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 چکیده

پسر  کودکانحرکتی  ـ های بیناییمهارتمحلی بر ـ  های بومیتأثیر بازی بررسی ،پژوهش حاضرهدف از 

پسر هفت ساله از آموزان نفر از دانش 02 منظور،دینب .بودای های رایانهبازی ۀبا و بدون تجرب ۀسال هفت

نفره  62گروه  چهار درصورت هدفمند به وند انتخاب شد ایگیری خوشهروش نمونههبشهر نمین های دبستان

از تمامی  .جای گرفتند( ایهای رایانهبازی ۀبا و بدون تجرب ،گروه کنترلو دو ی )دو گروه آزمایش

ی حرکتی های بینایآزمون مهارتپیش ،گاردنر ۀشدبا استفاده از آزمون بینایی حرکتی بازبینی کنندگانشرکت

های به انجام بازی (ایدقیقه 04 ۀجلس سه هفته)هر هفته  ششمدت بهآزمایشی  هایگروه ،سپس عمل آمد.به

مشغول بودند. نتایج  خود ۀروزمرهای کنترل در این مدت به فعالیت هایگروه ؛ اماپرداختند محلیـ  بومی

اما  ؛(P<0.05) ه استشد های بینایی حرکتیمحلی سبب بهبود مهارتـ  های بومیبازی دهد کهمینشان 

ها یافته .(P>0.05) شودمیمشاهده ن داریامعن تفاوت های بینایی حرکتی افراد دو گروه آزمایشبین مهارت

ن پسر کودکاحرکتی  ـ های بیناییمهارت سبب بهبودمحلی ـ های بومی بازی شرکت درکه  کنندپیشنهاد می

ها میزان بهبود این مهارت برثیری أای تهای رایانهربه در بازیداشتن یا نداشتن تج اما ؛شودساله می هفت
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 مقدمه

ودک کای است که و اولین وسیله بوده های انسانگیریبسیاری از یاد ۀپای ،های بدنیحرکت و فعالیت

حرکتی  فقدان تجاربپردازد. به کنکاش و جستجو می دخو خود و محیط اطراف ۀدربار توسط آن

به تأخیر  را 1حرکتی ـ ادراکی هایمهارت یادگیری های محیطی، غالبا  دلیل محدودیتمختلف به

به سلامت سطح سلامت جوامع، توجه  یی هدف سازمان بهداشت جهانی برای ارتقاراستااندازد. درمی

 هر جامعه ۀبرای آیندها گذاریترین سرمایهارزندهدر ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی یکی از کودکان 

 (.1شود )محسوب می

 یمراحل رشد ،دهد که کودکان از آغاز تولد تا بلوغهای مربوط به رشد کودک نشان میپژوهش 

به  هاگذارند. در این مرحله آنرا پشت سر می 2حرکتی ـ حسی ۀمرحل ابتدا کنند.مختلفی را طی می

کردن، گرفتن، پردازند. کودکان با لمسمحیط اطراف خود می به کشف حرکتو  کمک حواس

کنند. ادراکی پیشرفت می ۀسوی مرحلتدریج بهرفتن بهرفتن و راهخیزرهاکردن، حفظ تعادل، سینه

 حرکتی، ـ برای رشد ادراکی و شودمحسوب میحرکتی ـ  نوعی یک مهارت ادراکیهر عمل حرکتی به

مهمی ادراکی نقش  ۀنیز در مرحلچند حس شنوایی هر. داردای تجارب حرکتی کودک اهمیت ویژه

مربوط  هایبرنامه ،لذا ؛(2ادراک بینایی است ) اصلی یادگیری در این مرحله معمولا  ۀاما واسط ؛ددار

 ،به کمک حس بینایی دارند. ایویژهحرکتی توجه  ـ های بیناییحرکتی به مهارت ـ رشد ادراکی به

ر د. شوندخوبی کنترل میبا استفاده از آن، اعمال حرکتی بهآید که وجود مییک مدار بازخوردی به

ا ر نقش بسیار مهمیبینایی  شک،بی .چشمگیری دارد ادراک بینایی رشد ،سالگی 11تا  پنجسنین 

و مشکلات بینایی ممکن است مانع حرکت صحیح، دقت  کندایفا مییادگیری  و ادراک شناخت،در 

 اختلال در شده،های ذکربر فعالیتشود. علاوهو بسیاری از وظایف دیگر  جاگذاری اشیادر جزئیات، 

