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 دبستانی حرکتی کودکان پیش -های حرکتی ظریف و یکپارچگی بینایی تأثیر بازی خودانگیخته در طبیعت بر مهارت
 

 1، شیرین یزدانی2پور کوثر عباس، 1زهرا فتحی رضائی

 

 چکیده

حرکتی کودکان  -های حرکتی ظریف و یکپارچگی بینایی از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازی خودانگیخته در طبیعت بر مهارتهدف  :مقدمه

 .دبستانی بود پیش

 متشکل از  ها نمونهگیری هدفمند انجام شد.  آزمون و با روش نمونه آزمون و پس این مطالعه به صورت نیمه تجربی، همراه با طرح پیش ها: روشمواد و 

های حرکتی ظریف )زمان پاسخ، کنترل  نفر از مهدکودک بود. جهت سنجش مهارت 15نفر از مدرسه طبیعت و  15ساله،  5/4-5/6دبستانی  پیشکودک  33

  حرکتی، از آزمون -اییو به منظور ارزیابی یکپارچگی بین Bruininks-Oseretskyآزمون تبحر حرکتی حرکتی و سرعت و چاالکی اندام فوقانی(، از  -بینایی

 .استفاده شد Beery-Buktenica حرکتی -یکپارچگی بینایی

و یکپارچگی  (P=  331/3حرکتی ظریف ) های  داری بر تمام متغیرهای مهارت ، فعالیت در فضای باز، تأثیر مثبت و معنیMANOVAبر اساس آزمون  :ها یافته

حرکتی   و از متغیرهای مهارت (P=  313/3حرکتی ) -کودکان داشت. در مقابل، فعالیت در فضای سرپوشیده بر یکپارچگی بینایی (P=  331/3حرکتی ) -بینایی

درصد از  13و  11فعالیت در فضای باز طبیعی و فضای سرپوشیده به ترتیب باعث . داری داشت تأثیر معنی (P=  340/3حرکتی ) -ظریف نیز تنها بر کنترل بینایی

 .حرکتی کودکان شد -بیناییدرصد از تغییرات در یکپارچگی  03و  00حرکتی و  -غییرات در کنترل بیناییت

که تأثیر  باشد ها می ها دارد. محیط طبیعی، محیطی غنی از محرک کنند، تأثیر بسزایی بر رشد آن نوع محیطی که کودکان در آن فعالیت می گیری: نتیجه

شود که در دوران کودکی جهت بهبود رشد حرکتی و ادراکی، کودکان در فضاهای طبیعی  گذارد. بر همین اساس، پیشنهاد می چشمگیری بر رشد کودکان می

 .فعالیت بیشتری داشته باشند

 کودکانحرکتی،  -حرکتی، یکپارچگی بینایی  مهارتطبیعت،  ،بازی خودانگیخته ها: کلید واژه

 

حرکتی  -های حرکتی ظریف و یکپارچگی بینایی تأثیر بازی خودانگیخته در طبیعت بر مهارت .یزدانی شیرین پور کوثر، فتحی رضائی زهرا، عباس ارجاع:
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 مقدمه
مهارت، یک فرایند مداوم است که در طول عمر ادامه دارد، اما در دوره کودکی از 

حرکتی، ادراکی و های مختلف  اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که رشد مهارت
های ایجاد شده در محیط اطراف کودک بستگی دارد؛  شناختی، به تجربیات و فرصت

بازی  (.1تواند نقش مهمی را ایفا کند ) ترین تأثیرات، می به طوری که کوچک
های حرکتی  کودکانه، روش ابتدایی است که کودکان از طریق آن بدن و توانایی

تا بر رفتارها و حرکات بدن خود نیز کنترل  استی فرصت( و 2شناسند ) خود را می
است که روی کودکان و طبیعت نشان داده  بر مطالعات(. 3بهتری داشته باشند )

به رشد کودکان کمک  ،نوان محیطی غنی از تجربیات متنوعه عطبیعت ب
در  ،در کشورهای در حال توسعه به خصوصرشد سریع جمعیت شهری  کند. می

ارتباط مستقیم کودکان با طبیعت  ؛ در حالی کهافتد میسراسر جهان اتفاق 

 (. 4-6)کاهش یافته است 
منجر به تغییرات در کیفیت زندگی  ،پدیده قطع ارتباط با جهان طبیعی

اختالل کمبود » تحت عنوان Louvکه توسط  (5، 7) کودکان شده است
بر نیازهای  (. قطع ارتباط با طبیعت، تأثیرات نامطلوبی4) گردیدمطرح  «طبیعت

در زندگی واقعی، رفتارهای ما در بطن محیط و در . (8) کودکان دارد یرشد
کند و به همین دلیل سرشار از  افتد. محیط همواره تغییر می ارتباط با آن اتفاق می

گذارد،  ، عواملی که بر رشد تأثیر میNewell(. بر اساس نظریه 9اطالعات است )
ترین  ترین و آغازی ( که مهم2ط و تکلیف هستند )در نتیجه سه منبع فرد، محی

شناختی  (. نظریه زیست بوم11گیرد ) آن در مرحله کودکی و اوایل آن شکل می
Bronfenbrenner ها و شرایطی که ممکن است فرد  بر طیف وسیعی از موقعیت

(. همچنین، نظریه 2تأکید دارد )« فضای زندگی»رو شود، به عنوان  با آن روبه
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Gibson که بر   به طوری باشد؛ شناسی محیط می نقطه اصلی در توسعه روان
موجود زنده »که در آن  نماید اهمیت رابطه پویای بین ادراک و عمل تأکید می

های  کند، بلکه ویژگی های فیزیکی محیطش را به سادگی درک نمی ویژگی
. (2، 11« )کند شان درک می های عملی فیزیکی محیط را از طریق قابلیت

