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Abstract 
Play is one of the most needed stimuli for children and it has a huge share of the child's 

identity and experiences. The purpose of this study was to compare the play in different 

environments (natural and indoor spaces) on visual perception skills and IQ of preschool 

children. This study was a causal-comparative study conducted in the field. The statistical 

population consisted of 4-6year old children in Tabriz city. The sample consisted of two 

groups of 30 people who were purposefully selected as the sample. Frostig test was used 

to assess perceptual-visual skills and Goodenoough’s cognitive skill test was used to 

measure IQ. Data were analyzed using independent t-test and multivariate analysis of 

variance in SPSS software at the significant level of 0.05. The results show that there was 

a significant difference between the two groups in the overall children's visual perception 

(P =0.0001) and among the subscales of visual perception, eye motor coordination 

(P =0.0001), figure-ground (P =0.003), position in space (P =0.003), special relationships 

(P =0.004) and also in intelligence (p =0.001). The scores of children playing naturally 

outdoors were higher than those of children playing indoors.The physical, intellectual and 

cognitive development of a child is most rapid in childhood. The type of environment in 

which children work affects their development. Therefore, it is suggested that children 

become more active in natural as outdoor spaces at childhood to improve their visual 

perception skills and increase their intelligence. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
Playing is the best communication tool for children's learning (1). Pedolska (2014) 

suggests that a play environment should be made by support of physical, social, 

emotional and cognitive development (2). According to Newell's theory, the 

factors that affect growth are as a result of three sources of individual, 

environment, and task (3), which is the most important and effective factor in the 

childhood and early stages (4). Certain features of the natural open environment 

provide opportunities that can hardly be found in a closed and enclosed 

environment (5). Araújo et al (2019) in their research found that "Green Sport" 

(physical activity in natural environments) in comparison with urban 

environments is an important context for physical, mental and physical health, and 

provide opportunities for individuals to health (6). Therefore, the purpose of the 

present study was to compare play in different environments on perceptual-visual 

skills and IQ of preschool children . 

 

Materials and Methods 

The method of the present study is post-event causal-comparative which was 

conducted in the field with an applied purpose. The statistical population of this 

study was 4–6-year-old girls and boys in Tabriz. For purposeful data collection, 

30 people were selected as a sample for each group. The main activities of children 

in the nature school, which has an area of 4,000 square meters, are sand games, 

water games, balance games, interaction with animals, carpentry, painting and 

painting in natural and free space. The main activities of the children in the 

kindergarten, which is a space of 40 square meters, with the arrangement of tables 

and chairs and flooring, included painting lessons, curricula and crafts that were 

taught by the instructor. After obtaining written consent from parents, children if 

they do not have behavioral, motor and cognitive problems as research examples, 

they performed the Frostig Advanced Perceptual-Visual Test to assess perceptual-

visual skills and the Goodenoough’s Cognitive Skills Test to measure IQ. The 

Frostig Advanced Perceptual-Visual Test measures five perceptual-operational 

skills. These five skills are: eye movement coordination, text and background, 

shape stability, space situation, special relationships. This test has been revised 

twice so far and has been adapted and standardized by Tabrizi and his colleagues 

in Iran (7). The Goodenoough test is used to measure the intelligence of children 

aged three to fifteen. The most important purpose of this test is to determine the 

degree of intelligence of the child's mental age and IQ. Kahbel (1984) stated that 

the reliability of most mannequin test signs is more than 0.80 (8). To analyze the 

data, Kolmogorov-Smirnov test was used to measure the normality of the data, 
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independent t-test and multivariate analysis of variance were used to examine the 

differences between groups with a significance level of 0.05 in SPSS22 software . 

 

Results 

According to the result of Kolmogorov-Smirnov test, the data have a normal 

distribution. Multivariate analysis of variance was used to examine the differences 

in visual perception subscales. The results of multivariate analysis of variance 

showed that between the two groups (natural outdoor space and indoor space) in 

total visual perception (F(6,53) = 9/13, P= 0/0001, partial ƞ2=0/51) and among 

the subscales of visual perception, eye motor coordination (P =0.0001), figure-

ground (P =0.003), position in space (0.003), special relationships (p =0.004), the 

difference significances were obtained in the groups. The results of independent 

t-test also showed that there is a significant difference between the two groups in 

the IQ variable (P=0.001, t=3.381). According to the mean scores of IQ, children 

who played naturally outdoors were more than the group who played indoors. 

 
Comparison of two play spaces 

 

Scales 
Nature 

School 

Group(I) 

Kindergarten 

group(J) I-J SD P 

visual perception outdoor Indoor 66/19  16/57  0/0001* 
Eye movement 

coordination outdoor Indoor 33/2  001/13  0/0001* 

figure-ground outdoor Indoor 93/0  93/7  0/003* 

position in space outdoor Indoor 36/0  93/9  53/0  

Situation in space outdoor Indoor 10/1  76/7  0/003* 

special relationships outdoor Indoor 73/0  50/9  0/004* 
*P≥0/05 

 

According to the table, it can be said that children who played in the open air 

showed a significant difference in visual perception, eye movement coordination, 

figure - ground, position in space and special relationships in order to be better 

than children who played indoors . 

 

Conclusion: The type of environment that can be provided to children has been 

impressed to their development. Development of child's physical, mental, and 
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cognitive at an early age has most speed. Children playing at nature climb from 

different heights, slide, swing, running, and through play, experience more 

activities than other environments. Children's play in nature can improve language 

and sharing skills, boost creativity, facilitate a child's mental, emotional, social, 

spiritual, and physical development. According to Gibson's ecological theory of 

perception and practice, and Bronfenbrenner's theory, the different effects of the 

two environments on perceptual characteristics and IQ can be attributed to the 

conditions of providing the environment and exploratory learning.  The natural 

environment is a stimulus-rich environment that has a significant impact on 

children's development. It is suggested, accordingly, in childhood to improve 

perceptual and visual skills, and increase IQ, children should be more active in 

natural outdoor. 
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 چکیده 

 .ثر از آن استمتأو سهم عظیمی از هویت و تجارب کودک    های مورد نیاز کودکان استبازی یکی از محرک 

های بر مهارت  (و سرپوشیدهطبیعی  فضای باز  مختلف )  هایمحیطهدف از پژوهش حاضر، مقایسه بازی در  

 . است پیش دبستانی بینایی و بهره هوشی کودکان-ادراکی

 4- 6کودکان    ازی  جامعه   .گرفته استکه بصورت میدانی انجام  ای بوده  مقایسه-پژوهش حاضر از نوع علی

به صورت هدفمند انتخاب شدند.    که  نفره بود  30نمونه آماری شامل دو گروه  .  انتخاب شد  تبریزساله شهر  

مهارت ادراکیهابرای سنجش  فراستیگ-ی  از آزمون  از آزمون  بینایی  بهره هوشی  برای سنجش  مهارت    و 

