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رفتار حرکتی

تأثیر بازیهای بومی ـ محلی بر مهارتهای بینایی ـ حرکتی دانشآموزان با
توجه به تجربۀ بازیهای رایانهای
مهین عقدایی ،1الهام عظیمزاده ،2دادفر اکبری
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر بازیهای بومی ـ محلی بر مهارتهای بینایی ـ حرکتی کودکان پسر
هفت سالۀ با و بدون تجربۀ بازیهای رایانهای بود .بدینمنظور 02 ،نفر از دانشآموزان پسر هفت ساله از
دبستانهای شهر نمین بهروش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند و بهصورت هدفمند در چهار گروه  62نفره
(دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل ،با و بدون تجربۀ بازیهای رایانهای) جای گرفتند .از تمامی
شرکتکنندگان با استفاده از آزمون بینایی حرکتی بازبینیشدۀ گاردنر ،پیشآزمون مهارتهای بینایی حرکتی
بهعمل آمد .سپس ،گروههای آزمایشی بهمدت شش هفته (هر هفته سه جلسۀ  04دقیقهای) به انجام بازیهای
بومی ـ محلی پرداختند؛ اما گروههای کنترل در این مدت به فعالیتهای روزمرۀ خود مشغول بودند .نتایج
نشان میدهد که بازیهای بومی ـ محلی سبب بهبود مهارتهای بینایی حرکتی شده است ()P<0.05؛ اما
بین مهارتهای بینایی حرکتی افراد دو گروه آزمایش تفاوت معناداری مشاهده نمیشود ( .)P>0.05یافتهها
پیشنهاد میکنند که شرکت در بازیهای بومی ـ محلی سبب بهبود مهارتهای بینایی ـ حرکتی کودکان پسر
هفت ساله میشود؛ اما داشتن یا نداشتن تجربه در بازیهای رایانهای تأثیری بر میزان بهبود این مهارتها
ندارد.
واژگان کلیدی :بازیهای بومی ـ محلی ،بازیهای رایانهای ،مهارتهای بینایی ـ حرکتی

2

* نویسندۀ مسئول

Email: elhamazimzadeh@gmail.com

672

رفتار حرکتی شماره  ،92پاییز 6921

مقدمه
حرکت و فعالیتهای بدنی ،پایۀ بسیاری از یادگیریهای انسان بوده و اولین وسیلهای است که کودک
توسط آن دربارۀ خود و محیط اطراف خود به کنکاش و جستجو میپردازد .فقدان تجارب حرکتی
مختلف بهدلیل محدودیتهای محیطی ،غالبا یادگیری مهارتهای ادراکی ـ حرکتی 1را به تأخیر
میاندازد .درراستای هدف سازمان بهداشت جهانی برای ارتقای سطح سلامت جوامع ،توجه به سلامت
کودکان در ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی یکی از ارزندهترین سرمایهگذاریها برای آیندۀ هر جامعه
محسوب میشود (.)1
پژوهشهای مربوط به رشد کودک نشان میدهد که کودکان از آغاز تولد تا بلوغ ،مراحل رشدی
مختلفی را طی میکنند .ابتدا مرحلۀ حسی ـ حرکتی 2را پشت سر میگذارند .در این مرحله آنها به
کمک حواس و حرکت به کشف محیط اطراف خود میپردازند .کودکان با لمسکردن ،گرفتن،
رهاکردن ،حفظ تعادل ،سینهخیزرفتن و راهرفتن بهتدریج بهسوی مرحلۀ ادراکی پیشرفت میکنند.
هر عمل حرکتی بهنوعی یک مهارت ادراکی ـ حرکتی محسوب میشود و برای رشد ادراکی ـ حرکتی،
تجارب حرکتی کودک اهمیت ویژهای دارد .هرچند حس شنوایی نیز در مرحلۀ ادراکی نقش مهمی
دارد؛ اما واسطۀ اصلی یادگیری در این مرحله معمولا ادراک بینایی است ()2؛ لذا ،برنامههای مربوط
به رشد ادراکی ـ حرکتی به مهارتهای بینایی ـ حرکتی توجه ویژهای دارند .به کمک حس بینایی،
یک مدار بازخوردی بهوجود میآید که با استفاده از آن ،اعمال حرکتی بهخوبی کنترل میشوند .در
سنین پنج تا  11سالگی ،ادراک بینایی رشد چشمگیری دارد .بیشک ،بینایی نقش بسیار مهمی را
در شناخت ،ادراک و یادگیری ایفا میکند و مشکلات بینایی ممکن است مانع حرکت صحیح ،دقت
در جزئیات ،جاگذاری اشیا و بسیاری از وظایف دیگر شود .علاوهبر فعالیتهای ذکرشده ،اختلال در
مهارتهای بینایی کودکان اغلب سبب بروز مشکلاتی درزمینۀ الگوبرداری از نوشتهها خواهد شد که
این امر میتواند در یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها نیز خلل ایجاد کند؛ بنابراین ،ارزیابی و ارتقای
این مهارتها در کودکان از اهمیت بسیاری برخوردار است .مهارتهای بینایی ـ حرکتی 3یکی از
اجزای ادراک بینایی بهشمار میرود .اکثر مهارتهای بینایی ـ حرکتی ،مهارتهایی در ارتباط با توانایی
یکپارچهکردن مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی با حرکات ظریف هستند؛ بنابراین ،هماهنگی چشم
ـ دست در زمرۀ این مهارتها بهشمار میرود (.)3