ه ها خواهد شد کالگوبرداری از نوشته ۀزمیندر اتیکودکان اغلب سبب بروز مشکلهای بینایی مهارت

و ارتقای  ارزیابی ،بنابراین؛ نیز خلل ایجاد کند هاو پیشرفت تحصیلی آنیادگیری در تواند این امر می

یکی از  3حرکتی ـ های بیناییمهارت برخوردار است. بسیاریکودکان از اهمیت  ها دراین مهارت

 هایی در ارتباط با تواناییحرکتی، مهارتـ  های بیناییمهارتاکثر  رود.شمار میاجزای ادراک بینایی به

شم هماهنگی چ بنابراین، ؛هستند های پردازش اطلاعات بینایی با حرکات ظریفکردن مهارتیکپارچه

  .(3) رودشمار میها بهاین مهارت ۀدر زمردست  ـ

                                              
1. Perceptual Motor 

2. Sensory-Motor 

3. Visual-Motor Skills 
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ه کهای غنی گرفتن در محیطدستگاه عصبی کودک در ابتدای تولد دارای رشد ناقص است و قرار

 های حرکتی درشتعضلانی و مهارت ـ عصبی ،شناختیـ  فرصت تمرین و تقویت کارکردهای ادراکی

ها را این فرصت تمامیشود و بازی جانبه و مناسب آن میکند، باعث رشد همهو ظریف را فراهم می

های از مشهورترین پیشتازان در فعالیت 4و دلاکاتو 3، گتمن2، کفارت1نیولدهد. در اختیار فرد قرار می

از  تجارب حرکتی ،طورکلیبدنی و به ند که بازی، فعالیتهست حرکتی بوده و بر این باورـ  ادراکی

ترین ابتدایی هاروند. آنشمار میهای محیطی جهت رشد قوای ذهنی بهترین محرکبارزترین و مهم

ها و یادگیری خود با کمک این رفتارها زیربنای آگاهی دانند که کودکها را از نوع حرکتی میپاسخ

بخش  شود.محسوب می در میان کودکان عمومی و جهانی ، یک موضوعنیاز به بازی(. 2سازد )را می

بازی بر رشد شناختی، عاطفی،  . همچنین،شودمی ان از طریق بازی ایجادکودکمهمی از یادگیری در 

 هایها و مهارتسزایی دارد و منجر به بهبود هماهنگی بین اندامهاجتماعی و جسمانی کودک تأثیر ب

کودک باید عادت کند با بازی که معتقد است  5مونته سوریدر این ارتباط، شود. حرکتی می ـ بینایی

نیز بر این  6ساختگی برسد. پیاژهخود نتیجه بگیرد تا از کودکی به خود به تجربه بپردازد و از تجربیات

خود را با آن سازگار  ورا بشناسد دهد که جهان خارج از خود بازی به فرد فرصت می که است باور

  (.6نقل از به) کند

های عصبی و یادگیری از بر تعامل پویای ساختارهای مغزی، بهبود عملکردشواهدی مبنی براین،علاوه

 عصبی تطا، ارتبامخ رکتیحهای بومی ضمن تحریک قشر بازی. های بومی وجود داردطریق بازی

تکرار و  نماید ویبرقرار م مغز های بینایی، شنوایی و گفتاریلیمبیک و بخش ۀبین منطقرا بسیاری 

های جدید، اثرگذاری متقابل مغز و دستگاه عصبی و با ایجاد یادگیری هاییانگیختگیتداوم چنین بر

های بازی (.4)سازد را میسر میتگاه عصبی دهی رفتاری دسکمیت و کیفیت پاسخبهبود  درنهایت،

بهینه از حداقل امکانات،  ۀبومی ایران که ریشه در خلاقیت گذشتگان این مرز و بوم دارد، با استفاد

 هاحرکتی آن ـ های ادراکیحرکتی را ایجاد نموده و موجب افزایش توانایی ـحداکثر تحریک حسی 

نحوی دستگاه عصبی را فعال نموده و کدام بهکه هرها انواع و سطوح مختلفی دارند شود. این بازیمی

چگی بهبود یکپار ۀگیری شده و زمینادراکی و تصمیمـ  های حسیموجب برانگیختگی و تعامل بخش

                                              
1. Newell 

2. Kephart 

3. Getman 

4. Delacato 

5. Montessori 

6. Piaget 
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کردن اعضای مختلف بدن، با درگیر محلی ـ های بومیبازی. آورندمیحرکتی را در فرد فراهم ـ  حسی

