماهیت محیط و نیازهای تکلیف است.سیستم

چند سیستم  یکه در یك رفتار حرکتورتیصهای متفاوت بدن یکسان نیست. درسرعت رشد سیستم

                                                           
1. Home-Based Scale for Infant Motor Development 

2. Heroes 
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ظاهر تار حرکتی رفآن معینی از رشد نرسند،  ها به درجةیر باشند، تا وقتی تمام این سیستمخاص درگ

رشد کودک  ردسازها ، مطالعات درخور توجهی در زمینة نقش فراهمهای اخیردههدر  .نخواهد شد

سازی محیط بر رشد فراهمودی در ایران به تأثیر معد هایحال، در پژوهشانجام شده است؛ بااین

 رشد کودکابعاد متفاوت ر سازی محیط دفراهمبا توجه به اهمیت  ،بنابراین ؛کودک پرداخته شده است

سازی محیط آیا فراهم بررسی کنیم شدیمبر آن ، های حساس رشدهای فرصت در دورهو وجود دریچه

 شود؟حرکتی، شناختی و اجتماعی کودک مؤثر واقع می بر رشد
 

 پژوهشروش 
دامنة  باران دختر و پسر شهر تهکودکان  همبستگی بود.-توصیفیروش اجرای این پژوهش از نوع 

 111برای اجرای پژوهش  .ندتشکیل دادجامعة آماری پژوهش حاضر را  سالسنی چهار تا شش 

ای سالمت راین کودکان دا همة انتخاب شدند.دسترس با توجه به معیارهای ورود به مطالعه درکودک 

ها نامهبرای هریك از والدین درمورد پژوهش، ضرورت انجام آن و نحوة تکمیل پرسشکامل بودند. 

 توضیح داده شد.

تولد،  فاکتورهایی چون سن، قد و وزن هنگامشامل  نامهاین پرسش :مشخصات فردی نامةپرسش

... بود  بیماری و سابقةیط شغلی والدین، محل زندگی، ، تحصیالت و شرااقتصادی-وضعیت اجتماعی

آمده ازطریق دستهبعد با توجه به اطالعات ب در مرحلة .دادندبایست اولیا به آن پاسخ میکه می

 بودند. که دارای شرایط ورود به پژوهش  مشخصات فردی کودکانی انتخاب شدند نامةپرسش

 کودکان اجتماعی هایمهارت ارزیابی برای نامهپرسش این :1ماتسون اجتماعی مهارت نامةپرسش

 گوییپاسخ برای که است آموزدانش و مربی والد، فرم سه دارای مقیاس این. شد استفاده ،والدین توسط

یك  نمره ةدامن با لیکرت نوع از ایدرجهپنج شاخص یك براساس را خود پاسخ آزمودنی

دارای پنج  مربی فرم و السؤ 55 دارای والد فرم. کندمی مشخص (همیشه)تا پنج ( وقتهیچ/هرگز)

 اجتماعی هایمهارت سنجش آن هدف. است ماتسون اجتماعی مهارت اصلی عاملپنج  از کلی السؤ

 تکانشی، رفتارهای پرخاشگری، غیراجتماعی، رفتارهای مناسب، اجتماعی هایمهارت) گوناگون ابعاد از

و  ماتسون 1983 سال در .است (همساالن با رابطه و داشتن خود به زیاد اطمینان ،طلبی برتری

و  یوسفیو  کردند تدوین نوجوانان و کودکان اجتماعی مهارت سنجش برایرا  مقیاس این همکاران

 و  کرونباخ آلفای از الگوی و با استفادهکردند  ترجمهآن را به فارسی  1381در سال  (22) خیر

                                                           
1. Matson 
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 تحلیل روش از استفاده با پژوهشگران این. شد مشخص درصد 86 با معادل آن اعتبار ضریب ،تصنیف

 .کردندیید و تأ سنجش نیز را مقیاس روایی عامل،

 هک شد گرفته کارهب هاآزمودنی هوشی بهرة سنجش برای آزمون این :ريون هوشی بهرة آزمون 

 قشن باید و آزمودنی است شده حذف قسمتی هااز آن در هریكکه  است طرح یا ماتریس 60 شامل

 اییت 12 سریپنج  به آزمون هایماده .کند پیدا متفاوت شش یا هشت گزینة از بین را شدهحذف

نها آ همه در دنظرم اصول یابد، ولیمی افزایش تدریجهب هاآن دشواری سطحکه  است شده تقسیم

 آزمون ینا برای را (%95)و ( %94) و اعتبار روایی (23)به نقل از سوینن  و یکسان است. ستینین

