
 16-48.، صص 6921، پاییز 92شماره                                                                                      رفتار حرکتی

شت ه حرکتی کودکان دبستانی ـ های ادراکیچینی بر مهارتثیر بازی لیوانأت

 سال تا نه
 

 1  2زهرا پورآقایی اردکانی ،1زاده بغدادیمعین نجم
 

 ی تهرانیدانشگاه علامه طباطبا ،حرکتی ارشد رفتارکارشناسی . دانشجوی1

 *ی تهرانیطباطبا دانشگاه علامه ،حرکتی رفتار . استادیار2 

 

 64/66/6921تاریخ پذیرش:            66/84/6921تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
بود. ساله  4ـ2حرکتی کودکان دبستانی  ـ های ادراکیچینی بر مهارتثیر بازی لیوانأبررسی ت پژوهش حاضر، از هدف

 با آزمونپیش اجرای از پس و صورت دردسترس انتخاب شدندبه ال(س 4/4±8/8 سنی با میانگین)پسر  98 ،منظوربدین

 قرارکنترل و آزمایش  گروه دو صورت تصادفی دربه ،واکنشسنج و دستگاه زمان "پگبورد پوردو" تست از استفاده

 بود چینیلیوان بازی تمرینات پژوهش، این در مداخلات تمرینیعمل آمد. آزمون از هر دو گروه بهپیش . درادامه،گرفتند

 ـ کلموگروف آزمون ای اجرا گردید. ازدقیقه 81 ۀجلس چهارصورت بهو هفته  چهارمدت به یتمرین ۀجلس 61 که طی

ن تمری اثر بررسی منظوربه تحلیل کووریانس و آزمون شداستفاده  هابودن توزیع دادهجهت بررسی نرمالاسمیرونوف 

دست  ـ ثیر معناداری بر افزایش هماهنگی چشمأت ،چینیکه یک دوره تمرینات بازی لیوان دهدمی نتایج نشان. کار رفتبه

 توانمی نتایج به با توجه (.P>0.05) باشدنمی بهبود زمان واکنش معنادارتأثیر آن بر اما  ؛(P<0.05) ه استشتکودکان دا

های های ورزشی و برنامهدر برنامه دبستانیدست کودکان  ـ هماهنگی چشم یارتقا منظورهبچینی از تمرینات بازی لیوان

 پرورش، مراکز آموزشی و توانبخشی کودکان استفاده کرد.وآموزش ۀروزان

 

 حرکتی ـ ادراکی هایدست، زمان واکنش، مهارت ـ نگی چشمچینی، هماهلیوان :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 Email: zpooraghaei@gmail.com                                                              مسئول        ۀ* نویسند
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 مقدمه
 هااپذیر زندگی آننجدایی عنصرکه  کودکان را های طبیعیجوشوجنبی، امروززندگی ماشینی 

 حدتا ههای کودکانشدن زندگی، بازیبا صنعتی اخیر هایاست و در سال ، محدود ساختهباشدمی

 از بسیاری رشد از اغلب مدرن، جوامع پیچیدگی متأسفانه(. 1) اندسپرده شده زیادی به فراموشی

 رشد آن در کودکان امروزه که افزون بر این، محیطی .کندمی ممانعت حرکتیـ  ادراکی هایتوانایی

 اطلاعات و حرکات دارای که هاییموقعیت از آنان را که استشده خطرناك و پیچیده حدیبه کنندمی

 (.2) شوندمی بازداشته بسیاری هستند، ادراکی

ورت صتوان بهاز طریق بازی میحرکتی است که کودکان علاقه دارند به آن بپردازند.  رفتاربازی اولین 

های قابلیت کهییجاآناز (.3) مستقیم به بسیاری از اهداف اساسی تربیتی و رشدی رسیدآموزش غیر

 از انجام شیهای پیچیده در نوجوانی و جوانی نامانی و اجرای روان و زیبای مهارتبالای حرکتی و جس

به رشد حرکتی بهینه و  ها منجرگونه فعالیتانجام این ،باشدهای دبستان میموقع بازیدرست و به

تقابل میان تنگاتنگ و م ۀرابطدهندۀ نشان امرشود که این های بنیادی مطلوب در کودکان میمهارت

 موجب کودکان در حرکتی رشد هایزمینه به توجه عدم (.4) استهای حرکتی بازی و رشد مهارت

 خواهد هافعالیت اجرای از نوجوانان دلسردی سبب لهأمس اینو  گردیده آینده یاجراها در هاآن ناکامی

 محیطی در که آورد روی هاییبازی و ورزش به بایستمی ناچاربه عامل این جبران برای، روازاین ؛شد

 .(5) باشند داشته را حرکتیبی جبران توانایی و بوده اجراقابل، محدود

 استعدادهای پرورش و جانبههمه رشد بر مؤثر عوامل ترینمهم از یکی حرکتی ـ ادراکی هایمهارت 