ها با استفاده از روش آماری تی مستقل و تحلیل واریانس چند  گودیناف استفاده شد. داده  شناختی آدمک

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  05/0 داریدر سطح معنی SPSS 22متغییری در نرم افزار 

بینایی،  خرده مقیاس  و در بین(  P=0/0001)  کودکان  در کل ادراک بینایی  دهدمی نتایج نشان   های ادراک 

  ویژه روابط    (، P=0/003)  فضا  در  وضعیت  (، P=0/003)  زمینه  و  متن  (، P=0/0001)  چشمحرکتیهماهنگی

(P=0/004و )  همچنین در بهره هوشی نیز  (P=0/001بین )  که  . بطوریداشتوجود    دو گروه تفاوت معناداری

در فضای سرپوشیده  که کردند، بیشتر از نمرات کودکانی بود نمرات کودکانی که در فضای باز طبیعی بازی می 

 کردند. بازی می

نوع محیطی که کودکان  .  دارد  را  سرعت  بیشترین  کودکی  سنین  در  کودک  شناختی  و  عقالنی  جسمانی،   رشد

می فعالیت  آن  تاثیر  در  آنها  رشد  بر  می.  گذاردمیکنند  پیشنهاد  اساس  برای شود  برهمین  بهبود    کودکان 

 طبیعی داشته باشند. باز در فضاهای فعالیت بیشتری  بینایی و افزایش بهره هوشی-های ادراکیمهارت

 . محیط کودکان، هوشی،  بهرهبینایی، -ادراکی کلیدی:واژگان
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 مقدمه 
های کارکردی دنیای واقعی است. موجودات زنده همیشه در یک فرایند تغییر مداوم در ظرفیت ،رشد

تغی این  اما  رشد هستند  استحال  متفاوت  عمر  در طول  نظریه  .(1)یرات  نیوول طبق  (  1986)  1ی 

ترین  ( که مهم2گذارند، درنتیجه سه منبع فرد، محیط و تکلیف هستند)عواملی که بر رشد تاثیر می

عوامل محیط شامل تجربه، یادگیری،    (.3گیرد)ترین آن در مرحله کودکی و اوایل آن شکل میو آغازی

جدید در نتیجه تغییر افراد، طبق تاکید نیوول، رفتار حرکتی    (.4باشد) طبیعت و عوامل بیرونی می

محدودیت و  محیطی  میتغییرات  ایجاد  تکلیف  سال(.  5،3شود)های  روی در  مطالعات  اخیر،  های 

رشد  به  متنوع  تجربیات  از  غنی  عنوان محیطی  به  است که طبیعت  داده  نشان  و طبیعت  کودکان 

می کمک  شهری،  کند. کودکان  جمعیت  سریع  حال    رشد  در  کشورهای  در  در  به خصوص  توسعه 

این در حالی است که ارتباط مستقیم کودکان با طبیعت کاهش یافته    .افتدسرتاسر جهان اتفاق می

. پدیده قطع ارتباط با جهان طبیعی منجر به تغییرات در کیفیت زندگی کودکان شده است  (6-8)است

تحقیقات مختلف   (.8مطرح شد)«  اختالل کمبود طبیعت »به عنوان    2008در سال    2که توسط لوو

(. بنابراین 3دهد که قطع ارتباط با طبیعت، تأثیرات نامطلوبی بر نیازهای رشدی کودکان دارد)نشان می

تا محیطی    ضروری و بااهمیت استاز فواید طبیعت و محیط زیست بر رشد و تکامل کودکان    آگاهی 

)فعالیت  «  ورزش سبز »دهد  ن میکنیم. شواهد نیز نشا کودک فراهم  را به منظور برآورده کردن نیازهای  

قرار کند.  بدنی در طبیعت( یک بستر مهم برای فعالیت جسمی و تقویت سالمت انسان را فراهم می

های شهری  هایی رابه منظور سالمت روانی افراد در مقایسه با محیطفضای طبیعی، فرصت  گرفتن در

بطن مح(.  5)کند فراهم می اتفاق میدر زندگی واقعی، رفتارهای ما در  با آن  ارتباط  و در  افتد.  یط 

هایی که  ویژگی محیط  (.9کند و به همین دلیل  سرشار از اطالعات است)محیط همواره تغییر می

دار،  های طبیعی، درخت، جنگل، مناطق سایهاند از: رنگکنند عبارتکودکان بیشتر از آن قدردانی می

بیشتر دهد که کودکان  ها نشان می، ساخت و ساز. اینتغییر توپوگرافی، مکان برای باالرفتن از درخت

با محیط  هیجان به  و  برانگیز  چالش  پیچیده،  در زی  معموال  که  مرسوم  بازی  زمین  به  نسبت  انگیز 

است،   گسترده(.  10دارند)تمایل  اختیارشان  از  رویکردیکی  زمینهترین  بوم  های  زیست  نظریه  ای، 

ها و شرایطی که ممکن است  باشد. این دیدگاه به طیف وسیعی از موقعیتمی  3برنرفنشناختی برون

برنر، محیط، نیرویی  طبق نظریه برونفن.  تأکید دارد«،  فضای زندگی»فرد با آن روبرو شود به عنوان  

ماینرد    (.4)ثیر قرار دهد، بلکه همیشه پویا و متغیر استأ راکد نیست که افراد را به طور یکسان تحت ت
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مزایای بسیاری را برای رشد همه   تواندد که فضای باز میردنکنشان    در تحقیق خود خاطر  1و واترز 

قادر  کودک  حالی که در فضای سرپوشیده و بسته،  شرفت او به همراه داشته باشد. درجانبه کودک و پی

های (. ویژگی11شود)محدود می  به کسب تجربه در مورد خود و جهان اطرافش نیست و به نحوی 

 بسته   محیط  در  را  ها آن   توانکند که به سختی میهایی را فراهم میباز طبیعی، فرصت  خاص محیط

ک نقش مهمی  عنصری ضروری برای انسان است و محیط اطراف کود  ،(. محیط12یافت)  سرپوشیده  و

یر محیط قرار های سنی تحت تاثاز سایر گروهبیش  کودک  »کند که  ادعا می  2مارکوس در رشد دارد.  

