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رفتار حرکتی
مقالة پژوهشی

اثربخشی میزان فراهمسازی محیط بر بهرة هوشی ،تبحر حرکتی و مهارت
اجتماعی کودکان :تابعی از نظریة سیستمهای پویا

1
3

لیال محمدی ،1پریسا حجازی دینان ،2پروانه شمسیپور دهکردی
.1کارشناسیارشد رفتارحرکتی ،دانشگاه الزهرا ،تهران
 .2استادیار رفتار حرکتی ،دانشگاه الزهرا ،تهران
 .3استادیار رفتار حرکتی ،دانشگاه الزهرا ،تهران (نویسندة مسئول)
تاريخ پذيرش1397/04/09 :

تاريخ دريافت1396/09/19 :

چکیده
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسی میزان اثربخشی فراهمسازی محیط بر بهرة هوشی ،تبحر حرکتی و
مهارت اجتماعی کودکان براساس نظريه سیستم های پويا بود .نمونة آماری اين پژوهش همة کودکان
دختر و پسر چهار تا پنجسالة شهر تهران بودند 111 .کودک بهصورت نمونهگیری دردسترس و براساس
معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند .گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامة مشخصات فردی،
پرسشنامه فراهمسازی در خانه برای رشد حرکتی ) ،(AHEMDپرسشنامة مهارت اجتماعی ماتسون،
آزمون هوش ريون ،فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی بروينینکس-اوزرتسکی انجام شد .برای بررسی
اثرگذاری فراهمسازی بر هريک از متغیرهای تبحر حرکتی ،بهرة هوشی و مهارت اجتماعی از رگرسیون
خطی تکمتغیره استفاده شد .نتايج نشان داد که  19درصد از واريانس تبحر حرکتی  12،درصد از مهارت
های اجتماعی و  39درصد از واريانس بهرة هوشی کودکان بهوسیلة فراهمسازی تبیین میشود
(.)P = 0.001اين نتايج نشان میدهد که با داشتن محیطی با نمرة فراهمسازی زياد ،میزان تبحر حرکتی،
بهرة هوشی و مهارت اجتماعی کودکان افزايش میيابد.
واژگان کلیدی :فراهمسازی محیط ،بهرة هوشی ،تبحر حرکتی ،مهارت اجتماعی.

1. Email: mahtabheydari7373@gmail.com
2. Email: parisahejazi@alzahra.ac.ir
3. Email: p.shamsipour@alzahra.ac.ir

70

رفتار حرکتی ،دوره  ،12شماره  ،39بهار 1399

مقدمه
از زمان تشکیل نطفه ،دو عامل اصلی ساختار ژنتیکی و محیطی با یکدیگر در تعاملاند تا ویژگیهای
رشدی شخص را تعیین کنند؛ بنابراین ،از همان آغاز ،وراثت و محیط با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ
هستند ( .)1رفتار حرکتی کودکی که درحال رشد است ،توسط عوامل محیطی ،ارگانیسمی،
فیزیولوژیکی و ژنتیکی شکل گرفته است ( .)2امروزه بیشتر روانشناسان معتقد هستند که نهتنها
سرشت و تربیت ،بلکه هر دو نقش مهمی در شکلدادن به رشد ایفا میکنند و این دو پیوسته باهم
در تعاملاند .عالوهبراین ،فردریك1و گراسمن2بیان کردند پایهریزی ساختار مغز در ابتدای زندگی و
ازطریق مجموعة بههمپیوسته از تعامل پویای بین عوامل ژنتیك ،شرایط محیطی (فراهمسازی 3یا
ایجاد محدودیت محیطی) و تجربه بهدست میآید (به نقل از .)3،4بخش بیشتری از فراهمسازی را
وسایل بازی یعنی اسباببازیها تشکیل میدهند و چنانچه دردسترس کودک قرار گیرند ،میتوانند
رشد حرکتی و جسمانی وی را ارتقا دهند .بهترین اسباببازی آموزنده نوعی است که بتواند بدون هیچ
محدودیتی تعامل یك شخص بالغ را با یك کودک در محیط بازی فراهم کند .والدین تشویق میشوند
به کودکان فرصت بازی با انواع اسباببازیهای ساده (قالبها ،عروسكها و خاک رس) را در مقایسه
با اسباببازیهایی که باتری دارند یا از نوع مکانیکی هستند ،بدهند؛ زیرا ،این اسباببازیها قدرت
تفکر خالق را در کودکان توسعه میدهند ()5؛ بنابراین ،میتوان گفت که دسترسی یا نبود دسترسی
به فراهمساز در محیط ،عاملی مهم در رشد کودکان است ( .)6درهمینراستا ،یکی از اصول اصلی در
روانشناسی رشد این است که تجربیات اولیه تأثیر شگرفی بر رشد جسمانی ،شناختی ،رفتاری ،حرکتی
و اجتماعی کودک دارند (.)7
در دورههای ابتدایی رشد ،کارکرد حرکتی مبنای اساسی ،مهم و تاثیرگذار بر حوزههای دیگر حوزههای
رشد همچون رشد شناختی ،عاطفی و اجتماعی است ( .)8این سه حیطة رفتار انسانی پیوسته در
ارتباط با یکدیگر و تعاملاند .حیطة شناختی که رشد هوشی انسان را بررسی میکند ،به جنبههایی
مانند مهارت خواندن ،حل مسئله در ریاضیات و  ...مربوط است .ژان پیاژه برجستهترین متخصص
رشد ،بعد شناختی را بررسی کرده و بر آن تأکید کرده است .در تعریف بهرة هوش میتوان گفت که
توانایی ذهنی برای زیستن و پیشرفت در هر زمینة زیستمحیطی است .برای ارزیابی چگونگی رخداد
هوش ژنها ،مغز ،شناخت و محیط با یکدیگر همکاری میکنند ( .)9برخی روانشناسان تنوع تحرکات
1. Frederic
2. Grossman
3. Affordance

محمدی :اثربخشی میزان فراهمسازی محیط بر بهرة هوشی ...