 پرورشی معاونت تحقیق و در دفتر مشاوره چنین هم. اند نموده گزارش بلژیکی ای مدرسه درکودکان

 نرم و یهنجاریاب در ایران همکاران و فراهانی نقی محمد توسط1372 درسال پرورش و آموزش وزارت

 20فلولدز وریون،1948 ریون گسترده مطالعات از .است گردیده مشخص هر استان به مربوط

 (.23است ) آمده بدست( سال30زیر) جوان های با آزمودنی %93تا %83 باضریب روایی1948

از فرم کوتاه آزمون گیری تبحر حرکتی برای اندازه :1اوزرتسکی-فرم کوتاه آزمون بروئنینکز

 ها و نحوةآزمودنی کامل وآشنایی درک از اطمینان کسب منظور. بهاستفاده شد اوزرتسکی-بروئنینکز

 آزمودنی هر بار برای چند و عملی کالمی صورتبه الزم ها، نکاتگیریاز اندازه قبل آزمون اجرای

 5/14چهار تا های حرکتی در افراد وسیعی از مهارتاین آزمون برای سنجش دامنة . شد داده توضیح

 ماده 14که این ای است ماده 14آزمون آزمون دارای هشت خردهشود. فرم کوتاه این سال استفاده می

ای ف بررسی خالصهکه هدرود کار میبهو در مواقعی  مادة مربوط به فرم این آزمون است 46بخشی از 

ضریب پایایی این آزمون برای  تا امکان ارزیابی سریع را فراهم کند.عمومی حرکت باشد  از مهارت

دار است. روایی از ثبات درونی باالیی برخوردلیل، همیناست و به 97/0و برای دختران  96/0پسران 

 86/0و در نوع کوتاه  87/0آزمون مجدد در نوع طوالنی این آزمون دارای ضریب همبستگی –آزمون

  (.24) است

چهار تا  سازی محیط برای کودکانبرای سنجش میزان فراهم: 2سازی محیطنامة فراهمپرسش

سازی برای رشد حرکتی مقیاس فراهمسازی محیط استفاده شد. نامة فراهماز پرسش سالشش 

سازی در محیط زندگی ی و کیفی عواملی همچون فراهمخودسنجی است که برای سنجش کمّمقیاسی 

شده است. این ابزار براساس دیدگاه  توسعه داده ،کنده تقویت رشد حرکتی کودکان کمك میکه ب

یك بخش درمورد  ، دارایمبنای رشد حرکتی دوران اولیه کودکان استبرتهیه شده است که معاصر 

                                                           
1. Brief form of Bruininks- Oseretsky Test   

2. Affordances in Environment for Motor Development–Infant Scale 
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های فعالیتدسترس و های دربازی، اسبابجسمانیخانواده و سه بخش فضای های کودک و ویژگی

اساس متغیرهای موردبررسی بر. ستاهسازیهای محیط زندگی و فراهمدرمورد ویژگیروزمره 

تنوع های ظریف و بازیهای درشت، اسباببازیی فضای داخلی، فضای خارجی، اسبابمعیارها

پرتغال و آمریکا  خانوادة اهل ایاالت متحدة 321استفاده از این ابزار با  اند.بندی شدهتحریکات طبقه

 گابارد. بود 85/0 با برابر دهی. پایایی خودگزارشگزارش شدبرای کل مقیاس  93/0. پایایی بررسی شد

سازی فراهمابزاری معتبر و درخور اطمینان برای سنجش نحوة  AHEMD کهبیان کردند   1و همکاران

سازی در محیط نامة فراهمدر پژوهش حاضر پرسش. (2) است برای کودکان حرکات در محیط خانه

ال کاهش یافت. پایایی این سؤ 56سؤال به  71شد و از سال انطباق داده برای کودکان چهار تا شش 

دست به 89/0 برابر با سال با استفاده از ضریب آلفای کرونباخنامه در بین کودکان چهار تا شش پرسش

. برای ه از نظر متخصصان رشد حرکتی تأیید شدبا استفاد ییروایی صوری و محتوا ،آمد. همچنین

تفاوت  که ادها نشان داستفاده شد. یافته اوزرتسکی-فرم کوتاه آزمون بروئنینکزبررسی روایی سازه از 

 (.P < 0.05سازی متفاوت معنادار است )های فراهمهایی با نمرههای این آزمون در محیطبین مؤلفه

آزمون رگرسیون  از آماری هایفرضیه آزمون برای و توصیفی آمار از هادهدا تلخیص و بندیطبقه برای