فسیر حرکتی بر تغییر و ت ـ اصطلاح ادراکی .(6) هستند بدنیتربیت و ورزش در پیشرفت و ورزشی

 هایمهارت اساس و پایه کهجاییآنازو (7)کند دهد دلالت میپاسخی که فرد به یک محرك می

 بستگی کودکان حرکتی ـ ادراکی هایبه توانایی و گیردمی شکل کودکی اوایل در ورزشی و حرکتی

عدم دستیابی به مراحل پیشرفته در اجرای  زیرا، ؛است برخوردار بسیاری اهمیت از موضوع این دارد،

 یندافر .(8) خواهد داشت همراهبه ثانویه در سنین بالاترهای مشکلاتی را در رشد مهارت ،هااین مهارت

در  هک است ترپیچیده و کامل یندیافر بلکه باشد؛مین محیط از حسی اطلاعات دریافت تنها ،ادراك

 یشینپ سوابق با و گیردمی قرار بررسی و مقایسهمورد حافظه در قبلی اطلاعات با محیطی اطلاعاتآن 

 و دبستان از پیش دوران در ادراك ۀبیشین رشد کهجاییآنازباید توجه نمود  .شودمی داده بیقتط

 این .شودمی طراحی فرایند این تسهیل و ثیرگذاریأت برای حرکتی هایبرنامه ،دهدمی روی دبستان

 این (.9) استمطرح شده  زندگی ۀاولی دوران در ادراك و حرکت متقابل ۀرابط به توجه با رویکرد

 از بسیاری توجه آموزد،می زمان طولدر یاو  بردمی ارث به را ادارکی هایمهارت انسان که موضوع

 برخی و طبیعت کامل نقش بر ایعده ،میانایندر ت.اس هنمود جلب خودبه را رفتاری علوم دانشمندان
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 بر تربیت و طبیعت عامل دو هر شناختی، دیدگاه از ،وجوداینبا .اندکرده کیدأت تربیت کامل نقش بر

  .(2) گذارندمی تأثیر انسان ادراك

 حرکتی ـ ادارکی هایمهارتبهبود  باعث بدنى هاىفعالیت و ورزش که اندداده نشان بسیارى مطالعات

 یبدن ثیر فعالیتأتبررسی ( به 2011) 2( و فیدوا و سویون2008) 1پلامن ،مثالبرای ؛شودمى انسان در

 ،های بدنیکه ورزش و فعالیت و نشان دادند حرکتی پرداختند ـ و ادراکیبر عملکردهای شناختی 

 ،(. همچنین10،11است ) حرکتی کودکان داشته ـ توجهی بر موفقیت ادراکیو قابل اثرات مثبت

 دست ـ چشم هماهنگی بر منتخب تمرینی ۀبرنام نوع دو تأثیر در پژوهش خود (2006امینی )

بهبود  باعث بدنی فعالیت کهو گزارش کرد  داد قرار بررسیمورد را ابتدایی اول ۀپای پسر آموزاندانش

 فعالیتانواع مختلف  ثیرأت بررسی بهکه  اخیر یهاپژوهشاز (. 12شود )می دست ـ چشم هماهنگی

 (،2008) و همکاران 3پی مطالعاتتوان به می اند،پرداخته حرکتی ـ های ادراکیمهارتدنی بر ب

و  6کهلوای(، 2013پور و همکاران )قلیچ(، 2012و همکاران ) 5چانگ (،0201) 4دیشنزو  المبرگ

 پور و همکارانقلیچ پژوهشنتایج  .(31ـ81) اشاره کرد (2015) همکاران و 7و لی (2014همکاران )

دست ـ چشم پیشرفت در هماهنگی  تمرینی طرح طناورز موجب ۀداد که برنام نشان (2013)

که یک  عنوان نمودند (2015) همکارانو  لی ،اینبر. افزونشده استچهارم ابتدایی  ۀآموزان پایدانش

 .شودمیدست در سالمندان ـ شدن هماهنگی چشم بدنی رزمی موجب بهتر دوره تمرینات

 بازی ،توان به اجرا گذاشتمی حرکتی ـ های ادارکیمهارتبهبود  برایکه تمریناتی از جمله 

 گیرد.یک دستورالعمل خاص صورت می اساسبر هاکردن لیوانجمعکه از چیدمان و  است 8چینیلیوان

سرعت  کرد را برای افزایش تمرکز،کاربهترین  دست، زمان هر دوهم ۀاستفاد ۀواسطبه ورزشاین 

درصد  30کند و زمان واکنش را تا مغز و بدن فراهم می ۀکرزمان از هر دو نیمهم ۀو استفاد حرکت

طور رسمی گردد و بهمیدر آمریکا باز( 1980ۀ )این بازی به اوایل ده عابدا .(19) دهدمیکاهش 