1. Perceptual Motor
2. Sensory-Motor
3. Visual-Motor Skills
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دستگاه عصبی کودک در ابتدای تولد دارای رشد ناقص است و قرارگرفتن در محیطهای غنی که
فرصت تمرین و تقویت کارکردهای ادراکی ـ شناختی ،عصبی ـ عضلانی و مهارتهای حرکتی درشت
و ظریف را فراهم میکند ،باعث رشد همهجانبه و مناسب آن میشود و بازی تمامی این فرصتها را
در اختیار فرد قرار میدهد .نیول ،1کفارت ،2گتمن 3و دلاکاتو 4از مشهورترین پیشتازان در فعالیتهای
ادراکی ـ حرکتی بوده و بر این باور هستند که بازی ،فعالیت بدنی و بهطورکلی ،تجارب حرکتی از
بارزترین و مهمترین محرکهای محیطی جهت رشد قوای ذهنی بهشمار میروند .آنها ابتداییترین
پاسخها را از نوع حرکتی میدانند که کودک با کمک این رفتارها زیربنای آگاهیها و یادگیری خود
را میسازد ( .)2نیاز به بازی ،یک موضوع عمومی و جهانی در میان کودکان محسوب میشود .بخش
مهمی از یادگیری در کودکان از طریق بازی ایجاد میشود .همچنین ،بازی بر رشد شناختی ،عاطفی،
اجتماعی و جسمانی کودک تأثیر بهسزایی دارد و منجر به بهبود هماهنگی بین اندامها و مهارتهای
بینایی ـ حرکتی میشود .در این ارتباط ،مونته سوری 5معتقد است که کودک باید عادت کند با بازی
به تجربه بپردازد و از تجربیات خود نتیجه بگیرد تا از کودکی به خودساختگی برسد .پیاژه 6نیز بر این
باور است که بازی به فرد فرصت میدهد که جهان خارج از خود را بشناسد و خود را با آن سازگار
کند (بهنقل از .)6
علاوهبراین ،شواهدی مبنیبر تعامل پویای ساختارهای مغزی ،بهبود عملکردهای عصبی و یادگیری از
طریق بازیهای بومی وجود دارد .بازیهای بومی ضمن تحریک قشر حرکتی مخ ،ارتباطات عصبی
بسیاری را بین منطقۀ لیمبیک و بخشهای بینایی ،شنوایی و گفتاری مغز برقرار مینماید و تکرار و
تداوم چنین برانگیختگیهایی با ایجاد یادگیریهای جدید ،اثرگذاری متقابل مغز و دستگاه عصبی و
درنهایت ،بهبود کمیت و کیفیت پاسخدهی رفتاری دستگاه عصبی را میسر میسازد ( .)4بازیهای
بومی ایران که ریشه در خلاقیت گذشتگان این مرز و بوم دارد ،با استفادۀ بهینه از حداقل امکانات،
حداکثر تحریک حسی ـ حرکتی را ایجاد نموده و موجب افزایش تواناییهای ادراکی ـ حرکتی آنها
میشود .این بازیها انواع و سطوح مختلفی دارند که هرکدام بهنحوی دستگاه عصبی را فعال نموده و
موجب برانگیختگی و تعامل بخشهای حسی ـ ادراکی و تصمیمگیری شده و زمینۀ بهبود یکپارچگی
1. Newell
2. Kephart
3. Getman
4. Delacato
5. Montessori
6. Piaget
