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Abstract
Introduction: Considering the importance of the multidimensional character of the home environment in 
developmental research, especially the motor development of children, the current study examines the effect of 
parents› socioeconomic status, sports experience rate, and the level of physical activity on the level of motor 
affordances.
Methods: The research method with a cross-sectional approach was descriptive, and data collection was a 
survey that was conducted in 2022. Participants included 236 parents (father and mother) with children aged 
18-42 months and were selected by multi-stage cluster sampling. Parents scored their physical and athletic 
activities based on level and background/experience. Their socioeconomic standing was determined based on 
their income and education. The home environment was assessed using Persian version of the Affordances in 
the Home Environment for Motor Development-Self-Report (AHEMD-SR).
Results: The results showed no significant relationship between the rate of sports experience and the level of 
physical activity of fathers with home motor affordances scores. However, this relationship was significant with 
the rate of mothers› sports experience (P<0.001, r=0.24), and motor affordances were significantly different 
from mothers› sports experience (P<0.001, effect size = 11%). The results showed a significant relationship 
between the motor affordances and the mothers› level of physical activity (P<0.05, Eta = 0.21). In addition, 
there is a significant difference between motor affordances and the mothers› level of physical activity (P<0.05, 
effect size = 6%). In addition, socioeconomic status indicators had a significant effect of 44% on the level of 
home motor affordances (P<0.001). 
Conclusions: Only the higher the mothers› rate of sports experience and the level of physical activity (more 
than two years) along with the criteria of socioeconomic status in providing and strengthening home motor 
affordances for children is more influential and effective. Among the different dimensions of motor affordances, 
the two dimensions of fine-and-gross motor toys are strongly influenced by the economic conditions of families 
as well as the sport›s history of the mothers.
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چکیده
مقدمــه: بــا توجــه بــه اهمیــت بســزای ماهیــت چندبعــدی محیط خانــه در مطالعــات رشــد بخصــوص رشــد حرکتــی کــودکان؛ مطالعــه 
حاضــر تأثیــر وضعیــت اقتصــادی – اجتماعــی، میــزان ســابقه ورزشــی و ســطح فعالیــت بدنــی والدیــن بــر ســطح فراهم ســازی حرکتــی 

محیــط خانــه کــودکان را مــورد بررســی قــرار داده اســت.
روش کار: روش پژوهــش بــا رویکــرد مقطعــی، از نــوع توصیفــی و بــه لحــاظ نحــوه گــردآوری داده هــا زمینه یابــی بــود کــه در ســال 
1400 انجــام  شــده اســت. شــرکت کنندگان شــامل 236 نفــر از والدیــن )پــدر و مــادر( دارای کــودکان 18 تــا 42 ماهــه بودنــد کــه بــه 
ــی و ورزشــی خــود را برحســب ســطح و ســوابق  ــن فعالیت هــای بدن ــه ای انتخــاب شــدند. والدی روش نمونه گیــری خوشــه ای چندمرحل
رتبه بنــدی کردنــد؛ وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی مطابــق بــا ســطح درآمــد و میــزان تحصیــات والدیــن ارزیابــی شــد. محیــط خانــه بــا 

اســتفاده از ترجمــه فارســی ســیاهه فراهم ســازی محیــط خانــه بــرای رشــد حرکتــی )AHEMD( ارزیابــی شــدند.
ــا نمــرات  ــدران ب ــی پ ــاداری میــان میــزان ســابقه ورزشــی و ســطح فعالیــت بدن ــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه هیــچ رابطــه معن یافت
 ،P>0/001( ــود ــادار ب ــادران معن ــزان ســابقه ورزشــی م ــا می ــن رابطــه، ب ــدارد. درصورتی کــه ای ــه وجــود ن ــی خان فراهم ســازهای حرکت
 .)Effect size=%11 ،P>0/001( ــت ــاداری داش ــاوت معن ــادران تف ــی م ــابقه ورزش ــزان س ــا می ــی ب ــازهای حرکت r=0/24(؛ و فراهم س
ــود دارد  ــادران وج ــی م ــت بدن ــطح فعالی ــا س ــی ب ــازهای حرکت ــطح فراهم س ــان س ــاداری می ــه معن ــان داد، رابط ــا نش ــه یافته ه در ادام
ــادران  ــی م ــت بدن ــطح فعالی ــا س ــه ب ــی خان ــازهای حرکت ــان فراهم س ــم می ــاداری ه ــاوت معن ــاوه، تف )Eta=0/21 ،P>0/05(. به ع
)Effect size=%6 ،P>0/05( وجــود دارد. همچنیــن، شــاخص های وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی بــه میــزان 44% تأثیــر معنــاداری بــر 

.)P>0/001( ــت ــف داش ــت و ظری ــی درش ــباب بازی های حرکت ــوص اس ــه بخص ــی خان ــازهای حرکت ــطح فراهم س ــود س وج
نتیجه گیــری: تنهــا هرچــه میــزان ســابقه ورزشــی و ســطح فعالیــت بدنــی مــادران باالتــر باشــد )بیــش از دو ســال( در کنــار معیارهــای 
وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی در تهیــه و تقویــت فراهم ســازهای حرکتــی محیــط خانــه بــرای کــودکان نافــذ و تأثیرگذارتــر اســت و در 
بیــن ابعــاد مختلــف فراهم ســازهای حرکتــی دو بُعــد اســباب بازی های حرکتــی درشــت و ظریــف شــدیداً تحــت تأثیــر شــرایط اقتصــادی 

خانواده هــا و همچنیــن ســابقه ورزشــی مــادران می باشــد.
کلیدواژه ها: فراهم سازهای حرکتی، فعالیت بدنی والدین، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، محیط خانه.
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مقدمه
در کــودک در حــال رشــد، رفتــار حرکتــی بــا ترکیبــی از عامل هــای 
ــرد  ــک شــکل می گی محیطــی، ارگانیســمی، فیزیولوژیکــی و ژنتی
ــور  ــده اســت به ط ــه انجام ش ــن زمین ــه در ای ــی ک )1-4(. تحقیقات
متقاعدکننــده ای نشــان می دهنــد کــه ســطح مطلــوب رشــد تنهــا 
ــوی  ــه ای ق ــتیبانی زمین ــده و پش ــی تحریک کنن ــود محیط باوج
ــده  ــده عنوان ش ــن ای ــترش ای ــا گس ــود )2, 5-8(. ب ــان می ش نمای
ــی  ــال های اول زندگ ــد در س ــل می توانن ــن عوام ــه ای ــت ک اس
تأثیــر بســزایی داشــته باشــند )2, 3, 9, 10(. درواقــع، ارکان و 
پایــه زندگــی انســان بالــغ، بــه چگونگــی گــذران دوران کودکــی 
ــود را  ــای خ ــا و رفتاره ــتر عادت ه ــراد، بیش ــتگی دارد و اف او بس
ــف  ــن عوامــل مختل ــد )11(. در بی از دوره کودکــی کســب می کنن
تشــکیل دهنده محیــط، تقریبــاً همــه معتقدنــد کــه خانــه )و طبعــًا 
ــی  ــای دائم ــد رفتاره ــری و رش ــی در یادگی ــل اصل ــواده( عام خان
اســت )1, 6, 7, 12, 13(؛ بنابرایــن بدیهــی اســت کــه بایــد هرگونه 
بررســی جامــع توســط افــرادی کــه ابعــاد مختلــف رشــِد رفتارهــای 
حرکتــی را مطالعــه می کننــد، شــامل اثــرات محیطــی باشــد )14(.
یکــی از دیدگاه هــای برجســته در ارتبــاط بــا رشــد کــودک و عمــل 
)کنــش( در محیــط، نظریــه گیبســون اســت )15(. طــی تحقیقــات 
ــه  ــل، خان ــه ادراک–عم ــرداز نظری ــوان نظریه پ ــه  عن ــون ب گیبس
فراهم ســازهایی را کــه می تواننــد منجــر بــه تحریــک رشــد 
حرکتــی شــوند مهیــا می کنــد )15, 16(. فراهم ســازها را می تــوان 
ــن  ــبی را بی ــه تناس ــت ک ــط دانس ــی از محی ــوان فرصت های به عن
قابلیت هــای فــرد و فرصت هــای محیطــی ایجــاد می کننــد؛ 
کــه  هســتند  فرصت هایــی  فراهم ســازها  به عبــارت  دیگــر 
ظرفیــت فــرد را بــرای حرکــت، یادگیــری و رشــد یــک مهــارت و 
یــا بخشــی هایی از سیســتم بیولوژیکــی، مهیــا و آمــاده می ســازند 
)12, 17(؛ درواقــع ایــن دیــدگاه تأثیــرات فراهم ســازهای محیطــی 
ــه در نظــر  ــار بهین ــم در رشــد و رفت ــل مه ــک عام ــوان ی را به عن
می گیــرد و خانــه را عامــل اصلــی در ایــن زمینــه قلمــداد می کنــد 

