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 چکیده 

 2محلی بر هماهنگی چشم و دست کودکان  -ای و بومی های رايانههدف از اين تحقیق، بررسی تأثیر بازی 
ب انتخا گیری در دسترسروش نمونه باسنین ابتدايی  آموزاننفر از دانش 19 ،برای اين منظور. بودساله  59تا 

نفری، دو گروه تجربی و  79 ی اطالعات شخصی به سه گروهنامهپرسشها بعد از پر کردن آزمودنی .شدند
منظور به ماريان فراستیگ یافراد با استفاده از آزمون پیشرفته یهمهاز . يک گروه کنترل تقسیم شدند

 1مدت های تجربی بهافرادگروه. عمل آمدآزمون بهپیشها، هماهنگی چشم و دست آزمودنی یارزيابی اولیه
های يک گروه تجربی بازی. دپرداختن های منتخببه انجام بازی ایدقیقه 51ی ای سه جلسههفته، هفته

-پس ،در پايان جلسات تمرين پرداختند.محلی  - های بومیای و گروه تجربی ديگر به بازیمنتخب رايانه

نتايج تحلیل قرار گرفت و  و مورد تجزيه سويهکتحلیل واريانس يبا استفاده از  ها فتهياشد. آزمون گرفته 
دار امعنهماهنگی چشم و دست کودکان  بر محلیو های بومی بازی وای های رايانهبازی اثر که نشان داد

           داشتنداری وجود اختالف معنی تجربیهای بین هماهنگی چشم و دست گروهلی و،  (P=0.001)است
(P=0.116). ای را دارای آثار سوء های رايانهرغم برخی نظرات که بازیعلیکه رسد نظر میبنابراين به     

محلی می  -و همچنین بازی های بومی  آن در بهبود رشد کودکان مؤثر استی درست از استفاده ،دانندمی
 کودکان مفید واقع شود. هماهنگی چشم و دستتواند در 

ای، هماهنگی های رايانهمحلی، بازی - حرکتی، بازی های بومی - ای ادراکیهمهارت: کلیدی واژگان

 چشم و دست
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 مقدمه
 - ادراکی عاطفی وشناختی،  یگانههای سهساختار وجودی انسان را به حیطه ،متخصصان تربیتی

رشد  رثر بؤترین عوامل محرکتی یکی از مهم - های ادراکیاند. تواناییکرده بندیتقسیم حرکتی
از آنجایی که . هستندپرورش استعدادهای ورزشی و پیشرفت در ورزش و تربیت بدنی و  جانبههمه

گیرد و بستگی زیادی به ی شکل میورزشی در اوایل کودک و های حرکتیپایه و اساس مهارت
-ناییتوا وع از اهمیت بسیاری برخوردار است.موض این حرکتی کودکان دارد، - های ادراکیییتوانا

یکی از عوامل محیطی  .محیط است وراثت و ییدههای متفاوتی زایحرکتی با نسبت -های ادراکی 
های اولیه و حساس سال گذراندن ینحوه ،حرکتی کودکان - های ادراکی رشد توانایی بسیار مهم در

ی که بین هایفعالیتعنوان به ایطور گستردهحرکتی به - ادراکیی واژه (.1)است زندگی کودک 
حرکتی های این واژه بر برنامه .استشده توصیفکنند، می ادراک او ارتباط برقرار انسان و حرکت

های پیش دبستانی و دبستان حرکتی در طول سال - ادراکی یاولیهرشد  زیرا کودکان داللت دارد؛
که  دکرو دست اشاره  هماهنگی چشمتوان به حرکتی می - ادراکیهای از توانایی (.2) افتداتفاق می

طور معمول قبل از هب .در ارتباط استبا اطالعات بینایی و عضو فعال و  یکی از اجزای هماهنگی بوده
گردند ها روی آن هدف تثبیت میچشم ،ها مشغول انجام حرکتی به سمت هدف شونداینکه دست

های محیط برای گیویژ یها در جهت فراهم کردن اطالعات دربارهکه حاکی از عملکرد چشم
توانایی فرد در تشخیص یک شیء )طرح( از بین  هماهنگی چشم و دست شامل .(3)است ها دست

یکی از اجزاء است و  شیء با حرکات دست دن اطالعات ادراکیکر)زمینه( و هماهنگ  اشیاء پیرامون
زمانی دست  وهماهنگی چشم  (.4) اثر مهمی در یادگیری دارد دهد کهادراک بصری را تشکیل می