شروع این ورزش در ایران نیز بهمن ماه  .ه استمیلادی آغاز نمود( 1995) فعالیت خود را در سال

                                                           
1  . Ploughman 

2  . Fedewa & Soyeon 

3. Pei 

4. Ellemberg 

5. Chang 

6. Halewyck 

7. Lee 

8. Sport Stacking 
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های همگانی نظر فدراسیون ورزشتحتدر سطح ملی ( 1390) که از سال بوده است( 1388) سال

 .کنندفعالیت می

. اندچینی بر عملکرد حرکتی افراد اشاره نمودهبازی لیوان مثبت ثیرأبه ت امروزبهگرفته تامطالعات صورت

 69 چینی بر تکالیف زمانبندیلیوان ورزشبه بررسی اثر ( 5200و همکاران ) 1هارت راستا،دراین

 قسمت دو هر الکتریکی و فعالیت ندپرداخت دختر( 31پسر و  38) ابتدایی و چهارم دوم ۀپای کودك

 گذاشتند صحه مغز قسمت دو هر عملکرد بر چینیلیوان بازی تأثیر بر و دادند قرار آزمایشمورد را مغز

 دست، ـ هماهنگی چشم بررا  چینیلیوان بازی ثیرأت (9200) و همکاران 2فنزیاست ،اینبر. علاوه(20)

 . نتایج نشانندبررسی قرار دادمورد پسر و دختر آموزدانش 42نویسی خطزمان واکنش و مهارت دست

 اما دیگر ؛شته استثیر چندانی نداأکودکان تبر زمان واکنش چینی هفته بازی لیوان 14 داد که

و  3لی ،همچنین. (12) بخشیده است ها را ارتقانویسی آنخطحرکتی و دست ـ های روانیمهارت

نفر از  80 رشد مهارت حرکتیچینی بر فعالیت لیوان مثبت ثیرأبه تدر پژوهشی ( 2011همکاران )

زارعیان و دلاوریان  پژوهشنتایج . (22) اشاره نمودنددوم ابتدایی  ۀآموزان پسر و دختر پایدانش

 سرعت های حرکتی ظریف،تواند باعث بهبود مهارتچینی میبازی لیوان که داد نشاننیز ( 2014)

ت تا هش کودکان و انگشتان چالاکی دست دست و ـ ، هماهنگی چشمحرکتی کنترل بینایی، حرکت

 .(23) دون گردادمبتلا به سندروم سال 10

تی، حرک ـ های یادگیری روانیمد فرد در حیطهاثر و کارؤملکرد متوانایی حرکتی برای ع ،طورکلیبه

غنی و استوار از  ۀبرخورداری کودکان از یک زمین ،روایناز ؛استشناختی و عاطفی بسیار ضروری 

 .(9سزایی دارد )های آموزشگاهی اهمیت بهای برای یادگیریعنوان پایهحرکتی بهـ  های ادراکیتجربه

 حرکتی ـ سازی ادراکیتواند پردازش مرکزی و یکپارچهمیچینی بازی لیوان مداخلات کهییجاآناز

 ـ های ادراکیمهارت بر فعالیت این تأثیر شدنمشخص ،بنابراین ؛(22) کودکان را تسهیل بخشد

 حرکتی ـ ادراکی هایجمله مهارت از .رسدمی نظربه ضروری مختلف مطالعات در کودکان حرکتی

 ـ چشم هماهنگی .باشدمی و زمان واکنش دست ـ چشم هماهنگی ،مناسب حرکات ایجاد برای لازم

 و پیرامون اشیای از شی یا طرح یک انتخاب و تشخیص در فرد توانایی از است عبارت دست

محرك  ۀزمانی بین ارائ ۀبه فاصل ،دیگرازسوی .(16) دست حرکات با شی بصری درك کردنهماهنگ

. (24شود )العمل گفته میزمان واکنش یا زمان عکس ،تا اولین تغییر در الکترومیوگرافی و حرکت اندام

 هماهنگی بر چینیلیوان بازی تأثیر علمی بررسی به دارد سعی پژوهش اینبا توجه به آنچه گفته شد، 

 .بپردازد کودکان دبستانی دست و زمان واکنش ـ چشم

                                                           
1  . Hart 

2. Stephens 

3. Li 
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 پژوهش روش
 دو با که دارد قرار کاربردی هایپژوهش گروه در و بوده تجربینیمه پژوهش حاضر از نوع مطالعات

آماری پژوهش  ۀجامع .ه استاجرا شد آزمونپس ـن آزموپیش طرح با همراه کنترل و آزمایش گروه

 ۀکودك با دامن 34ها شامل آزمودنیابتدایی شهر تهران تشکیل دادند.  سوممقطع  پسر آموزانرا دانش

 هاذکر است که آزمودنی. شایانانتخاب شدنددسترس در گیریروش نمونهکه به ندسال بود 8ـ9 سنی