71

را مهمترین عامل محیطی در رشد هوش میدانند .کودک هر اندازه بیشتر ببیند ،بشنود و لمس کند،
در سالهای بعدی زندگی به دیدن ،شنیدن ،لمسکردن و استفاده از دیگر حواس خود عالقة بیشتری
نشان میدهد؛ البته باید تواناییها و محدودیتهای فکری کودک را شناخت و کیفیت و کمیت
محرکها را با آنها انطباق داد .کمبود محرکهای الزم برای رشد به رشد ناکافی اعصاب مرکزی و
بهخصوص مغز منجر میشود؛ درنتیجه ،شخص از نظر هوش که عملکرد مغز بهویژه قشر مغز است،
رشد کافی نمیکند .به اعتقاد ویگوتسکی ،کنش متقابل میان یادگیرنده و محیط اجتماعی نقش مهمی
در رشد شناختی کودک دارد؛ بنابراین ،با توجه به تأکید نظریهپردازان بر نقش محیط در رشد شناختی
کودک ،محیط باید شرایط و امکانات کافی را بهمنظور تحریك و افزایش فرایندهای ذهنی کودک
فراهم کند ()10؛ بهعنواننمونه ،قنبری هاشمآبادی ( )11در پژوهشی با هدف مقایسة هوش هیجانی
در کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی به این نتیجه رسید که کودکان عادی بهطور معناداری از
هوش هیجانی بیشتری نسبت به کودکان پرورشگاهی برخوردار هستند و روابط عاطفی بهتری را
نسبت به کودکان پرورشگاهی تجربه میکنند .در پژوهشی میکولئوت1و همکاران ( )12به بررسی
تأثیر محیط خانه بر رشد شناختی و حرکتی نوزادان پرداختند .آنها گزارش کردند که فراهمسازهای
حرکتی میتوانند تأثیری مثبت بر توانایی حرکتی و رفتار شناختی بعدی در کودکان داشته باشند.
همچنین ،نتایج پژوهش ماخاریا2و همکاران ( )13نشان داد که عوامل محیطی گوناگون مانند محل
اقامت ،تمرینهای فیزیکی ،درآمد خانواده ،شغل والدین و تحصیالت تا حد زیادی بر کیفیت زندگی
کودک تأثیر میگذارند؛ ازاینرو ،برای کودک باید محیطی مطلوب ارائه شود تا بتواند به توانایی ژنتیکی
کامل خود دست یابد .فاکتور هوش کودک بهواسطة عوامل ژنتیکی و محیطی که از دورة زمانی قبل
از تولد آغاز میشود ،تعیین میشود .در حیطة عاطفی بهطور عمده به جنبههای احساسی و اجتماعی
رشد انسان پرداخته میشود و تغییراتی است که در شخصیت عواطف ،هیجانها ،واکنشهای اجتماعی
و ارتباطی روی میدهد .جنبههایی مانند احساس خودسودمندی و قابلیت فرد در رابطه با همساالن
نمونههایی از این حیطههای رشدی هستند ( .)14فراهمکردن محیط مساعد و همچنین آشنایی و
استفاده از روشهای مناسب در پرورش و تحول اجتماعی نقش بسیار بااهمیتی در کیفیت زندگی حال
و آیندة کودکان دارند .کودکان دارای مهارتهای اجتماعی ،در پایداری روابط ،همیاری ،اطاعت از
قوانین ،حساسبودن به دیگران و در صورت لزوم مهار احساسات منفی خود موفقتر عمل میکنند
(.)15