خصوص حرکات به ،بدن اعضای بیند با حرکتمی که د میان آنچهکه کودک بتوان دهدرخ می
بنیادی حرکتی  کاهش فعالیت حرکتی در این زمینه مانع سازماندهی .هماهنگی ایجاد کند هادست

کودکان باعث بهبود نقاشی کردن که نشان داد ( 1121) 1کلوگ (.5) شودکودک خردسال می
 یبرنامه تأثیر( 2003) 3( وگودوی1111) 2مکنزیهمچنین  (.2) شودچشم می ماهنگی دست وه

 اجرای که نتایج نشان داد. ندمورد بررسی قرار داد کودکان را دستکاریای ـهمهارت بدنی بر تربیت
و  شاه علی عالوه بر این،. (2) دوشمیهای دستکاری رشد مهارتباعث ، مدون یـآموزش یهـبرنام

جوانان را مورد بررسی ذهنی بر هماهنگی چشم و دست و فیزیکی ین ثیر تمرأت (1315) همکاران
را نشان بر بهبود هماهنگی چشم و دست ذهنی  جسمی و تمرین معنادارو اثر مثبت  ،نتایج .قرار داد

-انشتمرینی منتخب بر هماهنگی چشم و دست د ی( تأثیر دو نوع برنامه1315امینی ) .(7) دادند

باعث بهبود بدنی فعالیت  که اول ابتدایی را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد یآموزان پسر پایه

                                                           
1. Kellogg 

2. Mckenzie 

3. Goodway 
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 - های بومیبازی که ( نشان داد1315اکبری ) همچنین (.1) شودهماهنگی چشم و دست می
داشته  های حرکتی بنیادی کودکانهای معمول تأثیر بیشتری بر رشد مهارتمحلی نسبت به فعالیت

( در پژوهشی بر روی مهارت دست کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر 1312) هادیان(. 2) است
و  های دستکاریرتهای هماهنگی چشم و دست باعث بهبود مهاالیتفعکه سال نشان داد  10تا  7

محسوب  های دستکاریدست بخشی از مهارت هماهنگی چشم و(. 1شود)هماهنگی دستی می
 با هدفاست فعالیتی  انجام ،بازیهای دستکاری نقش اساسی دارد. عملکرد یدر همه و شودمی

با هدف لذت بردن انجام این که انجام کاری باشد،  ازشتر بی ن کار راها ایطور که بچههمان و لذت
در کشور ما  ودر تمام جوامع بشری رایج بوده  کردن بازی برایتوجه به نیاز کودک (. 10) دهندمی

ها هنوز هم محلی شده و بسیاری از این بازی - های بومیموجب پیدایش بازی ،ی دورهااز گذشته
محلی، استفاده از ابزار و  - های بومیهای مهم بازیاز ویژگیدر نقاط مختلف کشور رایج است. یکی 

ر ملتی ها از میراث فرهنگی هامکانات محل زندگی و عدم نیاز به تجهیزات خاص است. این بازی
 های بنیادی را فراهم آوردرشد مهارت اتتواند موجبکه می شودمیحرکات متنوعی شامل بوده و 

های آوریپیدایش فنشدن، نشینی و صنعتیگسترش شهری زندگی مردم، تغییر شیوه اما .(11)
به حاشیه و یا  کرده محلی را منسوخ - های سنتی و بومیبازی های مدرن، بسیاری ازبازی نوین و

شاهد ظهور  ،هار رایانهشدن ابزارهای الکترونیکی نظیرانده است. با پیشرفت تکنولوژی و عمومی
های بازی ،های امروزیبا توجه به سبک زندگی .تری نسبت به گذشته هستیمپیشرفتههای بازی
-است. به عقیدهکان ویژه کودبهو مختلف جامعه  در میان اقشار هاای از پرطرفدارترین سرگرمیرایانه

-تواند باعث پیشرفت مهارتای یک فعالیت شناختی است که میبازی رایانه ،ی برخی پژوهشگران

زمان با دریافت همیانه، باید (. هنگام کار با را24) حرکتی شود - های شناختی و ادراک بصری
هماهنگی وجود داشته ن تاها و انگشدستحرکت فرمان مغز با ادراک بینایی، بین  اطالعات بینایی و