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حسی ـ حرکتی را در فرد فراهم میآورند .بازیهای بومی ـ محلی با درگیرکردن اعضای مختلف بدن،
مهارت های بنیادی را تقویت کرده و با تحریک دستگاه دهلیزی ،کنترل قامت و تعادل فرد را بهبود
میبخشند .برخی از این بازیها بهطور خاص موقعیت مناسبی را برای تقویت حرکات ظریف و اجزای
آن فراهم میآورند؛ برایمثال ،بازیهایی مانند یکقلدوقل ،نونبیارکبابببر ،هفتسنگ و بازیهایی
از این قبیل باعث تحریک بخشهای مختلف قشر حسی ـ حرکتی و افزایش تواناییهای ادراکی ـ
حرکتی و مهارتهای بینایی مانند هماهنگی چشم ـ دست و تنظیم دست با حرکات فرد مقابل
میشود .لازمبهذکر است که اینگونه بازیها هرکدام بهنوعی مستلزم بهکارگیری مهارتهای شناختی
و اجرایی متنوعی هستند ( .)5ازسویدیگر ،با پیشرفت تکنولوژی و عمومیشدن ابزارهای الکترونیکی
نظیر رایانه ،شاهد ظهور بازیهای پیشرفتهتری نسبت به گذشته هستیم که با توجه به سبک
زندگیهای امروزی ،بازیهای رایانهای به یکی از پرطرفدارترین سرگرمیها در میان اقشار مختلف
جامعه و بهویژه کودکان تبدیل شده است .بهعقیدۀ برخی از پژوهشگران ،بازی رایانهای یک فعالیت
شناختی است که میتواند باعث پیشرفت مهارتهای شناختی و ادراک بینایی ـ حرکتی شود (.)6
هنگام کار با رایانه ،هماهنگی بین چشم و اعضای بدن یکی از مهارتهایی است که همزمان با دیدن
صفحۀ نمایش و فرمان مغز به دستها و انگشتان صورت میپذیرد.
2
برخی از پژوهشگران از جمله گاگنون 1و همکاران ( )2112و گرین ( )2116بهبود مهارتهای
شناختی و هماهنگی چشم ـ دست در پی انجام بازیهای رایانهای را تأیید کردهاند ( .)7گریفیث 3و
همکاران ( )1893نیز نشان دادند که هماهنگی چشم ـ دست افرادی که تجربۀ بازیهای رایانهای
داشتند ،بهتر از افرادی بود که تجربهای دراینزمینه نداشتند ( .)9همچنین ،دوران ( )1391گزارش
کرد که تجربۀ بازیهای رایانهای ،رابطۀ معکوسی با مهارتهای اجتماعی دارد .کاله و جسپه)2111( 4
نیز با بررسی اثر ورزش و بازیهای الکترونیکی جدید در ورزش آینده بیان کردند که ما در مرحلۀ
جدیدی از سیر تکاملی ورزش قرار داریم ( .)8ازسویدیگر ،وینستین و مالکیل )2111( 5در پژوهشی
عنوان نمودند که واکنش دوپامین در افرادی که به بازیهای رایانهای اعتیاد دارند ،کاهش یافته و لذا،
حساسیت آنها نسبت به پاداشهای عادی کمتر میشود ( .)11ورت 6و همکاران ( )2112نیز طی
پژوهشی مشاهده کردند که پردازش اطلاعات و جستجوی بینایی کودکان پس از  11جلسه برنامۀ
تمرین فعالیتهای بدنی رشد چشمگیری یافته است ( .)11علاوه بر این ،دلبری ( )1397در پژوهشی
1. Gagnon
2. Greene