بود بههای بنیادی را تقویت کرده و با تحریک دستگاه دهلیزی، کنترل قامت و تعادل فرد را مهارت

موقعیت مناسبی را برای تقویت حرکات ظریف و اجزای  طور خاصبه هابخشند. برخی از این بازیمی

هایی بازی سنگ وببر، هفتکباببیارونقل، ندوقلمانند یکهایی بازی ،مثالبرای ؛آورندآن فراهم می

 ـ های ادراکیحرکتی و افزایش توانایی ـ های مختلف قشر حسیاز این قبیل باعث تحریک بخش

دست و تنظیم دست با حرکات فرد مقابل  ـهای بینایی مانند هماهنگی چشم حرکتی و مهارت

تی های شناخمهارتکارگیری نوعی مستلزم بهها هرکدام بهگونه بازیاین ذکر است کهبهلازمشود. می

ی های الکترونیکشدن ابزاربا پیشرفت تکنولوژی و عمومیدیگر، سویاز (.5) و اجرایی متنوعی هستند

تری نسبت به گذشته هستیم که با توجه به سبک های پیشرفتهشاهد ظهور بازی ،نظیر رایانه

در میان اقشار مختلف  هاسرگرمیای به یکی از پرطرفدارترین نههای رایابازی ،های امروزیزندگی

ت ای یک فعالیبازی رایانه ،پژوهشگراناز برخی  ۀعقید. بهاست تبدیل شده ویژه کودکانبه و جامعه

 (.6حرکتی شود )ـ  یناییهای شناختی و ادراک بتواند باعث پیشرفت مهارتشناختی است که می

 ا دیدنزمان بهایی است که همهماهنگی بین چشم و اعضای بدن یکی از مهارت ،هنگام کار با رایانه

  پذیرد.ها و انگشتان صورت میدست نمایش و فرمان مغز به ۀصفح

های بهبود مهارت (2116) 2( و گرین2112)و همکاران  1از جمله گاگنون پژوهشگرانبرخی از 

و  3. گریفیث(7)اند ای را تأیید کردهایانههای رانجام بازی در پیدست  ـشناختی و هماهنگی چشم 

ای های رایانهبازی ۀدست افرادی که تجرب ـهماهنگی چشم  که نشان دادند نیز (1893) همکاران

گزارش ( 1391دوران )همچنین،  .(9) زمینه نداشتنداینای دربهتر از افرادی بود که تجربه ،داشتند

 (2111) 4کاله و جسپههای اجتماعی دارد. با مهارترابطۀ معکوسی  ،ایهای رایانهبازی ۀتجرب کرد که

 ۀما در مرحلکه ورزش آینده بیان کردند  درهای الکترونیکی جدید و بازی با بررسی اثر ورزشنیز 

در پژوهشی  (2111) 5وینستین و مالکیلدیگر، ازسوی .(8) جدیدی از سیر تکاملی ورزش قرار داریم

 ،لذا و یافتهکاهش  ،ای اعتیاد دارندهای رایانهدر افرادی که به بازیعنوان نمودند که واکنش دوپامین 

طی  نیز (2112و همکاران ) 6تور .(11) شودکمتر میهای عادی نسبت به پاداش هاآن حساسیت

 ۀجلسه برنام 11از  پسکودکان و جستجوی بینایی  پژوهشی مشاهده کردند که پردازش اطلاعات

 پژوهشی( در 1397دلبری )این،  بر علاوه .(11) ه استرشد چشمگیری یافت های بدنیتمرین فعالیت

                                              
1. Gagnon 

2. Greene 

3. Griffith  

4. Kalle & Jespe 

5. Weinestin & Malkeil 

6. Verret 
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ی ادر یک تکلیف رایانه دقت عملکردحرکتی و  ـ های ادراکیای بر مهارتهای رایانهثیر مطلوب بازیأت

 داریااثر معن های بدنیفعالیتکه کیفیت  نیز عنوان نمودند (2116) و همکاران 1نچ. نمودیید أت را

غیجی و همکاران  پژوهشنتایج  ،در این ارتباط(. 12آموزان دارد )های دستکاری دانشبر بهبود مهارت

 داری بیشتر از گروهاشکل معنمحلی به ـ های بومیپیشرفت گروه بازیکه  حاکی از آن بود( 1382)

نیز در ( 1395اکبری ). (13) بودشده گیریدستکاری اندازههای رتدر تمام مهاهای معمول بازی

ر ثیر بیشتری بأت ،های معمولفعالیت به نسبتمحلی  ـ های بومیبازی که مشاهده کردپژوهش خود 