Gibson  تیو اهم  طیاز مح یآگاه فیتوص یرا برامحیط  «ساز فراهم»مفهوم 
 (. 12) توسعه داد فرد عملکرد

Muller سازها در محیط را بر روی  و همکاران در پژوهش خود، تأثیر فراهم
رشد حرکتی کودکان بررسی کردند و نشان دادند که هرقدر بتوان فضای فیزیکی 

های ظریف و درشت کودکان را  توان مهارت و قابلیت محیط را افزایش داد، می
هایی تعریف  فرصت توان به منزله سازی را می (. در واقع، فراهم13بهبود بخشید )

آورد و به یادگیری و رشد  کرد که پتانسیل فردی برای انجام اعمال را فراهم می
(. 14انجامد ) های مختلف سیستم بیولوژیک او می یک مهارت یا رشد بخش

های محیطی و نبود  کمبود محرک اند که مطالعات مختلف به این نتیجه رسیده
یرات نامطلوبی بر روند رشدی کودکان امکان تجارب حسی، حرکتی و ذهنی، تأث

 یفضا حاکی از آن بود که Watersو  Maynard(. نتایج تحقیق 15گذارد ) می
ی بسیاری بر رشد همه جانبه کودک داشته باشد؛ در حالی که ایمزا تواند یباز م

در مورد خود و جهان  کسب تجربه، کودکان قادر به در فضای سرپوشیده
باز  طیخاص مح یها یژگیو(. 16شوند ) محدود می ینحوه بفشان نیستند و اطرا

محیط در  ها را آن توان یم یسخته که ب سازد میرا فراهم یی ها فرصت ،طبیعی
 بازی در فضای باز،شود که  یم ادآوری نیز Bilton(. 17سرپوشیده یافت )

و تحرک در این  باشد میکودکان  یبرا یریادگی وهیش نیتر یاتیو ح نیتر یعیطب
. در واقع، شرایط و (18شود ) میکودکان  یرشد جسم شیافزا فضا، باعث

های محیط بازی، کیفیت و نوع بازی و حتی رفتار کودکان را تحت تأثیر  ویژگی
 دیبا یباز طیمح کید که نکن یم شنهادیپ(. بنابراین، محققان 19دهد ) قرار می

 .(3، 8) کند تیحما یو شناخت یعاطف ،یاجتماع ،یکیزیثر از رشد فؤطور مه ب
 های یبازپردازد،  زمانی که محیط متغیر است و کودک آزادانه به فعالیت می

بیشتر و  های کند و از این طریق به سمت انجام فعالیت را تجربه می یمتنوع
به  کودکان که معتقد است Stephenson(. 5، 21شود ) تر تشویق می خالقانه

به طوری  ؛هستند ی خوددر باز ی و تحرککیزیف یها چالش دنباله ب ذاتی طور
 ییگسترش توانا یها برا آن هدایتاز  یریناپذ ییبخش جدا موضوع نیا که 

نحوه  یریادگیو  یریپذ خطر . همچنین،و استقالل است جسمی، حرکتی، ادراکی
ی برای بهبود اتیمهارت ح کیکودکان و  یعیطب رشداز  یبخش برخورد با خطر،

 .(21کنند ) که کودکان آن را در طبیعت تجربه می باشد می ها ادراک آن
که در جنگل  یکودکان ،دهد ینشان م یناویاسکانددر کشورهای  مطالعات

، دنده انجام می  یافته سازمان  های کنند، نسبت به کودکانی که بازی می یباز
دهند  تری انجام پیچیدهرا به شکل مطلوب و  یحرکت یها مهارت دارند که لیتما

(22 ،16 .)Kephart حرکتی خود بیان  -شناس بالینی( نیز در نظریه ادراکی )روان
باشند؛ به  که رشد ادراک و شناخت، دارای پایگاه مشترک حرکتی می کند می

که کودک برای رسیدن به رشد کامل، باید به مرحله تعمیم حرکتی   ای گونه
ه رشد جسمانی، عقالنی و شناختی کودک بیشترین جایی ک رسیده باشد. از آن

العاده است و  پذیری کودکان فوق سرعت را در سنین کودکی دارد، قابلیت اصالح
های ادراکی و بینایی  در این سنین، زیربنای آگاهی ها تجارب حرکتی آن

  نشان داد که تجربه Fjortoft(. نتایج پژوهش 11) رود شان به شمار می بعدی
شناختی، جسمانی، ادراکی و شناختی افراد  بودن در طبیعت، باعث بهبود بعد روان

(. عالوه بر این، قرار گرفتن کودکان در محیط طبیعی، با هماهنگی 23شود ) می
 (.24ی بیشتری همراه است )توجه یها تیظرفحرکتی بهتر و 

تکامل کودکان روز به روز  در چنین عصری که تأثیر فقر تجربه طبیعت بر
و از طرف دیگر، تاکنون تحقیق مستقیمی به بررسی دو محیط  شود بیشتر می

متفاوت از لحاظ ساختاری بر ابعاد مختلف رشدی از جمله رشد حرکتی و ادراکی 
توان گفت که آگاهی از اهمیت تأثیر دو محیط  کودکان انجام نشده است، می
باشد.  ا بر رشد، نیاز مبرم جامعه آموزشی میه بازی و اثرات هر کدام از آن

بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت فعالیت در دو فضای بازی )باز 
حرکتی  -های حرکتی ظریف و یکپارچگی ادراکی طبیعی و سرپوشیده( بر مهارت

تواند تأثیر  دبستانی انجام شد و این که کدام محیط بازی می کودکان پیش
 .غیرهای بیان شده داشته باشدبیشتری بر مت

 

 ها مواد و روش
صورت ه ب و بود آزمون پسو  زمونآ با طرح پیش نیمه تجربی این مطالعه از نوع