ثر ؤتواند یک راهبرد ماند که افزایش زمان حضور در فضای باز میمحققان پیشنهاد کرده  (.13)«دارد

در   اندام  تناسب  و  بدنی  فعالیت  افزایش  و  تحرک  کم  و  ناپایدار  رفتار  کردن  محدود  کودک  برای 

ند که »ورزش سبز« )فعالیت بدنی  اهدر تحقیق خود نشان داد  (2019و همکاران)  3ارایو (.  41،51باشد)

  ی، بستری مهم برای سالمت جسمانی، روانی و های شهرهای طبیعی( در مقایسه با محیطدر محیط

طورسنتی به.  (5)کندهایی را به منظور سالمت افراد فراهم میو موقعیتاست  افزایش فعالیت بدنی  

برزمین باز  فضای  در  بازی  فیزیکی،  های  ارتقا  آن  هدف  و  شده  طراحی  کودکان  بازی  تسهیل  ای 

سازها  فراهمخود عنوان کرد    ( در پژوهش2016)4بورگن(.  61اجتماعی، عاطفی و شناختی آنها است)

ی کودکی اولیه زمان  دوره  (.17)ثیر مثبت داردأ رشد حرکتی کودکان تفعالیت بدنی و  در فضای باز بر  

رشد و پاالیش دامنه وسیعی از تکالیف حرکتی از حرکات بنیادی دوران  مناسبی را برای کودک در  

تا مهارت اولیه گرفته  اواسط کودکی فراهم میکودکی  یا ویژه در  و    5وسلیوس   (.4کند)های ورزشی 

تأثیر میزان فضای سبز مدارس و مراکز آموزشی را بر تندرستی و  در تحقیق خود که    ( 2018) همکاران 

ساله( بررسی کردند،    11تا    7اجتماعی در کودکان دبستانی)-شناختی، جسمانی و عاطفیسالمتی  

یادگیری فرآیندی است    . (18)دهدکودکان را افزایش می  نشان دادند وجود فضای سبز، فعالیت بدنی 

د یابد. در طول این دوره، عوامل بسیاری وجود دارکه از ابتدا تا انتهای زندگی به طور دائم ادامه می

یادگیری کمک می به  فرآیند  کند. که  به  توجه  بهترین  با  بازی  وسیله    یادگیری در دوران کودکی، 

کند که یک محیط بازی  ( پیشنهاد می2014)6پدولسکا (.  19یادگیری کودکان است )  ارتباطی برای

(. بنابراین فضاهای  20ی جسمی، اجتماعی، احساسی و شناختی ساخته شود)باید با حمایت از توسعه
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کند که در فضاهای  هایی فراهم میبهترین محیط بازی برای کودکان است. این مناطق فرصت  ،بیرونی

های طبیعی بر بازی و  محیطای نشان داد  ( در مطالعه2004)1. فیورتافت(19شود)یافت نمی  داخلی

ثیر  أ حرکتی ت_ازی بر توانایی ادراکیتمرین، فعالیت بدنی و ب(.  21)اثر دارد  های حرکتی کودکانتوانایی

افزایش زمان توجه شود)زیادی داشته و می معتقد    2استیفنسون   (.22تواند منجر به رشدحرکتی و 

او در  به دنبال چالشبه طور ذاتی  است که کودکان   بازی خود هستند.  های فیزیکی و تحرکی در 

جسمی،    ناپذیر از هدایت آنها برای گسترش تواناییجداییای متوجه شد که این موضوع بخشی  مطالعه

ها است. همچنین ریسک پذیری و یادگیری نحوه برخورد با خطر، به  حرکتی، ادراکی و استقالل آن

عنوان بخشی از رشد طبیعی کودکان و به عنوان یک مهارت حیاتی برای بهبود ادراک آنها است که 

ل کودکی به طور پیوسته پاالیش  های ادراکی در طوتوانایی  (.23کنند)کودکان در طبیعت تجربه می

باالیی کار می-حسی یابند. دستگاه  می با هماهنگی  به طوحرکتی  دوره    ریکند  این  انتهای  در  که 

یری  کارگه  های رشدی کودک، باجرا کند. کلید رشد الگوهای پیچیده بسیاری  تواند مهارتکودک می

فزایش  های حرکتی را اراکی، فرایند یکپارچگی با ساختارهای بالیده ادتواناییتمرین و تجربه است و  

های تمرینی، آموزش و تشویق در طول این دوره از فراگیری اطالعات  خواهد داد. عدم ایجاد فرصت

  (. 4کند)ماهرانه افراد زیادی جلوگیری می  های حرکتیاجرای فعالیت  ادراکی و حرکتی مورد نیاز جهت

ترین حس انسان در درک  . بینایی گسترده ها و ادراکات فرد، بینایی استترین شناختمهم  یکی از

جهان خارج است. ادراک بینایی فرایندی است که توسط آن اطالعات بینایی مورد تجزیه و تحلیل 

ارتباطات  دهد که قضاوت دقیقی از اندازه، شکل، رنگ و  گیرد. ادراک بینایی به فرد اجازه میقرار می

حرکات انسان بر اساس اطالعاتی که سیستم بینایی درباره محیط و موقعیت    (. 24فضایی داشته باشد)

آید. ادراک بینایی پایه، اطالعات زیادی در خصوص محیط فراهم  وجود میهآورد، بدست میه  اشیا ب

رط رکت به عنوان ش(. ح1ها و حرکات دارد)کند. بینایی نقش مهمی در اجرای بسیاری از مهارتمی

است. ادراک بینایی به طور پیچیده به موفقیت  شده  بینایی شناخته  -کافی برای رشد توانایی ادراکی 

های حرکتی مختلف مرتبط است. دنیای بینایی کودک در مراحل رشد بوده و در  در کارکرد مهارت

می محدود  نوشتن    (.4باشد)نتیجه  و  خواندن  و  بینایی  ادراک  بین  مهارتهمچنین  اصلی  که  های 

تحصیلی هستند، ارتباط وجود دارد و برای اینکه فرد بتواند بخواند، باید محرکات بینایی را به خوبی  

از   را  ادراک کودکان و بزرگساالن  ای موردی،در مطالعه  (2018)و همکاران  3وانگ  (.52پردازش کند)

ترین عناصر طبیعی عنوان کرده و نشان  و گیاهان و آب را محبوب   فضای بازی طبیعی بررسی کردند 

( در پژوهش  1393صباغی و همکاران)  (.3)های طبیعی دارنددادند هر دو گروه تمایل به انتخاب سبک

 
1. Fjørtoft 

2. Stephenson 
3. Wang 



 121                                                   ...  سرپوشیده وفضای طبیعی باز فضای در بازی مقایسهرضائی: فتحی

 

 

ادراک  (. 26رد)سال اثر دا 5-8بینایی کودکان -حرکتی بر بهره ادراکی -های ادراکینشان دادند برنامه

کند و با رشد و نمو  بینایی پایه حتی برای اطفال هم اطالعات زیادی در خصوص محیط فراهم می

خود تجربه کسب   کارگیری ابزارهای حسی و حرکتیِه  کودک باید با ب(.  1)کندادراک او پیشرفت می

- کند و رشد حرکات ابتدایی و پایه برای کسب چنین تجاربی الزم است و کودک با توانایی ادراکی

می دست  حرکتی  تعمیم  به  میحرکتی  پذیر  امکان  محیط  کشف  درنتیجه  و  امروزه  (.  1شود)یابد 

متفاوت  مل  به طور کاهای فضایی و تغییر شیوه زندگی موجب شده تا روش بازی کودکان  محدودیت

های اخیر فعالیت کودکان از بازی غیرمتمرکز و  از نسل قبل شود. طبق تحقیقات انجام شده، در دهه