3. Griffith
4. Kalle & Jespe
5. Weinestin & Malkeil
6. Verret
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تأثیر مطلوب بازیهای رایانهای بر مهارتهای ادراکی ـ حرکتی و دقت عملکرد در یک تکلیف رایانهای
را تأیید نمود .چن 1و همکاران ( )2116نیز عنوان نمودند که کیفیت فعالیتهای بدنی اثر معناداری
بر بهبود مهارتهای دستکاری دانشآموزان دارد ( .)12در این ارتباط ،نتایج پژوهش غیجی و همکاران
( )1382حاکی از آن بود که پیشرفت گروه بازیهای بومی ـ محلی بهشکل معناداری بیشتر از گروه
بازیهای معمول در تمام مهارتهای دستکاری اندازهگیریشده بود ( .)13اکبری ( )1395نیز در
پژوهش خود مشاهده کرد که بازیهای بومی ـ محلی نسبت به فعالیتهای معمول ،تأثیر بیشتری بر
رشد مهارتهای حرکتی بنیادی کودکان داشتهاند .دراینزمینه ،هادیان ( )1396طی پژوهشی در
ارتباط با کودکان عقبماندۀ ذهنی آموزشپذیر دریافت که بازیهای بومی میتواند باعث بهبود
مهارتهای دستکاری و هماهنگی چشم ـ دست آنها شود .احمدزاده و همکاران ( )1383نیز در
پژوهشی گزارش کردند که بازیهای بومی ـ محلی و رایانهای ،اثر مثبت و معناداری بر هماهنگی
چشم ـ دست کودکان 11ـ 7ساله دارد؛ اما بین دو نوع بازی تفاوت معناداری را مشاهده نکردند (.)14
همچنین ،ویلیامز )1888( 2در پژوهشی به این نتیجه رسید که شرکت در فعالیتهای ادراکی ـ
حرکتی ،تأثیری بر رشد مهارتهای بنیادی درشت و ظریف ندارد و این مهارتها براساس سن و
بالیدگی کودک رشد مییابند (.)15
با تغییر شیوۀ زندگی در جوامع امروزی ،نوع فعالیتهای کودکان نیز تغییر کرده است .آنها زمان
زیادی را صرف بازیهای رایانهای میکنند و بازیهای بومی ـ محلی که از گذشته مرسوم بودهاند،
بهدست فراموشی سپرده شدهاند .مطالعات کاربردی بسیاری درزمینۀ بازی کودکان و اثرات آن بر رشد
کودک انجام شده است؛ اما با توجه به اینکه انجام بازیهای رایانهای ممکن است بر مهارتهای بینایی
و بهویژه مهارتهای بینایی ـ حرکتی اثرگذار باشد و نیز اینکه پژوهشی که این مهم را در کنار اثرات
بازیهای بومی ـ محلی در کودکان موردبررسی قرار دهد ،یافت نشد ،انجام این پژوهش ضروری بهنظر
میرسید؛ ازاینرو ،بر آن شدیم تا با انجام پژوهش حاضر پاسخی مناسب برای این سؤال بیابیم که آیا
بازیهای بومی ـ محلی باعث بهبود مهارتهای بینایی ـ حرکتی کودکان با درنظرگرفتن تجربۀ
بازیهای رایانهای در آنها میشود؟ بهعبارتدیگر ،آیا داشتن یا نداشتن تجربۀ بازیهای رایانهای،
تفاوتی را در ارتباط با بهبود مهارتهای بینایی ـ حرکتی در اثر بازیهای بومی ـ محلی ایجاد میکند؟