 گرفت انجام 21نسخة   2.اس.اس.پیاس. افزاراستفاده از نرم با هاداده وتحلیلشد. تجزیه استفاده خطی

  نظر گرفته شد.در( P < 0.05) متغیرها همةبرای  معناداری سطح و
 

 نتایج
سازی، تبحر حرکتی، بهرة هوشی هممیانگین و انحراف استاندارد متغیرهای فرادر جدول شمارة یك، 

 ارائه شده است. در کودکان های اجتماعی و مهارت
 

های سازی، تبحر حرکتی، بهرة هوشی و مهارتانحراف استاندارد متغیرهای فراهممیانگین و  -1 جدول

 اجتماعی

 مهارت اجتماعی هوشی بهرة تبحر حرکتی سازیفراهم متغیر

 13/17 01/104 86/31 78/107 میانگین

 24/3 95/29 78/8 90/39 انحراف استاندارد
 

های اجتماعی وشی و مهارتحرکتی، بهرة ه های متغیرهای تبحرشمارة دو همبستگی نمرهدر جدول 

 سازی ارائه شده است. فراهم با
 

                                                           
1. Gabbard   

2. SPSS 
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 سازیهای اجتماعی با فراهمهای متغیرهای تبحر حرکتی، بهرة هوشی و مهارتهمبستگی نمره -2 جدول

 

که بین متغیرهای تبحر حرکتی، بهرة هوشی و  دهدشده در جدول شمارة دو نشان میهای ارائهیافته

ود دارد و با افزایش سازی محیط همبستگی مثبت و معنادار وجهای اجتماعی با نمرة فراهممهارت

 یابد. اجتماعی کودکان افزایش میهای رتحرکتی و مها سازی میزان بهرة هوشی، تبحرنمرة فراهم

های اجتماعی متغیرهای تبحر حرکتی، بهرة هوشی و مهارتسازی محیط بر برای تعیین میزان فراهم

استفاده از  هش حاضر برایپژویکی از مفروضاتی که در  استفاده شد. متغیرهخطی تكاز رگرسیون 

شده توسط بینیقادیر واقعی و مقادیر پیشت بین مخطاها )تفاو، استقالل گرفترگرسیون مدنظر قرار 

. دشبرای بررسی استقالل خطاها از آزمون دوربین واتسون استفاده  .بود رگرسیون( از یکدیگر ةمعادل

در  همبستگی بین خطاهانبود  به معنی ،گرفتقرار  5/2تا  5/1 ةدر باز که مقدار این آمارهازآنجایی

 .(< P 0.05) بود پژوهش حاضر

ادار است ـعنـشده ممشاهده Fت، مقدار ـنشان داده شده اس سهشـمارة دول ـکه در جگـونهانـهم

(P = 0.001ضریب تأثیر متغیر فراهم .) سازی(t= 5.02 , 0.095 B =) سازی با که فراهمدهد نشان می

بینی کند. نتایج پیش به تبحر حرکتی را در کودکان تواند تغییرات مربوطدرصد می 9/99اطمینان 

وسیلة از واریانس تبحر حرکتی کودکان بهدرصد  19است که آمده بیانگر این دستضریب تعیین به

زان تبحر حرکتی کودکان ، میسازی زیادشود. با داشتن محیطی با نمرة فراهمسازی تبیین میفراهم

 یابد.افزایش می
 

 سازیهای آماری رگرسیون تأثیر فراهممشخصه خالصة مدل رگرسیون، تحلیل واريانس و -3جدول 

 کودکان بر تبحر حرکتی

 

 متغیر
 مهارت اجتماعی تبحر حرکتی بهرة هوشی

P (r) P (r) P (r) 

 001/0( 34/0) 001/0 (43/0) 001/0( 63/0) سازی محیطفراهم

 B SEB Beta T P متغیر

 001/0 89/9 ----------- 18/2 57/21 مقدار ثابت

 001/0 02/5 43/0 019/0 095/0 تبحر حرکتی

 SS Df Ms F P R 2R SE مدل

 95/7 19/0 43/0 001/0 23/25 36/1594 1 36/1594 رگرسیون

      33/6889 109 32/6889 ماندهباقی
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 سازی با تبحر حرکتی در کودکانهای فراهمپراکندگی ارتباط نمره -1 شکل

 

(. ضریب P = 0.001) شده معنادار استمشاهده Fشمارة چهار، مقدار شده در جدول براساس نتایج ارائه

تواند تغییرات مربوط درصد می 9/99سازی با اطمینان که فراهمدهد نشان می سازیتأثیر متغیر فراهم

است آمده بیانگر این دستبینی کند. نتایج ضریب تعیین بههای اجتماعی را در کودکان پیشبه مهارت