کودکان . جامعه آماری تحقیق را گرفتمیدانی و با هدف کاربردی انجام 

ند. با توجه به انتخاب دو محیط مختلف شهر تبریز تشکیل داددبستانی  پیش

فعالیت کودکان )محیط طبیعی باز و محیط سرپوشیده( بر اساس بازی و 

کننده از جمعیت مورد بررسی بر مبنای دانش و قضاوت  گیری افراد شرکت هدف

نمونه آماری گیری، از روش هدفمند استفاده شد.  پژوهشگران برای نمونه

 کودک 33 نفر از 15که گروه اول  ندبوددبستانی  پیشکودکان  پژوهش،

و گروه  طبیعی باز در فضای عنوان گروه فعاله مدرسه طبیعت به در کنند امن  ثبت

در  عنوان گروه فعاله ب در مهدکودک نام شده کودک ثبت 31از  نفر 15دوم 

امکان بازی  ای که به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ به گونه سرپوشیدهفضای 

نفر  15در فضای آزاد را نداشتند. بر اساس نظر دالور، در مطالعات آزمایشی، 

های  (. برای سنجش متغیر25باشد ) حجم نمونه در هر گروه قابل قبول می

های حرکتی ظریف )سه خرده مقیاس مهارت ظریف و  وابسته شامل مهارت

 های  یب از آزمونحرکتی، به ترت -مهارت ظریف کل( و یکپارچگی بینایی

 حرکتی  -یینایب یکپارچگیو  Bruininks-Oseretsky یتبحر حرکت

Beery-Buktenica   .استفاده شد 

آزمون عملکرد این  :Bruininks-Oseretsky یتبحر حرکت آزمون

خرده  8کند. فرم کامل از  ساله را ارزیابی می 5/14تا  5/4حرکتی کودکان 

صورت انفرادی انجام ه که باست  بخش جداگانه تشکیل شده 46شامل  مقیاس

، این آزمون Oseretskyهای تبحر حرکتی  با اصالح آزمون Bruininksگردد.  می

دقیقه زمان نیاز  61تا  45 کرد. اجرای مجموعه کامل این آزمون به طراحیرا 

های  مهارت مربوط بهسه خرده آزمون های آن،  و از بین خرده آزمون دارد

زمان »های ظریف شامل  های بخش مهارت . آزمونباشد میحرکتی ظریف 

است.  «چاالکی اندام فوقانیو حرکتی، سرعت  -پاسخ، کنترل بینایی

Bruininks  اساس سن، جنسیت، نژاد،  کودک که بر 756این آزمون را بر روی

ریب پایایی ض همسان شده بودند، بررسی کرد وحجم جامعه و منطقه جغرافیایی 

 .(26)نمود گزارش  84/1 و 87/1 مقیاس را به ترتیببازآزمایی و روایی 

 :Beery-Buktenicaحرکتی  -آزمون رشدی یکپارچگی بینایی
 حرکتی در دامنه سنی  -به منظور ارزیابی یکپارچگی بینایی این آزمون

توانایی  ،حرکتی -یکپارچگی بیناییگیرد.  مورد استفاده قرار میسال  111تا  2
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از ادراک  و سطحیاطالعات بینایی و حرکتی ی های پردازش یکپارچگی مهارت
و حرکات  بیناییهای  ول فرایند پذیرش و شناخت محرکؤمس که است

 Beery ،3شکل  24فرم بلند این مقیاس از . باشد میدست  انهماهنگ انگشت
گذاری و  نشانهشکل  3شکل مقدماتی به صورت مستقیم کپی و ترسیم شده و 

بخش( تشکیل شده است. به هر رسم صحیح، یک  31کشی )در مجموع  خط
پایایی  .شود گیرد و برای رسم نادرست امتیازی در نظر گرفته نمی امتیاز تعلق می

و پایایی  88/1 ،بازآزمون -های سنی مختلف شامل پایایی آزمون بین گروه
 (.27) به دست آمده است 93/1 ،ارزیاب

و دارا بودن  و مهدکودک نام کودکان در مدرسه طبیعت  بتاز ث پس
معیار  .ندعنوان آزمودنی در تحقیق حاضر شرکت کرده بمعیارهای ورود، کودکان 

، سالمت جسمی و حرکتی کودکان و نداشتن اختالالت رفتاری ها ورود نمونه
به منظور رعایت مالحظات اخالقی پژوهش، اولیای کودکان قبل از اجرا به  بود.

های کودکان قرار گرفتند.  صورت رسمی دعوت شدند و در جریان فعالیت
کنندگان همچون نام و نام  همچنین، تأکید گردید که اطالعات شخصی شرکت

رای پژوهش ماند. به کودکان نیز قبل از اج صورت محرمانه باقی می  خانوادگی به
صورت داوطلبانه و رضایت آگاهانه در   و همگی بهاطالعات کافی داده شد 

ضمن این که، تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  مطالعه مشارکت کردند.
 مصوب گردید.  IR.TBZMED.RIC.1397.1019بررسی و با کد اخالق 

های وابسته  یرهای مربوط به متغ آزمون، آزمون نوان پیشه عاز هر دو گروه ب
بعد از انجام  ها گروهحرکتی( گرفته شد. -ی بیناییگیکپارچهای ظریف و  مهارت)

های اختصاصی خودشان به  ساعته در محیط 4  جلسه 12ها، به مدت  آزمون پیش
هایش را در  ، فعالیتنام در مدرسه طبیعت بعد از ثبتاول گروه فعالیت پرداختند. 