در  پژوهشی( طی 1396هادیان )زمینه، درایناند. های حرکتی بنیادی کودکان داشتهرشد مهارت

واند باعث بهبود تهای بومی میبازی که دریافت پذیرذهنی آموزش ۀماندکودکان عقب ارتباط با

 درنیز ( 1383احمدزاده و همکاران )شود.  هادست آنـ های دستکاری و هماهنگی چشم مهارت

اثر مثبت و معناداری بر هماهنگی  ،ایرایانه محلی و ـ های بومیبازی پژوهشی گزارش کردند که

 (.14) کردندمشاهده نرا اما بین دو نوع بازی تفاوت معناداری  ؛ساله دارد 7ـ11دست کودکان  ـچشم 

ـ  های ادراکیبه این نتیجه رسید که شرکت در فعالیت پژوهشی در( 1888) 2ویلیامز همچنین،

ها براساس سن و های بنیادی درشت و ظریف ندارد و این مهارتتأثیری بر رشد مهارت ،حرکتی

 (.15یابند )یرشد م بالیدگی کودک

ان ها زمآن .های کودکان نیز تغییر کرده استنوع فعالیت ،زندگی در جوامع امروزی ۀبا تغییر شیو

اند، محلی که از گذشته مرسوم بوده ـ های بومیکنند و بازیای میهای رایانهزیادی را صرف بازی

شد ربازی کودکان و اثرات آن بر  ۀزمینکاربردی بسیاری در اند. مطالعاتشده دست فراموشی سپردهبه

ی های بینایای ممکن است بر مهارتهای رایانهکه انجام بازیاما با توجه به این ؛استکودک انجام شده 

ثرات در کنار ا را مهم این پژوهشی کهکه نیز این اثرگذار باشد و حرکتی ـ های بیناییویژه مهارتو به

ظر نبهانجام این پژوهش ضروری  ،یافت نشد ،بررسی قرار دهدمحلی در کودکان مورد ـ های بومیبازی

ه آیا ک بیابیمال ؤپاسخی مناسب برای این س حاضر پژوهشبر آن شدیم تا با انجام  و،ر؛ ازایندیرسمی

 ۀگرفتن تجربنظربا درحرکتی کودکان  ـ های بیناییباعث بهبود مهارتمحلی  ـ های بومیبازی

 ،ایهای رایانهبازی ۀدیگر، آیا داشتن یا نداشتن تجربعبارتبهشود؟ میها ای در آنهای رایانهبازی

 کند؟محلی ایجاد می ـ های بومیحرکتی در اثر بازی ـ های بیناییبهبود مهارت را در ارتباط باتفاوتی 
 

 

                                              
1. Chen  
2. Williams  
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 پژوهش روش
طرح نیمهتجربی با روش،  ظلحابهو  دیبررکا ف،هد نظر از که استای مقطعی پژوهش حاضر مطالعه

های از بین دبستان ،آوری اطلاعاتبرای جمع .اشدبمی گروه کنترل و آزمونپس ـ آزمونپیش

نفر  41 هااز میان آنای سه دبستان انتخاب شد و روش تصادفی خوشهاستفاده از با  شهرستان نمین

 .شرکت کردند پژوهشمشغول به تحصیل بودند در  83ـ84 تحصیلی هفت ساله که در سالپسران از 

های ازیب ۀبه دو گروه با و بدون تجرب ساختهوهشگرژپ ۀنامپرسشیک با استفاده از کنندگان شرکت

رفتند. گ جای و کنترل در دو گروه تجربی طور تصادفیافراد هر گروه به ،ای تقسیم شدند. سپسرایانه

 عنوانبه" 1گاردنر ۀشدحرکتی بازبینی ـ های بیناییمهارت"آزمون  کنندگانتمامی شرکتاز 

حرکتی  ـ های بیناییکه مرتبط با مهارت محلیـ  های بومیبازی ،ادامه. درآزمون گرفته شدپیش

را ه شدهای تعیینبازی (ایهای رایانهبازی ۀ)با و بدون تجرب دو گروه تجربی و ندشدانتخاب  ،بودند

مدت کر است که در این ذبهلازم ای انجام دادند.دقیقه 45 ۀجلس سههفته ، در هر هفتهشش مدت به

ر و د ندخود مشغول بود ۀعادی روزمرهای به کار (ایهای رایانهبازی ۀ)با و بدون تجرب دو گروه کنترل