داشتن محیطی شود. با سازی تبیین میوسیلة فراهمهای اجتماعی کودکان بهاز مهارتدرصد  12که 

 یابد.های اجتماعی کودکان افزایش میزیاد، میزان مهارت سازیبا نمرة فراهم
 

سازی بر های آماری رگرسیون تأثیر فراهمرگرسیون، تحلیل واريانس و مشخصه مدلخالصة  -4جدول 

 مهارت اجتماعی کودکان

 SS Df Ms F P R 2R SE مدل

 27/132 1 27/132 رگرسیون
14/14 001/0 34/0 12/0 05/3 

 36/9 109 97/1019 ماندهباقی
 

 B SEB Beta T P متغیر

 001/0 87/16 ----------- 84/0 16/14 مقدار ثابت

 001/0 76/3 339/0 007/0 027/0 مهارت اجتماعی
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 سازی با مهارت اجتماعی در کودکانهای فراهمپراکندگی ارتباط نمره -2 شکل

 

(. P = 0.001)شده معنادار است مشاهده Fمقدار  ،شودمالحظه می پنجشمارة که در جدول گونههمان

 9/99سازی با اطمینان که فراهمدهد نشان می (= t= 8.37 B , 0.47)سازی ضریب تأثیر متغیر فراهم

بینی کند. نتایج ضریب تعیین تواند تغییرات مربوط به بهرة هوشی را در کودکان پیشدرصد می

سازی تبیین وسیلة فراهماز واریانس بهرة هوشی کودکان بهدرصد  39است که آمده بیانگر این دستبه

 یابد.سازی زیاد، میزان بهرة هوشی کودکان افزایش میبا نمرة فراهم شود. با داشتن محیطیمی

 

 سازی بر بهرةهای آماری رگرسیون تأثیر فراهمرگرسیون، تحلیل واريانس و مشخصه مدل خالصة -5جدول 

 هوشی کودکان

 SS Df Ms F P R 2R SE مدل

 76/38601 1 76/38601 رگرسیون
05/70 001/0 63/0 39/0 47/23 

 07/551 109 22/60067 ماندهباقی
 

 B SEB Beta T P متغیر

 001/0 29/8 ---------- 44/6 41/53 مقدار ثابت

 001/0 37/8 63/0 056/0 47/0 هوشی ةبهر
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 ودکانکهوشی در  سازی با بهرةهای فراهمراکندگی ارتباط نمرهپ -3 شکل

 

 گیریحث و نتیجهب
حرکتی و مهارت حر هوشی، تب سازی محیط بر بهرةاثربخشی میزان فراهمپژوهش حاضر با هدف 

با داشتن انجام شد. نتایج نشان داد که های پویا نظریة سیستمبررسی  منظوراجتماعی کودکان به

های یابد. این یافته با یافتهسازی زیاد، میزان تبحر حرکتی کودکان افزایش میبا نمرة فراهممحیطی 

(، 42) 1(، بجورگن52) و همکاران والیتی(، 6) ، فریتز و همکاران(4موری و همکاران ) هایپژوهش

 (4) . موری و همکارانهمسوست (28) جعفری و( 26) (، رضائیان و همکاران27) و همکاران قرایی

های بازیو اسبابهای حرکتی ظریف بازیدسترسی کودکان به اسبابتأثیر قوی به در پژوهش خود 

(، 6) فریتز و همکارانبراساس نظر  ،چنینهم .دست یافتندرکتی درشت بر پیشرفت حرکتی کودک ح

استانداردهای رشد تر از کودکانی دارند که پایینتر پاییناقتصادی -وضعیت اجتماعیهایی با خانواده

لحاظ تر بههای باالهای کمتری را نسبت به خانوادهبازیاسباب ،زیرا ؛عمومی کودکان عمل خواهند کرد

به بررسی در پژوهشی ( 25) عمار و همکاران. کنندبرای کودکان خود فراهم می اجتماعی،-اقتصادی

 .در دو فرهنگ متفاوت آمریکا و لبنان پرداختند AHEMD-SRسازی خانه با استفاده از تأثیر فراهم

در  (24بجورگن ). کید داشتتأکودکان  سازی در رشدبر نقش سطح تحصیالت و فراهمنتایج پژوهش 

ی باز بر سطح فعالیت بدنی سازی در دو محیط مختلف فضاژوهشی با هدف بررسی چگونگی فراهمپ

                                                           
1. BJørgen 
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 ،دیگرهای پژوهش . دردست یافت های بازیطدر مح سازیارتباط فعالیت بدنی با فراهمبه ، کودکان