1. Miquelote
2. Makharia
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بدیهی است تحول اجتماعی کودکان تحتتأثیر عوامل گوناگون وراثت ،محیط ،فرهنگ ،رفتارهای
والدین ،معلمان و برنامههای آموزشی قرار میگیرد ( .)16هیوود1و همکاران (به نقل از  )17نشان
دادند کودکانی که در محیطهای شبانهروزی نگهداری میشوند ،در مقایسه با کودکانی که در محیط
خانواده نگهداری میشوند ،از نظر رشد جسمانی ،ذهنی ،عاطفی ،اجتماعی و زبانی عقبماندهتر هستند؛
بنابراین ،میتوان گفت که تحول اجتماعی کودکان تحتتأثیر عوامل گوناگون وراثت ،محیط ،فرهنگ،
بازخورد و رفتارهای والدین ،روابط با همنژادها و همساالن ،رفتار معلمان و برنامههای آموزشی قرار
میگیرد ( .)16در این رابطه ،الکسو هارجو 2و همکاران ( )18فراهمسازی بازی در محیط باغ بر
یادگیری اجتماعی را در کودکان هفت تا  12سالة فنالندی بررسی کردند .نتایج نشان داد که محیط
باغ فعل و انفعاالت اجتماعی را بهوسیلة ارائة مواد فراوان در مکانهای گوناگون غنی میکند؛ درنتیجه،
بهنظرمی رسد فعالیت در محیط باغ کودکان را بهطور تقریبی به رشد بهینه سوق دهد و بهطور
گسترده منابع متنوع یك باغ موقعیتهای روانی را برای فرصتهای یادگیری اجتماعی ارائه میدهد
( .)14 ،18یرکس )19(3دریافت کودکان نوپا که در زمینهای بازی خالقانه بازی میکنند ،از نظر
یکپارچگی حرکتهای بصری و مهارتهای اجتماعی ،کالمی و تخیل بهبودیافتهتر هستند .دانش
روانشناسی محیط به اثرگذاری محیط جسمانی بر احساسات و رفتارها اشاره میکند .مطالعة آتا و
دنیز(4به نقل از )20نشان داد که آموزش مؤثر حاصل ترکیب چندین شاخصه نظیر دراختیارداشتن
فضای کافی برای دانشآموزان ،میزان سر و صدا ،جابهجایی هوا ،رنگ و نور است .فریتز5و همکاران
( )6به بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده و ارائة فراهمسازی حرکتی در خانه پرداختند.
نتایج نشان داد که شاخصهای وضعیت اجتماعی-اقتصادی در ارائة فراهمسازی در محیط خانه بر
نوزادان تأثیر دارند .بهطورکلی ،خانوادههایی با وضعیت اجتماعی -اقتصادی پایینتر ،کودکانی دارند
که پایینتر از استانداردهای رشد عمومی کودکان عمل خواهند کرد .این مشاهدهها میتوانند نشانهای
از وجود رابطه بین رشد حرکتی و طبقة اجتماعی/تحصیالت والدین و درآمد خانواده باشند .همچنین،
موری6و همکاران ( )4پژوهشی در زمینة تأثیر فراهمسازی محیط خانه بر رشد حرکتی کودکان در
ژاپن انجام دادند.
1. Haywood
2. Laaksoharju
3. Yerkes
4. Auta & Denies
5. Freitas
6. Mori
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نتایج نشان داد که نمرههای مقیاس فراهمسازی در خانه برای رشد حرکتی نوزادان 1،برای کودکانی
که والدین آنها تجربة فعالیت بدنی داشتند ،در مقایسه با کودکانی که والدین آنها هیچ تجربهای در
فعالیت بدنی نداشتند ،بیشتر بود .سطح فعالیت بدنی والدین با نمرههای بیشتر در خردهمقیاسهای
حرکتی ظریف و حرکتی درشت ارتباط داشت .این نتایج نشان میدهد که هر دو محیط جسمانی و
روانی-اجتماعی (تجربة پدر ،مادر و پرستار) از تأثیرات خانه بر پیشرفت تبحر حرکتی کودک هستند.
بهعالوه ،صاحبنظران و متخصصان رشد حرکتی معتقد هستند که اگر آموزش و محرکهای مناسب
در این دوره به کودکان ارائه نشود ،در دورههای بعدی همین تحریکات تأثیر کمتری بر تغییرپذیری
و رشد بهینة کودک خواهند داشت ( .)21به غیر از یافتههای پژوهشگران که بیانگر تأثیرگذاری نوع
فراهمساز محیط خانه یا مهد بر قابلیتهای حرکتی ،مهارتهای اجتماعی و بهرة هوشی در کودکان
است ،مبانی نظری و دیدگاههای رشدی نیز بر اهمیت محیط در ابعاد گوناگون رشد تأکید میکنند.
محیط یك منبع برای ایجاد تخیل و خلق بازیهای مشارکتی است ،لوازم و مراحل آن را فراهم میکند
و میتواند بر ویژگیهای حرکتی ،شناختی و اجتماعی کودکان تأثیر بگذارد .یکی از دیدگاههایی که
به غیر از ژنتیك و فرد ،محیط و فراهمسازهای محیطی را بهعنوان عامل تسهیلکننده یا منعکننده
در رشد معرفی میکند ،دیدگاه بومشناختی است .در این دیدگاه دو شاخة متفاوت وجود دارد که یکی
بر ادراک و آمایههای رفتاری تمرکز دارد و دیگری با کنترل و هماهنگی حرکتی سروکار دارد .در
پژوهشهای گیبسون بهعنوان نظریهپرداز دیدگاه ادراک-عمل بر فراهمسازها تأکید میشود (.)1
هیروز(2به نقل از )4بیان میکند «فراهمسازها فرصتهایی برای عمل هستند که اشیاء ،مکان و  ...در
محیط برای موجود زنده فراهم میکنند».
اسباببازیها ،پلههای منزل و استخر شنا نمونههایی از فراهمسازها محسوب میشوند .این
فراهمسازها محرکهایی برای رشد حرکتی و اجتماعی بهشمار میروند ( .)2براساس دیدگاه
سیستمهای پویا ،رشد مهارت های حرکتی ،تنها حاصل رشد یك سیستم نیست؛ بلکه سیستمهای
متعددی در درون و خارج از بدن در آن نقش دارند .اثر متقابل بین این سیستمها یا بهطور دقیقتر،
اثر متقابل بین فرد ،محیط و تکلیف باعث ظاهرشدن رفتارهای حرکتی می شود .با توجه به اینکه
برای اجرای یك حرکت روشهای بسیار زیادی وجود دارد ،سیستمهای درون بدن بهطور خودبهخود
باهم هماهنگ میشوند و تعداد انتخابها را محدود میکنند؛ بنابراین ،حرکت حاصل خودسازمانی
سیستمهای بدن ،ماهیت محیط و نیازهای تکلیف است .طرفداران این دیدگاه معتقد هستند که
سرعت رشد سیستمهای متفاوت بدن یکسان نیست .درصورتیکه در یك رفتار حرکتی چند سیستم
1. Home-Based Scale for Infant Motor Development
2. Heroes

74

رفتار حرکتی ،دوره  ،12شماره  ،39بهار 1399

خاص درگیر باشند ،تا وقتی تمام این سیستمها به درجة معینی از رشد نرسند ،آن رفتار حرکتی ظاهر
نخواهد شد .در دهههای اخیر ،مطالعات درخور توجهی در زمینة نقش فراهمسازها در رشد کودک
انجام شده است؛ بااینحال ،در پژوهشهای معدودی در ایران به تأثیر فراهمسازی محیط بر رشد
کودک پرداخته شده است؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت فراهمسازی محیط در ابعاد متفاوت رشد کودک
و وجود دریچههای فرصت در دورههای حساس رشد ،بر آن شدیم بررسی کنیم آیا فراهمسازی محیط
بر رشد حرکتی ،شناختی و اجتماعی کودک مؤثر واقع میشود؟
روش پژوهش
روش اجرای این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود .کودکان دختر و پسر شهر تهران با دامنة
سنی چهار تا شش سال جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند .برای اجرای پژوهش 111
کودک دردسترس با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند .همة این کودکان دارای سالمت
کامل بودند .برای هریك از والدین درمورد پژوهش ،ضرورت انجام آن و نحوة تکمیل پرسشنامهها
توضیح داده شد.
پرسشنامة مشخصات فردی :این پرسشنامه شامل فاکتورهایی چون سن ،قد و وزن هنگام تولد،
وضعیت اجتماعی-اقتصادی ،تحصیالت و شرایط شغلی والدین ،محل زندگی ،سابقة بیماری و  ...بود
که میبایست اولیا به آن پاسخ میدادند .در مرحلة بعد با توجه به اطالعات بهدستآمده ازطریق
پرسشنامة مشخصات فردی کودکانی انتخاب شدند که دارای شرایط ورود به پژوهش بودند.
پرسشنامة مهارت اجتماعی ماتسون 1:این پرسشنامه برای ارزیابی مهارتهای اجتماعی کودکان
توسط والدین ،استفاده شد .این مقیاس دارای سه فرم والد ،مربی و دانشآموز است که برای پاسخگویی
آزمودنی پاسخ خود را براساس یك شاخص پنجدرجهای از نوع لیکرت با دامنة نمره یك
(هرگز/هیچوقت) تا پنج (همیشه) مشخص میکند .فرم والد دارای  55سؤال و فرم مربی دارای پنج
سؤال کلی از پنج عامل اصلی مهارت اجتماعی ماتسون است .هدف آن سنجش مهارتهای اجتماعی
از ابعاد گوناگون (مهارتهای اجتماعی مناسب ،رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشگری ،رفتارهای تکانشی،
برتری طلبی ،اطمینان زیاد به خود داشتن و رابطه با همساالن) است .در سال  1983ماتسون و
همکاران این مقیاس را برای سنجش مهارت اجتماعی کودکان و نوجوانان تدوین کردند و یوسفی و
خیر ( )22در سال  1381آن را به فارسی ترجمه کردند و با استفاده از الگوی آلفای کرونباخ و