های ساختاری و نظارتی که عمدتاً در داخل خانه انجام بدون نظارت در فضای باز به سمت فعالیت

دکانه، به عنوان تسهیل  توان گفت که بازی کو(. براساس نظر گاالهو می6شود، در حال تغییر است)می

های حرکتی کودکان ایفای نقش  کننده مهم در رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی و همچنین مهارت

ی در نتیجه   آکار.  اثرگذار استکودکان    رشدمختلف  بر ابعاد  کیفیت محیط بازی    (. بنابراین4کند)می

است و    ،تحقیق خود معتقد  بازی  بتوانند  بیشتر  تا  فراهم شود  برای کودکان  مختلفی  امکانات  باید 

ها، یادگیری خود را از  های گوناگون را در محیط زیست تجربه کنند. کودکان در این محیطفعالیت

های حرکتی خود را توسعه  و مهارتبخشیده  کنند، بهبود  دریافت میمحیط  طریق اطالعاتی که از  

ها فرصت بیشتری برای استفاده از فضاهای بیرونی  در مدارس و مهدکودکباید  دهند. همچنین  می

ها و  وجود داشته باشد. در این صورت کودکانی که بیشتر وقت خود را در فضاهای بسته، مانند خانه

شوند تا از فضای خارج  گذرانند، تشویق میها و کامپیوترها میهای اینترنتی، در مقابل تلویزیون کافه

توانیم افرادی پرورش دهیم که در دوران کودکی تجربه بودن  خانه استفاده کنند. در نتیجه، ما میاز  

نظری و تئوری حاصل از تجربه یادگیری به جای  ها . یادگیری آناز آن آگاهند و در طبیعت را داشته 

های بسیاری برای تجربه  فرصتو    هاقوت فضای باز این است که موقعیتنقاط    ی ازیک (.  19باشد)می

های مستقیم است، کارها و وظایف  دارای تجربه   و  کندو احساس دنیای واقعی به کودکان عرضه می

ایجاد   را که  و آنکرده  واقعی  یاد میبزرگساالن میچه  بایست های آموزشی میمحیطدهد.  آموزند 

با فرصت را  این جنبه  از  استفاده  بازیحداکثر  آورد)های مرتبهای  به وجود  اساس  (.  12ط  برهمین 

به دنبال این پرسش    با توجه به اهمیت دوران کودکی به عنوان دوران حساس یادگیری و رشدمحقق  

در ادراک بینایی و بهره هوشی کودکان اثر دارد؟ و اگر تفاوتی وجود که آیا تغییر محیط بازی  است  

دست آمده الزم است چه محیطی برای بازی    با توجه به نتایج بهدارد در جهت کدام محیط است؟ و  

 ؟ کودک فراهم کنیم
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 پژوهش روش

با هدف  ای است که به شکل میدانی  مقایسه-علی  صورته  پس رویدادی ب  روش پژوهش حاضر از نوع

 شهرستان تبریز که به تفکیکساله    6- 4ی آماری این تحقیق کودکان  جامعهانجام شد.  کاربردی  

شامل   و  هزار    29جنسیت  مجموع    31دختر  پسر)در  نفر(    60هزار  گرفتهزار  قرار  برای  مدنظر   .

نمونه جمع  روش  از  داده  نمونهآوری  تعداد  در  محدودیت  علت  به  شد.  استفاده  هدفمند  های  گیری 

ای از های تحقیق علی مقایسهکه نمونه   (1398مدرسه طبیعت، و با توجه به گفته دالور و همکاران)

در مدرسه طبیعت از  داد به عنوان نمونه استفاده شد.  از همین تع  ( 27)شودینفر شروع م  30حداقل  

نفر پسر بودند و از بین کودکان    12نفر دختر و    18نفری که در مطالعه حاضر شرکت داشتند،    30بین  

گروهی که به عنوان نمونه انتخاب شدند.  نفر پسر    13نفر دختر و    17شرکت کننده در مهد کودک  

مدر داشتندر  فعالیت  طبیعت  گروه  سه  عنوان  به  در  د  بازفعالیت  در  طبیعی  فضای  که  گروهی  و 

برهمین    در نظر گرفته شدند.  سرپوشیدهفضای  د به عنوان گروه فعالیت در  داشتن  فعالیتمهدکودک  

سه طبیعت و مهدکودک داشتند به عنوان ماه در مدر  6اساس کودکانی که تجربه بازی به مدت حداقل  

 و متغیرهای وابسته تحقیق به صورت پس آزمون گرفته شد.   شده شرکت کننده انتخاب 

گرفته    سنجش بهره ادراکی و بهره هوشی کودکانابتدا از والدین رضایت نامه کتبی برای  در روش کار  

های های مزمن، بیماریشد. سپس بر اساس سوال از والدین و پرونده سالمت کودکان که شامل بیماری

کودکان در صورت نداشتن مشکالت رفتاری، حرکتی و   حاد، اختالالت حسی و اختالالت جسمی بود،

که زیر نظر   دانشگاه تبریز  مدرسه طبیعت  شناختی به عنوان آزمودنی در این تحقیق انتخاب شدند.

به  و سرسبز فضایی بکر طبیعی، شامل ودشاداره میرفتار حرکتی بوده و توسط اساتید تبریز ه دانشگا

از  های مختلففعالیتبرای  طبیعی و آزادفضاهایی شامل  وسعت حدود چهار هزار متر مربع است که 

آمیزی و نقاشی  رنگ، نجاری،  حیواناتهای تعادلی، آب بازی، تعامل با  بازی  شن بازی،   قبیل ماسه بازی،

در مدرسه طبیعت فضاهای خاصی نیز وجود دارد که شامل فضای طبیعی، فضای ماجراجویی،  .  است

باشد که به منظور ترویج و ترغیب های آرام و فضای خلوت و سکون میفضای بازی فعال، فضای بازی

صر طبیعی مانند ماسه، خاک، آب، چوب،  . همچنین این فضاها از عناه استبازی در طبیعت ایجاد شد

 در مدرسه طبیعت به کودکان آموزش خاصی   (.28)استموجودات زنده، سنگ، آتش و... برخوردار  

. در  برندشود و کودکان از انواع فضاهای موجود در مدرسه به دلخواه بهره میداده نمی  توسط مربیان

ها بصورت اکتشافی انجام  صورت تمایل و خواسته کودکان برای آموزش آنها، توسط مربیان آموزش 

فعالیت  .  ودشمی برنامه  نیز  نام کننده در مهدکودک  کودکان ثبتعمده  نقاشی،  های  شامل آموزش 

مربی در کالساست    و کاردستیدرسی   توسط  به مساحت  که  و    30های  با مت  40مترمربع  رمربع 

بینایی  -ی ادراکیآزمون پیشرفته   هاآزمودنید.  وشکف پوش آموزش داده می چیدمان میز و صندلی و
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نایی  بی-میل کردند. آزمون پیشرفته ادراکیرا تک  2آدمک گودیناف   مهارت شناختی  آزمونو    1فراستیگ 