افراد  از آزمونمشابه با پیش یآزمونپس تمرینی، . پس از پایان جلساتاین تمرینات شرکت نداشتند

های کید بر مهارتأمختلف با تنوع بازی  چندمحلی شامل ـ  های بومیبازی .عمل آمدبهها گروه تمامی

 قل،دوقلیکده، دستشسنگ، چلیپا، هفتسنگوسطی، خرسمانند ) بودبینایی حرکتی و ـ  ادراکی

. باید دادندرا انجام میها از آننوع  چهار ،در هر جلسه کنندگانکه شرکت( هوابهبازی، گرگمگوشه

 ها در جلسات از آسان به مشکل بودبازی ۀترتیب ارائ مطابق با اصل پیشرفت تمرین، عنوان نمود که

  .(شمارۀ یک)جدول 
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 (4حرکتی و شناختی در هر بازی بومی )ـ  های ادراکیلفهؤدرجات پیشنهادی حضور م ـ6 جدول

های حیطه
 درگیر

 هایبازی
 بومی

هماهنگی 
 ـچشم 
 دست

هماهنگی 
 دودستی

تثبیت 
 بینایی

تعقیب 
 بینایی

چرخش 
بینایی با 
حرکات 

 سر

توجه و 
 تمرکز

 گیریتصمیم

 *** *** ** *** *** *** *** قلدوقلیک
 ** ** ** *** ** ** *** سنگهفت
 ** *** *** *** *** _____ * وسطخرس
 * ** * * * ______ ______ هوابهگرگم
 *** *** ______ ______ ** ______ ______ چلیپیاسنگ

 *** *** *** *** *** ______ *** دهدستش
 *** *** ** * * ______ _____ بازیگوشه

 کند:شرح زیر مشخص میلفه در یک بازی را بهؤهای موجود در جدول میزان حضور هر معلامت

 لفه در بازیؤنداشتن آن م(: وجود____)

 حد کملفه درؤوجود م )*(:

 حد متوسطلفه درؤ)**(: وجود م

 حد زیادلفه درؤ)***(: وجود م
 

 ماه 11و  سال 13تا  سههای برای آزمودنی گاردنرۀ شدحرکتی بازبینی ـ بینایی هایمهارت آزمون

حرکتی را در  ـ بینایی هایف مهارتکه نقاط قوت و ضع استصویر هندسی ت 23کاربرد دارد و شامل 

 ریبض .کندزدگی تعیین مینزوایا و بیرو ،طول خط ،قبیل تماس خطوط، چرخش و وارونگیاز  ابعادی

توسط فرهبد و مینایی ( 88/1) کل آزمون ۀو روایی ساز( 84/1) ثبات زمانی ،(88/1) سانی درونیهم

 .(16) ه استگزارش شدبرای این آزمون ( 1392) در سال

 ۀو بـرای مقایسـ ویلـک اسـتفاده گردیـد ـ هـا از آزمـون شـاپیرودادهبـودن منظور تعیین نرمـالبه

ــب )گروه ــانس مرک ــل واری ــاری تحلی ــون آم ــا از آزم ــه( 2*2*2ه ــره گرفت ــد. به ــینهم ش  ،چن

 و مورداسـتفاده قـرار گرفـتهـا بـرای تعیـین تفـاوت نمـرات میـان گروهآزمون تعقیبـی بـونفرونی 

ــاداده ــط ه ــرم توس ــزار اسن ــی.اف ــخاس .اس.پ ــ 22 ۀنس ــطح معن ــل P≤0.05داری )ادر س ( تحلی

 .گردید
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 نتایج
 که دویلک استفاده ش ـ یک توزیع طبیعی از آزمون شاپیروها به بودن توزیع دادهبرای بررسی نزدیک

ها توزیع دادهکه توان گفت می ،روایناز ؛بود( 15/1) ها بیشتر ازگروه تمامیدر  این آزموندر  Pارزش 

حاکی از آن آزمون لوین نیز باشد. ن در هر چهار گروه طبیعی میآزموآزمون و پسپیشدر مراحل 

 .(P>0.05) کنندمییید أتها را تساوی خطای واریانس ۀمفروض ،هاکه داده بود

انس از تحلیل واری پژوهشها، برای تحلیل آماری این ها و همگنی واریانسبا توجه به توزیع طبیعی داده

( استفاده شد که نتایج 2*2*2عامل جلسات تمرین در یک طرح ) درگیری تکراری مرکب با اندازه