1. Matson
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تصنیف ،ضریب اعتبار آن معادل با  86درصد مشخص شد .این پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل
عامل ،روایی مقیاس را نیز سنجش و تأیید کردند.
آزمون بهرة هوشی ريون :این آزمون برای سنجش بهرة هوشی آزمودنیها بهکار گرفته شد که
شامل  60ماتریس یا طرح است که در هریك از آنها قسمتی حذف شده است و آزمودنی باید نقش
حذفشده را از بین شش یا هشت گزینة متفاوت پیدا کند .مادههای آزمون به پنج سری  12تایی
تقسیم شده است که سطح دشواری آنها بهتدریج افزایش مییابد ،ولی اصول مدنظر در همه آنها
یکسان است .ستینین و سوینن (به نقل از  )23روایی و اعتبار ( )94%و ( )95%را برای این آزمون
درکودکان مدرسه ای بلژیکی گزارش نموده اند .هم چنین در دفتر مشاوره و تحقیق معاونت پرورشی
وزارت آموزش و پرورش درسال 1372توسط محمد نقی فراهانی و همکاران در ایران هنجاریابی و نرم
مربوط به هر استان مشخص گردیده است .از مطالعات گسترده ریون 1948وریون ،فلولدز20
1948روایی باضریب  %83تا %93با آزمودنی های جوان (زیر30سال) بدست آمده است (.)23
فرم کوتاه آزمون بروئنینکز-اوزرتسکی 1:برای اندازهگیری تبحر حرکتی از فرم کوتاه آزمون
بروئنینکز-اوزرتسکی استفاده شد .بهمنظور کسب اطمینان از درک وآشنایی کامل آزمودنیها و نحوة
اجرای آزمون قبل از اندازهگیریها ،نکات الزم بهصورت کالمی و عملی چند بار برای هر آزمودنی
توضیح داده شد .این آزمون برای سنجش دامنة وسیعی از مهارتهای حرکتی در افراد چهار تا 14/5
سال استفاده میشود .فرم کوتاه این آزمون دارای هشت خردهآزمون  14مادهای است که این  14ماده
بخشی از  46مادة مربوط به فرم این آزمون است و در مواقعی بهکار میرود که هدف بررسی خالصهای
از مهارت عمومی حرکت باشد تا امکان ارزیابی سریع را فراهم کند .ضریب پایایی این آزمون برای
پسران  0/96و برای دختران  0/97است و بههمیندلیل ،از ثبات درونی باالیی برخوردار است .روایی
آزمون– آزمون مجدد در نوع طوالنی این آزمون دارای ضریب همبستگی  0/87و در نوع کوتاه 0/86
است (.)24
پرسشنامة فراهمسازی محیط 2:برای سنجش میزان فراهمسازی محیط برای کودکان چهار تا
شش سال از پرسشنامة فراهمسازی محیط استفاده شد .مقیاس فراهمسازی برای رشد حرکتی
مقیاسی خودسنجی است که برای سنجش کمّی و کیفی عواملی همچون فراهمسازی در محیط زندگی
که به تقویت رشد حرکتی کودکان کمك میکند ،توسعه داده شده است .این ابزار براساس دیدگاه
معاصر تهیه شده است که برمبنای رشد حرکتی دوران اولیه کودکان است ،دارای یك بخش درمورد
1. Brief form of Bruininks- Oseretsky Test
2. Affordances in Environment for Motor Development–Infant Scale
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ویژگیهای کودک و خانواده و سه بخش فضای جسمانی ،اسباببازیهای دردسترس و فعالیتهای
روزمره درمورد ویژگیهای محیط زندگی و فراهمسازیهاست .متغیرهای موردبررسی براساس
معیارهای فضای داخلی ،فضای خارجی ،اسباببازیهای درشت ،اسباببازیهای ظریف و تنوع
تحریکات طبقهبندی شدهاند .این ابزار با استفاده از  321خانوادة اهل ایاالت متحدة آمریکا و پرتغال
بررسی شد .پایایی  0/93برای کل مقیاس گزارش شد .پایایی خودگزارشدهی برابر با  0/85بود .گابارد
و همکاران 1بیان کردند که  AHEMDابزاری معتبر و درخور اطمینان برای سنجش نحوة فراهمسازی
حرکات در محیط خانه برای کودکان است ( .)2در پژوهش حاضر پرسشنامة فراهمسازی در محیط
برای کودکان چهار تا شش سال انطباق داده شد و از  71سؤال به  56سؤال کاهش یافت .پایایی این
پرسشنامه در بین کودکان چهار تا شش سال با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/89بهدست
آمد .همچنین ،روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظر متخصصان رشد حرکتی تأیید شد .برای
بررسی روایی سازه از فرم کوتاه آزمون بروئنینکز-اوزرتسکی استفاده شد .یافتهها نشان داد که تفاوت
بین مؤلفههای این آزمون در محیطهایی با نمرههای فراهمسازی متفاوت معنادار است (.)P < 0.05
برای طبقهبندی و تلخیص دادهها از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیههای آماری از آزمون رگرسیون
خطی استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 2.نسخة  21انجام گرفت
و سطح معناداری برای همة متغیرها ( )P < 0.05درنظر گرفته شد.
نتایج
در جدول شمارة یك ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای فراهمسازی ،تبحر حرکتی ،بهرة هوشی
و مهارتهای اجتماعی در کودکان ارائه شده است.
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای فراهمسازی ،تبحر حرکتی ،بهرة هوشی و مهارتهای
اجتماعی
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد

فراهمسازی

تبحر حرکتی

بهرة هوشی

مهارت اجتماعی

107/78
39/90

31/86
8/78

104/01
29/95

17/13
3/24

در جدول شمارة دو همبستگی نمرههای متغیرهای تبحر حرکتی ،بهرة هوشی و مهارتهای اجتماعی
با فراهمسازی ارائه شده است.