محیطی آزاد، طبیعی و به صورت خودانگیخته با کمترین کنترل از طرف افراد 
، فضایی بکر و طبیعی است که شامل مدرسه طبیعت(. 28بزرگسال انجام داد )

های  بازی بازی، شن بازی، ماسه همچونهای مختلفی  فعالیتفضاهایی برای 
آمیزی و نقاشی در فضای  رنگنجاری، ، بازی، تعامل با حیوانات تعادلی، آب

باشد. در مدرسه طبیعت فضاهای خاصی نیز وجود دارد که  میطبیعی و آزاد 
های  شامل فضای طبیعی، فضای ماجراجویی، فضای بازی فعال، فضای بازی

آرام و فضای خلوت و سکون است. همچنین، این فضاها از عناصر طبیعی مانند 
چوب، گیاهان، موجودات زنده، سنگ، آتش و... ماسه، درخت، تپه، خاک، آب، 

نام کننده در  کودکان ثبتمتشکل از گروه دوم نیز (. 5، 29تشکیل شده بود )
عمده فعالیت آنان شامل آموزش  و دبستانی( بود )به صورت پیشمهدکودک 

هایی به  د که توسط مربی در کالسش می های درسی و کاردستی نقاشی، برنامه
مترمربع با چیدمان میز و صندلی و یا کف پوش به  41بع و مترمر 31مساحت 

 های مجدد از دو گروه آزمون ،جلسه 12از اتمام  شد. پس ها آموزش داده می آن

  آزمون گرفته شد. عنوان پسه ب مرتبط با متغیرهای وابسته
دو عاملی مرکب جهت بررسی تفاوت دو گروه در تحلیل واریانس  آزموناز 

آوری شده در  های جمع آزمون متغیرهای وابسته استفاده گردید. داده و پس آزمون پیش
مورد ( version 22, IBM Corporation, Armonk, NY) 22نسخه  SPSS افزار نرم

داری در نظر  به عنوان سطح معنی P < 151/1تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
 .گرفته شد

 

 ها یافته
، جهت Shapiro-Wilkها با استفاده از آزمون  پس از تأیید نرمال بودن داده

آزمون، از آزمون  در مرحله پیش دار بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنی
Independent t آزمون زمان پاسخ  داری در پیش استفاده گردید. سطح معنی

171/1  =P321/1حرکتی  -، کنترل بینایی  =P سرعت و چاالکی اندام فوقانی ،
291/1  =P 164/1، مهارت ظریف کل  =P حرکتی  -و یکپارچگی بینایی
118/1  =P دار در  به دست آمد. سپس با توجه به عدم وجود تفاوت معنی

 -، کنترل بیناییP=  546/1با مقادیر زمان پاسخ   آزمون متغیرها در مرحله پیش
، مهارت ظریف P=  174/1اندام فوقانی  ، سرعت و چاالکیP=  446/1حرکتی 

و همچنین، رعایت  P=  811/1حرکتی  -و یکپارچگی بینایی P=  171/1کل 
ها و کواریانس، جهت بررسی  های تحقیق در مورد برابری واریانس فرض پیش

آزمون( در هر دو گروه  آزمون و پس تفاوت یین عامل دو سطحی زمان )پیش
×  2×  2ه(، از روش آزمون تحلیل واریانس مرکب )فضای باز طبیعی و سرپوشید

های حرکتی ظریف )چهار مهارت( و تحلیل  برای متغیرهای مربوط به مهارت 4
حرکتی استفاده شد. میانگین سه  -برای یکپارچگی بینایی 2×  2واریانس مرکب 

های حرکتی ظریف و مهارت حرکتی ظریف کل )چهار مهارت( در  عامل مهارت
 -آزمون دو گروه و همچنین، امتیاز یکپارچگی بینایی و پس زمونآ مراحل پیش

 .ارایه شده است. 1حرکتی در جدول 

نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس  های حرکتی ظریف: مهارت
های درون آزمودنی اثر اصلی زمان  نشان داد که در عامل 4×  2×  2مرکب 

 ،partial η2 ،111/1  =P=  741/1= توان آزمون،  57/79آزمون( ) آزمون و پس )پیش
 = توان آزمون،  1های ظریف ) (، اثر اصلی مهارتF(1و  28)=  586/79
97/1  =partial η2 ،111/1  =P ،898/261  =(26  3و)F اثر تعاملی بین گروه و ،)

اثر  (،F(1و  28)=  partial η2 ،111/1  =P ،936/48=  636/1= توان آزمون،  1زمان )
، partial η2 ،111/1  =P=  721/1= توان آزمون،  1ها و زمان ) تعاملی مهارت

 ها(  ( و اثر تعامل سه عامل )زمان در گروه و مهارتF(3و  26)=  412/22
( F(3و  26)=  partial η2 ،111/1  =P ،948/11=  58/1= توان آزمون،  99/1)

 دار بود.  معنی

 

آزموندوگروهوپسآزمونحرکتیدرمراحلپیش-هایحرکتیظریفویکپارچیبینایی.میانگینمهارت1جدول

فضایسرپوشیده)مهدکودک(فضایبازطبیعی)مدرسهطبیعت(متغیرهایوابسته
آزمونپسآزمونپیشآزمونپسآزمونپیش

 76/78 ± 55/3 76/78 ± 55/3 57/53 ± 63/1 68/74 ± 33/1 زمان پاسخ
 61/55 ± 56/4 37/57 ± 71/2 84/58 ± 68/4 00/50 ± 34/3 حرکتی -کنترل بینایی

 73/3 ± 31/3 83/6 ± 85/3 84/78 ± 23/4 33/8 ± 55/3 سرعت و چاالکی اندام فوقانی
 66/46 ± 02/75 12/44 ± 7/77 20/88 ± 21/73 01/40 ± 03/8 مهارت ظریف کل
 13/32 ± 44/78 61/63 ± 08/71 73/750 ± 76/73 80/61 ± 38/77 حرکتی -یکپارچگی بینایی

 انحراف معیار گزارش شده است. ±ها بر اساس میانگین  داده
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آزمونفضایبازوسرپوشیدهآزمونوپس.مقایسهدوبهدویچهارمهارتظریفدرمراحلپیش2جدول