.)2(
ازآنجایی کــه در اوایــل دوره رشــد، نقــش حرکــت اســاس و 
ــه رشــد شــناختی  ــرای ســایر حیطه هــای رشــد من جمل مبنایــی ب
ــاص  ــور خ ــت و به ط ــذا حرک ــد )18(. ل ــی می باش ــا اجتماع و ی
ــا در  ــا فرصت ه ــی داری ب ــاختاری معن ــاط س ــی، ارتب ــد حرکت رش
ــه( و  ــای روزان ــرکات )فعالیت ه ــوع ح ــه، تن ــط خان ــای محی فض
وســایل بــازی بــرای کــودکان 18 تــا 42 ماهــه را شــکل می دهــد 
)13(؛ بنابرایــن دسترســی یــا عــدم دسترســی بــه فراهم ســازها در 
ــودکان  ــرای رشــد حرکــت ک ــل مهــم ب ــک عام ــه ی ــط خان محی

محســوب می شــود )14(.
ــرای  ــه ب ــد ک ــد پذیرفته ان ــان رش ــان و کارشناس ــتر متخصص بیش
درک پیشــرفت رشــد کــودک، الزم اســت اطاعاتــی مربــوط بــه 
محیــط و شــرایط زیســتی کــودک گــرداوری شــود. ایــن نگــرش 
ــه  ــد ک ــان می ده ــد و نش ــت می کن ــد حمای ــتم های رش از سیس
ــد و  ــال رش ــرد در ح ــن ف ــر بی ــط متغی ــه رواب ــان نتیج ــد انس رش
 .)19( می باشــد  چندوجهــی  زیســت محیطی  شــرایط  تغییــر 
ــی و  ــل اجتماع ــه عوام ــد ک ــان داده ان ــات نش ــن، تحقیق همچنی
ــاداری  ــر معن ــد تأثی ــه می توان ــط خان ــه محی ــوط ب ــی مرب خانوادگ
)مثبــت یــا منفــی( بــر ابعــادی از آرامــش و رفــاه کــودک بگــذارد 
ــراون  ــی وب ــه برادل ــق نظری ــن عوامــل و طب ــن ای ــه از بی )14(؛ ک
Socio-( شــاخصه های وضعیــت اقتصــادی – اجتماعــی ،)9(
ــد  ــه رش ــزایی در مطالع ــت بس Economic Status )SES(( اهمی

ــی  ــی، علم ــازمان فرهنگ ــزارش س ــاوه گ ــد. به ع ــودک دارن ک
 United Nations Educational,( ایاالت متحــده  تربیتــی  و 
Scientific and Cultural Organization Report( عنــوان کــرد 

ــرای  ــم ب ــی و مه ــاخص های بحران ــی از ش ــط خانه یک ــه محی ک
مراقبــت و آمــوزش و تربیــت کــودک می باشــد )20(. ازآنجایی کــه 
در مطالعــات پیشــین امــکان بررســی دقیــق ایــن موضــوع 
ــه و پژوهــش  ــه مطالع ــاز ب ــن مهــم نی ــا ای فراهم شــده اســت، ام
ــامل  ــا ش ــه نه تنه ــدی خان ــط چندبع ــه محی ــتری دارد، چراک بیش
عوامــل فیزیکــی ماننــد تجهیــزات بــازی در خانــه و وجــود حیــاط 
ــناختی  ــل اجتماعی-روان ش ــامل عوام ــه ش ــت بلک ــه اس در خان
ماننــد تعــداد همبازی هــا، ترکیــب خانــواده و میــزان توجــه 
ــه ای  ــه در مطالع ــی اســت ک ــن در حال ــد )21(. ای ــن می باش والدی
نشــان دادنــد، کودکانــی کــه والدینشــان می خواهنــد ورزش هــای 
ــان  ــه والدینش ــی ک ــه کودکان ــبت ب ــد، نس ــام دهن ــه ای انج حرف
چنیــن تمایلــی ندارنــد، ســطح باالتــری از تــوان حرکتــی رانشــان 
ــان( از  ــان )مراقبانش ــه مربیانش ــی ک ــاوه کودکان ــد؛ به ع می دهن
مزایــای فعالیــت بدنــی آگاه هســتند، تــوان حرکتــی بهتری نســبت 
ــوری و  ــق م ــن در تحقی ــد )22(. همچنی ــودکان دارن ــایر ک ــه س ب
ــه  ــط خان همــکاران )21( نشــان داده شــد کــه فراهم ســازی محی
ــی  ــای بدن ــابقه فعالیت ه ــا س ــن آن ه ــه والدی ــی ک ــرای کودکان ب
ــت  ــابقه فعالی ــه س ــه هیچ گون ــی ک ــا والدین ــه ب ــتند در مقایس داش
نداشــتند، باالتــر بــود. فریتــز و همــکاران )14( نشــان داده انــد کــه 
وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی بــا توجــه بــه تهیــه فراهم ســازهای 
حرکتــی در محیــط خانــه بــرای کــودکان نافــذ و تأثیرگــذار بــوده 
و وابســته بــه شــرایط و موقعیت هــای والدیــن اســت. ایــن نتایــج 
نشــان می دهــد کــه ســابقه و/یــا ســطح فعالیــت بدنــی والدیــن، 
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محیط هــای فیزیکــی و اجتماعی-روان شــناختی )تجربــه و دیــدگاه 
ــر  ــد ب ــه و همچنیــن وضعیــت اقتصــادی می توان والدیــن( یک خان