1. Gabbard
2. SPSS
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جدول  -2همبستگی نمرههای متغیرهای تبحر حرکتی ،بهرة هوشی و مهارتهای اجتماعی با فراهمسازی
متغیر
فراهمسازی محیط

بهرة هوشی

تبحر حرکتی

مهارت اجتماعی

)P (r
(0/001 )0/63

)P (r
(0/001 )0/43

)P (r
(0/001 )0/34

مدل

SS

Df

Ms

F

P

R

R2

SE

رگرسیون
باقیمانده

1594/36
6889/32

1
109

1594/36
6889/33

25/23

0/001

0/43

0/19

7/95

یافتههای ارائهشده در جدول شمارة دو نشان میدهد که بین متغیرهای تبحر حرکتی ،بهرة هوشی و
مهارتهای اجتماعی با نمرة فراهمسازی محیط همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و با افزایش
نمرة فراهمسازی میزان بهرة هوشی ،تبحر حرکتی و مهارتهای اجتماعی کودکان افزایش مییابد.
برای تعیین میزان فراهمسازی محیط بر متغیرهای تبحر حرکتی ،بهرة هوشی و مهارتهای اجتماعی
از رگرسیون خطی تكمتغیره استفاده شد .یکی از مفروضاتی که در پژوهش حاضر برای استفاده از
رگرسیون مدنظر قرار گرفت ،استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینیشده توسط
معادلة رگرسیون) از یکدیگر بود .برای بررسی استقالل خطاها از آزمون دوربین واتسون استفاده شد.
ازآنجاییکه مقدار این آماره در بازة  1/5تا  2/5قرار گرفت ،به معنی نبود همبستگی بین خطاها در
پژوهش حاضر بود (.)P > 0.05
همـانگـونهکه در جـدول شـمارة سه نشان داده شده اسـت ،مقدار  Fمشاهدهشده مـعنـادار است
( .)P = 0.001ضریب تأثیر متغیر فراهمسازی ( )B = 0.095 , t= 5.02نشان میدهد که فراهمسازی با
اطمینان  99/9درصد میتواند تغییرات مربوط به تبحر حرکتی را در کودکان پیشبینی کند .نتایج
ضریب تعیین بهدستآمده بیانگر این است که  19درصد از واریانس تبحر حرکتی کودکان بهوسیلة
فراهمسازی تبیین میشود .با داشتن محیطی با نمرة فراهمسازی زیاد ،میزان تبحر حرکتی کودکان
افزایش مییابد.
جدول  -3خالصة مدل رگرسیون ،تحلیل واريانس و مشخصههای آماری رگرسیون تأثیر فراهمسازی
بر تبحر حرکتی کودکان
متغیر

B

SEB

Beta

T

P

مقدار ثابت
تبحر حرکتی

21/57
0/095

2/18
0/019

----------0/43

9/89
5/02

0/001
0/001
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شکل  -1پراکندگی ارتباط نمرههای فراهمسازی با تبحر حرکتی در کودکان

براساس نتایج ارائهشده در جدول شمارة چهار ،مقدار  Fمشاهدهشده معنادار است ( .)P = 0.001ضریب
تأثیر متغیر فراهمسازی نشان میدهد که فراهمسازی با اطمینان  99/9درصد میتواند تغییرات مربوط
به مهارتهای اجتماعی را در کودکان پیشبینی کند .نتایج ضریب تعیین بهدستآمده بیانگر این است
که  12درصد از مهارتهای اجتماعی کودکان بهوسیلة فراهمسازی تبیین میشود .با داشتن محیطی
با نمرة فراهمسازی زیاد ،میزان مهارتهای اجتماعی کودکان افزایش مییابد.
جدول  -4خالصة مدل رگرسیون ،تحلیل واريانس و مشخصههای آماری رگرسیون تأثیر فراهمسازی بر
مهارت اجتماعی کودکان
مدل
رگرسیون
باقیمانده

SS
132/27
1019/97

Df
1
109

Ms
132/27
9/36

P

F
14/14

0/001

R2

R
0/34

SE
3/05

0/12

متغیر

B

SEB

Beta

T

P

مقدار ثابت
مهارت اجتماعی

14/16
0/027

0/84
0/007

----------0/339

16/87
3/76

0/001
0/001
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شکل  -2پراکندگی ارتباط نمرههای فراهمسازی با مهارت اجتماعی در کودکان

همانگونهکه در جدول شمارة پنج مالحظه میشود ،مقدار  Fمشاهدهشده معنادار است (.)P = 0.001
ضریب تأثیر متغیر فراهمسازی ( )B = 0.47 , t= 8.37نشان میدهد که فراهمسازی با اطمینان 99/9
درصد میتواند تغییرات مربوط به بهرة هوشی را در کودکان پیشبینی کند .نتایج ضریب تعیین
بهدستآمده بیانگر این است که  39درصد از واریانس بهرة هوشی کودکان بهوسیلة فراهمسازی تبیین
میشود .با داشتن محیطی با نمرة فراهمسازی زیاد ،میزان بهرة هوشی کودکان افزایش مییابد.
جدول  -5خالصة مدل رگرسیون ،تحلیل واريانس و مشخصههای آماری رگرسیون تأثیر فراهمسازی بر بهرة
هوشی کودکان
مدل
رگرسیون
باقیمانده
متغیر
مقدار ثابت
بهرة هوشی

SS
38601/76
60067/22
B

Df
1
109

Ms
38601/76
551/07
SEB

53/41
0/47

6/44
0/056

F

P

R

R2

SE

70/05

0/001

0/63

0/39

23/47

Beta
---------0/63

P

T
8/29
8/37

0/001
0/001
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شکل  -3پراکندگی ارتباط نمرههای فراهمسازی با بهرة هوشی در کودکان