 Pمقدارانحرافمعیار(i-jتفاوتمیانگین)(jزمان)(iزمان)مهارتگروه

 *007/0 658/7 -321/6 آزمون پس آزمون پیش زمان پاسخ فضای باز )مدرسه طبیعت(

 *007/0 601/0 -843/8 آزمون پس آزمون پیش حرکتی -بینایی

 *007/0 625/0 -174/3 آزمون پس آزمون پیش سرعت و چاالکی

 *007/0 252/5 -453/58 آزمون پس آزمون پیش ظریف کل

 > 333/0 106/7 0 آزمون پس آزمون پیش زمان پاسخ فضای سرپوشیده )مهدکودک(

 *046/0 122/0 -283/7 آزمون پس آزمون پیش حرکتی -بینایی

 238/0 131/0 -200/0 آزمون پس آزمون پیش سرعت و چاالکی

 035/0 385/5 -752/4 آزمون پس آزمون پیش ظریف کل
*020/0 > P 

 
 = توان آزمون،  34/1ها ) با این حال، اثر تعاملی بین گروه و مهارت

144/1  =partial η2 ،248/1  =P ،462/1  =(26 3و)Fها به  ( و اثر اصلی گروه
 ، partial η2=  197/1= توان آزمون،  391/1عنوان عامل بین آزمودنی )

193/1  =P ،124/3  =(28 1و)Fدار نبود. ( معنی 
آزمون دو  های حرکتی ظریف در پس اثر تعاملی مهارتهای  بر اساس یافته

آزمون تفاوت میانگین فضای باز طبیعی از  فضای باز طبیعی و سرپوشیده، در پس
، i-j = 412/6) داری در مهارت زمان پاسخ فضای سرپوشیده و سطح معنی

151/1 = P ،)حرکتی  -کنترل بینایی(768/3 = i-j ،132/1 = P) سرعت و ،
 و مهارت ظریف کل  (i-j ،111/1 = P = 455/7)چاالکی اندام فوقانی 

(625/17 = i-j ،111/1 = P)  به دست آمد. با توجه به مقادیر میانگین، گروهی
که در فضای باز طبیعی فعالیت داشتند، نمرات بیشتری را نسبت به کودکانی که 

 در فضای سرپوشیده بودند، کسب کردند. 
کودکانی که در فضای باز طبیعی فعالیت داشتند، در هر چهار متغیر مربوط 

آزمون را نشان  جهت بهبود در پس داری در های ظریف تفاوت معنی به مهارت
(. نتایج اثر تعاملی حاکی از آن بود که در فضای باز طبیعی، بین 2دادند )جدول 

 ،partial η2 ،111/1  =P=  428/1آزمون در زمان پاسخ ) و پس آزمون مراحل پیش
، partial η2 ،111/1  =P=  817/1حرکتی ) -(، کنترل بیناییF(1و 28)=  944/21
، partial η2=  823/1(، سرعت و چاالکی اندام فوقانی )F(1و 28)=  795/67
111/1  =P ،862/129  =(28 1و)F و همچنین، مهارت ظریف کل ) 

(796/1  =partial η2 ،111/1  =P ،556/119 =(28 1و)Fتفاوت معنی )  داری
 مشاهده شد.

سرپوشیده )مهدکودک( ، کودکانی که در فضای 2جدول های  مطابق با داده

و  آزمون حرکتی بین پیش -فعالیت داشتند، فقط در عامل کنترل بینایی

های زمان پاسخ،  داری داشتند و تفاوتی را در مهارت آزمون بهبود معنی پس

که  حرکتی و مهارت حرکتی ظریف کل نشان ندادند؛ به طوری  -کنترل بینایی

، partial η2=  1= توان آزمون،  15/1در گروه فضای سرپوشیده، در زمان پاسخ )

999/1 < P ،1/1 =(28 1و)F( سرعت و چاالکی اندام فوقانی ،)توان  193/1 =

( و مهارت حرکتی F(1و 28)=  partial η2 ،536/1  =P ،393/1=  114/1آزمون، 

 ، partial η2 ،192/1  =P=  198/1= توان آزمون،  392/1ظریف کل )

 داری مشاهده نگردید.  تفاوت معنی( نیز F(1و 28)=  151/3

و  آزمون داری بین پیش حرکتی، تفاوت معنی -در مهارت کنترل بینایی
 ، partial η2=  133/1= توان آزمون،  516/1آزمون وجود داشت ) پس

148/1  =P ،287/4  =(28 1و)Fتوان گفت که  (. بر اساس مقادیر اثر اندازه، می 
 حرکتی،  -درصد در کنترل بینایی 71اکنش، درصد از تغییرات در زمان و 43
درصد در مهارت حرکتی  81درصد در سرعت و چاالکی اندام فوقانی و  82

ها در فضای باز طبیعی و به صورت آزادانه  ظریف کودکان تحت تأثیر فعالیت آن
درصد در کنترل  13بود؛ در حالی که صفر درصد تغییرات در زمان پاسخ، 

درصد در مهارت حرکتی  11درصد در چاالکی اندام فوقانی و  1حرکتی،  -بینایی
 باشد. ظریف کل مربوط به فعالیت کودکان در فضای سرپوشیده مهدکودک می

با توجه به  :حرکتی -بررسی نمره استاندارد یکپارچگی بینایی
داری بین دو گروه در نمره  نتایج تحلیل واریانس مرکب دو به دو، تفاوت معنی

آزمون وجود نداشت. بر  حرکتی در مرحله پیش -کپارچگی بیناییاستاندارد ی
ها و  فرض برابری واریانس ، پیشBoxو  Levene های اساس نتایج آزمون

کواریانس رعایت شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه )فضای باز و سرپوشیده( 
(، اثر اصلی F(1و28)=  partial η2 ،148/1  =P ،28/4=  13/1در اثر اصلی گروه )

( و F(1و28)=  partial η2 ،111/1  =P ،21/149=  84/1= توان آزمون،  1زمان )
( F(1و28)=  partial η2 ،111/1  =P ،95/71=  72/1اثر تعامل گروه در زمان )

داری مشاهده گردید. در فضای باز طبیعی، تفاوت میانگین  تفاوت معنی
گزارش شد؛ در حالی که در  P = 111/1و  -53/32آزمون،  و پس آزمون پیش

 P=  113/1و  -87/5آزمون،  و پس آزمون فضای سرپوشیده، تفاوت میانگین پیش
 به دست آمد.