، رضائیان و (سازی محیطارتقای بهینه در سطح رشدی با غنیبررسی ) (25والیتی و همکاران )

قرایی و ، (شیرخواران ظریف حرکتی تکامل سن بر تکاملی تحریك بستة ثیرأتبررسی )( 26همکاران )

های حرکتی عنوان عاملی مثبت در رشد مهارتبهنقش شرایط محیطی و تجربه  بررسی)( 27همکاران )

های ازطریق بازی دبستانیپیش کودکان اجتماعی رشد افزایشبر ( 28) جعفری و (ای و بنیادیپایه

 خودخودبه صورتبه کودکان رشدی مراحل در حرکتی هایمهارت پیشرفت دست یافتند. آموزشی

 قرار و خانواده کودک زندگیسبك  و فعالیت محیطی، عوامل تأثیرتحت شدتبهبلکه  ؛شودانجام نمی

 حرکتی هایمهارت اجرای و فعال زندگی سبك بین معتقد است 1جی گراف. (29)به نقل از گیردمی

 حرکتی ایهانجام فعالیت به فراغت اوقات در که کودکانی به باور وی،. دارد وجود زیاد ارتباط درشت

 .(31) کنندمی کسب حرکتی تبحر در بهتری نتایج ،پردازندمی

های با نمرة محیطدر  های اجتماعی کودکانکه میزان مهارتنشان داد حاضر عالوه، نتایج پژوهش به

، (18های الکسو هارجو و همکاران )های پژوهشیابد. این یافته با یافتهش میسازی زیاد، افزایفراهم

رجو و . الکسو هاهمخوان است( 32( و داودی )31ابری و همکاران )(، 30) سادات منصوری و مجاب

 انفعاالت و فعلدر باغ،  فراوان مواد ارائةدر پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که همکاران 

 اعیاجتم رشد بین معناداری تفاوتسادات منصوری و مجاب . کندمی کودکان را غنی اجتماعی

 در کودکان ترغنی محیط بر تأثیرابری و همکاران  را گزارش کردند. و نرفته رفتهمهدکودک کودکانی

بر اودی د، چنین. همدست یافتند از این خدمات نابرخوردار برخوردار ازخدمات مهد نسبت به کودکان

های ز پژوهشا پژوهشگران یاد شده. کید کردأت ابتدایی آموزاندانش یاجتماع روابط بر مهدکودک ثیرأت

یافته های  ، امااجتماعی داردرشد مهارت ر که محیط تأثیر بسزایی ب به این نتیجه دست یافتندد خو

 نبوددلیل هب این ناهمخوانی احتماالً( ناهمخوان است. 33ذوقی و همکاران ) هاییافته با آن ها

 ،همچنینگذارد. شدن کودکان تأثیر میمیزان اجتماعیعاطفی والدین کودک است که بر های ویژگی

نتایج به است که  از زبان و گفتار نحوة استفادة درستر دتربیتی والدین در زمینة نداشتن تخصص

 ایژهوی و بحرانی زمان تکامل اجتماعی برای که است شده روشن امروزه است. شدهمنجر فاوتی تم

 رد وبگی شکل کودک در اجتماعی رفتارهای اساس باید دریچة فرصت است که این در و دارد وجود

  (.32) کند برقرار مناسبی اجتماعی تعامل تواندمی کودک که است آن از پس

 و اجتماعی رشد لحاظ از دوره این. است گیسالشش زیر هایسال زندگی، دوران مهم مراحل از یکی

 اجتماعی رفتار تصحیح و اصالح دورة را آن باید که دارد اهمیت چنان آن آیندة کودک در سازگاری

                                                           
1. G Graph 
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های ه این نتیجه دست یافتند که مهارت( در پژوهش خود ب43) 1ارینبری و  .گذاری کردنام کودکان

 اجتماعی روابط در ترکوچك کودکان و هستند رشددرحال اولیه هایسال در طور متوسطاجتماعی به

 داده نشان هادر پژوهش ،ازطرفی برخوردار هستند. تربزرگ کودکان به نسبت کیفیت بیشتری خود از

 و مربی ارتباط بین دارند. کودکان اجتماعی رشد در مهمی کودک نقشکه مربیان مهد استشده 

 ،بنابرایندارد؛  را والدین و کودک بین نزدیك و مثبت روابط عملکرد و خواص از بسیاریکودک 

 کودکان اجتماعی رشد برای روابط، این به شدنقائل ارزش یاباال  کیفیت با روابط از کردنپشتیبانی