-بت بازی( اثرات مث2002)2 (، گرین و باوالیر2002)1 ز و مایرباشد. برخی از محققان از جمله سیم

( در تحقیقی 1317دلبری ) (.12،13) اندکردهتأیید  بر هماهنگی چشم و دست راای های رایانه
 (.14) دقت عملکرد را تأیید کردحرکتی و  - ای بر مهارت های ادراکیهای رایانهتأثیر مطلوب بازی

حرکتی در محیط مجازی باعث بهبود هماهنگی  -های حسی پلژی نیز بازیحتی در کودکان همی
( پس از 2002) گلدستین (. 15) شودحرکتی و هماهنگی حرکتی در اندام فوقانی می - بینایی

های ادراکی و تمرین مهارتای را انههای رای، کاربردهای احتمالی بازیپیشین تحقیقاتنگری زبا
اما در  .(12) دانست منظور سرگرمیبهاستفاده  نهایتاًو  شناختی، پرورش حس تعاون و همکاری

دانش  که دادطی پژوهشی نشان ( 1377احمدی )ای، های رایانهکنار نتایج مثبت برخی بازی
 مشارکت اجتماعی کمتری خشونت و پرخاشگری بیشتر ودهند، ای انجام میآموزانی که بازی رایانه

                                                           
1.  Sims and Mayer            
2. Green and Pavlier 
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شان بیگانگی اجتماعی و فرهنگی و دارند ،دهندها را انجام نمیآموزانی که این بازینسبت به دانش
 (1310دوران ) .(17) وضعیت تحصیلی با دیگران یکسان هستنداما از لحاظ  .است بسیار بیشتر

چه یعنی هر ؛معکوس دارد یرابطه های اجتماعیبا مهارت ایرایانه هایبازی یتجربه که نشان داد
ود. در نتیجه مبادرت به این شهای اجتماعی کمتر میمهارت ،شوند بیشتر انجام ایرایانهی هابازی
های اجتماعی مهارت کاهش ،فردی و در نتیجهالگوی تعامالت بین سزایی درهبثیر أتواند تها میبازی

های بین انزوای اجتماعی با بازی هرچند که ان داد( نش2000)1 کلویل همچنین .(11) باشدداشته
ای ارتباط های رایانهولی بین پرخاشگری و پرداختن به بازی ،ای ارتباط مستقیمی وجود نداردرایانه

 (.11) استمستقیمی برقرار 
 آموزشی مدون بر رشد یبرنامه اجرای با توجه به نتایج تحقیقات پیشین در خصوص تأثیر

 این در حرکتی، - های ادراکیهای رایانه ای بر مهارتأثیر بازیت و همچنین تکاریدس هایمهارت

 قرار توجه مورد کم بسیار ،های حرکتی و جسمانییعنی بازی ،در معنی خاص آن بازی هاپژوهش

 و آزادی نهایت در گذشته محلی که در - بومی هایبازی تأثیر یمطالعه که رسدنظر میبه و گرفته
 ایبر شده،می اجرا مردم توسط پاگیر و دست مقررات و ابزار زمان، به مکان، بودن قیدم بدون

 کهنسال و پهناور سرزمین در گذشته از محلی - بومی هایبازی .استمهم  هماهنگی چشم و دست

  چه از داندکس نمیهیچ و اندبوده رایج فرهنگی هایریشه گوناگونی و و هوا آب تنوع وجود با ایران
 حاوی که هابازی این .اندبوده آنها آغازگر کسانی چه یا کسی چه و اندآغاز شده کجا از و زمان

 دیگر نسل به نسلی از تمدن فرهنگ و عقاید، انتقال برای ابزاری و و اخالقی انسانی هایارزش

ای رایانه هایاند و بازیشده سپرده فراموشی به زندگی شدنصنعتی با های اخیرسال در اند،بوده
پرسش  این اینجا در اهمیت هماهنگی چشم و دست، و باال مطالب به توجه با .اندجای آنها را گرفته

 بر هماهنگی چشم و دست حرکتی یهتجرب عنوانبه محلی - بومی هایبازی آیا که شودمی مطرح

قات فراغت کودکان را ای که در حال حاضر بخش بزرگی از اوهای رایانهبازی آیا اینکه و است؟ مؤثر
 با مقایسه در محلی - بومی هایبازی تأثیر دارند؟ بر هماهنگی چشم و دست تأثیر ،کنندپر می