1. Chen
2. Williams
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روش پژوهش
پژوهش حاضر مطالعهای مقطعی است که از نظر هدف ،کاربردی و بهلحاظ روش ،نیمهتجربی با طرح
پیشآزمون ـ پسآزمون و گروه کنترل میباشد .برای جمعآوری اطلاعات ،از بین دبستانهای
شهرستان نمین با استفاده از روش تصادفی خوشهای سه دبستان انتخاب شد و از میان آنها  41نفر
از پسران هفت ساله که در سال تحصیلی 84ـ 83مشغول به تحصیل بودند در پژوهش شرکت کردند.
شرکتکنندگان با استفاده از یک پرسشنامۀ پژوهشگرساخته به دو گروه با و بدون تجربۀ بازیهای
رایانهای تقسیم شدند .سپس ،افراد هر گروه بهطور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل جای گرفتند.
از تمامی شرکتکنندگان آزمون "مهارتهای بینایی ـ حرکتی بازبینیشدۀ گاردنر "1بهعنوان
پیشآزمون گرفته شد .درادامه ،بازیهای بومی ـ محلی که مرتبط با مهارتهای بینایی ـ حرکتی
بودند ،انتخاب شدند و دو گروه تجربی (با و بدون تجربۀ بازیهای رایانهای) بازیهای تعیینشده را
بهمدت شش هفته ،در هر هفته سه جلسۀ  45دقیقهای انجام دادند .لازمبهذکر است که در این مدت
دو گروه کنترل (با و بدون تجربۀ بازیهای رایانهای) به کارهای عادی روزمرۀ خود مشغول بودند و در
این تمرینات شرکت نداشتند .پس از پایان جلسات تمرینی ،پسآزمونی مشابه با پیشآزمون از افراد
تمامی گروهها بهعمل آمد .بازیهای بومی ـ محلی شامل چند نوع بازی مختلف با تأکید بر مهارتهای
ادراکی ـ حرکتی و بینایی بود (مانند خرسوسطی ،سنگچلیپا ،هفتسنگ ،دستشده ،یکقلدوقل،
گوشهبازی ،گرگمبههوا) که شرکتکنندگان در هر جلسه ،چهار نوع از آنها را انجام میدادند .باید
عنوان نمود که مطابق با اصل پیشرفت تمرین ،ترتیب ارائۀ بازیها در جلسات از آسان به مشکل بود
(جدول شمارۀ یک).
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جدول 6ـ درجات پیشنهادی حضور مؤلفههای ادراکی ـ حرکتی و شناختی در هر بازی بومی ()4
چرخش
حیطههای
هماهنگی
توجه و
بینایی با
تعقیب
هماهنگی تثبیت
درگیر
چشم ـ
تمرکز
حرکات
بینایی
دودستی بینایی
بازیهای
دست
سر
بومی
***
**
***
***
***
***
یکقلدوقل
**
**
***
**
**
***
هفتسنگ
***
***
***
***
*
خرسوسط
_____
**
*
*
*
گرگمبههوا
______ ______
***
**
سنگچلیپیا
______ ______
______ ______
***
***
***
***
***
دستشده
______
***
**
*
*
گوشهبازی
______
_____
علامتهای موجود در جدول میزان حضور هر مؤلفه در یک بازی را بهشرح زیر مشخص میکند:
(____) :وجودنداشتن آن مؤلفه در بازی
(*) :وجود مؤلفه درحد کم
(**) :وجود مؤلفه درحد متوسط
(***) :وجود مؤلفه درحد زیاد