 مدرسه از پیش از کودکان اجتماعی هایمهارت مثبت رشدکه  گفت توانمی ،الزم است. درمجموع

 سزایی در این زمینه ایفا کند.تواند نقش بکودک میدارد و مهد وجود

سازی زیاد، میزان بهرة هوشی کودکان که با داشتن محیطی با نمرة فراهمنتایج پژوهش نشان داد 

میکولئوت و ، (11)آبادی هاشم قنبریهای پژوهشهای با یافته پژوهش حاضر یافته یابد.میافزایش 

، محمدیان (36همکاران ) و ، آقاجانی(35)آباد غنایی چمن(، 13(، ماخاریا و همکاران )12همکاران )

 همخوان است. (37)به نقل ازو همکاران  3نواکوسکا و (38و همکاران ) 2(، فاسیال قاضی37)

پرورشگاهی نشان داد که کودکان عادی نسبت به کودکان در پژوهش خود ( 11)آبادی قنبری هاشم 

به ارتباط  (35) آبادغنایی چمن .دارند زندگی به ریتهیجانی، روابط عاطفی و نگرش مثبت هوش

نتایج پژوهش . دست یافتند ورزشی موزون حرکات با دبستانی پی کودکان هوش و اجتماعی رشد

و  هوش هایتمهار با زمان بازی و بازیاسباب بازی، نوع زیاد رابطة( 36) همکاران و آقاجانی

 در شناختی صنقائ درمانبر ( 37)نتایج پژوهش محمدیان  .را نشان داد های اجتماعیمهارت

میکولئوت و  کید داشت.تأ سازی محیطیجوانی در اثر غنی دورة طول در مادر از محروم هایموش

 و رفتار شناختی آیندة توانایی حرکتی آینده سازی محیط برفراهمکه نشان دادند ( 12)همکاران 

 با یعراق کودکانبهرة هوشی بین ارتباط  به (38) فاسیال قاضی و همکاران ثیر مثبت دارد.تأ کودکان

در ( 37به نقل از)نواکوسکا و همکاران  .دست یافتند خدمات عمومی و محیط زندگی ،ذهنی استرس

 تولد از قبل کهرا  هاییموش فضایی ت یافتند که محیط غنی حافظةتیجه دسنپژوهش خود به این 

شته و عالئم استرس را در ها داآن بر ضدافسردگی اثر همچنین و بخشیده بهبود ،اندبوده ساستردر 

 اقامت، محل مانند گوناگون محیطی فاکتورهایتأثیر  ( بر13) ماخاریا و همکارانبین برده است. آنجا از

 کودک زندگی کیفیت بر، زیادی حد تا تحصیالت و والدین غالتاش خانواده، درآمد فیزیکی، هایرینتم

محیط بودن ثیرتأبیبر مبنی (39باغبان )پژوهش با نتایج های پژوهش حاضر یافته .اندتأکید کرده

 رفتهمهدکودک کودکان یعمل هوش رشد بین تفاوتنبود  و هوش عملی رشد بر مهدکودک آموزشی

                                                           
1. Berry &  Erin 

2. Faisal Ghazi     

3. Nowakowska  
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 نظر ازها دنیآزموبین تفاوت  بر نبودمبنی (40)تنگ و همکاران دره نظرپوری نتایج مطالعة و نرفته و

با توجه به  مهارتی عملکرد سطح و آنتروپومتریك هایویژگی حرکتی، رشد هوشی، بهرة میزان

دالیل زیادی برای این نتایج ممکن است وجود  ، همخوانی ندارد.در مهد نداشتنحضوررداشتن و حضو

شود که بالیدگی پایه و اساس رشد از این فرض ناشی میداشته باشد، اما شاید دلیل اصلی آن 

کند، یفا میا های گوناگونشك، بالیدگی نقش مهمی را در دورة رشدی در زمینهجانبه است. بدونهمه

تخصص الزم ها، امکانات و تواند ضعف برنامهالیل دیگر میتنها عامل مؤثر باشد. دیست که اما ممکن ن

ها های هوش متفاوت در پژوهششاید دلیل دیگر استفاده از آزمونمربیان این مراکز باشد. نداشتن 

ی زیادی پذیرن این است که در دوران کودکی، مغز انعطافهای پژوهشگرایکی از بارزترین یافته .باشد

دوره تجربیات  در رشد عصبی وجود دارد که در آن یو حساس بحرانی ، دورةدیگرعبارتدارد؛ به

و مدارهای درون مغز داشته باشند. این  عصبی ثری در تحکیم ارتباطات بین مناطقتوانند نقش مؤمی