 ارائه شده است. شمارۀ دو و سه ولاآن در جد
 

 گروهیدروننتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب  ـ9جدول

 ضریب اتا F Sig منبع

 783/1 111/1 711/137 مرحله

 731/1 111/1 99/87 محلی-بومی با بازیتعامل مرحله 

 119/1 585/1 299/1 ایرایانهبازی  ۀتعامل مرحله با تجرب

 167/1 116/1 584/2 محلی-بومی با بازی ایبازی رایانه تعامل مرحله با تجربه

 .دار استامعن P≤0.05در سطح * 
 

 ـ و تعامل مرحله (P=0.001) اثر اصلی مرحله شود،مشاهده می شمارۀ دو جدول در طور کههمان

آزمون پسکه  دهدمینشان نیز  یداراتعقیب معن .(P=0.001)معنادار بوده است  محلیـ  بازی بومی

و تعامل  (P=0.595) ایهای رایانهبازی ۀتجرب ـ مرحلهاثرات تعامل  ؛ اماه استآزمون بودبهتر از پیش

 .باشدنمیدار امعن (P=0.116) محلیـ  بازی بومی ـ ایهای رایانهبازی ۀتجربه ـ مرحل
 

 

 گروهینتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب بین ـ9جدول

 ضریب اتا F Sig منبع

 889/1 111/1 663/22193 گروه

 482/1 111/1 994/34 محلی-بومی بازی

 313/1 111/1 638/15 ایرایانهبازی  ۀتجرب

 محلی-بومی تعامل بازی

 ایبازی رایانه و تجربه

823/1 174/1 51/1 

 .دار استامعن P≤0.05در سطح * 
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محلی ـ  بومی بازی ،(P=0.001) اثرات اصلی گروه شود،مشاهده می شمارۀ سه جدولدر طور که همان

(P=0.001) ایهای رایانهبازی ۀو تجرب (P=0.001) اثر تعاملی  ؛ اماهستنددار امعن تنهاییهرکدام به

 .(=P 0.174) باشدنمیدار اای معنهای رایانهبازی ۀتجرب ـ محلیـ  بازی بومی

است.  دار بودهااثرات اصلی مرحله و گروه معن شود کهدریافت می با توجه به نتایج جداول فوق

 حاکی از آنها اختلاف میانگین ۀو مشاهد با استفاده از آزمون بونفرونی داریاتعقیب معنهمچنین، 

با اما  ؛(P=0.001)ند اهداری داشتاتفاوت معن خود های آزمایش نسبت به گروه کنترلکه گروه است

محلی ـ  های بومیبازی گیریم کهمی نتیجه رایانه ۀتجرب ـ بومی ینبودن اثر تعامل بازداراتوجه به معن

ر ای تأثیهای رایانهبازی ۀبا و بدون تجرب ۀسال هفتحرکتی کودکان پسر  ـ های بیناییبر مهارت

 .(P=0.174)د نندار یمتفاوت
 

 گیریبحث و نتیجه
 حرکتی ـ های بیناییمحلی بر مهارت ـ های بومینتایج پژوهش حاضر حاکی از تأثیر مطلوب بازی

ها نشان داد که دو گروه ۀاما مقایس ؛بودای های رایانهبازی ۀبا و بدون تجرب ۀسال هفتکودکان پسر 

ـ  های بیناییدر مهارت پس از انجام مداخلهای( های رایانهبازی ۀ)با و بدون تجرب یگروه آزمایش

 داری نداشتند.اتفاوت معن یکدیگرحرکتی با 

س کرا(، 1381(، ابراهیمی ثانی )1399اصغری نکاح ) ،(1394های فرهبد )این پژوهش با یافته نتایج

( 1394) فرهبد طی پژوهشی .(5ـ21) شتهمخوانی دا (2112پیزرا و همکاران ) و (2113)و همکاران 

. پرداختساله  ششتا  چهارهای حرکتی ظریف کودکان بر مهارت های آموزشیتأثیر بازیبه بررسی 

تحلیل آماری نتایج نشان  .نفر از افراد به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند 61 پژوهشدر این 

دست، هماهنگی  ـهماهنگی چشم  :های حرکتی ظریف شاملهای آموزشی بر مهارتداد که بازی

 دست ـکه هماهنگی چشم ییجاآناز (.17) داری دارداهای دستی تأثیر معندستی و سرعت مهارتدو

پژوهش حاضر همخوانی های یافتهبا این نتایج  ،حرکتی است ـ های بیناییهای مهارتلفهؤیکی از م