ادراکی  فراستیگ مهارت  اندازه-پنج  را  میعملیاتی  مهارت  گیری  پنج  این  ازعبارتکند.  ( 1:  اند 

دار بین دو حد از  طوط ممتد مستقیم، منحنی یا زاویهکه شامل کشیدن خ  هماهنگی حرکتی چشم

که تغییرات   متن و زمینه(  2،  ی دیگر بدون خطوط راهنماستای به نقطه ای متفاوت، یا از نقطهپهناه

شود که از اشکال متقاطع، مخفی های پیچیده افزایشی را شامل میدر ادراک متن در مقابل زمینه 

که شامل شناسایی اشکال هندسی بخصوصی است   ثبات شکل(  3،  شده و هندسی استفاده شده است

شکال هندسی مشابهی  هایی در فضا و تفاوتشان از اهای متفاوت و نقطهها و بافتایهها، س که در اندازه

(  4  ،شودها استفاده میضالعها و متوازی االها، بیضیمستطیل  ها،ها، مربع  ارائه شده است و از دایره

. از رسم کردن وضعیت در فضا که شامل تمییز اشکال وارونه و چرخشی ارائه شده در چند ردیف است

است،  طرح  استفاده شده  مشترکی هستند،  اشیا  که معرف  روابط  5هایی  و    ویژه (  تجزیه  که شامل 

ها  بایستی آنها میها و خطوط مختلفی هستند که بچه ها زاویهها است. اینتحلیل اشکال ساده و طرح

بینایی نیز یک نمره  -. بهره ادراکیها به عنوان راهنما استفاده کنندتوانند از نقطهرا کپی کنند و می

آید. این آزمون بعد از تطبیق با سنین مختلف بدست می  انحرافی است که از جمع نمرات خرده آزمون

شده   هنجاریابی  و  انطباق  ایران  در  همکارانش  و  تبریزی  توسط  و  و  شده  تجدیدنظر  دوبار  تاکنون 

به روش بازآزمایی برای نمره کل، بین    ایی گزارش شده برای آزمون فراستیگ(. ضریب پای29است)

)خرده آزمون سوم( و به    80/0)خرده آزمون اول( تا    29/0ین  ها بو برای خرده آزمون  98/0تا    69/0

)به  بوده است  96/0تا    35/0ها  و برای خرده آزمون   89/0تا    78/0  روش دو نیمه کردن، برای نمره کل

برای سنجش هوش کودکان سه تا پانزده سال    آدمک گودیناف   مهارت شناختی  آزمون.  (27نقل از  

باشد  آنها پژوهش گودیناف میترین  ی زیادی کدگذاری شده است که مهمو توسط عده  رود بکار می

( در ارتباط با چهارهزار کودک در ایالت نیوجرسی آمریکا آزمایش نمود. در 1920در سال)آن را  که  

ی ترین هدف این آزمون، تعیین درجه پرداخته است. مهم فرانسه نیز دکتر فای در این زمینه به پژوهش  

. با افزایش سن، کودک اجزای بیشتری از تصویر  استی هوشی کودک  هوشمندی سن عقلی و بهره

صورتی که توسط کودک ترسیم شده  کند. به هر یک از اجزای آدمک، در  یک انسان را ترسیم می

کند.  تجاوز نمی  51دیگر جمع شده و مجموع نمرات از  گیرد. این نمرات با یک باشد، یک نمره تعلق می

باشد)به  می   80/0های آزمون آدمک، بیشتر از  ( اعالم نمود که پایایی بیشتر نشانه 1984کاهبل در سال)

جهت سنجش نرمال بودن    ها از آزمون کلموگروف اسمیرنفهبرای تجزیه و تحلیل داد(.  30نقل از  
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ها در )مانوا( جهت بررسی تفاوت بین گروهتحلیل واریانس چند متغیری، آزمون تی مستقل و  ها داده

استفاده    22اس پی اس اس نسخه    در نرم افزار  05/0داری  با سطح معنیمتغیرهای وابسته تحقیق  

 شد. 

 

 نتایج 

جدول یک میانگین    ها توزیع نرمال دارند.یجه آزمون کلموگروف اسمیرنف دادهبا توجه به نت

 دهد. و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق را نشان می
 

 هوشیبینایی و بهرهآمار توصیفی متغیرهای ادراک  -1جدول 
Table 1- Descriptive statistics of Visual perception and IQ 

 

 ها زیر مقیاس
Subscales 

 فضای باز
outdoor N=30 

M SD 

 ضای سرپوشیدهف

Indoor N=30 
M         SD 

 ادراک بینایی 
Visual perception 

76/83 17/39 57/16 18/22 

 چشم حرکتیهماهنگی

eye motor coordination 
15/33 1/26 13/001 1/46 

 متن و زمینه 
figure-ground 

8/86 1/35 7/93 0/90 

 ثبات شکل 
Shape stability 

10/30 2/65 9/93 1/83 

 وضعیت در فضا 

position in space 
8/86 1/40 7/76 1/30 

 ویژه روابط 
special relationships 

10/23 0/81 9/50 1/07 

 بهره هوشی 
IQ 

76/83 17/39 57/17 18/23 
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بیناییهاخرده مقیاس  درمحیط  دو    تفاوتبرای بررسی   ادراک  متغییری تحلیل واریانس چنداز    ی 

دهد بین دو گروه )فضای باز طبیعی و نشان می  چند متغییری  واریانسنتایج تحلیل    استفاده شد.

سرپوشیده( بینایی  فضای  ادراک  کل  اتا،    =51/0)  در  جزئی  پیالیی،    =508/0مجذور  اثر  مقدار 

0001/0=P  ،13/9=(536و)F)    از متغیرهای وابسته در    .وجود داردتفاوت معناداری تحلیل هریک 

عالوه کل( به تنهایی، با استفاده از آلفای تعدیل شده بونفرونی  هخرده مقیاس ب  5عامل ادراک بینایی )

نیز در عاملنشان داده شد.    2( در جدول  05/0÷6=008/0) بینایی  ادراک  های  از بین فاکتورهای 

هر دو گروه  تفاوت معناداری در  ویژهضا و روابط هماهنگی حرکتی چشم، متن و زمینه، وضعیت در ف

 را نشان دادند. 
 