، partial η2=  88/1با توجه به مقادیر تفاوت حاصل شده، برای فضای باز 
111/1 =P ،19/214  =(281و)F  21/1و برای فضای سرپوشیده  =partial η2 ،
113/1  =P ،96/6  =(281و)F درصد از  88توان گفت که  بود. بر همین اساس، می

حرکتی کودکان به دلیل فعالیت در فضای باز بود؛  -بیناییتغییرات در یکپارچگی 
حرکتی کودکان مربوط  -بیناییدرصد از تغییرات در یکپارچگی  21در حالی که 

 شد.با به فعالیت در فضای سرپوشیده می
 

 بحث
های حرکتی ظریف در دو محیط بازی  نتایج پژوهش حاضر در رابطه با مهارت

داری بر زمان  نشان داد که فعالیت در فضای باز طبیعی، تأثیر مثبت و معنی
حرکتی   حرکتی، سرعت و چاالکی اندام فوقانی و مهارت -پاسخ، کنترل بینایی

یده، از بین ظریف کل در کودکان دارد. همچنین، فعالیت در فضای سرپوش
متغیرهای مهارت حرکتی ظریف و مهارت حرکتی ظریف کل، تنها بر عامل 
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داری داشت. محیط از طریق پاسخگویی به  حرکتی تأثیر معنی -کنترل بینایی
نیازها و به فعالیت رساندن هستی وجودی انسان، باعث شناخت و آگاهی او از 

، فعالیت به عنوان رابط Gibsonشود. بر اساس نظریه  زیستگاه انسانی خود می
های محیطی، بیش از پیش گسترش یافته  تعاملی فرد با دیگر عوامل و سیستم

(. فضای زندگی امروزی کودکان به خودی خود ساختار پویایی ندارد، 11است )
های انگیزشی وجود داشته باشد تا چگونگی تغییر و تحول  بلکه الزم است بررسی

(. بر اساس نتایج به دست آمده از 14شود )این فضا از طرف کودکان درک 
درصد تغییرات در کنترل  71درصد تغییرات در زمان واکنش،  43مطالعه حاضر، 

 درصد تغییرات در سرعت و چاالکی اندام فوقانی و  82حرکتی،  -بینایی
درصد تغییرات در مهارت حرکتی ظریف کودکان تحت تأثیر فعالیت آنان در  81

 ؛ در حالی که صفر درصد تغییرات در زمان پاسخ، باشد یفضای باز طبیعی م
درصد تغییرات در سرعت و  1حرکتی،  -درصد تغییرات در کنترل بینایی 13

درصد تغییرات در مهارت حرکتی ظریف کل مربوط  11چاالکی اندام فوقانی و 
به فعالیت کودکان در فضای سرپوشیده مهدکودک بود. بنابراین، فضای باز 

های حرکتی ظریف دارد. این نتایج با  أثیر بیشتری بر رشد مهارتطبیعی ت
 Bell (21 ،)Luchsو  Waters (16 ،)Dymentو  Maynardتحقیقات های  یافته

 ( همسو بود. 31( و فارسی و همکاران )31) Fikusو 
نشان داد که محیط باز طبیعی  Watersو  Maynardنتایج پژوهش 

 ها آن یرشد جسم شیافزاهای کودکان را بیشتر کند و باعث  تواند فعالیت می
ممکن است  و بدوند، اما نندپرش ک راه بروند،توانند  یمهرچند کودکان  شود.

. بنابراین، به منظور نداشته باشند قیدق برای انجام حرکات را هنوز کنترل الزم
های بدنی و کنترل دقیق  کتی ظریف و کسب هماهنگیهای حر رشد مهارت

(. 16) شود های آزادانه احساس می حرکات، نیاز به محیط غنی و فعالیت
Dyment  وBell  به این  ،مدرسه 59با بررسی فضای فعالیت و بازی کودکان

 یها تیفعال یدر ارتقا یتواند نقش مهم یم فضای باز و طبیعیکه نتیجه رسیدند 
ابعاد مختلف حرکتی در سبب رشد و  داشته باشد افزایش مدت زمان آنی و بدن

کننده مهم، نقش مهمی در  (. بنابراین، بازی به عنوان تسهیل21) شود کودکان
(. 2، 5کند ) های حرکتی درشت و ظریف کودک ایفا می رشد همه جانبه و مهارت

Luchs  وFikus رسی نمودند و در مطالعه خود تفاوت محیط بازی کودکان را بر
شود که کودکان با توجه به شرایط  دریافتند که بازی در طبیعت باعث می

محیطی، ابزار و مواد طبیعی موجود در طبیعت، فعالیت بدنی بیشتری داشته باشند 
های حرکتی مختلف مانند باال رفتن، پریدن، سرعت، هماهنگی  و به سمت چالش

یافته   سازمان به صورت محیط بازیدر  کودکانکه  و... کشیده شوند. زمانی 
های بدنی  فرصت جنب و جوش کافی و به چالش کشیدن اندام کنند، فعالیت می

های حرکتی  های باز طبیعی منجر به رشد مهارت خود را ندارند. در نتیجه، محیط
(. فارسی و همکاران به بررسی تأثیر 31گردد ) درشت و ظریف کودکان می