رشــد حرکتــی کــودکان تأثیرگــذار باشــد.
ــرمایه گذاری ها،  ــی از س ــه یک ــرد ک ــوان ک ــوان عن ــن می ت بنابرای
ــه انجــام  ــن ب ــی ســالم و ســامت، پرداخت ــرای داشــتن کودکان ب
ــه و  ــرایط اولی ــی ش ــه بررس ــدام ب ــه اق ــت ک ــی اس پژوهش های
ــه  ــد، چراک ــودکان می کنن ــی ک ــار حرکت ــذار در رشــد و رفت تأثیرگ
ــی و  ــط زندگ ــه محی ــت بامطالع ــی می بایس ــن پژوهش های چنی
شــرایط تربیتــی کــودکان در خانواده هــا آغــاز شــود و نتیجتــاً پــس 
از کســب اطاعاتــی از نقــاط قــوت و ضعــف پارامترهــای ابتدایــی 
اقــدام بــه آمــوزش و آگاهــی دادن بــه خانواده هــا نمــود تــا امــکان 
پــرورش نســلی بــا کمتریــن مشــکات حرکتــی، عاطفی، شــناختی 
ــات  ــه مطالع ــه اینک ــه ب ــا توج ــذا ب ــود. ل ــم ش ــمانی فراه و جس
این چنینــی در ایــران بســیار معــدود می باشــند و هنــوز مطالعــه ای 
همچــون مطالعــه حاضــر کــه چهــار عامــل وضعیــت اقتصــادی – 
اجتماعــی خانــواده، ســطح فراهم ســازهای حرکتــی خانــه، ســطح 
ــن  ــی والدی ــه( فعالیــت بدن ــزان ســابقه )تجرب ــی و می فعالیــت بدن
ــر آن  ــذا ب ــداده اســت؛ ل ــرار ن ــاط آن هــا را مــورد بررســی ق و ارتب
شــدیم تــا در ایــن مطالعــه بررســی کنیــم کــه آیــا رابطــه ای میــان 
فراهم ســازی محیــط خانــه در رشــد حرکتــی کــودکان 18 تــا 42 
ماهــه بــا میزان ســابقه و ســطح فعالیــت بدنــی والدین وجــود دارد؟ 
بــا پاســخگویی بــه ســؤال مذکــور می تــوان گامــی بــرای بهبــود و 
ارتقــاء فراهم ســازی محیــط خانــه و متعاقــب آن ارزیابــی دقیق تــر 

ــه دســت آورد. ــد ب ــای رش از مؤلفه ه

روش کار
روش پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ اجــرای کار پژوهشــی مقطعــی و 
بــه لحــاظ ماهیــت و نحــوه گــردآوردی داده هــا توصیفــی و از نــوع 
زمینه یابــی اســت. بــه دلیــل عــدم اطــاع از حجــم دقیــق و واقعــی 
ــاب  ــل انتخ ــی حداق ــات توصیف ــه در تحقیق ــه و ازآنجایی ک جامع
حجــم نمونــه آمــاری 100 نفــر می باشــد )23(، لــذا انتخــاب حجــم 
نمونــه برحســب هــدف و ماهیــت پژوهــش انجــام گرفــت. حجــم 
نمونــه در ایــن تحقیــق را 236 خانــوادٔه دارای کــودکان 18 تــا 42 
ــد؛ درواقــع  ماهــه از شــهر تهــران و در ســال 1400 تشــکیل دادن
افــراد شــرکت کننده اصلــی از هــر یــک خانواده هایــی کــه هــدف 
مطالعــه قــرار داشــتند شــامل پــدر، مــادر و کــودک 18 تــا 42 ماهه 
ــه  ــا ابزارهــای در نظــر گرفت ــادر متناســب ب ــدر و م ــود؛ پ آن هــا ب
ــه   شــده ســؤاالت مربــوط بــه خــود و محیــط فراهم ســازهای خان

کودکشــان را تکمیــل کردنــد.

ابزار اندازه گیری

از دو مقیــاس درآمــد خانــواده و ســطح تحصیــات والدیــن جهــت 
بررســی وضعیــت اقتصــادی - اجتماعــی بهــره بردیــم.

ــه  ــؤال ک ــن س ــا پرســش ای ــن را ب ــابقه ورزشــی والدی ــزان س می
ــت؟« در  ــدر اس ــما چق ــی ش ــای ورزش ــابقه فعالیت ه ــزان س »می
طیــف لیکــرت 5 گزینــه ای »هیــچ )بــدون ســابقه(، کمتــر از یــک 
ســال، بیــن 1 تــا 2 ســال، بیــن 2 تــا 3 ســال، بیشــتر از 3 ســال« 
ــن از  ــوع قضــاوت والدی ــن ن ــم. همچنی ــرار دادی ــورد بررســی ق م
ســطح فعالیــت بدنی شــان را بــا پرســش ایــن ســؤال کــه »ســطح 
ــف  ــد؟« در طی ــی می کنی ــه ارزیاب ــود را چگون ــی خ ــت بدن فعالی
ــف، متوســط، خــوب  ــف، ضعی ــی ضعی ــه ای »خیل لیکــرت 5 گزین

ــم. ــری کردی ــوب« اندازه گی ــی خ و خیل
ــودکان –  ــی ک ــد حرکت ــرای رش ــه ب ــط خان ــازهای محی فراهم س
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ســیاهه فراهم ســازهای محیــط خانــه بــرای رشــد حرکتــی 
ــود  ــکاری خ ــزار ابت ــک اب ــه )24, 25(: ی ــا 42 ماه ــودکان 18 ت ک
ــی  ــی و کم ــنجش کیف ــرای س ــه ب ــت ک ــن اس ــاری والدی اظه
ــه  ــه ب ــه در خان ــی ک ــازی ها و وقایع ــون فراهم س ــی همچ عوامل
تقویــت رشــد حرکتــی در کــودکان 18 تــا 42 ماهــه می انجامنــد، 
بــه کار مــی رود. ایــن ســیاهه از 5 عامــل یــا فاکتــور فضــای بیرونی 
ــکات، اســباب بازی های  ــواع تحری ــه، ان ــی خان ــه، فضــای درون خان
حرکتــی ظریــف و درشــت تشــکیل  شــده اســت؛ و در قالــب ســه 
نــوع ســؤال فراهم ســازهای حرکتــی محیــط خانــه را اندازه گیــری 
ــرت  ــؤاالت لیک ــه ای، 2( س ــاده دوگزین ــؤاالت س ــد: 1( س می کن
چهارگزینــه ای و 3( ســؤاالت تشــریحی، مجموعــاً نشــان دهنده 20 
متغیــر و 67 آیتم/گویــه می باشــد )4, 25(. مطابــق بــا دســتورالعمل 
ابــزار جهــت امتیازدهــی و ارزشــیابی، مجموعــه پاســخ ها از 
ــوص  ــزار مخص ــک نرم اف ــتفاده از ی ــا اس ــؤاالت ب ــک س تک ت
کــه در وب ســایت A&M موجــود اســت و بــه فارســی هــم نیــز 
ترجمه شــده اســت، اســتفاده شــد )4(؛ ایــن ســیاهه توســط ولــدی 
ــه  ــد، به طوری ک ــتاندارد ش ــران اس ــه ای ــکاران )4( در جامع و هم
روایــی محتوایــی آن برابــر بــا 0/92 گزارش شــده اســت، و تحلیــل 
عاملــی تأییــدی داده هــا بــرازش قابــل قبولــی را بــا 5 عامل نشــان 
داد؛ پایایــی نیــز از طریــق پایایــی ثبــات زمانــی برابــر بــا 0/91 و 

پایایــی همســانی درونــی برابــر بــا 0/93 گــزارش  شــده اســت.
روش اجرا و جمع آوری داده ها

پــس دریافــت مجوزهــای الزم از ســازمان های مربوطــه اقــدام بــه 
ــات  ــرداوری اطاع ــا و داده هــای الزم شــد. گ جمــع آوری نمونه ه
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به وســیله پرسشــنامه AHEMD و پرســش هایی کــه شــامل 
ــت اقتصــادی  ــن و وضعی ــی والدی ــت بدن ــه فعالی ســؤاالتی درزمین