 ،اطلاعات شخصی ۀنامپرسش نمودنتکمیلاز  پسبودند. نرمال انی جسمانی و رو سلامت لحاظبه

منظور به تجربی و کنترل تقسیم شدند. نفری 17دو گروه  بهآزمون اساس نمرات پیشبرها آزمودنی

 1چینی، تست پوردوپگ بورداطلاعات فردی، ست لیوان ۀنامپرسشاز  گیری متغیرهای پژوهشاندازه

تی و دس هایگیری مهارتبرای اندازهکه  پوردو پگبوردتست  .گردیداستفاده و دستگاه زمان واکنش 

که روی آن دو ردیف  تشکیل شده است چوبی ۀاز یک صفح ،رودکار میبه دست ـ هماهنگی چشم

 ۀسه مخزن در پایین این صفح راین،ب. علاوهقرار داردقرینه  صورتبه و "L" شکلتایی سوراخ به15

یک )از هردار سوراخ ۀنر و در سومی استوامیله، در دیگری واشها از آنچوبی وجود دارد که در یکی 

ب ترتیها را بهله، واشر و استوانهآزمودنی باید با سرعت هرچه بیشتر جاگذاری می .اردقرار دعدد(  30

مثال، عنوانبه ؛گرفته است بررسی قرارمورد چندین مرتبهپایایی این تست  انجام دهد.

تا  82 بین های مختلفآزمونرا در خرده آنپایایی ، آزمون این تست مرتبه با سه (2002)2هاردین

زاده و توسط مهدیاین آزمون در ایران  برایآمده دستروایی و پایایی به .دست آورددرصد به 91

این تست آزمودنی باید روی برای اجرای . (25) ه استگزارش شد( 9/0) ( بالای2010همکاران )

میزی که تست بر روی آن قرار مقابل حیطی مناسب درصندلی نشسته و در یک موقعیت روانی و م

 رمبنایباین آزمون  در دهیروش نمره باشد. داشتهتست  تسلط لازم را برکه صورتیبه ؛دارد بنشیند

 .تمام شودها چیدمان مهرهکشد تا میکه طول )با استفاده از کرنومتر(  است زمانیگیری مدتاندازه

 سنجی سیناساخت شرکت روان 3اتوماتیک سنج واکنشدستگاه زمان واکنش از گیری زمانبرای اندازه

 دستگاه از طریق آن نمایشاین دستگاه مجهز به نمایشگری است که تمامی عملکردهای استفاده شد. 

برای اجرای محرك نوری بوده و  سه محرك صوتی و دستگاه دارای سهاین براین، علاوه شود.داده می

 هعملکردهای دستگا ۀکلیو  استمناسب  و افتراقی های سنجش زمان واکنش ساده، انتخابیآزمایش

                                                           
1. Purde Pegboard 

2. Hardin   
3. Reaction Time-888 Set 
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 امکان ذکر است کهشایان د.شومی نمایش داده 1دیسیال با دقت هزارم ثانیه روی در آن و زمان

 روایی ملاکی این آزمون در ایران .دارد وجود پایی پدال یا دست صورتبه دستگاه این در دهیپاسخ

صورت سنجش زمان واکنش به در این پژوهش. (26) شده است گزارش( 75/0)آن تبـار اعو ( 71/0)

برای  .انجام گرفتزمان( صورت همهست ببا هر دو د نوریزمان واکنش ساده )پاسخ به یک محرك 

صورت هبدر شروع کار تعدادی محرك  ،هامحرك ۀروش آزمایش و چگونگی ارائ آشنایی آزمودنی با

  حاصل شود.تا از تفهیم روش کار به آزمودنی اطمینان  گشتآزمایشی ارائه 

 12شامل  ستاین  چینی استفاده گردید.ست لیواناز  پژوهش ایمداخله ۀبرناممنظور اجرای به 

 هاوانیدر کف ل .کنندینم ریگ یکدیگراند که در شده ساخته یطور است که مخصوص لیوان

د بای .کندیم کمکی باز انیدر جر دنیبخشسرعت هوا وجود دارد که به ییجاهجاب یبرایی هاخاسور

که متشکل  شودمی گذاشته هالیوان زیر در فومی ایصفحه ،بازی انجام در سهولت برایعنوان نمود که 

 تایمر توانمیاست،  شده ایجاد آن در که سوراخی دو با بوده و ایپارچه روکش با لاستیکی ورق یک از

برای اجرای  .شودبه مت متصل میثبت رکورد  یسنج برازمان ینوع ،دیگرازسوی .نمود وصل آن به را

 ،بچیند. سپس سه، شش، سههاىهرم در و برعکس صورتبه را هالیوان این باید فرد این بازی ابتدا

 تایىشش هرم دو دوم، ۀمرحل در بتواند سرعتبه تا کند جمع تایىشش ۀدست دو صورتبه را هاآن

 اول حالت به را هالیوان ،سپس و را ایجاد کند تایى 10 هر سوم ۀمرحل در ترتیب،همینبسازد و به

 شود.مى انجام دست دو با هالیوان این کردنجمع و چیدنذکر این نکته ضرورت دارد که  دربیاورد.