 ـاهنگی چشم حرکات ظریف )هم برهای بومی ، بازیاصغری نکاحهای طبق یافتههمچنین،  .دارد

پردازش اطلاعات )توجه و و ( بینایییت و تعقیب حرکات چشمی )تثب ،(یدستهماهنگی دو دست و

عنوان با نیز ( 1381ابراهیمی ثانی )نتایج پژوهش  .(5) دندار یگیری( تأثیر مثبتتمرکز و تصمیم

دارای  سال 11هفت تا  آموزانحرکتی دانش ـ های بیناییحرکتی منتخب بر مهارت ۀتأثیر برنام"

 ،جلسه 19مدت حرکتی به ۀدادن برناماز انجام که پس حاکی از آن بود "اختلال هماهنگی رشدی
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 ستا هشتحرکتی دا ـ های بیناییدر مهارتداری را نسبت به گروه کنترل گروه آزمایش تفاوت معنا

(19).  

های محیطی تحریک شود. عملکردهای مناسب مغز انسان مستلزم این است که از طریق محرک

 ،ینبنابرا ؛یید شده استأخوبی تحرکتی دوران کودکی به ـ اهمیت این تحریکات برای رشد حسی

 کنندگی برای سیستم عصبیتواند نقش تحریکحرکتی می ـ های ادراکیتمرینات حرکتی و مهارت

های ستمسی سایر توان مانندبرخی شواهد حاکی از آن است که سیستم بینایی را نیز می. داشته باشد

 ،اسکلتی ـ بینایی خاص بهبود بخشید. سیستم بینایی مانند سیستم عضلانی ناتتمری ۀوسیلبه بدن

ریق توان از طحتی اجزای ادراکی سیستم بینایی را نیز میدهد. بار پاسخ میخوبی به اصل اضافهبه

عنوان یک حرکتی به ـ های بیناییمهارت ،دیگرازسوی(. 21ورزشی بهبود بخشید ) ـ بینایی ناتتمری

زمان با رشد شود و هممحسوب میهای ظریف در اجرای مهارتحرکتی ـ  مهارت بنیادی ادراکی

 مانند حرکت و بازی پیشرفت ،گرفتن در شرایط محیطی مناسبادراک و دستگاه عصبی کودک و قرار

 .دهدحمایت قرار میرا مورد "های پویاسیستم" ۀنظری حاضر های پژوهشیافته ،طورکلیبه .کندمی

داند و برخلاف دیدگاه می های حرکتیثری در رشد مهارتؤعوامل محیطی را عامل م نظریه این

این، بنابر ؛دهدبه نمو طبیعی فرد نسبت نمی حرکتی را صرفا  ـ ادراکیهای الیدگی، بهبود مهارتب

 حرکتی ـ های بیناییها از جمله مهارتبه پیشرفت این مهارت تواندمیهای حرکتی شرکت در بازی

ا تصاویر بیشتری ر ،گتمن معتقد است که چشم ما هنگام حرکتدیگر، سویاز .نمایدکمک شایانی 

های ازیب حرکت و ویژه ،بنابراین ؛کندکنیم از جهان اطراف دریافت میحرکت نمیکه نسبت به زمانی

 .(6)به نقل از  آورندوجود میهب بیناییتغییرات مثبتی را در ادراک  ،حرکتی

با پژوهش حاضر ( 2115والترز ) و (1381های عمارتی و همکاران )پژوهشهای یافته دیگر،سویاز

های دبستانی نشان دادند که بازی در پژوهش خود (1381عمارتی و همکاران ) .(22،23) متناقض بود

. درندا داریامعن ثیرأتآموزان دختر دانشحرکتی  ـ بیناییکنترل بر  یهای معمولنسبت به فعالیت

 عمارتی پژوهشدر  ؛ زیرا،استبوده استفاده مورد هایدر آزمون تفاوت عدم هماهنگی احتمالا این  دلیل

حرکتی  ـ حاضر از آزمون بینایی پژوهشدر  اما استفاده شد؛ ازرتسکی ـ برونینکس آزموناز 

 درهمچنین،  .(22) بهره گرفته شدحرکتی  ـ ییهای بیناگیری مهارتگاردنر برای اندازه ۀشدبازبینی

ی حرکت ـ های ادراکیحرکتی شامل رویکرد شناختی از فعالیت ۀکه یک برنام (2115)والترز  پژوهش

دی تعدانمرات ارائه داد،  را برای کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی با توجه ویژه بر ادراک بینایی