محیط غنی و گیری کردند که  ف پرداختند و نتیجهمحیط بر رشد حرکات ظری
حرکتی اولیه، تأثیر مثبتی بر رشد حرکات ظریف بعدی نوزادان  -تجربه ادراکی

 (.31دارد )
در دو  داری بین رشد کودکان ، تفاوت معنیSheehanو  Hartنتایج تحقیق 

همخوانی با . این عدم (32)نیافته گزارش نکرد  یافته و سازمان  سازمان  فضای
ها باشد.  تواند به علت نوع فضاهای فعالیتی آن پژوهش حاضر، میهای  یافته

Luchs  وFikus  در دو محیط  راساله  6تا  5در مطالعه دیگری، فعالیت کودکان
 یتفاوت زمان بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که یافته طبیعی و سازمان 

در محیط طبیعی و سازمان  یبدن تیدر مقدار زمان صرف شده در فعال یادیز
در نوع طراحی محیط توان  (. دلیل این ناهمسویی را می33یافته وجود ندارد ) 

های طراحی شده  ها که به صورت بازی های آن یافته و نوع فعالیت  بازی سازمان
 اد است، دانست.حرکتی همراه با مدت زمان بیشتر حضور کودکان در فضای آز

رفتار حرکتی جدید در  در تأیید نتایج به دست آمده، طبق نظریه نیوول،
 .(34شود ) های تکلیف ایجاد می نتیجه تغییر افراد، تغییرات محیطی و محدودیت

فردیت فراگیر را  مدامیند رشد حرکتی باید اتر فر طور دقیقه یند رشد و بافر
و  های حرکتی به فردی برای کسب توانایییادآوری کند. هر فرد برنامه منحصر 

های تجربی و علمی حرکات دوران کودکی و پس از  های حرکتی )فعالیت مهارت
دوران ارب تجمهمی از  بخش عتیدر طب بازی ،یکل طوره ب (.2آن( دارد )

 ها، را به همراه دارد و دیدگاه کودکانحرکتی سالم است که رشد  یکودک
( و 23 ،22) Fjortoftکه  بخشد یمثبت را ارتقا م یطیمح یها  ها و ارزش نگرش

Tim (24نیز در پژوهش ) اند. خود به همین نتایج دست یافته های 
ها غالب است و تجارب کسب شده  دبستانی بر تفکر آن ادراک کودکان پیش

گذارد. ادراک به هرگونه فرایندی  ها می های کوتاه، تأثیر بسیاری بر آن در زمان
(. 2ود که در آن اطالعات حسی محیط اطراف تفسیر و معنی شود )ش اطالق می
Santrock نماید که رشد ادراکی و حرکتی  های پویا تصریح می از دیدگاه سیستم

بنابراین، افراد برای  است.  گیرد، بلکه به هم وابسته مجزا از هم صورت نمی
(. همچنین، رشد کودک شامل 35کنند ) تجربه کردن حرکت، ادراک می

. باشد های سازشی، زیباشناختی، اجتماعی، شناختی، هیجانی و فیزیکی می عرصه
های جالبی که به سادگی در مواد طبیعی مانند گیاه،  ها و شکل ها، رنگ فرم

(. در 29آورد ) کات ادراکی را فراهم میشود، تحری خاک، آب، شن و... مشاهده می
همین راستا، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فعالیت در فضای باز و سرپوشیده، 

درصد از  88حرکتی کودکان شد. با این حال،  -منجر به بهبود یکپارچگی بینایی
حرکتی کودکان به دلیل فعالیت در فضای باز  -بیناییتغییرات در یکپارچگی 

حرکتی  -بیناییدرصد از تغییرات در یکپارچگی  21ود؛ در حالی که طبیعی ب
کودکان مربوط به فعالیت در فضای سرپوشیده است. بنابراین، بر اساس مقادیر 

توان گفت که فضای باز طبیعی، تغییرات بیشتری را نسبت به  اندازه اثر، می
ان حرکتی نش -محیط سرپوشیده در جهت بهبود عامل یکپارچگی بینایی

 حرکتی -بینایی یکپارچگکودکان، یمهم در عملکرد  هایریمتغ ی ازکدهد. ی می
شود و  ادراک بینایی تفسیر می حرکتی و داد برون که از طریق اطالعات است

باشد. این  های حرکتی ظریف و بینایی می هدف از آن، هماهنگ کردن مهارت
ند و کارهای روزمره اجزا را به خوبی درک ککودک  که دهد یاجازه متوانایی 

 رشد یکپارچگیو ی ادراک خود را با مهارت خاص خود انجام دهد. همچنین، رشد
؛ به بگذارد ریثأت گریدیک یبر روباشد و ممکن است دو طرفه  یحرکت -بینایی

برداری از  طوری که اختالل و یا تأخیر در رشد آن، سبب پدید آمدن مشکل کپی
 (. 8شود ) روی حروف و اعداد می

هماهنگ کردن اطالعات  ییتوانا ه معنیب حرکتی -بینایی یکپارچگی
، تیدهد که تجربه، فرهنگ، جنس ینشان م ، تحقیقاتدر مجموعاست.  یبصر

همه به عملکرد  ی،دوران کودک لیدر اوا یاقتصاد -یو عوامل اجتماع محیط
(. الزم به ذکر است که تاکنون 36) کند یکمک م حرکتی -یکپارچگی بینایی

های مختلف بر رشد یکپارچگی  در زمینه تأثیر فعالیت در محیط هایی پژوهش
معتقد است که  Dysonحرکتی کودکان انجام نشده است. با این وجود،  -بینایی
های شناختی، ادراکی و  های حرکتی ظریف، به بیشترین تقابل توانایی مهارت
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است بر پیشرفت  ها ممکن حرکتی نیاز دارد و محدودیت در یکی از این حوزه
های حرکتی و ادراکی  (. بر همین اساس، مهارت37حوزه دیگر تأثیرگذار باشد )