تصمیمگیری
***
**
**
*
***
***
***

آزمون مهارتهای بینایی ـ حرکتی بازبینیشدۀ گاردنر برای آزمودنیهای سه تا  13سال و  11ماه
کاربرد دارد و شامل  23تصویر هندسی است که نقاط قوت و ضعف مهارتهای بینایی ـ حرکتی را در
ابعادی از قبیل تماس خطوط ،چرخش و وارونگی ،طول خط ،زوایا و بیرونزدگی تعیین میکند .ضریب
همسانی درونی ( ،)1/88ثبات زمانی ( )1/84و روایی سازۀ کل آزمون ( )1/88توسط فرهبد و مینایی
در سال ( )1392برای این آزمون گزارش شده است (.)16
بهمنظور تعیین نرمـالبـودن دادههـا از آزمـون شـاپیرو ـ ویلـک اسـتفاده گردیـد و بـرای مقایسـۀ
گروههــا از آزمــون آمــاری تحلیــل واریــانس مرکــب ( )2*2*2بهــره گرفتــه شــد .همچنــین،
آزمون تعقیبـی بـونفرونی بـرای تعیـین تفـاوت نمـرات میـان گروههـا مورداسـتفاده قـرار گرفـت و
دادههــا توســط نــرمافــزار اس.پــی.اس.اس نســخۀ  22در ســطح معنــاداری ( )Pã 0.05تحلیــل
گردید.
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نتایج
برای بررسی نزدیکبودن توزیع دادهها به یک توزیع طبیعی از آزمون شاپیرو ـ ویلک استفاده شد که
ارزش  Pدر این آزمون در تمامی گروهها بیشتر از ( )1/15بود؛ ازاینرو ،میتوان گفت که توزیع دادهها
در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در هر چهار گروه طبیعی میباشد .آزمون لوین نیز حاکی از آن
بود که دادهها ،مفروضۀ تساوی خطای واریانسها را تأیید میکنند (.)P>0.05
با توجه به توزیع طبیعی دادهها و همگنی واریانسها ،برای تحلیل آماری این پژوهش از تحلیل واریانس
مرکب با اندازهگیری تکراری در عامل جلسات تمرین در یک طرح ( )2*2*2استفاده شد که نتایج
آن در جداول شمارۀ دو و سه ارائه شده است.
جدول9ـ نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب درونگروهی
منبع
مرحله
تعامل مرحله با بازی بومی-محلی
تعامل مرحله با تجربۀ بازی رایانهای
تعامل مرحله با تجربه بازی رایانهای با بازی بومی-محلی

F
137/711
87/99
1/299
2/584

Sig
1/111
1/111
1/585
1/116

ضریب اتا
1/783
1/731
1/119
1/167

* در سطح  ãã 0.05معنادار است.

همانطور که در جدول شمارۀ دو مشاهده میشود ،اثر اصلی مرحله ( )P=0.001و تعامل مرحله ـ
بازی بومی ـ محلی معنادار بوده است ( .)P=0.001تعقیب معناداری نیز نشان میدهد که پسآزمون
بهتر از پیشآزمون بوده است؛ اما اثرات تعامل مرحله ـ تجربۀ بازیهای رایانهای ( )P=0.595و تعامل
مرحله ـ تجربۀ بازیهای رایانهای ـ بازی بومی ـ محلی ( )P=0.116معنادار نمیباشد.
جدول9ـ نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب بینگروهی
منبع