روش سازی بههمگنمنظور کنترل متغیرهای احتمالی مزاحم، به ها،پس از انتخاب آزمودنی

ادفی طور تصبه هازمودنیاساس اسامی، آکشی برصورت قرعهدر این روش بهسازی انجام گرفت. تصادفی

ها در دو گروه کنترل و سازی نمونهمنظور اطمینان بیشتر از تصادفیشدند. بهگروه تقسیم  دوبه 

زمون آپیش ،بعد ۀدر مرحلصورت تصادفی انجام شد. بهها هم انتخاب افراد و هم تعیین گروهآزمایشی، 

آموزش ، آزمونپیشاز اجرای  پس عمل آمد.از هر دو گروه بهدست و زمان واکنش  ـ هماهنگی چشم

ر دنفره های دو یا سهصورت گروههیا ب و انفرادیصورت هدر گروه آزمایش ب چینیلیوانی و اجرای باز

 انجام شد. ارس تهرانمد یکی از محیط

 45 ۀجلس چهارصورت به هفته چهاردر مدت  که بود جلسه تمرین 16شامل  چینیلیوان تمرینات

 کردن دست، مچ و انگشتاندقیقه گرم 10صورت که در هر جلسه بدین اجرا گردید. در هفته ایدقیقه

دقیقه سردکردن  پنج ،و درنهایتگرفت صورت میدقیقه تمرین اصلی  30از آن  پس شد،انجام می

ات در جلس ؛چینی اختصاص داشتتمرینات به معرفی بازی لیوان از اول این دوره ۀ. جلسشدانجام می

 در ؛شدها شرح داده کردن آنچیدمان و جمع ۀدوم و سوم چگونگی گرفتن لیوان در دست و نحو

                                                           
1  . Liquid Crystal Display (LCD) 
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 -سه روشدر جلسات نهم و دهم  ؛آموزش داده شد سه -سه -سه بازی جلسات چهارم تا هشتم روش

و داده شد آموزش  صورت کاملبازی بهدر جلسات یازدهم تا شانزدهم  شرح داده شد؛ سه -شش

تست  ،آزمونمشابه پیش ها در شرایطآزمودنی ۀپس از انجام جلسات تمرینی، کلیتمرین اجرا گردید. 

 آزمون اجرا نمودند.سنج واکنش را برای پسو زمانپوردو پگبورد 

 یفتوص استاندارد برای انحراف و مانند میانگین های آمار توصیفیها از شاخصمنظور تحلیل دادهبه 

 بودننرمال تعیین منظوربه نیزکلموگروف ـ اسمیرونوف  آزمون استفاده شد. دموگرافیک مشخصات

مورداستفاده قرار گرفت  هالون جهت بررسی تجانس واریانس ۀارآمهمچنین،  کار رفت.به هاداده توزیع

ت ذکر اسشایانگردید.  استفاده پژوهشهای کوواریانس جهت بررسی فرض تحلیلوتجزیه آزمونو از 

 سطح معناداری و انجام گرفت 21 نسخۀ اس.سا.پی.افزار اساز طریق نرمعملیات آماری  ۀکلیکه 

 .شد در نظر گرفته (P≤0.05) معادل
 

 نتایج
دست و زمان واکنش ساده در جدول  ـ هماهنگی چشم متغیرهای توصیفی سنجشآمار نتایج بررسی 

 نشان داده شده است. یک ۀشمار
 متغیرهای اصلی پژوهش آمار توصیفی نتایج ـ6جدول 

 میانگین بیشترین کمترین تعداد متغیر
 انحراف

 معیار
 واریانس

دست ـ چشم هماهنگی آزمونپیش  34 142 240 177744 733/24  709/613  

واکنش زمان آزمونپیش  34 245/0  505/0  366/0  058/0  003/0  

دست ـ چشم هماهنگی آزمونپس  34 125 227 85/160  347/23  009/545  

واکنش زمان آزمونپس  34 248/0  432/0  346/0  048/0  002/0  

 
 از آزموندست و زمان واکنش  ـ چینی بر متغیرهای هماهنگی چشمبررسی اثر بازی لیوان منظوربه

 نسهای مربوط به آزمون تحلیل کوواریافرضپیش ابتدا شکل که؛ بدیناستفاده شدتحلیل کوورایانس 

شیب بودن سانها، همها، همگنی واریانسبودن توزیع دادهها، خطیبودن توزیع دادهنرمال :شامل

شود  اطمینان حاصلسی قرار گرفت تا بررگیری متغیر کوورایانس موردتبار ابزار اندازهرگرسیونی و اع