ــد. ــن درآم ــود، به صــورت آنای ــواده ب ــی خان – اجتماع
بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای، در گام 
اول، واحــد نمونه گیــری را مراکــز بهداشــت شــهر تهــران در نظــر 
ــم. در ادامــه و در گام دوم از بیــن 17 مرکــز در دســترس 9  گرفتی
ــم ســپس  ــی انتخــاب کردی ــز بهداشــت را به صــورت تصادف مرک
در گام ســوم و از بیــن هرکــدام از ایــن مراکــز فهرســتی از همــه 
ــه  ــه را تهی ــا 42 ماه ــالم 18 ت ــودکان س ــای دارای ک خانواده ه
ــا والدیــن و  ــان جمــع آوری داده هــا طــی تمــاس ب ــم. مجری کردی
ــا در  ــد ت ــوت کردن ــا دع ــش از آن ه ــداف پژوه ــرح اه ــس از ش پ
صــورت تمایــل به طــور داوطلبانــه جهــت شــرکت در ایــن پژوهش 
ــن رضایت نامــه را  ــرم آنای و تکمیــل پرسشــنامه های مربوطــه، ف
ابتــدا تکمیــل نماینــد. پــس از تکمیــل فــرم رضایت نامــه آگاهانــه 
ــؤاالت  ــراه س ــه هم ــنامه AHEMD ب ــه پرسش ــوط ب ــک مرب لین
فعالیــت بدنــی والدیــن و وضعیــت اقتصــادی – اجتماعــی خانــواده 
بــرای آن هــا ارســال شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه افــرادی کــه 
بــا معیارهــای ورودی )عــدم هرگونــه اختــاالت حرکتــی، جســمی 
و ذهنــی، و داشــتن ســن 18 تــا 42 مــاه( مــا هماهنــگ نبودنــد از 

رونــد اجــرای کار حــذف شــدند.
ــاق  ــد اخ ــش، ک ــی پژوه ــول اخاق ــت اص ــظ رعای ــت حف جه
ــاق  ــه اخ ــماره IR.URMIA.REC.1400.009 از کمیت ــه ش ب
ــا  ــه خانواده ه ــه کلی ــن ب ــد. همچنی ــت ش ــه دریاف ــگاه ارومی دانش
ــن  ــرکت در ای ــت ش ــاری جه ــچ اجب ــه هی ــد ک ــان داده ش اطمین
ــرح  ــزد مجــری ط ــات ن ــی اطاع ــدارد و تمام ــود ن پژوهــش وج
ــام منتشــر  ــدون ن ــج ب ــوده و نتای ــوظ ب ــه محف به صــورت محرمان

می شــوند.
ــن،  ــی، میانگی ــا، فراوان ــف داده ه ــرای توصی ــق ب ــن تحقی در ای
ــک( و  ــاپیرو ویل ــون ش ــودن )آزم ــه ب ــار و نرمالیت ــراف معی انح

ــتفاده  ــی اس ــار توصیف ــن( از آم ــون لوی ــا )آزم ــری واریانس ه براب
شــد؛ از آزمون هــای همبســتگی پیرســون، اســپیرمن و اِتــا جهــت 
ــور بررســی  ــد و به منظ ــتفاده ش ــا اس ــن متغیره ــط بی ــن رواب تعیی
میــزان تأثیرگــذاری از ضریــب رگرســیون خطــی گام بــه گام 
ــن  ــه بی ــرای مقایس ــن ب ــد. همچنی ــتفاده گردی ــر اس ــدازه اث و ان
گروه هــای از آزمون هــای پارامتریــک )تــی- اســتیودنت و تحلیــل 
واریانــس یک راهــه )ANOVA( و ناپارامتریــک )یومــن ویتنــی و 
ویکاگســون( و متعاقبــاً در زمان هــای الزم از آزمون هــای تعقیبــی 
جهــت بــرآورد تفــاوت بیــن گروه هــا )ینفرونــی، توکــی و آزمــون 
تبعــی بــا اصــاح بنفرونــی درنتیجــه آزمــون یو-مان-ویتنــی( بهره 
بردیــم. ســطح معنــاداری در تمــام روش هــای آمــاری P>0/05  در 
نظــر گرفتــه شــد. از نرم افــزار اس.پــی.اس.اس نســخه-24 بــرای 

محاســبات اســتفاده شــد.

یافته ها
ــی  ــازهای حرکت ــاد فراهم س ــطوح و ابع ــی س ــدول 1 فراوان در ج
محیــط خانــه بــرای رشــد حرکتــی ]ازاین پــس AHEMD گفتــه 
 AHEMD می شــود[ نشــان داده  شــده اســت. ســطح نمــرات ابعــاد
بــرای اکثــر کــودکان در طبقــه متوســط و خوب قــرار داشــت. نمره 
کل AHEMD برابــر بــا 2/491± 13/87 به دســت آمده اســت کــه 
ــرکت کنندگان  ــه ش ــود. هم ــیابی می ش ــط ارزش ــه متوس در طبق
ــی  ــه عال ــه )0/382±3/92( در طبق ــی خان برحســب فضــای داخل
قــرار دارنــد، به گونــه ای کــه ویژگی هــا و امکانــات محیــط 
داخــل خانــه حجــم کافــی، وســیع و متنوعــی از فرصت هــا بــرای 
ــد.  ــم می کن ــه را فراه ــا 42 ماه ــودکان 18 ت ــی ک ــد حرکت رش
درحالی کــه اســباب بازی های حرکتــی ظریــف )2/06±1/164( 
و درشــت )08/001±2/1( در طبقــه متوســط و بــه معنــای ایجــاد 
فرصت هــای نســبتاً کافــی بــرای رشــد حرکتــی کــودکان اســت؛

جدول 1: فراوانی سطح و ابعاد فراهم سازهای حرکتی محیط خانه

دامنهانحراف معیار ± میانگینمتغیر

4-0.3821± 3.92فضای داخلی خانه
4-0.7701±3.10فضای خارجی خانه

4-1.0651± 2.70انواع تحریکات
4-1.0011 ±2.08اسباب بازی های درشت
4-1.1641 ± 2.06اسباب بازی های ظریف
نمره کل فراهم  ساز

)AHEMD(13.87 ± 2.4919-20
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بــر اســاس یافته هــای به دســت آمده 53% از شــرکت کنندگان 
را پســر و 47% را دختــران تشــکیل می دادنــد؛ ایــن تعــداد کامــًا 
تصادفــی و تنهــا بــه دلیــل پذیــرش داوطلبانــی بــود کــه حاضــر 
بــه شــرکت در ایــن پژوهــش شــدند. ســن کــودکان از 18 تــا 42 
ماهــه متغیــر بــود و میانگیــن ســن آزمودنی هــا در زمــان مطالعــه 
8/55± 28/98 ماهــه بــود. رابطــه معنــاداری میــان AHEMD بــا 
جنســیت و ســن وجــود نداشــت؛ همچنیــن، تفــاوت معنــاداری هــم 