ذا، لو  مشاهده نشدتغییری برخی  اما در اجرای ؛بهبود یافتپژوهش کننده در این از کودکان شرکت

نشان داد  حاضر پژوهشهای یافته اما ؛(23) نبودثر ؤم کودکان ۀهمیی منتخب بر ادراک بینا ۀبرنام

 ـ های بیناییداری در مهارتاای تفاوت معنبازی رایانه ۀبا و بدون تجرب یآزمایش هایکه بین گروه
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 ،تندای داشرایانه بازی ۀهایی که تجربآزمودنیحرکتی ـ  مهارتهای بینایی ،واقعدر .ردحرکتی وجود ندا

از این  ،لذا ؛داری نداشتاتفاوت معن مداخلهاز  پس هابازیاین  ۀهای بدون تجربآزمودنینسبت به 

د ثیر چندانی بر بهبوأای تهای رایانهیجه گرفت که داشتن تجربه در بازیتوان چنین نتیافته می

های ازیبکه توان چنین گفت می ،دیگرعبارتبه؛ ها نداشته استحرکتی آزمودنی ـ های بیناییمهارت

ث نوعی باعها بهاین بازیدیگر، ازسوی اند.شدهها کافی قادر به بهبود این مهارتحد محلی به ـ بومی

نیازمند  "قلدوقلیک"بازی  ،مثالعنوانبه ؛(14) شوندبندی بین حرکات میبهبود توزیع نیرو و زمان

از جمله  بیناییهای زمانی خاص بوده و بنابراین، مهارت ۀهایی با فاصلریزی برای برداشتن سنگبرنامه

کند. خوبی درگیر میدست را به ـها و هماهنگی چشم تعقیب و تثبیت بینایی، حرکات ساکادی چشم

فرد باید توجه مداوم خود را بر حرکت دست حریف حفظ کرده  "ببرکباببیارونن"در بازی  ،همچنین

طور این بازی به ،لذا؛ بکشدعقب های خود را و در زمان مناسب و قبل از اصابت دست حریف، دست

های در بازی ،ازسوی دیگرتواند زمان واکنش بینایی و توجه و تمرکز فرد را تقویت نماید. خاص می

 ثر و توجه مداوم او است.ؤ، موفقیت فرد در گرو جستجوی بینایی م"یوسطده و خرسدستش"

 ۀجربهمراه تمحلی به ـ های بومیتأثیر بازی در ارتباط باداخلی اندکی  هاید که پژوهشش آورباید یاد

ها ثیر این بازیأحاضر باشد و ت با پژوهشمشابه که  پژوهشی ؛ اماای انجام شده استهای رایانهبازی

 ؛است تهصورت نگرف سنجیده باشد، یکدیگربا  ایهای رایانهبازی ۀتجربه و بدون تجربرا بر کودکان با

جام زمینه انایندر مناسبیهای یم. امید است در آینده پژوهشاهبسنده کرد مطالعاتهمین ذکر به  ،لذا

وانند در نتایج تهای بینایی مانند جستجوی بینایی، تثبیت یا ردیابی میمهارتکه با توجه به این گیرد.

تی آ پژوهشگرانبه  ،نداهکنترل نشد هااین مهارتدر پژوهش حاضر ثر باشند و ؤها ماین قبیل پژوهش

 دهند.توجه قرار این موضوع را موردشود پیشنهاد می

نهاد پیش حرکتی ـ های بیناییمحلی بر مهارتـ  های بومیبا توجه به اثر مثبت بازی پیام مقاله:

نوعی در تربیت و پرورش کودکان سهیم هستند، افرادی که به تمامیوالدین، مربیان ورزش و  شودمی

 .جای دهندها های آنفعالیتدر را ها این بازی
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Abstract 
The purpose of the present study was to investigate the effect of local games on visual – 

motor skills in seven years old male students with and without experience in computer 

games. Therefore, 40 students from Namin primary schools were assigned into four 

groups of 10 persons (two experimental groups & two control groups with and without 

experience in computer games). All participants were tested using the visual motor revised 

Gardner (TVMS-R) as pre and posttests. The experimental groups participated in 18 

sessions of local games; each lasted about 45 minutes (six weeks, three days a week). The 

control groups were done their normal life activities. Results showed that both 

experimental groups had better scores in visual motor skills after the intervention in 

compare to the control ones. But there was no significant difference between the two 

groups with and without experience in computer games. The finding revealed that the 

implementation of local games had a significant effect on visual motor skills of seven 

years old male students but it had not any relation with their experience in computer 

games. 
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