 ؟است های رایانه ای چگونهبازی

 

 پژوهشروش
 بوده لسا 7-10سنی  یکودک با دامنه 20ها شامل و آزمودنی استتجربی همنی مطالعه از نوعاین  

ای نبوده های رایانهبازی یدر دسترس انتخاب شدند. این افراد دارای سابقه گیریکه به روش نمونه
صورت نفری به 20ها در سه گروه بودند. آزمودنی طبیعیدر سطح و روانی و از لحاظ جسمانی 

 ند.تصادفی تقسیم شد

                                                           
1. Colwel 
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بی و نفری، دو گروه تجر 20ی اطالعات شخصی به سه گروه نامهپرسشها بعد از پر کردن آزمودنی
از ها، هماهنگی چشم و دست آزمودنی یمنظور ارزیابی اولیهبهیک گروه کنترل تقسیم شدند. 

 توسط بهرام وکه روایی و پایایی آن ماریان فراستیگ  یتمامی افراد با استفاده از آزمون پیشرفته
ربی به انجام های تجگروه سپس افرادآمد.   عملپیش آزمون به ،استیید شدهأت (1371) شفیع زاده

گروه  ،در این مدت پرداختند. ایدقیقه  45 سه جلسه ، هر هفتههفته 2های منتخب به مدت بازی
های بازی به خود مشغول بودند. یک گروه تجربی یهای زندگی عادی و روزمرهکنترل به فعالیت

های بازی .تندپرداخمی منتخب محلی - های بومیای و گروه تجربی دیگر به بازیمنتخب رایانه
ای های رایانهدر جلسات تمرین انجام شد. بازی به مشکل آسانصورت به محلی - ای و بومیرایانه

، بازی 1، کارو7، لوکسر2، هلی کوپتر5، پاپ دراپ4، شیرینی دوست3، بلوینک2، شوت1شامل: پامبا
 بود. 15جوجه مرغ، 14، ماهی وحباب13، ازتک بال12، آرواپیرز11، زودیاک10، قهرمان1سوسمار

ی ابزاری مثل چوب، دستمال، سنگ و توپ انجام وسیلهمحلی نیز با دست و به - های بومیبازی

ها عبارت بودنداز: وسطی، ها داشت. این بازیشد و نیاز به عملکرد هماهنگ چشم با دستمی

یطونه، توپ توپ شگندیده، اینمرغتخم، آیوسطسنگ، خرسقل، هفتدوقلده، یهدستش

(. 20) سنگ چلیپا از تو ته(، تاچ توپ )بدو بگیر( و)گل  بازی، گویی راهیکگوتورده، چاریدستمال

 :استفاده شد آوری اطالعاتهای زیر برای جمع ابزارهمچنین در این مطالعه از 

 وضعیت بینایی و ،وزن ،شامل قدکه  اطالعات شخصیساخته در مورد محقق ینامهپرسش .1

 ها و والدینشان تکمیل شد. توسط آزمودنی بیماری های جسمانی و روانی بوده و یسابقه، شنوایی

     و موشواره فراسو مدل اینچی ال جی 17مانیتور  یبا صفحه عدد دستگاه رایانه 20. 2

FOM-512 هماهنگی و درگیری زیاد  نیاز بهای منتخب که های رایانهای از بازیبه همراه مجموعه

 .داشتندهماهنگی چشم و دست  وها دست

 که شاملی ادراک بینایی فراستیگ برای سنجش هماهنگی چشم و دست . آزمون پیشرفته3

عدد کارت نمایشی )نمایش یک  1 تعداداین آزمون از  در .استای آزمون صفحه 34ی یک کتابچه

مداد  عددچهار ، اریگذهبرگ نمر، مثلث، مستطیل، صلیب، ماه، بادبادک، ستاره، بیضی، دایره، مربع(

                                                           
1. Pumbaa                                                9. Chameleon Games 

2. Shoot                                                    10. Champion 

3. Bloink                                                  11. Zodiac 

4. Sweet Tooth                                         12. Aruapearls 

5. POP Drop                                            13. Aztec Ball 

6. helicopter                                               14. Bubble fish 

7. Luxor                                                     15. Chicken Little 

8. Karu 
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کن، پاک بدون یدهمداد مشکی تراشی ای و سبز و یکهای قرمز، آبی،قهوهدر رنگنگی تراشیده ر