شوند. کلید رشد  اغلب به طور مستقیم و غیر مستقیم به یکدیگر مربوط می
های  و توانایی باشد الگوهای رشدی کودک، به کارگیری تمرین و تجربه می

 .دهد رهای حرکتی را افزایش میبالیده ادراکی، فرایند یکپارچگی با ساختا
 

 ها محدودیت
توان به روش تحقیق )هدفمند(، کم بودن  های مطالعه حاضر می از جمله محدودیت

 .تعداد کودکان در رده سنی مورد نظر و وجود یک مدرسه طبیعت اشاره کرد
 

 پیشنهادها
های زندگی بر  پژوهش حاضر حیطه جدیدی بود که با هدف بررسی تأثیر محیط

شود که  ها در بزرگسالی انجام گردید. پیشنهاد می روی کودکان و توانمندی آن
های فعالیت  های مختلف، نوع محیط در محیط  در مطالعات آینده، مدت فعالیت

همراه با ابعاد مختلف رشد شناختی، عاطفی و ادراکی مانند هیجانات و خالقیت 
نس در دوره کودکی کودکان به صورت تحقیقات عرضی و طولی در هر دو ج

 .ثانویه بررسی گردد
 

 گیری نتیجه
باشد.  محیط غنی، محرکی اصلی در جهت بهبود رشد همه جانبه کودکان می

برانگیز در طول این  سازی محیطی و چالش های بازی و فراهم عدم ایجاد فرصت
دوره، منجر به کاهش فراگیری اطالعات ادراکی و حرکتی مورد نیاز جهت 

شود. در این میان، محیط طبیعی  های حرکتی ماهرانه کودکان می فعالیتاجرای 
های متنوع و طبیعی و دارا بودن شاخصه مهم پویایی و  و آزاد همراه با محرک

های سرپوشیده بر  پذیری، تغییرات رشدی بیشتری را نسبت به محیط تحرک
 دهد. میحرکتی کودکان نشان  -های حرکتی ظریف و یکپارچگی بینایی مهارت
 

 تشکر و قدردانی
نامه مقطع کارشناسی ارشد رشد حرکتی با شماره  پایانپژوهش حاضر برگرفته از 

، مصوب دانشگاه علوم IR.TBZMED.REC.1397.1019و کد اخالق  2/126

تنظیم  IRCT20190207042649N1با کد ثبت باشد که  پزشکی تبریز می
آوری  که در جمع ها الدین آنگردید. بدین وسیله نویسندگان از کودکان و و

. همچنین، از معاونت آورند ها همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می داده
 .گردد پژوهشی دانشگاه تبریز به جهت حمایت مالی طرح، سپاسگزاری می

 

 نقش نویسندگان
خدمات پشتیبانی و اجرایی و ، پردازی مطالعه طراحی و ایدهزهرا فتحی رضائی، 

، تحلیل و تفسیر نتایج، های مطالعه فراهم کردن تجهیزات و نمونه، مطالعهعلمی 
، کوثر نوشته از نظر مفاهیم علمی ارزیابی تخصصی دست، خدمات تخصصی آمار

خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی ، پردازی مطالعه طراحی و ایدهپور،  عباس
نوشته جهت ارسال  تأیید دست، نوشته تنظیم دست، ها آوری داده جمع، مطالعه

از آغاز تا  مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرایند انجام مطالعه، نهایی به دفتر مجله
، تحلیل و تفسیر نتایجانتشار و پاسخگویی به نظرات داوران، شیرین یزدانی، 

 .را بر عهده داشتند خدمات تخصصی آمار
 

 منابع مالی
نامه  از پایانمطالعه حاضر بر اساس تحلیل ثانویه بخشی از اطالعات مستخرج 

و کد اخالق  2/126مقطع کارشناسی ارشد رشد حرکتی با شماره 
IR.TBZMED.REC.1397.1019 مصوب دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کد ،

که با حمایت مالی دانشگاه تبریز باشد  می IRCT20190207042649N1ثبت 
ها، تنظیم  ها، تحلیل و گزارش آن آوری داده رفت. دانشگاه تبریز در جمعانجام گ

 .نوشته و تأیید نهایی مقاله برای انتشار اعمال نظر نداشته است دست
 

 تعارض منافع
باشند. دکتر زهرا فتحی رضائی بودجه انجام  نویسندگان دارای تعارض منافع نمی

دانشگاه تبریز جذب نمود و از سال مطالعات پایه مرتبط با این تحقیق را از 
تاکنون به عنوان استادیار رفتار حرکتی در این دانشگاه مشغول به فعالیت  1394

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشد  1396پور از سال  باشد. کوثر عباس می
 . باشد میحرکتی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز 
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Abstract 
 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of spontaneous play in nature on the fine motor 

skills and visual-motor integration of preschool children. 

Materials and Methods: In this semi-experimental research with pretest-posttest design, two groups were selected 

using convenient sampling method. Statistical sample of research consisted of 30 preschool children aged  

4.5-6.5 years (15 from the Nature School and 15 from kindergarten). The fine motor skills and visual-motor 

integration were assessed using Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency and the Beery-Buktenica 

Developmental Test, respectively. 

Results: MANOVA test showed that outdoor space activity had positive and significant effect on all of the variables 

of fine motor skills (P = 0.001) and visual-motor integration (P = 0.001) of children. While indoor space activity had 

a significant effect on visual-motor integrity (P = 0.013) and among the variables of fine motor skill, only on visual-

motor control (P = 0.048). Outdoor and indoor spaces activity caused 71% and 13% changes in visual-motor control 

and 88% and 20% changes in visual-motor integrity in children, respectively. 

Conclusion: The type of environment which children play, have significant effect on their development. The natural 

environment is rich from stimulants, which has a remarkable effect on children’s development. Therefore, it is 

suggested that children have more activity in natural environment during their childhood to improve their motor and 

perceptual development. 
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