 نتایج تحلیل واریانس چند متغیری -2جدول  
Table 2- Results of multivariate analysis of variance 

 هازیرمقیاس
Subscales 

مربعات مجموع

 3نوع

Total 

squares of 

type 3 

df 

میانگین 

 مربعات 

average 

of 

squares 

F P 

مجذور 

 جزئی اتا

Eta 

partial 

square 

 ادراک بینایی 
Visual perception 

5801/66 1,58 5801/66 18/28 0/0001* 0/24 

 چشم حرکتیهماهنگی
eye motor 

coordination 
81/66 1,58 81/66 43/58 0/0001* 0/42 

 متن و زمینه 
figure-ground 

13/06 1,58 13/06 9/80 0/003* 0/14 

 ثبات شکل 

Shape stability 
2/01 1,58 2/01 0/38 0/53 0/007 

 وضعیت در فضا 
position in space 

18/15 1,58 18/15 9/85 0/003* 0/14 

 روابط ویژه 
special 

relationships 
8/06 1,58 8/06 8/85 0/004* 0/13 

 ( 0/008=6÷0/05)آلفای تعدیل شده: P≤ 0/008سطح معناداری *   
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  بین دو گروه   (t=3/381 , P=0/001)بهره هوشینتایج آزمون تی مستقل نیز نشان داد که در متغیر  

وری که براساس مقادیر میانگین نمرات بهره هوشی کودکانی که در  بط.  وجود داردتفاوت معناداری  

 در فضای سرپوشیده فعالیت داشتند. فضای باز طبیعی فعالیت داشتند بیشتر از گروهی بود که 

 

 بازی فضاهایدو مقایسه دوبه -3جدول 

Table 3- Comparison of two play spaces 

 هازیرمقیاس
Subscales 

Outdoor group 

(I) 

Indoor group 

(J) 
I-J SD P 

 ادراک بینایی 
Visual perception 

Outdoor Indoor 19/66 57/16 0/0001* 

 چشم حرکتیهماهنگی

eye motor 

coordination 
Outdoor Indoor 2/33 13/001 0/0001* 

 متن و زمینه 

figure-ground 
Outdoor Indoor 0/93 7/93 0/003* 

 ثبات شکل 
Shape stability 

Outdoor Indoor 0/36 9/93 0/53 

 وضعیت در فضا 
position in space 

Outdoor Indoor 1/10 7/76 0/003* 

 روابط ویژه 

special 

relationships 
Outdoor Indoor 0/73 9/50 0/004* 

*P≤0/05 
 

در فضای باز طبیعی بازی    کهتوان گفت کودکانی می  3جدول  ها در  مقادیر تفاوت میانگینبا توجه به 

، متن و زمینه، وضعیت در فضا و روابط ویژه تفاوت  چشم  کردند در ادراک بینایی، هماهنگی حرکتیمی

  کردند نشان دادند. معناداری در جهت بهتر بودن نسبت به کودکانی که در فضای سرپوشیده بازی می

توان بیان کرد  بنابراین میو تنها در عامل ثبات شکل بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.  

 شود.بازی در فضای باز و آزاد طبیعی نسبت به فضای سرپوشیده باعث بهبود ادراک بینایی کودکان می

 

 گیریو نتیجه  بحث
در دو ساله شرکت کننده    6-4بینایی و بهره هوشی کودکان  حاضر با هدف مقایسه ادراک    پژوهش 

 انجام شد.  ان )فضای باز طبیعی و فضای سرپوشیده(کودک فضای بازی
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 ادراک بینایی 

. این عملکرد بهتری داشتنددر ادراک بینایی  کودکان مدرسه طبیعت    نتایج پژوهش حاضر نشان داد

تحقیق   با  فیورتافت)2016بورگن)نتایج  همکاران)(،  2004(،  و  بهم(  1393صباغی  دارد  ه خوانی 

را   سال  5  تا  3  کودکان  در  محیطی  سازهای فراهم  با  همراه  باز  فضای  در  بدنی  فعالیت  بورگن،طوریکه  

  شده  اعمال  باز  فضای  در   کودکان  بازی  محیط  در  طبیعی   محیطسازهای  همفرا  داد.  قرار  بررسی  مورد

دهد  های این پژوهش نشان می)شامل: سنگ، آب، ماسه، بازی در سطوح مختلف، چوب و...(. یافته  بود

نسبت به فضای سرپوشیده،    ، سازهاکه فعالیت بدنی کودکان در محیط طبیعی و در تعامل با فراهم

  باید   کودک،   بازی  فضای  .است  بدنی  فعالیت  گرتسهیل طبیعی    محیط  ایبالقوه  هایویژگی  .استبیشتر  

  میزان   طبیعت،  در  بازی  همچنین  .سازد  فراهم  کودکان  آزادانه  فعالیت  برای  را  الزم  امکانات  و  هافرصت

 فعالیت  نیز  طریق  این  از  و  دهد می  افزایش  را  اجتماعی  ارتباطات  برقراری  هایفرصت  و  انسانی  تعامالت

  با  هاآن   بیشتر  تعامل  و  کودکان  بازی  محیط  به  نسبت  باید  بنابراین  .یابدمی  افزایش  کودکان  بدنی

( در تحقیق خود با عنوان تأثیر 2004فیورتافت)  (.17)داشت  بیشتری  توجه  طبیعی،  مواد  و  طبیعت

بازی در فضای طبیعی بر رشد حرکتی و جسمانی کودکان، به این نتیجه رسید که فعالیت کودکان  

های حرکتی درشت کودکان، تأثیر مثبت و معناداری مهارتها در فضای باز، بر  در طبیعت و حضور آن 

دهنده اهمیت بزرگی است که محیط  کند که نتایج این تحقیق نشانداشته است. او همچنین بیان می

فعالیت او دارد، چرا که  تأثیر محیط قرار میبازی کودک در رشد  بنابراین های کودک تحت  گیرد. 

( 1393صباغی و همکاران)  (.21انات آن و بازی کودک وجود دارد)ارتباط بسیار قوی بین محیط و امک

نشان    بینایی کودکان-حرکتی منتخب بر بهره ادراکی-ثیر برنامه ادراکیأ با عنوان ت  خود  در پژوهش

افراد این  بنابر  (. 26سال اثر دارد)  5- 8بینایی کودکان  -حرکتی بر بهره ادراکی-های ادراکیدادند برنامه

فضایی خود را -های بینایی کنند همراه شوند تا خزانه طبیعی مهارتکه حرکت میباید با اجسامی  

، مهارتی آموختنی است لذا اعمال اثرات محیطی از طریق شیوه های آموزشی، کادرا  توسعه دهند.