 استفاده شد.های پاسخنامه برگه و هابزرگ و راحت برای آزمودنی مکانیو گچ،  سیاهیک تخته

چشم و دست مناسب بوده و ارزیابی هماهنگی  ی ادراک بینایی فراستیگ برایدقت آزمون پیشرفته

آزمون مجدد  -ها از طریق آزمون همسانی درونی آزمودنی (1371) بهرام وشفیع زاده طبق پژوهش

برای این آزمون  (.21) اندو این آزمون را روا اعالم نموده گزارش شده 11/0نفر آزمودنی  50وی بر ر

اند، مناسب کاربرد آن دیده رایای که آموزش مناسبی باجرای فردی و گروهی توسط افراد حرفه

آزمون اول این آزمون که خرده گیری کند.عملیاتی را اندازه -پنج مهارت ادراکی  تواندمیو  بوده

شامل کشیدن خطوط ممتد  و استگزینه  12شامل  استمربوط به هماهنگی چشم و دست 

ی دیگر بدون ای به نقطهقطهدار بین دو حد از پهناهای متفاوت، یا از نمستقیم، منحنی یا زاویه

شناس نمای آزمون و مشاوره با یک روانطبق کتاب راهی مراحل اجرا تمام خطوط راهنماست.

-گانه پیشسههای ی ادراک بینایی فراستیگ از گروهبا استفاده از آزمون پیشرفته کودک انجام شد.

گانه با استفاده از آزمون های سهگروههای تمرینی از هر یک از . بعد از پایان دورهعمل آمدآزمون به

مورد  ،دست آمده از دو آزمونهو نتایج بآزمون گرفته شد ینایی فراستیگ پسی ادراک بپیشرفته

 - ها از آزمون کلوموگروفبرای بررسی طبیعی بودن داده تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

 کمکها بهتفاوت گروهبررسی برای  و  Excel 2007نرم افزاراز ها برای رسم نمودار اسمیرنوف و

توکی  آزمون تعقیبیو  ( ANOVA) طرفهواریانس یک تحلیل از، 12نسخه  SPSSنرم افزار 

  شد.استفاده 

 

 نتایج

 استفاده شد که نتایج این آزمون اسمیرنوف - از آزمون کلوموگروف هابرای بررسی طبیعی بودن داده

زمون آها از همچنین برای بررسی همگنی واریانس .(P>0.05) دیید کرأرا تها طبیعی بودن داده

 .(P>0.05) یید کردأها را تلوین استفاده شد که نتایج این آزمون همگنی واریانس

سویه استفاده شد که نتایج در واریانس یک تحلیلهای مختلف از ها در گروهمیانگین یبرای مقایسه

 شود.مشاهده می 1جدول 
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 های آزمودنیمربوط به گروه سويهنتايج آزمون تحلیل واريانس يک -5جدول

  است. معنادار α 0.05=در سطح  *

 

گانه در های سهگروه هماهنگی چشم و دست کودکان در بین که دهدمینشان  1نتایج جدول 

هماهنگی  بین لیو .( F(2و57) =0.251و P=0.779 ) داردنوجود داری تفاوت معنیآزمون پیش

و  P=0.001 ) دارد داری وجودتفاوت معنی  گانههای سهآزمون گروهپس چشم و دست کودکان در

 .) F(2و57)= 16.04

 میانگین بین که داد نشان نتایج .شد استفادهتوکی  تعقیبی آزمون از هاتفاوت ل اینمح یبررس برای

 دارد وجود یمعنادار تفاوت کنترل گروه و ایرایانه بازی گروه نمرات هماهنگی چشم و دست در 

(P=0.002.) هایگروه نمرات هماهنگی چشم و دست در میانگین بین یمعنادار تفاوت همچنین 

 میانگین بین نتایجاگرچه  ،عالوه به(. P=0.001) شد مشاهده محلی - بومی هایبازی و کنترل

نشان  را معناداری تفاوت محلی - بومی و ایرایانه بازی هایگروهنمرات هماهنگی چشم و دست 

 (.P=0.116 ) بود بیشتر محلی - بومی هایبازی در اما بهبود نمرات هماهنگی چشم و دست ،نداد