های )محیط( پنجرهاند؛ یعنی طبیعت فرصت نیز نامیده شدههای پنجرهتازگی به ،های بحرانیدوره

ایجاد های فرصت پیش از تولد کند. پنجرهیات در کودکان باز میخاصی را برای کسب تأثیر از تجرب

بیودینامیك رشدی،  گاهددیشوند. براساس تدریج بسته میشوند، اما پس از آن و با افزایش سن بهمی

وجود  احساس و ... ان، شناخت،های فرصت برای رشد کنترل حرکتی، بینایی، زباین دسته از پنجره

های فرصت یابد. کودکی که یکی از این پنجرهکاهش مینیز پذیری مغز انعطافدارد. با افزایش سن 

عملکرد خاص آن کامل و توانایی  گاه در آن مدار مغزی به ظرفیتدهد، ممکن است هیچبدست را از

های فرصت عمومی است که برای جرهدارد، پن دست نیابد. مبحثی که ارتباط نزدیکی با این بخش

های حرکتی درشت ی مهارترشد الگوهای بنیادی، شناختی و اجتماعی تخمین زده شده است. برا

ره، تجربیات د. در این دونسالگی ظاهر شوهای فرصت از پیش از تولد تا پنجرسد پنجرهنظر میپایه، به

دارشدن مربوط به کنترل ای مغزی و میلینبنیان مداره سازها برای تحکیممحیطی و ایجاد فراهم

 نقشد نتوانمیسازهای محیطی فعالیت جسمانی و فراهمتوان گفت میبسیار حیاتی هستند. حرکتی 

ها در زمینة د. شواهد حاصل از انجام پژوهشنمغز داشته باش ای در میزان رشد اولیةکنندهعیینت

سالگی،  10طور عمومی در حدود های فرصت بههشدن پنجردهد که بستهفعالیت مغزی نشان می

برای دستیابی ند هست امروزه دانشمندان معتقد (.2گیرد )رشد زبان دوم صورت می ویژه در زمینةهب

ی و تحریك در دوران نوزادی و اوایل کودکی بسیار رونومغز انسان بالیده، عملکرد نبه عملکرد دقیق 

ها کودکان از آن سازهای محیطی و استفادةه میزان فراهم؛ یعنی رشد بهینه بضروری و مهم است

آمده در این دستهای به، یافتهدر حوزه رشدیکی از پژوهشگران برجسته  ،1است. بروس پری وابسته

نقش (؛ یعنی ژنتیك 2) «معمار اصلی مغز، تجربه است»کند: بندی میصورت جمعزمینه را بدین

                                                           
1. Bruce Perry 
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های مثبت نیز کند، اما تجربهاصلی مغز ایفا میمدارهای عصبی  مهمی در تعیین تعداد ارتباطات و

توانند ایجاد دارند که پس از تولد میها ارتباط عصبی ظریف دیگر توجهی بر تریلیونتأثیر درخور 

کنند؛ یعنی اعمال می هارسد تجارب محیطی تأثیر خود را ازطریق تقویت سیناپسنظر میشوند. به

شود. یممنجر  سیناپسی به تشکیل ارتباطات کند کهتولید میسیگنالی اشی از محیط تحریك ن

حذف خواهند شد. چنانچه در دوران کودکی  نشده یا ارتباطات ضعیف متعاقب آنارتباطات تشکیل

دلیل تفاوت در میزان هب ،بنابراین شوند؛مغز یکپارچه می ها در مدارهایکار گرفته شوند، آنهها بورونن

حتی دوقلوهای همسان نیز مدارهای ارتباطی یکسانی نخواهند داشت کارگیری تجربیات محیطی به

اساس اطق قشری و زیرقشری در مغز کودک برمن گیری اندازة(. در این زمینه، پژوهشگران به اندازه2)

انسان براساس  مغز اند کهشان دادهها ناند. این پژوهشحیطی اقدام کردهمیزان تحریك یا انزوای م

یابد، ارتباطات یابد، پیچیدگی آن افزایش میهای حسی و محیطی نمو میکیفیت و کمیت تجربه

ی اولیه، فعالیت کند. فرض بر این است که در دوران نوزادی و کودکو تغییر می کندسیناپسی ایجاد می

که به افزایش ارتباطات عصبی کند راهم می، تحریك حسی و فیزیولوژیك حیاتی را فبدنی و بازی

مند در دوران کودکی با استفاده از که آموزش نظامنیز نشان داد ( 2به نقل از) 1انجامد. کرگ رامیمی

در درازمدت تأثیر مثبتی بر هوش و پیشرفت تحصیلی تواند میهای گوناگون و بازی هابلوک ،هامهره

های زودتر در برنامهچهاین است که کودکان هر هادر این پژوهششاید بارزترین نکته . داشته باشد

ذکرشده بیشتر خواهد های ، تأثیر درازمدت فعالیتمشارکت داشته باشندحرکتی -تمرینی و ادراکی

 بود.