، شودمشاهده می شمارۀ دو جدولدر گونه که همان. استها رخ نداده فرضتخطی از این پیشکه 

اوت معناداری بین نمرات تف ،آزمون نمرات هماهنگی چشم و دستپس از تعدیل نمرات پیش
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 اثر نسبتاً ۀدهندآمده نشاندستهضریب اثر ب .وجود دو گروهدر هماهنگی چشم و دست  آزمونپس

 بود. وابستهمتغیر تغیر مستقل بر ضعیف م
 

 دست ـ راهه در متغیر هماهنگی چشمحلیل کوواریانس یکنتایج ت ـ9جدول 

 F P آزادی ۀدرج میانگین مجذورات 

 016/0 505/6 1 410/1924 آزمایشگروه 
 001/0 740/23 1 999/7022 آزمونمقادیر پیش

   31  خطا
   33  مجموع کل

 P<0.05  

 

آزمون در متغیر زمان پس از تعدیل نمرات پیش، شودمشاهده می شمارۀ سهگونه که در جدول همان

ت شگروه کنترل و تجربی وجود نداآزمون زمان واکنش در دو تفاوت معناداری بین نمرات پس واکنش،

(0.05<P). 
 

 راهه در متغیر زمان واکنشنتایج تحلیل کوواریانس یک ـ9 جدول

 F P آزادی ۀدرج میانگین مجذورات 

 055/0 364/2 1 005/0 گروه آزمایش

 43/0 470/4 1 009/0 آزمونمقادیر پیش

   31 002/0 خطا

   34  مجموع کل

P<0.05  
 

ه تنداشنش زمان واک ۀبر متغیر وابست تأثیر معناداری چینیلیوان بازی که دادنتایج نشان  ،موعمجرد

 .بود معناداردست  ـ ر هماهنگی چشمبر متغی اما تأثیر آن است؛
 

 گیریبحث و نتیجه
 محیط و وراثت تأثیرتحت متفاوت هاینسبت با هاآن هنجارهب رشد و حرکتی ـ ادراکیهای توانایی

های یادگیری و بودن فرصتها، فراهمعوامل محیطی مهم در رشد این توانایی از یکی. دارندقرار 

ویژه دوران به ؛های حساس رشدیحرکتی در دوره ـهای فعال برای کسب تجربیات ادراکی محیط

 ـ های اصلی تکامل ادراکیشده در سنین اولیه، پایههای حرکتی کسبتجربه (.26) کودکی است

عدی های بهای اولیه در یادگیریاند که یادگیریها نشان دادهدهند. پژوهشفرد را تشکیل میحرکتی 

خود  ۀبنوگیرد و حرکت نیز بهثیر حرکت قرار میأتدارند. ادراك از همان ابتدا تحت یزندگی اثر مثبت
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؛ شودمی حاصل بازی طریق از اغلب کم سنین در یادگیریاین، برافزون (.27گذارد )ثیر میأبر اداراك ت

 های حرکتیرشد مهارت در ارتباط با بسیاریاهمیت  از سنین این در تجربه و تمرین بازی، بنابراین

 چینیلیوان بازی تأثیربررسی  حاضر پژوهش از هدفبا توجه به این موضوع،  (.28) باشدبرخوردار می

 نهتا  هشت کودکان زمان واکنشدست و  ـ چشم هماهنگیهای مهارت در حرکتی ـ ادراکی رشد بر

 . بود دبستانی ۀسال

 دست پیشرفتـ  چشم هماهنگی در معناداری طوربه آزمایش گروه آموزاندانش نتایج نشان داد که

حاکی  امراین  .گردیدن مشاهده معناداری تفاوت کنترل گروه آموزاندانش در کهدرصورتی ؛نداهداشت

 چشم هماهنگی ثیر داشته است.أدست کودکان ت ـ هماهنگی چشم چینی براست که بازی لیوان آناز 

 حرکات ویژهبه؛ بدن اعضای حرکت با بیندمی که آنچه میان بتواند کودك که دهدمی رخ زمانی دستـ 

بنیادی  حرکتی سازماندهی مانع زمینهایندر حرکتی فعالیت کاهشکند.  ایجاد هماهنگی هادست

 با دست ـ مورد هماهنگی چشمدر از این پژوهش آمدهدستبه نتایج ،بنابراین ؛(18) شودمی انکودک

 نیز محیط وراثت، برعلاوهکه  کندمی بیان رویکرد این .باشدمی سازگار پویا هایسیستم دیدگاه نتایج

 زیرا باشد؛نمی راستاهم بالیدگی دیدگاه بااین امر اما  ؛کندبازی می رشد فرایند دررا  مهمی نقش

  (.29)گیرد نمی قرار محیط ثیرأتتحت و است وراثت از ناشی حرکتی رشد آن،براساس 

و  دستکاری هایرشد مهارت بر مدون تمرینی هایبرنامه اجرای تأثیر مطالعات بسیاری در ارتباط با