میــان آن هــا مشــاهده نشــد.
مشــخص شــد کــه 85% )200 نفــر( از کــودکان هرگــز بــه 
مهدکــودک نرفتــه بودنــد و تنهــا 15% )36 نفــر )7% کمتــر از 6 ماه، 
8% بیشــتر از 6 مــاه(( در مهدکــودک حاضــر بودنــد. ضمــن وجــود 
ــا مدت زمــان حضــور کــودک  ــان AHEMD ب ــادار می رابطــه معن
ــکال -  ــون کروس ــا آزم ــق ب ــد )r=0/15 ،P>0/05(، مطاب در مه
ــا  ــره کل AHEMD ب ــان نم ــم می ــاداری ه ــاوت معن ــس تف والی
ــد )P>0/05(؛  ــاهده ش ــد مش ــودک در مه ــور ک ــان حض مدت زم
ــی  ــاح بنفرون ــا اص ــی ب ــون تبع ــاس آزم ــر اس ــه _ ب به طوری ک
ــان دو  درنتیجــه آزمــون یو-مان-ویتنــی _ ایــن تفــاوت تنهــا می
ــی  ــا کودکان ــد ب ــد نبودن ــچ گاه در مه ــه هی ــی ک ــروه از کودکان گ
ــد  ــت آم ــه دس ــتند، ب ــور داش ــد حض ــاه در مه ــش از 6 م ــه بی ک
ــی کــه ســابقه حضــور  ــن، آن دســته از کودکان )P>0/05(؛ بنابرای
ــی  ــازی های حرکت ــب فراهم س ــتند، به مرات ــودک را داش در مهدک

ــت. ــوده اس ــر ب ــان بهت ــط خانه هایش محی
تأثیــر وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی خانواده، میزان ســابقه ورزشــی 

و ســطح فعالیــت بدنــی والدیــن در حــدود 28% از خانواده هــا دارای 
درآمــد عالــی، 35% درصــد درآمــد متوســط و 37% از آن هــا دارای 
ــده  ــت  آم ــج به دس ــاس نتای ــر اس ــه ب ــد؛ ک ــف بودن ــد ضعی درآم
رابطــه معنــاداری میــان فراهم ســاز محیــط خانــه بــا ســطح درآمــد 
ــزارش  ــد )Eta=0/40 ،P>0/001(؛ گ ــت آم ــه دس ــا ب خانواده ه
آنالیــز واریانــس یک راهــه )ANOVA( تفــاوت معنــاداری را میــان 
ــط و  ــف، متوس ــا )ضعی ــد خانواده ه ــطح درآم ــا س AHEMD ب

عالــی( نشــان داد )P>0/001(. ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق 
بــا جــدول 2 و آزمــون تعقیبــی بنفرونــی هــر دو گــروه بــا درآمــد 
ــاال دارای  ــد ب ــا درآم ــروه ب ــا گ ــه ب ــط در مقایس ــف و متوس ضعی
ــاال  ــد ب ــا درآم ــروه ب ــر، گ ــد؛ به عبارت دیگ ــاداری بودن ــاوت معن تف
ســطح بهتــری از AHEMD رادارنــد. مجموعــاً مشــخص شــد که 
ــر  ــد ب ــزان 16% می توان ــه می ــی ب ــواده به تنهای ــد خان ســطح درآم
ســطح فراهم ســازهای حرکتــی محیــط خانــه بــرای رشــد حرکتــی 

کــودکان تأثیرگــذار باشــد.
آزمــون همبســتگی اســپیرمن یــک رابطه معنــاداری را میان ســطح 
ــت  ــی درش ــباب بازی های حرکت ــد اس ــا دو بع ــواده ب ــد خان درآم
 )Eta=0/34  ،P>0/001( ظریــف  و   )Eta=0/25،  P>0/001(
نشــان داد. ضمنــاً تفــاوت معنــاداری میــان اســباب بازی های 
ــطح  ــا س ــت )P>0/001( ب ــف )P>0/001( و درش ــی ظری حرکت

ــرآورد شــد. ــد ب درآم

 جدول 2: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه از مقایسه سطح درآمد 
خانواده ها با نمره کل فراهم سازهای حرکتی محیط خانه

مقایسه های چندگانه
اندازه اثر

برابری واریانس ها تحلیل واریانس متغیر مستقل
)سطح درآمد خانواده(

متغیر وابسته
معنی داری تفاوت میانگین ها معنی داری آماره معنی داری آماره

0/552 -0/476

%16 0/166 1/813 0/000 72/20

متوسط
ضعیف

نمره کل فراهم ساز
)AHEMD(

0/000 -2/331 عالی
0/552 0/476 ضعیف

متوسط
0/000  - 1/855 عالی
0/000 2/331 ضعیف

عالی
0/000 1/855 متوسط

تعییــن شــد کــه اکثــر پــدران )49%( و مــادران )74%( دارای 
تحصیــات دیپلم/فوق دیپلــم هســتند. مطابــق بــا یافته هــای 
از آزمون هــای همبســتگی، رابطــه معنــی داری  به دســت آمده 
 ،P>0/001( با ســطح تحصیــات پــدران AHEMD میــان ســطح
ــه  ــادران )Eta= 0/25 ،P>0/001( ب ــات م Eta=0/27( و تحصی
دســت آمــد؛ همچنیــن مطابــق جــدول 3 و نتایــج آنالیــز واریانــس 

ــا  ــان AHEMD ب ــی داری می ــاوت معن ــه )ANOVA( تف یک راه
ســطح تحصیــات پــدران )F=6/022 ،P>0/001( و مــادران 
به طوری کــه، ســطح  )F=5/014 ،P>0/001( مشــاهده شــد. 
ــطح  ــان دارای س ــه پدرانش ــی ک ــتِه از کودکان AHEMD آن دس

تحصیــات ارشــد/دکتری اســت تفــاوت معنــاداری بــا گروهــی که 
پدرانشــان داری تحصیــات زیــر دیپلــم )P>0/01( و حتــی دیپلــم 
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ــرای  ــن تفــاوت ب ــم )P<0/001( اســت، وجــود دارد؛ ای / فوق دیپل
گــروه مــادران بــا تحصیــات ارشــد/دکتری در مقایســه بــا گــروه 
ــم/  ــی دیپل ــم )P<0/05( و حت ــر دیپل ــات زی ــا تحصی ــادران ب م

ــطح  ــر س ــدازه اث ــزان ان ــود. می ــادق ب ــم )P<0/01( ص فوق دیپل
تحصیــات پــدران و مــادران بــر ســطح فراهم ســاز محیــط خانــه 
بــرای رشــد حرکتــی کــودکان بــه ترتیــب 7% و 6% بــرآورد شــد.

جدول 3: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه از مقایسه سطح تحصیات والدین با نمره کل فراهم سازهای حرکتی محیط خانه

مقایسه های چندگانه
اندازه اثر

برابری واریانس ها تحلیل واریانس متغیر مستقل
)تحصیالت پدران( متغیر وابسته

معنی داری تفاوت میانگین ها معنی داری آماره معنی داری آماره

1/000 -0/479

%7 0/790 0/349 0/000 6/022

دیپلم/فوق دیپلم
زیر دیپلم

نمره کل 
فراهم ساز

)AHEMD(

0/665 1/060- کارشناسی
0/006 2/444- ارشد/دکتری
1/000 0/479 زیر دیپلم

دیپلم/
0/769فوق دیپلم 0/581- کارشناسی

0/001 1/966- ارشد/دکتری
0/665 1/060 زیر دیپلم

0/767کارشناسی 0/581 دیپلم/فوق دیپلم
0/062 1/384- ارشد/دکتری
0/006 2/444 زیر دیپلم

0/001ارشد دکتری 1/966 دیپلم/فوق دیپلم
0/062 1/384 کارشناسی

معنی داری تفاوت میانگین ها اندازه اثر معنی داری آماره معنی داری آماره )تحصیات مادران(