هوشی، تبحر حرکتی و  سازی محیط بر بهرةمیزان فراهم های پژوهش حاضر مبنی بر اینکهیافته

که عوامل معتقد بود  ویناهمسوست.  (2)به نقل از2ه گزلبا دیدگا ،ثیر داردأت مهارت اجتماعی کودکان

 .کنندصورت کامل رشد را کنترل میکودک دارند، اما عوامل ژنتیکی بهرشد بر را گذ یثیرمحیطی تأ

ك و عوامل محیطی های رشدی که بر تعامل عوامل ژنتیهای پژوهش حاضر با دیدگاه، یافتهمقابلدر

های پویاست. براساس ها، دیدگاه سیستماین دیدگاه سازگار است. از جملة ،کید دارندرشد تأدر فرایند 

 کند. دیدگاهنیز نقش مهمی را در رشد ایفا می بلکه محیط ،تنها وراثتهای پویا، نهدیدگاه سیستم

هرا ب سازهای محیطییل کودکی، تأثیرات فراهماتی در اوبرای رشد حرک نیز 3شناختی گیبسونبوم

نظر گرفته است. برای شناخت رشد باید دانست که امل مهم در رشد و رفتار بهینه درعنوان یك ع

که در سایر ابعاد وجودی انسان شامل شناختی،  شودناشی میشرایط تغییر رفتار حرکتی از تغییراتی 

محیطی که فرد در آن پرورش  و های فردیبا توجه به ویژگی .(6) آیدوجود میهعاطفی یا اجتماعی ب
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ند. این تغییرات شوند، دستخوش تغییرات میشوهایی که در افراد ارزیابی مییابد، تکالیف و مهارتمی

 دیدگاه تعاملی نیز توجیه کرد. این دیدگاه به تعامل بین فرد و موقیعت در ظهور وسیلةتوان بهرا می

یطی بر ابعاد رشد حرکتی ثیر تجارب مححاضر از تأهای پژوهش (. یافته41یك رفتار معتقد است )

نات، تجهیزات و زمان نقش اساسی را ایفا های تمرینی سه عامل امکاکند. در فرصتحمایت می

 محیط غنی و محرک برای رشد حرکتی، شناختی و جسمانی کودکان امری ، وجودبنابراینکنند؛ می

نهاد پیشحیط نقش مهمی در رشد کودکان دارد، مسازی (. با توجه به اینکه فراهم42اساسی است )

الزم دسترس کودکان توجه و اقدامات ، تجهیزات مناسب و استاندارد درمورد فضای زندگیشود درمی

های اجتماعی اجتماعی، تبحر حرکتی و مهارت رشد بر محیط سازیفراهم تأثیر ،چنینصورت گیرد. هم

 شود. بررسیکشور  در سطح و هادر استان ،تردر سطح وسیع وسنی متفاوت  هایگروه در
 تواند نقش مهمی در ارتقاییشتر میسازی بهای محیطی و فراهمد تجارب، فرصتایجا :پیام مقاله

 اجتماعی کودکان داشته باشد.  هایبهرة هوشی، تبحر حرکتی و مهارت
 

 و قدردانی تشکر
شرکت  در راستای همکاری برای هاآن والدین و آزمون در کنندهشرکت کودکان تمام از وسیلهبدین

 شود.می تشکر در این پژوهش، خود فرزندان
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of environmental education 

on intelligence, motor skill and social skill of children: a function of dynamic systems 

Theory. The sample of this study included all children and boys aged 4-5 years old in 

Tehran. 111children were selected by sampling method and were selected based on 

inclusion criteria. Data were gathered using Personal Information Questionnaire, Home 

Improvement for Motor Development Questionnaire (AHEMD), Matsun's Social Skills 

Questionnaire, Raven's Intelligence Questionnaire, and Short-form Brinx-Oseretsky 
Motor Cycle Test. Liner regression was used to assess the effectiveness of providing each 

of the expedient, intelligence and social skills. The results showed that 19% of variance in 

motor skills, 12% of social skills and 39% of children's IQ variances were explained by 

providing (p=0/001). These results show that having an environment with a high degree 

of delivery, expediting, intelligence and social skills of children is increased. 
 

Keywords: Enabling Environment, Intelligence, Motor Skill, Social Skill. 
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