 

 گیری تیجهبحث و ن
ای بر هماهنگی چشم و دست های رایانهمحلی و بازی - های بومیمطالعه بررسی اثر بازیهدف این 

با رشد سریع اینترنت و ها بود. این دو نوع بازی اثرات سال و مقایسه 10تا  7کودکان سنین 

 هطوری که امروزه، بهای به فاصله کوتاهی در ایران رواج یافتهای رایانهستد بازی، داد وارتباطات
ها با داشتن محیط گرافیکی و صوتی این بازی ه است.را گرفتکودکان اوقات فراغت  از بخش وسیعی

محلی  - های بومیبازی .ندهستآموزان ای جذاب و تفریحی برای کودکان و دانشوسیلهآور، هیجان

ای در جامعه برخوردار ویژهاز اهمیت  ،دننشاطی که به همراه دار با توجه به قدمت و هیجان و

تر آموزان کمرنگغت دانشااوقات فر مدارس و محلی در - های بومیبازی نقشهر چند  ،هستند

و  حاکی از تأثیر مطلوب این مطالعهاست. نتایج ها کم نشدهولی از هیجان و جذابیت این بازی ،شده

 F P مجذور میانگین درجات آزادی مجموع مجذورات 

 771/0 /.251 717/2 2 433/5 بین گروهی آزمونپیش

 *0.001 043/12 317/141 2 233/212 بین گروهی آزمونپس
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 گی چشم و دست کودکان است.بر هماهن ایرایانهمحلی و همچنین  - بومیهای بازی معنادار

در مقایسه با گروه  ،اندمشغول بودهای محلی یا رایانه - بومیبنابراین هر دو گروه تجربی که به بازی 

با  دست آمدههبنتایج . اندداشته بهبوددر هماهنگی چشم و دست  های عادی روزانه()فعالیت کنترل

حرکتی و  -افزایش مهارت ادارکی  در (1315) و شاه علی و همکاران (1317نتایج پژوهش دلبری )

 همچنین نتایج این مطالعه با خوانی دارد.هم ایهای رایانهدر اثر بازی آموزاندقت عملکرد دانش

بر ای مثبت بازی رایانه در اثرگذاری( 2002گلدستین )و  (2002) ز و مایریمس نتایج پژوهش

( انجام 2003، 2002گرین و باوالیر )حقیقات راستاست. با توجه به تهماهنگی چشم و دست هم

توانایی افراد برای اجرای  وشود باعث بهبود پردازش بینایی در سطوح مختلفی می ایهای رایانهبازی

 های با وجود مزایای بازی د.کنمیبیشتر  را و توجه آنها دادهافزایش  را تکالیف بینایی پیچیده

هنوز کامالً مشخص نشده که این مزایا های شناختی حرکتی، ارتهای مهی از جنبهای بر بعضرایانه

شود. های بنیادی پردازش بینایی ایجاد میجنبه ناشی از تغییرات راهبردی است و یا تغییراتی که در

تری است. هماهنگی بین چشم و بردن به این موضوع مستلزم انجام تحقیقات وسیعبنابراین پی

ها و نمایش و فرمان مغز به دست یزمان با دیدن صفحهت که همهایی اسدست یکی از مهارت

ای در حداقل های رایانهپذیرد. نکته قابل تأمل این است که این کار در بازیانگشتان صورت می

-پذیرد و باعث تقویت هماهنگی دو عضو ظریف چشم و دست میزمان و حداکثر سرعت انجام می

 شود.

-بازی که ها نشان دادندمحلی بر هماهنگی چشم و دست، یافته - میهای بودر خصوص تأثیر بازی

محلی بر هماهنگی چشم و دست تأثیر مثبتی دارد. نتایج این بخش از پژوهش با نتایج  - های بومی

حرکتی بنیادی ادراکی های محلی بر رشد مهارت - های بومی( در اثرگذاری بازی1315اکبری )

(، 1315) (، شاه علی1315حاضر با نتایج امینی ) ینتایج مطالعه. همچنین ستراستاکودکان هم

تمرینی جسمانی بر  یگذاری فعالیت و برنامهدر اثر( 1310) عباسی و هادیان ( و1312) هادیان