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی میزان فراهمسازی محیط بر بهرة هوشی ،تبحر حرکتی و مهارت
اجتماعی کودکان بهمنظور بررسی نظریة سیستمهای پویا انجام شد .نتایج نشان داد که با داشتن
محیطی با نمرة فراهمسازی زیاد ،میزان تبحر حرکتی کودکان افزایش مییابد .این یافته با یافتههای
پژوهشهای موری و همکاران ( ،)4فریتز و همکاران ( ،)6والیتی و همکاران ( ،)25بجورگن،)24(1
قرایی و همکاران ( ،)27رضائیان و همکاران ( )26و جعفری ( )28همسوست .موری و همکاران ()4
در پژوهش خود به تأثیر قوی دسترسی کودکان به اسباببازیهای حرکتی ظریف و اسباببازیهای
حرکتی درشت بر پیشرفت حرکتی کودک دست یافتند .همچنین ،براساس نظر فریتز و همکاران (،)6
خانوادههایی با وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایینتر کودکانی دارند که پایینتر از استانداردهای رشد
عمومی کودکان عمل خواهند کرد؛ زیرا ،اسباببازیهای کمتری را نسبت به خانوادههای باالتر بهلحاظ
اقتصادی-اجتماعی ،برای کودکان خود فراهم میکنند .عمار و همکاران ( )25در پژوهشی به بررسی
تأثیر فراهمسازی خانه با استفاده از  AHEMD-SRدر دو فرهنگ متفاوت آمریکا و لبنان پرداختند.
نتایج پژوهش بر نقش سطح تحصیالت و فراهمسازی در رشد کودکان تأکید داشت .بجورگن ( )24در
پژوهشی با هدف بررسی چگونگی فراهمسازی در دو محیط مختلف فضای باز بر سطح فعالیت بدنی
1. BJørgen
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کودکان ،به ارتباط فعالیت بدنی با فراهمسازی در محیطهای باز دست یافت .در پژوهشهای دیگر،
والیتی و همکاران (( )25بررسی ارتقای بهینه در سطح رشدی با غنیسازی محیط) ،رضائیان و
همکاران (( )26بررسی تأثیر بستة تحریك تکاملی بر سن تکامل حرکتی ظریف شیرخواران) ،قرایی و
همکاران (( )27بررسی نقش شرایط محیطی و تجربه بهعنوان عاملی مثبت در رشد مهارتهای حرکتی
پایهای و بنیادی) و جعفری ( )28بر افزایش رشد اجتماعی کودکان پیشدبستانی ازطریق بازیهای
آموزشی دست یافتند .پیشرفت مهارتهای حرکتی در مراحل رشدی کودکان بهصورت خودبهخود
انجام نمیشود؛ بلکه بهشدت تحتتأثیر عوامل محیطی ،فعالیت و سبك زندگی کودک و خانواده قرار
میگیرد (به نقل از .)29جی گراف1معتقد است بین سبك زندگی فعال و اجرای مهارتهای حرکتی
درشت ارتباط زیاد وجود دارد .به باور وی ،کودکانی که در اوقات فراغت به انجام فعالیتهای حرکتی
میپردازند ،نتایج بهتری در تبحر حرکتی کسب میکنند (.)31
بهعالوه ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان مهارتهای اجتماعی کودکان در محیطهای با نمرة
فراهمسازی زیاد ،افزایش مییابد .این یافته با یافتههای پژوهشهای الکسو هارجو و همکاران (،)18
سادات منصوری و مجاب ( ،)30ابری و همکاران ( )31و داودی ( )32همخوان است .الکسو هارجو و
همکاران در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که ارائة مواد فراوان در باغ ،فعل و انفعاالت
اجتماعی کودکان را غنی میکند .سادات منصوری و مجاب تفاوت معناداری بین رشد اجتماعی
کودکانی مهدکودکرفته و نرفته را گزارش کردند .ابری و همکاران بر تأثیر محیط غنیتر در کودکان
برخوردار ازخدمات مهد نسبت به کودکان نابرخوردار از این خدمات دست یافتند .همچنین ،داودی بر
تأثیر مهدکودک بر روابط اجتماعی دانشآموزان ابتدایی تأکید کرد .پژوهشگران یاد شده از پژوهشهای
خود به این نتیجه دست یافتند که محیط تأثیر بسزایی بر رشد مهارت اجتماعی دارد ،اما یافته های
آن ها با یافتههای ذوقی و همکاران ( )33ناهمخوان است .این ناهمخوانی احتماالً بهدلیل نبود
ویژگیهای عاطفی والدین کودک است که بر میزان اجتماعیشدن کودکان تأثیر میگذارد .همچنین،
تخصصنداشتن والدین در زمینة تربیتی در نحوة استفادة درست از زبان و گفتار است که به نتایج
متفاوتی منجر شده است .امروزه روشن شده است که برای تکامل اجتماعی زمان بحرانی و ویژهای
وجود دارد و در این دریچة فرصت است که باید اساس رفتارهای اجتماعی در کودک شکل بگیرد و
پس از آن است که کودک میتواند تعامل اجتماعی مناسبی برقرار کند (.)32
یکی از مراحل مهم دوران زندگی ،سالهای زیر ششسالگی است .این دوره از لحاظ رشد اجتماعی و
سازگاری کودک در آیندة آن چنان اهمیت دارد که باید آن را دورة اصالح و تصحیح رفتار اجتماعی