ودن بحاکی از مثبت مطالعاتنتایج این  ،کلیطور. بهانجام شده است کودکان دستـ  های چشممهارت

به بررسی ( 2013پور و همکاران )قلیچ ،مثالعنوانبه ؛باشدمیدست ـ  تمرین بر هماهنگی چشمثیر أت

چهارم ابتدایی  ۀپسر پای آموزدانش 60دست  ـبر هماهنگی چشم  تمرینی برنامۀ ثیر یک دورهأت

ه افراد صحدست این ـ ی چشم ثیر مثبت مداخلات تمرینی بر پیشرفت هماهنگأبه ت و ندپرداخت

مرد  24مرد جوان و  22با بررسی  خودپژوهش در نیز ( 2014اران )هلوایک و همک(. 16) ندگذاشت

دست خواهد  ـ های هماهنگی چشمبدنی موجب تسهیل اجرای مهارت که فعالیت ندداد نشان سالمند

با  را پژوهشی (2004)و همکاران  1آدرمنچینی، در بررسی اثرات تمرین لیوان ،چنین(. هم71) شد

جام ان" دوم ۀآموزان پاینشدست و زمان واکنش دا ـماهنگی چشم چینی بر هثیر بازی لیوانأت"عنوان 

، آزموده شد دوم ۀدختر پای 18پسر و  24 حرکتی ـ های ادراکیمهارت که پژوهشدر این  .ندداد

 ؛(19) درداثیر أت دستـ  بر پیشرفت هماهنگی چشم چینیدوره تمرینات لیوانیک  عنوان گردید که

حاضر همخوانی  های پژوهشیافته دست باـ  در بعد هماهنگی چشم پژوهشهای این یافته ،روایناز

                                                           
1  . Udermann 
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چینی توسط آمده از بازی لیواندستی کلی بههابا ارزیابی پیشرفت نیز (2009) 1آپرو. دارد

های حرکتی دست و مهارتـ  تنها هماهنگی چشمشان داد که نهن ساله 11هفت تا  آموزاندانش

 ها نیز پیشرفت داشتهنویسی و هماهنگی حرکتی عمومی آنخطهایی مانند دستبلکه مهارت ؛ظریف

لی و  (،2005هارت و همکاران ) پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای ، یافتهبراینافزون (.30) است

بیانگر  مطالعات. تمامی این بود راستا( هم2014و زارعیان و دلاوریان ) (2014؛ 2011همکاران )

؛ (20،22،23،31) باشندمیهای حرکتی کودکان چینی بر مهارتبودن تمرینات لیوانثرؤم

 (دقیقه 15در هر جلسه )چینی هفته بازی لیوان 12با اجرای ( 2011) لی و همکاران مثال،عنوانبه

 سازییکپارچه و مرکزی پردازش ،چینینشان دادند که بازی لیواندوم  ۀآموز پایدانش 80روی بر 

  .(22) کندمی تسهیل را کودکان حرکتی ـ ادراکی

تفاوت که بین گروه آزمایش و کنترل در ثبت زمان واکنش ساده  دادنشان  پژوهشدیگر  ۀفتیا

چینی بر زمان واکنش لیوان جلسه تمرینات 16است که  آنحاکی از  امراین . وجود نداردمعناداری 

 ۀارائ بین زمانی ۀفاصل واکنش به زمانباید عنوان نمود که . اشته استثیری ندأکودکان ت ۀساد

ر بثر ؤوان یکی از عوامل معناین قابلیت همواره به و گردداطلاق می پاسخ شروع تا محرك ۀغیرمنتظر

نقش واقع که در بسیاری از مطوریبه ؛نظر بوده استهای ورزشی مدهای حرکتی و مهارتآمادگی

. در بررسی اثر تمرین بر زمان (32کند )یت یا عدم موفقیت فرد ایفا میدر موفق را ایکنندهتعیین

ند که عوامل محیطی، هست و بر این باور دانندقابلیتی ارثی میآن را  پژوهشگرانواکنش، گروهی از 

ه زمان ند کهست معتقد پژوهشگرانگروهی دیگر از که حالیدر ؛گذارندثیر میأتکمتر بر زمان واکنش 

آدرمن و که  پژوهشیدر در این ارتباط،  (.33تکرار پیشرفت داد ) توان در اثر تمرین وواکنش را می

دوم  ۀآموزان پاینشچینی بر زمان واکنش دالیوان ثیر بازیأت در آن به بررسی (2004همکاران )

 ،روایناز ؛داردثیر أتزمان واکنش چینی بر پیشرفت یک دوره تمرینات لیوان که ندنشان داد ،تندپرداخ

در پژوهشی  ،همچنین. باشدمغایر میدر رابطه با زمان واکنش  حاضر پژوهشهای یافته باآن نتایج 