زیرا . (7،1،1،22) راستاستدر کودکان هم های دستکاریمهارت و بهبود هماهنگی چشم و دست

در  و بندی بین حرکات و یادگیری بهتربود توزیع نیرو و زمانهای حرکتی باعث بهتمرین مهارت

عدم  ،یکی دیگر از نتایج این مطالعهشود. های حرکتی مربوطه میایجاد و پاالیش برنامه ،نتیجه

ای بر هماهنگی چشم و دست کودکان های رایانهمحلی و بازی - های بومیاوت بین دو گروه بازیتف

توان به پیشرفت تر میولی با نگاهی ریزبینانه ،ستنی معنادارنظر آماری  . اگرچه این تفاوت ازاست

برد. شاید یکی از محلی پی - های بومیتمرین بازی یدر نتیجه بیشتر هماهنگی چشم و دست

در کودکانی باشد که تا کنون  ایهای رایانهبعد انگیزشی بازی ،روهدالیل نزدیکی نتایج این دو گ

رغم اینکه این افراد از علی ،اندهدکراند و لذا تالش بیشتری کار با رایانه را نداشته یگونه سابقههیچ
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 تحقیقاتی که دای که نباید فراموش شود این است که با وجواند. اما نکتههدف محقق آگاهی نداشته

باید از ذهن دور له را ن، این مسأاندهای مختلف تأیید کردهای را در جنبههای رایانهمثبت بازی اثرات

نی از جمله کلویل یمحققدر کار ای های رایانهبرخی شبهات درباره اثرات منفی بازی داشت که

و  یرمرو گرای (2010) پال آداچی ،ایهای رایانهبازی خاشگری وپر ( در ارتباط مستقیم2000)

همچنین  (.23،24) تمشهود اسروی رفتار  برای های رایانهبازیمنفی  اثراتدر  (2010همکاران )

بیگانگی اجتماعی و  ،مشارکت اجتماعی ،خشونت و پرخاشگری که ( نشان داد1377احمدی )

منظور این در واقع به .است ای بسیار بیشتر از دیگر کودکانگی در کودکان با بازی های رایانهفرهن

و از اثرات سوء آن در های ادراکی شود ای باعث پیشرفت و بهبود مهارتهای رایانهکه انجام بازی

ای را های رایانهانجام بازی والدین باید .شده انجام شوندصورت کنترلها بهباید این بازی ،ودامان ب

ثیر أدر خصوص تهمچنین  .افراطی آن خودداری شود یستفادهبندی کنند تا از ابرای کودکان زمان

 رسد نوع بازی ونظر میبه است.اوتی ارائه شدهنظرات متف اخیراً ،ایهای رایانهمثبت و یا منفی بازی

در شرایط فعلی نیز در داخل کشور برای   کننده باشد.تعیینتواند در این بخش محتوای آن می

کاران تعلیم و تربیت تالش اندردست ،هااین بازی مخرب اجتماعی و فرهنگیجلوگیری از اثرات 

های متناسب ش فکری کودکان و نوجوانان به طراحی بازیاند که با ایجاد کانونی در مرکز پروردهکر

های جسمانی و ند تا در کنار فعالیتنک، فرهنگی و اخالقی جامعه ایران اقدام با شرایط اقلیمی

  شخصیت کودک کمک کند.بعد حرکتی، شناختی و  یبتواند به توسعه ،حرکتی کودکان
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of computer games and 
local games on the eye-hand coordination in children aged 7-10. For this purpose, 
60 students who were studying in primary schools, were selected randomly. After 
answering the questions about personal informational, participants divided into 
three groups of 20 people consist of two experimental groups and one control 
group. For primary evaluation of eye-hand coordination, the Marian Frastig pre-
test was performed for all of them. In a 45-minute session and 3 times a week, the 
experimental group played certain games for 6 weeks. A selected experimental 
group was playing computer games and other experimental groups was playing 
local games. At the end of practice sessions, post-test was performed .The 
findings were analyzed by the one way analysis variance (ANOVA). The results 
show that doing computer games and playing local games has a significant effect 
on the coordination of eye-hand in children (P =0.001), and there was no 
significant difference in the eye-hand coordination between experience groups 
(P=0.116).It seems that the correct use of computer games can improve eye- hand 
coordination skills to in children. And also Local games can be an important role 
in improving children's eye-hand coordination. 
 
Keywords: Perceptual- motional skills, Eye-hand coordination, Local games, 
Computer games 
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