F

Sig

ضریب اتا

گروه

22193/663

1/111

1/889

بازی بومی-محلی

34/994

1/111

1/482

تجربۀ بازی رایانهای

15/638

1/111

1/313

تعامل بازی بومی-محلی

1/823

1/174

1/51

و تجربه بازی رایانهای
* در سطح  ãã 0.05معنادار است.
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همانطور که در جدول شمارۀ سه مشاهده میشود ،اثرات اصلی گروه ( ،)P=0.001بازی بومی ـ محلی
( )P=0.001و تجربۀ بازیهای رایانهای ( )P=0.001هرکدام بهتنهایی معنادار هستند؛ اما اثر تعاملی
بازی بومی ـ محلی ـ تجربۀ بازیهای رایانهای معنادار نمیباشد ).(P= 0.174
با توجه به نتایج جداول فوق دریافت میشود که اثرات اصلی مرحله و گروه معنادار بوده است.
همچنین ،تعقیب معناداری با استفاده از آزمون بونفرونی و مشاهدۀ اختلاف میانگینها حاکی از آن
است که گروههای آزمایش نسبت به گروه کنترل خود تفاوت معناداری داشتهاند ()P=0.001؛ اما با
توجه به معنادارنبودن اثر تعامل بازی بومی ـ تجربۀ رایانه نتیجه میگیریم که بازیهای بومی ـ محلی
بر مهارتهای بینایی ـ حرکتی کودکان پسر هفت سالۀ با و بدون تجربۀ بازیهای رایانهای تأثیر
متفاوتی ندارند (.)P=0.174
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر حاکی از تأثیر مطلوب بازیهای بومی ـ محلی بر مهارتهای بینایی ـ حرکتی
کودکان پسر هفت سالۀ با و بدون تجربۀ بازیهای رایانهای بود؛ اما مقایسۀ گروهها نشان داد که دو
گروه آزمایشی (با و بدون تجربۀ بازیهای رایانهای) پس از انجام مداخله در مهارتهای بینایی ـ
حرکتی با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند.
نتایج این پژوهش با یافتههای فرهبد ( ،)1394اصغری نکاح ( ،)1399ابراهیمی ثانی ( ،)1381کراس
و همکاران ( )2113و پیزرا و همکاران ( )2112همخوانی داشت (21ـ .)5فرهبد طی پژوهشی ()1394
به بررسی تأثیر بازیهای آموزشی بر مهارتهای حرکتی ظریف کودکان چهار تا شش ساله پرداخت.
در این پژوهش  61نفر از افراد به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند .تحلیل آماری نتایج نشان
داد که بازیهای آموزشی بر مهارتهای حرکتی ظریف شامل :هماهنگی چشم ـ دست ،هماهنگی
دودستی و سرعت مهارتهای دستی تأثیر معناداری دارد ( .)17ازآنجاییکه هماهنگی چشم ـ دست
یکی از مؤلفههای مهارتهای بینایی ـ حرکتی است ،این نتایج با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی
دارد .همچنین ،طبق یافتههای اصغری نکاح ،بازیهای بومی بر حرکات ظریف (هماهنگی چشم ـ
دست و هماهنگی دودستی) ،حرکات چشمی (تثبیت و تعقیب بینایی) و پردازش اطلاعات (توجه و
تمرکز و تصمیمگیری) تأثیر مثبتی دارند ( .)5نتایج پژوهش ابراهیمی ثانی ( )1381نیز با عنوان
"تأثیر برنامۀ حرکتی منتخب بر مهارتهای بینایی ـ حرکتی دانشآموزان هفت تا  11سال دارای
اختلال هماهنگی رشدی" حاکی از آن بود که پس از انجامدادن برنامۀ حرکتی بهمدت  19جلسه،
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گروه آزمایش تفاوت معناداری را نسبت به گروه کنترل در مهارتهای بینایی ـ حرکتی داشته است
(.)19
عملکردهای مناسب مغز انسان مستلزم این است که از طریق محرکهای محیطی تحریک شود.
اهمیت این تحریکات برای رشد حسی ـ حرکتی دوران کودکی بهخوبی تأیید شده است؛ بنابراین،
تمرینات حرکتی و مهارتهای ادراکی ـ حرکتی میتواند نقش تحریککنندگی برای سیستم عصبی
داشته باشد .برخی شواهد حاکی از آن است که سیستم بینایی را نیز میتوان مانند سایر سیستمهای
بدن بهوسیلۀ تمرینات بینایی خاص بهبود بخشید .سیستم بینایی مانند سیستم عضلانی ـ اسکلتی،
بهخوبی به اصل اضافهبار پاسخ میدهد .حتی اجزای ادراکی سیستم بینایی را نیز میتوان از طریق
تمرینات بینایی ـ ورزشی بهبود بخشید ( .)21ازسویدیگر ،مهارتهای بینایی ـ حرکتی بهعنوان یک