نمره کل فراهم 
 ساز

)AHEMD(

1/000 0/521-

%6 0/789 0/360 00/02 5/014

دیپلم/فوق دیپلم
0/418زیر دیپلم 1/700- کارشناسی

0/057 2/260- ارشد/دکتری
1/000 0/521 زیر دیپلم

دیپلم/
0/168فوق دیپلم 1/179- کارشناسی

0/008 1/739- ارشد/دکتری
0/418 1/700 زیر دیپلم

0/168کارشناسی 1/179 دیپلم/فوق دیپلم
1/000 0/560- ارشد/دکتری
0/052 2/260 زیر دیپلم

0/008ارشد دکتری 1/739 دیپلم/فوق دیپلم
1/000 0/560 کارشناسی

ــدون  ــادران )ب ــدران و م ــی پ ــابقه ورزش ــزان س ــا می ــه ب در رابط
ســابقه، کمتــر از 1 ســال، بیــن 1 تــا 2 ســال، بیــن 2 تــا 3 ســال 
ــدران  ــاً 28% از پ ــه تقریب ــد ک ــخص ش ــال( مش ــش از 3 س و بی
ــتند،  ــدون نداش ــی م ــابقه ورزش ــه س ــادران هیچ گون و 30% از م
ــه  ــد ک ــام کردن ــدران اع ــه 29% از پ ــت ک ــه اس ــن درحالی ک ای
بیــش از 3 ســال و 22% از مــادران هــم بیــن 1 تــا 2 ســال ســابقه 
ــه  ــچ رابط ــه هی ــان داد ک ــا نش ــتند. یافته ه ــدون داش ــی م ورزش

ــود  ــا AHEMD وج ــدران ب ــی پ ــابقه ورزش ــان س ــاداری می معن
نــدارد درصورتی کــه ایــن رابطــه میــان AHEMD باســابقه 
ــوی  ــود )r=0/24 ،P>0/001(. از س ــادار ب ــادران معن ــی م ورزش
 AHEMD ــان ــاداری می ــاوت معن ــه تف ــد ک ــاهده ش ــر، مش دیگ
 ،FWelch=4/030 ،P>0/001( باســابقه ورزشــی مــادر وجــود دارد
ــی  ــی بنفرون ــون تعقیب ــا آزم ــق ب ــه مطاب Effect size=%11( ک
ــابقه  ــال س ــش از 3 س ــال و بی ــا 3 س ــن 2 ت ــه بی ــی ک گروه های
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ــابقه  ــه س ــه هیچ گون ــی ک ــه گروه ــبت ب ــتند نس ــی داش ورزش
ورزشــی نداشــتند، ســطح AHEMD بهتــری را بــرای کودکانشــان 

ــد. ــرده بودن فراهــم ک
ــه قضــاوت  ــم ک ــن موضــوع را موردبررســی قراردادی ــه، ای در ادام
والدیــن از ســطح فعلــی فعالیــت بدنــی خــود چگونــه اســت )خیلــی 
ــا بررســی  ــوب( ت ــی خ ــوب و خیل ــف، متوســط، خ ــف، ضعی ضعی
کنیــم کــه آیــا ایــن پارامتــر تأثیــری بــر AHEMD دارد یــا خیــر. 
ــی خــود  ــی فعالیــت بدن ــدران ســطح فعل ضمــن اینکــه 37% از پ
ــد؛  ــام کردن ــط« اع ــم »متوس ــادران ه ــوب« و 39% از م را »خ
به ماننــد ســابقه ورزشــی، هیچ گونــه رابطــه معنــاداری میــان 
ســطح AHEMD بــا میــزان ســطح فعلــی فعالیــت بدنــی پــدران 
ــادار  دیــده نشــد؛ درصورتی کــه ایــن رابطــه در مــورد مــادران معن
ــود )Eta=0/21 ،P>0/05(. همچنیــن، تفــاوت معنــاداری میــان  ب
ــادران  ــی م ــت بدن ــطح فعالی ــابقه و س ــزان س ــا می AHEMD ب

بــه دســت   )Effect size=%6 ،  FWelch=2/433 ،  P>0/05(
آمــد؛ کــه مطابــق بــا آزمــون تعقیبــی بنفرونــی ایــن تفــاوت تنهــا 
در گــروه خیلــی خــوب بــا دو گــروه ضعیــف )P>0/001( و خیلــی 

ــف )P>0/05( مشــاهده شــد. ضعی
بــه دنبــال بررســی روابــط میان ابعــاد مختلــف محیط خانه باســابقه 

ورزشــی و ســطح فعالیــت بدنــی، تنهــا رابطــه معنــادار، میان ســابقه 
ــباب بازی های  ــی، اس ــای بیرون ــاد فض ــا ابع ــادران ب ــی م ورزش
حرکتــی درشــت و ظریــف مشــاهده شــد. ایــن رابطه میــان کیفیت 
فعلــی فعالیــت بدنــی مــادران بــا اســباب بازی های حرکتــی درشــت 

و ظریــف هــم معنــادار بــرآورد شــد.
در جــدول 4 از مــدل به دســت  آمــده از رگرســیون خطــی گام بــه گام 
کــه به منظــور بررســی تأثیرگــذاری هم زمــان متغیرهــای مربــوط 
بــه وضعیــت اقتصــادی - اجتماعــی )درآمــد، تحصیــات والدیــن(، 
حضــور یــا عــدم حضــور در مهدکــودک، ســابقه ورزشــی و ســطح 
فعلــی فعالیــت بدنــی والدیــن بــر AHEMD بــود، مشــخص شــد 
 ،P <0.001( کــه بــه ترتیــب ســه متغیــِر، ســطح درآمــد خانــواده
ــادران )R=0/40 ،P<0.001( و  ــات م ــطح تحصی R=0/36(، س
ــن  ــادران )R=0/44 ،P<0.001( در تبیی ــی م ــت بدن ــطح فعالی س
رشــد حرکتــی کــودکان موردمطالعــه بیشــترین اثرگــذاری رادارنــد. 
درواقــع ترکیــب اثــر هــر ســه ایــن ســه متغیــر باهــم - به عنــوان 
ــه  ــذاری ب ــت تأثیرگ ــا - قابلی ــن متغیره ــا قوی تری ــن و/ی مؤثرتری
ــه را  ــر ســطح فراهم ســازهای حرکتــی محیــط خان ــزان 44% ب می
دارا هســتند، و از بیــن آن هــا بــه نظــر می رســد کــه ســطح درآمــد 

ــت. ــوده اس ــر ب ــواده تعیین کننده ت خان

 جدول 4: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی تأثیرگذاری هم زمان متغیرهای مستقل پژوهش

ضرایب غیراستانداردRAdj/ R2متغیر مستقلمتغیر مستقل
دوربین واتسونمعنی داریآماره

B

درآمد

نمره کل 
فراهم ساز

)AHEMD(

0/360/131/03531/9010/000

2/001
0/400/16درآمد + تحصیات مادران

0/887
20/7170/000

0/606

 درآمد + تحصیات مادران +
0/440/18سطح فعالیت بدنی مادران

0/822
17/0640/000 0/633

0/393

بحث
ــی  ــی مقطع ــرای کار، پژوهش ــیوه اج ــاظ ش ــه لح ــه ب ــن مطالع ای
اســت؛ کــه هــدف آن بررســی تأثیــر وضعیــت اقتصــادی – 
اجتماعــی، میــزان ســابقه ورزشــی و ســطح فعالیــت بدنــی والدیــن 
بــر فراهم ســازی محیــط خانــه در رشــد حرکتــی کــودکان 18 تــا 