کودکان  تواند برای  فضای باز می  .( 26)دهای ادراکی را بهبود بخشیده و یا تقویت نمایتواند یادگیریمی

محیطی برای   یک محیط آموزشی محض فراهم کند و تنوع عناصری چون پوشش گیاهی و توپوگرافی

های حرکتی، اعمال  ، فعالیت(1966)1به نظر دالکاتو (.  3کند)های متنوعی فراهم میکودکان محرک

بینایی و شنوایی های ادراکی مثل  جریان  روی   داده و های مختلف دستگاه عصبی را پیشرفت  قسمت

با مشکل  ، ارتباطی و یادگیری  حرکتی  یای توان  در زمینهکه    ی به عقیده وی کودکان  . گذارداثر مثبت می

 
1. Delacato 



 1400، پاییز 45، شماره 13رفتار حرکتی، دوره                                                                                         128

تواند سبب پیشرفت های حرکتی میهستند، دستگاه عصبی آنها تکامل نیافته و کمبود تمرینمواجه  

جسم را    باید   در واقع   .(31)کردن شوداختالالت زبانی ناتوانی خواندن، مشکالت بینایی و ضعف هجی  

به   و  داد  بسیاری  آموزش  یابد انجام  تکامل  ذهن  تا  واداشت  امور  پیشرفت   ،(1964)1نمتگ  (.26)از 

ضروری دانسته و حرکت را اساس   ، هاهای حرکتی پایه را برای کلیه انواع یادگیری و اجرای مهارتالگو

 80  کند کهخصوص بر روی جریان بینایی تاکید فراوان داشته و بیان میه  داند، بپیشرفت ذهنی می

،  شود، به نظر وی حرکت و یادگیریی بینایی آموخته میگیریم به وسیله درصد از آنچه که ما یاد می

  ژهیاست، به و کودکان  مهم در عملکرد    ریمتغ  ک ادراکی یرشد    .(31)باشدالزم و ملزوم یکدیگر می

یادگیری مشکالت    . کودکان سعی دارند چیزی را تقلید کنند و همانند آن انجام دهند  که  یهنگام 

توسط محققین مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که ...  ، نوشتن امال وکودکان در زمینه ریاضیات

.  دچار مشکالت شدید هستند  ،، درک بینایی و تفکرابط فضایی درک رواین گروه کودکان معموالً در  

 2کپارت   . (25)دانندهای ادراکی میهای حرکتی را الزمه بهبود مهارت، فعالیتخصصانتبسیاری از م

بر پیوند میان ادراک و حرکت تاکید دارد و این پیوند عبارت است از توانایی کودک در ترکیب اطالعات  

پیوند میان اطالعات ادراکى با اطالعات حرکتى تا بدان   .حرکتی کسب شده برای اطالعات ادراکی

رفتار، حرکتى  کپارت معتقد است که اصوالً کل هر    . یابدیشود که معنى واحدى میاندازه برقرار م 

پیش و  واکنش است  را  رفتار  هر  براى  الزم  منیازهاى  تشکیل  حرکتى  و  عضالنى    .(26)دهدیهاى 

اقدامات -تحقیقات نشان داده است که انحطاط در سیستم ادراک عمل، اساسی را برای تجربیات و 

نیاز فراهم می از محیطمورد  تا  برای  کند  از اطالعات  غنی  پویا و  اهداف کار گذر  های  به  دستیابی 

کند. بسیاری  رویکرد پویایی شناسی زیست محیطی فرد را به عنوان یک عامل تصور می  .(33،32)کند

ادعا می رفتارگرایان  دریافت کنندهاز  افراد  پاسخ کنند،  متعاقباً یک  که  نیستند  غیرفعال محرک  ی 

تولید   را  آنواکنشی  بلکه  ذاتاً  کنند،  موجودات  اسکن  ها  را  محیطی  انرژی  الگوهای  هستند،  فعالی 

ی خود را به منظور مقابله یا ایجاد تغییرات در محیط،  کنند و به طور مداوم رفتارهای هدایت شدهمی

تنظیم کنند. دوماً، چارچوب پویایی شناسی زیست محیطی معتقدند که تجربه در ارتباط شخص و 

محیط طبیعی ذهنی و  یعنی تجربه  (. 2)بیعت استمحیط ساکن است. درک »در تماس ماندن« با ط

ها و  با انسانتواند به صورت ارتباطی درک شود. سوماً، محیط زیست مسکونی  درونی نیست؛ بلکه می

معنی حیوانات  فعالیتدیگر  شامل  و  است  آن چیزی  هایدار  و  گیبسون   احتمالی  که  را   3است  آن 

 
1. Getman 

2. Kepart 
3. Gibson 
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کند که رشد ادراکی و  تصریح می  2های پویا از دیدگاه سیستم  1سانتراکسازها« نامیده است.  »فراهم

نمی  ،حرکتی از هم صورت  وابستهمجزا  به هم  بلکه  تجربه کردن  است  گیرند،  برای  افراد  بنابراین   .

سازهای متعددی کند، هر یک از اشیاء فراهم( اشاره می1989گیبسون) (.34)کنندحرکت، ادراک می

های طبیعی تغییرپذیری ذاتی را هم  عمل گیبسون، محیط -ی ادارکبراساس نظریه  .کندرا ارائه می

ها و توجه کنند. به همین دلیل مراحل و حرکات دقیق مهارتبرای ادراک و هم برای عمل ارائه می

به صورت   فعالیت بدنی شود. افراد قادرند طی  هایی مانند تفکر( را خواستار میانسان )از طریق فعالیت

ر به فردی، حرکاتشان را وفق دهند و رفتارهای انعطاف پذیری نمایش دهند. انعطاف به این  منحص

  های قابل کنترل آن، تغییر دهد. تواند حرکت را از لحاظ ساختاری و مؤلفهکند که فرد میاشاره می

که  هایی  خواص و ویژگیکند که در آن   سازها را مطرح میگیبسون همچنین مفهومی به نام فراهم

توانند برای یک فرد، اهمیت کارکردی داشته باشند. گیبسون در راستای در محیط وجود دارند، می

متقابل»منطق   فراهم«،  رفتار  یک  که  کرد  با  ادعا  که  است  زیست  روانشناختی محیط  ویژگی  ساز، 

ی هستند  های سازها رابطهای عملکردی یک عامل گرفته شده است. بنابراین، فراهممراجعه به قابلیت

ی میالدی روانشناسی را تحت سلطه  17ذهنی که از قرن  -برای برش از میان چنین تقسیمات عینی

سازها مهم نیست، بلکه درک  خود قرار داده است. اما باید توجه داشت که درک محیط از لحاظ فراهم

سازها، معانی  فراهمبا این وجود درک محیط از نظر    .(5)هم استسازهایی معمل در مقابل چنین فراهم

سازهای فضای باز  فراهم  کند.های طبیعی و مصنوعی ارائه میتئوریکی برای تمایز بین مزایای محیط 

ها دارای معانی و مفاهیم متنوع و بسیاری هایی را ارائه کند که برای آنبه کودکان خردسال تجربه

ها را  انگیزد و آن کودکان را برمیتواند به وسیله کودک هدایت شود. این محیط همچنین  است و می

می دلبستگیقادر  تا  حس  کند  و  کرده  دنبال  بازی  بر  مبتنی  فعالیت  طریق  از  را  نیازهایشان  و  ها 

کنند ایجاد  خود  در  را  اختیار  و  مشارکت  خودسازماندهی،  که    (.36،35)استقالل،  زمانی  طرفی  از 

را لمس    یعیعناصر طبگیرند و  و هوای آزاد قرار می   دینور خورشکودکان در طبیعت و در معرض  

استخوان می ایمنی آن کنند، رشد  به کارگیری   (.13شود)ها تقویت میها، قدرت عضالت و سیستم 

گیری نظام فکری بر اساس آن چه از راه شکلحواس، کاویدن محیط پیرامون، حل مسئله و سپس  

کودکان کم سن و سال به طور فعاالنه و به طرق    (. 3هاست)این، در زمره  تجربه به دست آمده است