 15مدت چینی روزانه بههفته بازی لیوان 14ثیر أدند که تنشان دا (2009) استیفنز و همکاران دیگر

اما  ؛ثیر چندانی نداردأت دوم ابتدایی ۀپای کودکان افتراقی و انتخابی(دقیقه بر زمان واکنش )ساده، 

 نتایج ،بنابراین ؛(21) دهدها را ارتقا مینویسی آنخطحرکتی و دست ـ های روانیدیگر مهارت

آمده دستنتایج متناقض به .باشدمی همخوان رضپژوهش حا نتایج آمده از این پژوهش بادستبه

 و ابزار چینیلیوان تکالیف و سطح اجرای نوع ناشی از تفاوت در تواندمی واکنشمورد زمان در

موردسنجش قرار در این پژوهش تنها زمان واکنش ساده  این،برعلاوه باشد. گیری زمان واکنشاندازه

مان زبرمبنای مطالعات،  .نگردیدارزیابی  (زمان واکنش افتراقی و انتخابی)نوع دیگر آن  و دو گرفت

                                                           
1  . Aparo 
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 کافیواکنش ساده تکلیفی است که در آن تنها یک محرك و یک پاسخ مربوط به آن وجود دارد و 

 اساسبر (.32)، تنها پاسخ موجود را ارائه دهد محض دریافت محركدهنده بهاست که شخص پاسخ

( و 2005و همکاران ) 2دایک(، 2001)1اویس و اسپینکر هاییافتهحاضر با  پژوهش ها، نتایجیافته این

ثیر مداخلات تمرینی أت نبودنبه معنادار مطالعاتاین  تمامی ؛ستا راستاهم( 2014) 3زمکوا و هامار

 .(43ـ63) نداهصحه گذاشت ساده بر زمان واکنش

 ـ چینی باعث افزایش هماهنگی چشمبازی لیوان که های پژوهش حاضر نشان دادیافته ،کلیطوربه

 تعنایبا  ،لذا ؛اردثیر چندانی ندأاما بر بهبود زمان واکنش ت ؛شودمی هسال 8ـ9دبستانی دست کودکان 

دن بومناسب بیانگرکه  زمینهایندرآمده دستنتایج به مطالعات و با توجه بهو  به اهمیت موضوع

 مطالعات لازم است باشد،می حرکتی ـ ادراکیبهبود مهارت  درجهتچینی مداخلات بازی لیوان

 های حرکتی کودکان و دیگر افرادهای مهارتثیر این فعالیت بر دیگر جنبهأص تخصوبیشتری در

، ن دبستانیبردن سطح آموزش کودکابالا منظوربهشود پیشنهاد می ،همچنین صورت گیرد. جامعه

ورزشی این کودکان گنجانده  ۀحرکتی در برنام ـ های ادراکیمهارت یارتقا برایچینی بازی لیوان

ها کنترل بسیاری از عوامل مانند میزان استراحت آزمودنی ،پژوهش حاضر که در استذکر قابل شود.

ها، اثرات ژنتیکی و اصل استرس و اضطراب طی انجام آزمون انندعوامل مخل روانی م در طول روز،

 هایی همراه بود.ا با محدودیتهثیرپذیری از تمرین در بین آزمودنیأهای فردی در تتفاوت

دست کودکان  ـ سطح هماهنگی چشم یر ارتقابچینی بخشی بازی لیوانبا توجه به اثر پیام مقاله:

مرینات از ت مراکز آموزشی و توانبخشی کودکان و پرورشوآموزش که لازم است رسدنظر میبه دبستانی

حوۀ ن لازم است پیش از هر چیز ،برای تحقق این امر که نمایندهای روزمره استفاده در برنامه این بازی

 آموزش داده شود. مربیان کودکان به معلمان و اجرا و تمرینات این بازی
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of Sport Stacking on perceptual-motor 

skills in children 8-9 year's elementary school. For this, 34 boys (8.8±0.4) years were 

selected using convenience sampling. After taking a pre-test by Purdue Peg board and 

reactions time test, based on scores, subjects were divided in two groups, control and 

experimental. Interventions consist of sport stacking games training. Sport stacking 

training was performed in 4 weeks, 45 min sessions, 4 times per week. For data analyzing, 

Kolmogorove-Smirnov test for normality were used. Also for hypothesis testing the 

Analysis of Covariate (ANCOVA) were used. The results of analyses of covariate showed 

the significant effect of sport stacking training on eye hand coordination (P<0.05), but had 

no significant effect on improving reaction time (P>0.05). According to this study, sport 

stacking can be used to promote eye-hand coordination of elementary school children, in 

physical education programs and kindergartens program and rehabilitation centers for 

children. 

 

Keywords: Sport Stacking, Eye Hand Coordination, Reaction Time, Perceptual Motor 

Skills  
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