1. G Graph
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کودکان نامگذاری کرد .بری و ارین )34(1در پژوهش خود ب ه این نتیجه دست یافتند که مهارتهای
اجتماعی بهطور متوسط در سالهای اولیه درحالرشد هستند و کودکان کوچكتر در روابط اجتماعی
خود از کیفیت بیشتری نسبت به کودکان بزرگتر برخوردار هستند .ازطرفی ،در پژوهشها نشان داده
شده است که مربیان مهدکودک نقش مهمی در رشد اجتماعی کودکان دارند .ارتباط بین مربی و
کودک بسیاری از خواص و عملکرد روابط مثبت و نزدیك بین کودک و والدین را دارد؛ بنابراین،
پشتیبانیکردن از روابط با کیفیت باال یا ارزش قائلشدن به این روابط ،برای رشد اجتماعی کودکان
الزم است .درمجموع ،میتوان گفت که رشد مثبت مهارتهای اجتماعی کودکان از پیش از مدرسه
وجود دارد و مهدکودک میتواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند.
نتایج پژوهش نشان داد که با داشتن محیطی با نمرة فراهمسازی زیاد ،میزان بهرة هوشی کودکان
افزایش مییابد .یافته پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای قنبری هاشمآبادی ( ،)11میکولئوت و
همکاران ( ،)12ماخاریا و همکاران ( ،)13غنایی چمنآباد ( ،)35آقاجانی و همکاران ( ،)36محمدیان
( ،)37فاسیال قاضی2و همکاران ( )38و نواکوسکا3و همکاران (به نقل از )37همخوان است.
قنبری هاشمآبادی ( )11در پژوهش خود نشان داد که کودکان عادی نسبت به کودکان پرورشگاهی
هوش هیجانی ،روابط عاطفی و نگرش مثبتتری به زندگی دارند .غنایی چمنآباد ( )35به ارتباط
رشد اجتماعی و هوش کودکان پی دبستانی با حرکات موزون ورزشی دست یافتند .نتایج پژوهش
آقاجانی و همکاران ( )36رابطة زیاد نوع بازی ،اسباببازی و زمان بازی با مهارتهای هوش و
مهارتهای اجتماعی را نشان داد .نتایج پژوهش محمدیان ( )37بر درمان نقائص شناختی در
موشهای محروم از مادر در طول دورة جوانی در اثر غنیسازی محیطی تأکید داشت .میکولئوت و
همکاران ( )12نشان دادند که فراهمسازی محیط بر توانایی حرکتی آینده و رفتار شناختی آیندة
کودکان تأثیر مثبت دارد .فاسیال قاضی و همکاران ( )38به ارتباط بین بهرة هوشی کودکان عراقی با
استرس ذهنی ،خدمات عمومی و محیط زندگی دست یافتند .نواکوسکا و همکاران (به نقل از )37در
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که محیط غنی حافظة فضایی موشهایی را که قبل از تولد
در استرس بودهاند ،بهبود بخشیده و همچنین اثر ضدافسردگی بر آنها داشته و عالئم استرس را در
آنجا ازبین برده است .ماخاریا و همکاران ( )13بر تأثیر فاکتورهای محیطی گوناگون مانند محل اقامت،
تمرینهای فیزیکی ،درآمد خانواده ،اشتغال والدین و تحصیالت تا حد زیادی ،بر کیفیت زندگی کودک
تأکید کردهاند .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش باغبان ( )39مبنیبر بیتأثیربودن محیط
آموزشی مهدکودک بر رشد هوش عملی و نبود تفاوت بین رشد هوش عملی کودکان مهدکودکرفته
1. Berry & Erin
2. Faisal Ghazi
3. Nowakowska
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و نرفته و نتایج مطالعة نظرپوری درهتنگ و همکاران ( )40مبنیبر نبود تفاوت بین آزمودنیها از نظر
میزان بهرة هوشی ،رشد حرکتی ،ویژگیهای آنتروپومتریك و سطح عملکرد مهارتی با توجه به
حضورداشتن و حضورنداشتن در مهد ،همخوانی ندارد .دالیل زیادی برای این نتایج ممکن است وجود
داشته باشد ،اما شاید دلیل اصلی آن از این فرض ناشی میشود که بالیدگی پایه و اساس رشد
همهجانبه است .بدونشك ،بالیدگی نقش مهمی را در دورة رشدی در زمینههای گوناگون ایفا میکند،
اما ممکن نیست که تنها عامل مؤثر باشد .دالیل دیگر میتواند ضعف برنامهها ،امکانات و تخصص الزم
نداشتن مربیان این مراکز باشد .شاید دلیل دیگر استفاده از آزمونهای هوش متفاوت در پژوهشها
باشد .یکی از بارزترین یافتههای پژوهشگران این است که در دوران کودکی ،مغز انعطافپذیری زیادی
دارد؛ بهعبارتدیگر ،دورة بحرانی و حساسی در رشد عصبی وجود دارد که در آن دوره تجربیات
میتوانند نقش مؤثری در تحکیم ارتباطات بین مناطق عصبی و مدارهای درون مغز داشته باشند .این
دورههای بحرانی ،بهتازگی پنجرههای فرصت نیز نامیده شدهاند؛ یعنی طبیعت (محیط) پنجرههای
خاصی را برای کسب تأثیر از تجربیات در کودکان باز میکند .پنجرههای فرصت پیش از تولد ایجاد
میشوند ،اما پس از آن و با افزایش سن بهتدریج بسته میشوند .براساس دیدگاه بیودینامیك رشدی،
این دسته از پنجرههای فرصت برای رشد کنترل حرکتی ،بینایی ،زبان ،شناخت ،احساس و  ...وجود
دارد .با افزایش سن انعطافپذیری مغز نیز کاهش مییابد .کودکی که یکی از این پنجرههای فرصت
را ازدست بدهد ،ممکن است هیچگاه در آن مدار مغزی به ظرفیت و توانایی کامل آن عملکرد خاص
دست نیابد .مبحثی که ارتباط نزدیکی با این بخش دارد ،پنجرههای فرصت عمومی است که برای
رشد الگوهای بنیادی ،شناختی و اجتماعی تخمین زده شده است .برای مهارتهای حرکتی درشت
پایه ،بهنظر میرسد پنجرههای فرصت از پیش از تولد تا پنجسالگی ظاهر شوند .در این دوره ،تجربیات
محیطی و ایجاد فراهمسازها برای تحکیم بنیان مدارهای مغزی و میلیندارشدن مربوط به کنترل