ــود. ــاه ب 42 م
ــی،  ــی کودک ــول دوره بحران ــی در ط ــد حرکت ــت رش ــرای تقوی ب
ــه یــک منبــع مهــم حمایتــی محســوب می شــود )5,  محیــط خان
11, 20, 26( کــه به عنــوان یکــی از فراهم ســازهای محیطــی 
ــوط  ــی مرب ــرات خارج ــرای درک اث ــی را ب ــم چارچوب ــیار مه بس

ــر  ــد )5(. ب ــم می کن ــودکان فراه ــی ک ــد حرکت ــه در رش ــه خان ب
همیــن اســاس، نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه مجموعاً ســطح 
ــا 42  ــودکان 18 ت ــه ک ــود در خان ــی موج ــازهای حرکت فراهم س
ــد فرصت هــا و محرک هــای  ــه ای اســت کــه می توان ماهــه به گون
کافــی و قابل دسترســی را بــرای تقویــت رشــد حرکتــی کــودکان 
فراهــم کنــد. به طوری کــه درون خانــه کــه مجموعــه ای از 
وســایل، فضاهــا، ســطوح و فضــای بــازی می باشــد، ســطح عالــی 
ــاد دیگــر  ــن ابع ــرای کــودکان در بی ــی را ب از موقعیت هــای حرکت
فراهــم می کنــد؛ ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه در داخــِل خانــه 
خانواده هــای ایرانــی، مجموعــه خوبــی از امکانــات حرکتــی فراهــم 
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ــن  ــه چنی ــی ب ــل و دسترس ــق تعام ــودکان از طری ــود، و ک می ش
امکانــات و فرصت هایــی در داخــل خانــه رشــد حرکتی شــان 

ــود. ــهیل می ش تس
ــودک را  ــور در مهدک ــابقه حض ــودکان س ــدودی از ک ــداد مح تع
ــن  ــه ای ــد ک ــبب آن باش ــه س ــم ب ــال می دهی ــه احتم ــتند ک داش
مطالعــه در بــازه زمانــی انجام شــده اســت کــه دنیــا و ایــران درگیــر 
ــودکان  ــم ک ــا ه ــااًل خانواده ه ــد و احتم ــاری covid-19 بودن بیم
ــه  ــاف و ب ــن اوص ــا ای ــد؛ ب ــرار نمی دادن ــودک ق ــود را در مهدک خ
دنبــال ایــن موضــوع، بررســی روابــط میــان ســابقه حضــور کــودک 
ــه  ــط خان ــازهای محی ــطح فراهم س ــر س ــر آن ب ــد و تأثی در مه
ــط  ــازهای محی ــان فراهم س ــاداری می ــه معن ــه رابط ــان داد ک نش
ــه ای  ــود دارد، به گون ــد وج ــودک در مه ــور ک ــابقه حض ــه باس خان
ــتند از  ــد داش ــی را در مه ــد کم ــابقه هرچن ــه س ــی ک ــه کودکان ک
ــد،  ــوردار بودن ــری برخ ــه بهت ــی خان ــازهای حرکت ســطح فراهم س
هرچنــد کــه در مطالعــه حاضــر ایــن رابطــه نســبتاً ضعیــف بــود. 
ایــن نتیجــه همســو بــا مطالعــات قبلــی )1, 6, 8, 21( اســت، مبنی 
بــر اینکــه کــودکان مهدکودکــی بــه دلیــل تعامــل والدینشــان بــا 
ــود  ــات خ ــته ها و توقع ــن خواس ــاال رفت ــن ب ــان و همچنی مربی
کــودک جهــت داشــتن امکانــات بیشــتر و متناســب بــا مهدکودک، 
ــه  ــبت ب ــه نس ــط خان ــتری در محی ــی بیش ــای حرکت از فرصت ه
ــطح  ــوند؛ و س ــد می ش ــتند، بهره من ــد نیس ــه در مه ــی ک کودکان
فراهم ســازی محیــط خانه هــای آن هــا در رشــد حرکتی شــان 
ــتری  ــت بیش ــت و کیفی ــر و از کمی ــر، غنی ت ــب مطلوب ت به مرات

ــود )6(. برخــوردار خواهــد ب
در ایــن مطالعــه نیــز بــه ســبب تأکیــد مطالعــات پیشــین نســبت به 
اهمیــت عوامــل اجتماعــی و خانوادگــی در کنــار عوامــل فیزیکــی 
ماننــد تجهیــزات بــازی در درون و بیــرون خانــه )21(، متغیرهایــی 
را از عوامــل مهــم خانــواده ماننــد وضعیــت اقتصــادی – اجتماعــی 
ــن از  ــدگاه والدی ــابقه ورزشــی و دی ــزان س ــن می )SES( و همچنی
ــم؛  ــی قراردادی ــر و موردبررس ــان را مدنظ ــت بدنی ش ــطح فعالی س
ــی  ــت اقتصادی-اجتماع ــه وضعی ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــط خان ــره( در محی ــباب بازی ها و غی ــا )اس )SES( و محرک ه
از عوامــل تأثیرگــذار و نافــذ در ابعــادی از آرامــش و رفــاه کــودک 
ــان  ــا نش ــد )14(؛ یافته ه ــمار می آین ــی بش ــد حرکت ــه رش من جمل
ــد و  ــامل درآم ــه ش ــی ک ــت اقتصادی-اجتماع ــه وضعی ــد ک دادن
ــی  ــازهای حرکت ــطح فراهم س ــا س ــت، ب ــن اس ــات والدی تحصی
ــن  ــا والدی ــه ب ــی ک ــه کودکان ــاط دارد، به طوری ک ــه ارتب در خان
ــی  ــد، دسترس ــی می کنن ــاال زندگ ــد ب ــا درآم ــرده و ب تحصیل ک
ــردو  ــع، ه ــد؛ درواق ــی دارن ــازهای حرکت ــه فراهم س ــتری ب بیش

عامــل تحصیــات والدیــن و درآمــد خانــواده باعــث تأمیــن 
ــوع  ــن موض ــه ای ــه البت ــود )27( ک ــادی می ش ــع اقتص ــر مناب بهت
ــه ســبب وجــود  و فراهــم شــدن فرصت هــای محیطــی بیشــتر ب
ــه  ــات صــورت گرفت ــا مطالع ــق ب ــر اقتصــادی _ مطاب ــع بهت مناب
ــی )7, 14(  و  ــارت حرکت ــد مه ــش رش ــه افزای ــر ب ــی _ منج قبل
ــود.  ــز می ش ــودک )27( نی ــرای ک ــوش ب ــط پرجنب وج ــز محی نی
نکتــه قابل توجــه در ایــن بخــش از مطالعــه می توانــد ایــن باشــد 
کــه بیشــترین و احتمــااًل اصلی تریــن ارتبــاِط وضعیــت اقتصــادی-
ــا اســباب بازی های حرکتــی ظریــف و درشــت  اجتماعــی )SES( ب
ــا نتایــج مطالعــه  فریتــز و همــکاران  ــود، به طوری کــه همســو ب ب
)14( خانواده هایــی کــه دارای ســطح درآمــدی بــاال و تحصیــات 
عالــی هســتند ســطح مناســب تری هــم از اســباب بازی های 
ــد  ــهیل رش ــت و تس ــرای تقوی ــف را ب ــت و ظری ــی درش حرکت