مهارت  افزایش  درگیر  هیچ  مختلفی  خصوص  در  تفکر  به  قادر  کودکان  هستند.  خود  ادراکی  های 

ها غالب آمده و  دیدگاهی به غیر از دیدگاه خود نیستند. ادراک کودکان پیش دبستانی بر تفکر آن

 
1. Santrock 

2. Dynamical Systems 



 1400، پاییز 45، شماره 13رفتار حرکتی، دوره                                                                                         130

گذارد. ادراک به هرگونه فرآیندی  ها مییر بسیاری بر آنهای کوتاه، تأثتجارب کسب شده در زمان

 (. 4شود)می شود که در آن اطالعات حسی محیط اطراف ما تفسیر و معنیاطالق می

 بهره هوشی

کودکان فعال در مدرسه طبیعت نسبت   نمرات  ،بهره هوشی  خصوص  در  های پژوهش بر اساس یافته

این نتایج با تحقیق   .به صورت معناداری متفاوت استکننده در مهدکودک  کودکان شرکتنمرات  به  

ه  همخوانی دارد ب   (2019، محمدی و همکاران)(2019ارایو و همکاران)  ،(2019وسلیوس و همکاران)

بر  وسلیوس و همکاران در تحقیقی که  که  طوری  را  تأثیر میزان فضای سبز مدارس و مراکز آموزشی 

ساله بررسی   11تا    7اجتماعی در کودکان دبستانی  -و سالمتی شناختی، جسمانی و عاطفی تندرستی  

تأثیر مثبت ها  افتهی  ن ی. ادهدکودکان را افزایش می  یبدن   تیفعال  ،سبزکردند، نشان دادند وجود فضای  

میزان فضای سبز و طبیعت موجود در مدارس را روی تندرستی، سالمتی شناختی و جسمانی نشان  

مدارس و مراکز آموزشی در  شود که  آموزان توصیه میدهد. بنابراین به منظور رفاه و سالمتی دانشمی

 .(18)شودتعبیه بیش از پیش فضای سبز و طبیعی 

های  نشان دادند که فعالیت در فضای طبیعی در مقایسه با محیط  ارایو و همکاران در تحقیق خود

هایی را به  شهری، بستری مهم برای سالمت جسمانی، روانی و افزایش فعالیت بدنی هستند و موقعیت

های طبیعی از سازها در محیطها دریافتند که فراهمآن همچنین  کنند.منظور سالمت افراد فراهم می

زمینهفراهم در  مصنوعی  متفاوتسازهای  شهری  فراهمهای  چنین  تحقق  بر  ترند.  مبتنی  سازهای 

طبیعت، مستلزم تغییرپذیری ادراک و عمل است که افراد را به لحاظ فیزیکی، روانی و یا احساسی به 

در پژوهش  محمدی و همکاران    (. 5کند)های طبیعی تعبیه شده است، جذب میآنچه که درمحیط

های اجتماعی بررسی کردند، نشان که نقش محیط تحولی کودک را بر بهره هوشی و مهارت  خود

به صورت معناداری مؤثر  های اجتماعی کودکان  سازهای محیط بر بهره هوشی و مهارتدادند که فراهم

 .(37)های بیشتری برای یادگیری فراهم شود برای کودکان بهتر استهرچه فرصت است. 

روان   (1952)1پیاژه  یک  عنوان  شناخت به  یادگیری حسی  گراشناس  که  کرد  اولیه،  -تأکید  حرکتی 

  طریق  از  کودک   بود  معتقداو  .  دهدرا تشکیل می  یتر بعددراکی پیچیدهاساس و پایه رشد شناختی و ا

  دنیای  در  تواندنمی  که  دارد،  را  جدید   فیزیکی  و   شناختی  اجتماعی،   رفتارهای  آزمودن  فرصت  بازی،

 از   قسمتی  به  تبدیل  گرفت،  قرار  آزمون  مورد  بازی  طریق  از  رفتار  که   هنگامی.  شود  جایگزین  واقعی

  محیط  با  تعامل  و  خود  شخصی  تجارب  طریق  از  را  واقعیت  کودکان  پیاژه،  ینظریه   طبق.  شودمی  حافظه

کمبود از آن دارد،  نشان    ی که در این خصوص انجام شده استمطالعات مختلف  . (38)کنندمی  درک

 
1. Piaget 
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نامطلوبی بر روند رشدی کودکان  آثار  های محیطی و نبود امکان تجارب حسی، حرکتی و ذهنی،  محرک

کودکان با  .  گذاردثیر میأجانبه کودک تصرف زمان در طبیعت بر رشد همههمچنین   (.3،5)گذاردمی

دوند و تعادل خود را خورند، می، تاب میلغزندمیروند،  های مختلف باال میبازی در طبیعت، از بلندی 

  (. 5کنند)های دیگر تجربه میهای بیشتری را نسبت به محیطکنند و از طریق بازی، فعالیتحفظ می

  ت ی را تقو  خالقیترا بهبود بخشد،    گذاریاشتراک  یهاتواند زبان و مهارتیم  عتیطب  بازی کودکان در

کودکان    یبرا (.3تسهیل کند)را    کودک   ی کیزیو ف  یمعنو ،یاجتماع   ،ی احساس  ،یذهن   شرفتیکند و پ 

(. به کارگیری 35کند)ها را فراهم میآن رو به رشد    اتیاز تجرب  ریناپذییباز بخش جدا  یدر فضا  عالیتف

حواس، کاویدن محیط پیرامون، حل مسئله و سپس جای دادن آن چه تجربه کرده، در درون نظام 

 (.3هاست) ینفکری خودش، در زمره ا
 

 پیام مقاله 
ثیر أتافراد  های  تمرین، فعالیت بدنی و بازی بر توانایی  بازی بخش مهمی از فرآیند رشد کودک است.

همه  داشتهبسزایی   رشد  به  منجر  میو  کودکان  مدل    گردد. جانبه  براساس  بازی  محیط  کیفیت 

های پویا از عوامل اثرگذار بر ابعاد رشدی مختلف کودکان در سنین حساس پیش دبستانی  سیستم 

بینایی و بهره هوشی    ادراکتوان گفت فضای بازی طبیعی و آزاد  میاین پژوهش  است. بنابر نتایج  

را   توجهکودکان  بهبو  با  طبیعی  فضای  بودن  غنی  و  تغییرپذیری  میبه  بنابراین  بخشدد  پیشنهاد  . 

 طبیعی برای آموزش، بازی و فعالیت کودکان بهره بیشتری گرفته شود.باز های شود از محیطمی

 تشکر و قدردانی 
ها، همچنین مسئولین مدرسه طبیعت و مهدکودک که ما را در انجام از تمامی کودکان و والدین آن

 سپاس و قدردانی را داریم. هرچه بهتر این تحقیق یاری کردند، کمال 
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