حرکتی بسیار حیاتی هستند .میتوان گفت فعالیت جسمانی و فراهمسازهای محیطی میتوانند نقش
تعیینکنندهای در میزان رشد اولیة مغز داشته باشند .شواهد حاصل از انجام پژوهشها در زمینة
فعالیت مغزی نشان میدهد که بستهشدن پنجرههای فرصت بهطور عمومی در حدود  10سالگی،
بهویژه در زمینة رشد زبان دوم صورت میگیرد ( .)2امروزه دانشمندان معتقد هستند برای دستیابی
به عملکرد دقیق مغز انسان بالیده ،عملکرد نورونی و تحریك در دوران نوزادی و اوایل کودکی بسیار
ضروری و مهم است؛ یعنی رشد بهینه به میزان فراهمسازهای محیطی و استفادة کودکان از آنها
وابسته است .بروس پری 1،یکی از پژوهشگران برجسته در حوزه رشد ،یافتههای بهدستآمده در این
زمینه را بدینصورت جمعبندی میکند« :معمار اصلی مغز ،تجربه است» ()2؛ یعنی ژنتیك نقش
1. Bruce Perry
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مهمی در تعیین تعداد ارتباطات و مدارهای عصبی اصلی مغز ایفا میکند ،اما تجربههای مثبت نیز
تأثیر درخور توجهی بر تریلیونها ارتباط عصبی ظریف دیگر دارند که پس از تولد میتوانند ایجاد
شوند .بهنظر میرسد تجارب محیطی تأثیر خود را ازطریق تقویت سیناپسها اعمال میکنند؛ یعنی
تحریك ناشی از محیط سیگنالی تولید میکند که به تشکیل ارتباطات سیناپسی منجر میشود.
ارتباطات تشکیلنشده یا ارتباطات ضعیف متعاقب آن حذف خواهند شد .چنانچه در دوران کودکی
نورونها بهکار گرفته شوند ،آنها در مدارهای مغز یکپارچه میشوند؛ بنابراین ،بهدلیل تفاوت در میزان
بهکارگیری تجربیات محیطی حتی دوقلوهای همسان نیز مدارهای ارتباطی یکسانی نخواهند داشت
( .)2در این زمینه ،پژوهشگران به اندازهگیری اندازة مناطق قشری و زیرقشری در مغز کودک براساس
میزان تحریك یا انزوای محیطی اقدام کردهاند .این پژوهشها نشان دادهاند که مغز انسان براساس
کیفیت و کمیت تجربههای حسی و محیطی نمو مییابد ،پیچیدگی آن افزایش مییابد ،ارتباطات
سیناپسی ایجاد میکند و تغییر میکند .فرض بر این است که در دوران نوزادی و کودکی اولیه ،فعالیت
بدنی و بازی ،تحریك حسی و فیزیولوژیك حیاتی را فراهم میکند که به افزایش ارتباطات عصبی
میانجامد .کرگ رامی(1به نقل از )2نیز نشان داد که آموزش نظاممند در دوران کودکی با استفاده از
مهرهها ،بلوکها و بازیهای گوناگون میتواند در درازمدت تأثیر مثبتی بر هوش و پیشرفت تحصیلی
داشته باشد .شاید بارزترین نکته در این پژوهشها این است که کودکان هرچهزودتر در برنامههای
تمرینی و ادراکی-حرکتی مشارکت داشته باشند ،تأثیر درازمدت فعالیتهای ذکرشده بیشتر خواهد
بود.
یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر اینکه میزان فراهمسازی محیط بر بهرة هوشی ،تبحر حرکتی و
مهارت اجتماعی کودکان تأثیر دارد ،با دیدگاه گزل(2به نقل از )2ناهمسوست .وی معتقد بود که عوامل
محیطی تأثیری گذرا بر رشد کودک دارند ،اما عوامل ژنتیکی بهصورت کامل رشد را کنترل میکنند.
درمقابل ،یافتههای پژوهش حاضر با دیدگاههای رشدی که بر تعامل عوامل ژنتیك و عوامل محیطی
در فرایند رشد تأکید دارند ،سازگار است .از جملة این دیدگاهها ،دیدگاه سیستمهای پویاست .براساس
دیدگاه سیستمهای پویا ،نهتنها وراثت ،بلکه محیط نیز نقش مهمی را در رشد ایفا میکند .دیدگاه
بومشناختی گیبسون3نیز برای رشد حرکتی در اوایل کودکی ،تأثیرات فراهمسازهای محیطی را به
عنوان یك عامل مهم در رشد و رفتار بهینه درنظر گرفته است .برای شناخت رشد باید دانست که
شرایط تغییر رفتار حرکتی از تغییراتی ناشی میشود که در سایر ابعاد وجودی انسان شامل شناختی،
عاطفی یا اجتماعی بهوجود میآید ( .)6با توجه به ویژگیهای فردی و محیطی که فرد در آن پرورش
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مییابد ،تکالیف و مهارتهایی که در افراد ارزیابی میشوند ،دستخوش تغییرات میشوند .این تغییرات
را میتوان بهوسیلة دیدگاه تعاملی نیز توجیه کرد .این دیدگاه به تعامل بین فرد و موقیعت در ظهور
یك رفتار معتقد است ( .)41یافتههای پژوهش حاضر از تأثیر تجارب محیطی بر ابعاد رشد حرکتی
حمایت میکند .در فرصتهای تمرینی سه عامل امکانات ،تجهیزات و زمان نقش اساسی را ایفا
میکنند؛ بنابراین ،وجود محیط غنی و محرک برای رشد حرکتی ،شناختی و جسمانی کودکان امری
اساسی است ( .)42با توجه به اینکه فراهمسازی محیط نقش مهمی در رشد کودکان دارد ،پیشنهاد
میشود درمورد فضای زندگی ،تجهیزات مناسب و استاندارد دردسترس کودکان توجه و اقدامات الزم
صورت گیرد .همچنین ،تأثیر فراهمسازی محیط بر رشد اجتماعی ،تبحر حرکتی و مهارتهای اجتماعی
در گروههای سنی متفاوت و در سطح وسیعتر ،در استانها و در سطح کشور بررسی شود.
پیام مقاله :ایجاد تجارب ،فرصتهای محیطی و فراهمسازی بیشتر میتواند نقش مهمی در ارتقای
بهرة هوشی ،تبحر حرکتی و مهارتهای اجتماعی کودکان داشته باشد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمام کودکان شرکتکننده در آزمون و والدین آنها برای همکاری در راستای شرکت
فرزندان خود در این پژوهش ،تشکر میشود.
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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.
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