ــد. ــداری می کنن ــا و خری ــودکان مهی ــی ک حرکت
ــداد  ــد تع ــه هرچن ــد ک ــن کردن ــده تعیی ــام  ش ــی های انج بررس
بیشــتری از پــدران میــزان ســابقه ورزشــی بیشــتر و ســطح فعالیــت 
بدنــی بهتــر را داشــته و گــزارش کردنــد، امــا تنهــا میــزان ســابقه 
ورزشــی و گــزارش مــادران از ســطح فعلــی فعالیــت بدنی شــان بود 
کــه بیشــترین رابطــه و تأثیرگــذاری را بــر ســطح فراهم ســازهای 
ــر  ــت؛ به بیان دیگ ــه داش ــا 42 ماه ــودکان 18 ت ــروه ک ــی گ حرکت
آن دســته از مــادران کــه ســابقه ورزشــی باالیــی )در حــدود بیــش 
از 2 ســال( دارنــد و از ســویی ســطح فعالیــت بدنــی خــود را خیلــی 
ــه  ــی ک ــته از مادران ــه آن دس ــبت ب ــد نس ــی می کنن ــوب ارزیاب خ
ــات  ــت امکان ــم اس ــیار ک ــا بس ــد ی ــی ندارن ــابقه ورزش ــچ س هی
از  مطلوب تــری  و  بهتــر  قوی تــر،  به مراتــب  فرصت هــای  و 
ــد  ــعه رش ــت توس ــه جه ــط خان ــی در محی ــازهای حرکت فراهم س
ــع،  ــد. درواق ــم می کنن ــان فراه ــی کودکانش ــای حرکت مهارت ه
مــادران ورزشــکار و آگاه بــه مزایــای فعلیت هــای بدنــی بــه نســبت 
پــدران ورزشــکار و آگاه توجــه بیشــتری بــه تقویــت رشــد حرکتــی 
ــد  ــد. هرچن ــط خانه دارن ــردن محی ــی ک ــق غن کودکانشــان از طری
کــه ایــن موضــوع احتمــااًل بــه فرهنــگ ایرانــی هــم مربوط اســت؛ 
ــا  ــری ب ــاط بیشــتر و نزدیک ت ــن ســن ارتب چراکــه کــودکان در ای
مادرانشــان بــه ســبب خانــه دار بــودن آن هــا در مقایســه بــا پــدران 
ــت  ــااًل اهمی ــادران آگاه احتم ــروه از م ــن گ ــن ای ــد؛ بنابرای دارن
بیشــتری هــم بــه امکانــات محیطــی فرزندانشــان می دهنــد. ایــن 
نتایــج تــا حــدودی بــا نتایــج ســوگاریا و همــکاران )22( و مــوری 
ــا در  ــه آن ه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت دارد ب ــکاران )21( مطابق و هم
مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه میــزان آگاهــی، تمایــل، داشــتن 
ســابقه ورزشــی و ســطح فعالیــت بدنــی هــر دو والــد )پــدر و مــادر( 
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ــر  ــه مؤث ــی خان ــازهای حرکت ــی و ســطح فراهم س ــوان حرکت در ت
اســت. همچنیــن، مشــخص شــد کــه ســابقه ورزشــی مــادران بــا 
ســه بعــد از پنــج بعــد فضــای بیرونــی، اســباب بازی های حرکتــی 
ــه در  ــد ک ــادار بیشــتری دارد هرچن ــاط معن ــف ارتب درشــت و ظری
ــباب بازی های  ــد اس ــا دو بع ــا ب ــی تنه ــت بدن ــطح فعالی ــورد س م
حرکتــی ظریــف و درشــت مرتبــط اســت. در انتهــا مشــخص شــد 
کــه ترکیــب درآمــد خانواده هــا و میــزان ســابقه ورزشــی مــادران و 
همچنیــن قضــاوت آن هــا از ســطح فعالیــت بدنی شــان، بــه میــزان 
44% در نمونــه آمــاری و 18% در جامعــه کــودکان 18 تــا 42 ماهــه 

ایرانــی قابلیــت تبییــن و تأثیرگــذاری را دارد.
ــی  ــده محدودیت های ــی دربرگیرن ــر پژوهش ــه ه ــت ک ــی اس بدیه
باشــد؛ و ایــن مطالعــه هــم از ایــن موضــوع مســتثنا نیســت، بدیــن 
ــودن  ــه نظــر می رســد کــه علی رغــم قابل توجــه ب ــدا ب ســبب، ابت
ــا 42 ماهــه شــهر تهــران  ــر کــودکان 18 ت ــا ب ــاری، م ــه آم نمون
ــد معــرف  متمرکــز بودیــم؛ بنابرایــن نتایــج ایــن مطالعــه نمی توان
کل جامعــه ایرانــی باشــد؛ لــذا در تعمیــم نتایــج بــه جامعــه بزرگ تر 
بایــد جانــب احتیــاط رعایــت شــود، امــا به هرحــال یافته هــا بــرای 
ــت.  ــتفاده اس ــهری قابل اس ــودکان ش ــی از ک ــش قابل توجه بخ
ثانیــاً، ایــن مطالعــه بــه بررســی اثــر متغیرهــای مســتقل بــر متغیــر 
ــه  ــد، ب ــی بررســی ش ــالم جســمی - روان ــودکان س وابســته در ک
همیــن دلیــل پیشــنهاد می شــود در مطالعــات آتــی گــروه کــودکان 
دارای اختــاالت جســمی، حرکتــی و روانــی نیــز بررســی شــود. از 
محدودیت هــای دیگــر ایــن مطالعــه، گــروه ســنی اســت، کــه در 
واقــع بــر روی کــودکان گــروه ســنی 18 تــا 42 ماهــه انجــام  شــده 
اســت، پــس در پایــان بــه محققــان پیشــنهاد می شــود تــا گــروه 

ســنی 3 تــا 18 ماهه هــا و یــا باالتــر را هــم بررســی نماینــد.

نتیجه گیری 
ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه شــاخص های وضعیــت 
ــادران در  ــی م ــت بدن ــطح فعالی ــابقه و س ــی، س اقتصادی-اجتماع
ــرای  ــه ب ــط خان ــی در محی ــت فراهم ســازهای حرکت ــه و تقوی تهی
ــی  ــباب بازی های حرکت ــد. اس ــذار می باش ــذ و تأثیرگ ــودکان ناف ک
درشــت و ظریــف کــه نشــان دهنده دو بُعــد از محیــط خانــه 
ــادی  ــای اقتص ــرایط و موقعیت ه ــه ش ــته ب ــدیداً وابس ــتند، ش هس
والدیــن می باشــند و متعاقبــاً به طــور قابل توجهــی می تواننــد رشــد 
مهــارت حرکتــی کــودکان را تســهیل نماینــد؛ بنابرایــن، می تــوان 
بیــان کــرد کــه پکیــج محیط هــای فیزیکــی و اقتصادی-اجتماعــی 
و روان شــناختی )تجربــه همچــون ســابقه و میــزان فعالیــت بدنــی، 
و دیــدگاه والدیــن( در یک خانــه بــر رشــد حرکتــی کــودکان تأثیــر 

می گــذارد.

سپاسگزاری
ــعه  ــارکت در توس ــک و مش ــرای کم ــر ب ــراد زی ــندگان از اف نویس
ــون  ــد: آزم ــکر را دارن ــال تش ــق کم ــن تحقی ــه ای ــتیابی ب و دس
گیرنــدگان، مراکــز بهداشــت و درمــان و کلیــه داوطلبانــی کــه در 

ــد. ــه شــرکت کردن ــن مطالع ای
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