مهارت بنیادی ادراکی ـ حرکتی در اجرای مهارتهای ظریف محسوب میشود و همزمان با رشد
ادراک و دستگاه عصبی کودک و قرارگرفتن در شرایط محیطی مناسب ،مانند حرکت و بازی پیشرفت
میکند .بهطورکلی ،یافتههای پژوهش حاضر نظریۀ "سیستمهای پویا" را موردحمایت قرار میدهد.
این نظریه عوامل محیطی را عامل مؤثری در رشد مهارتهای حرکتی میداند و برخلاف دیدگاه
بالیدگی ،بهبود مهارتهای ادراکی ـ حرکتی را صرفا به نمو طبیعی فرد نسبت نمیدهد؛ بنابراین،
شرکت در بازیهای حرکتی میتواند به پیشرفت این مهارتها از جمله مهارتهای بینایی ـ حرکتی
کمک شایانی نماید .ازسویدیگر ،گتمن معتقد است که چشم ما هنگام حرکت ،تصاویر بیشتری را
نسبت به زمانیکه حرکت نمیکنیم از جهان اطراف دریافت میکند؛ بنابراین ،حرکت و ویژه بازیهای
حرکتی ،تغییرات مثبتی را در ادراک بینایی بهوجود میآورند (به نقل از .)6
ازسویدیگر ،یافتههای پژوهشهای عمارتی و همکاران ( )1381و والترز ( )2115با پژوهش حاضر
متناقض بود ( .)23،22عمارتی و همکاران ( )1381در پژوهش خود نشان دادند که بازیهای دبستانی
نسبت به فعالیتهای معمولی بر کنترل بینایی ـ حرکتی دانشآموزان دختر تأثیر معناداری ندارد.
دلیل این عدم هماهنگی احتمالا تفاوت در آزمونهای مورداستفاده بوده است؛ زیرا ،در پژوهش عمارتی
از آزمون برونینکس ـ ازرتسکی استفاده شد؛ اما در پژوهش حاضر از آزمون بینایی ـ حرکتی
بازبینیشدۀ گاردنر برای اندازهگیری مهارتهای بینایی ـ حرکتی بهره گرفته شد ( .)22همچنین ،در
پژوهش والترز ( )2115که یک برنامۀ حرکتی شامل رویکرد شناختی از فعالیتهای ادراکی ـ حرکتی
با توجه ویژه بر ادراک بینایی برای کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی را ارائه داد ،نمرات تعدادی
از کودکان شرکتکننده در این پژوهش بهبود یافت؛ اما در اجرای برخی تغییری مشاهده نشد و لذا،
برنامۀ منتخب بر ادراک بینایی همۀ کودکان مؤثر نبود ()23؛ اما یافتههای پژوهش حاضر نشان داد
که بین گروههای آزمایشی با و بدون تجربۀ بازی رایانهای تفاوت معناداری در مهارتهای بینایی ـ
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حرکتی وجود ندارد .درواقع ،مهارتهای بینایی ـ حرکتی آزمودنیهایی که تجربۀ بازی رایانهای داشتند،
نسبت به آزمودنیهای بدون تجربۀ این بازیها پس از مداخله تفاوت معناداری نداشت؛ لذا ،از این
یافته میتوان چنین نتیجه گرفت که داشتن تجربه در بازیهای رایانهای تأثیر چندانی بر بهبود
مهارتهای بینایی ـ حرکتی آزمودنیها نداشته است؛ بهعبارتدیگر ،میتوان چنین گفت که بازیهای
بومی ـ محلی بهحد کافی قادر به بهبود این مهارتها شدهاند .ازسویدیگر ،این بازیها بهنوعی باعث
بهبود توزیع نیرو و زمانبندی بین حرکات میشوند ()14؛ بهعنوانمثال ،بازی "یکقلدوقل" نیازمند
برنامهریزی برای برداشتن سنگهایی با فاصلۀ زمانی خاص بوده و بنابراین ،مهارتهای بینایی از جمله
تعقیب و تثبیت بینایی ،حرکات ساکادی چشمها و هماهنگی چشم ـ دست را بهخوبی درگیر میکند.
همچنین ،در بازی "نونبیارکبابببر" فرد باید توجه مداوم خود را بر حرکت دست حریف حفظ کرده
و در زمان مناسب و قبل از اصابت دست حریف ،دستهای خود را عقب بکشد؛ لذا ،این بازی بهطور
خاص می تواند زمان واکنش بینایی و توجه و تمرکز فرد را تقویت نماید .ازسوی دیگر ،در بازیهای
"دستشده و خرسوسطی" ،موفقیت فرد در گرو جستجوی بینایی مؤثر و توجه مداوم او است.
باید یادآور شد که پژوهشهای داخلی اندکی در ارتباط با تأثیر بازیهای بومی ـ محلی بههمراه تجربۀ
بازیهای رایانهای انجام شده است؛ اما پژوهشی که مشابه با پژوهش حاضر باشد و تأثیر این بازیها
را بر کودکان باتجربه و بدون تجربۀ بازیهای رایانهای با یکدیگر سنجیده باشد ،صورت نگرفته است؛
لذا ،به ذکر همین مطالعات بسنده کردهایم .امید است در آینده پژوهشهای مناسبی دراینزمینه انجام
گیرد .با توجه به اینکه مهارتهای بینایی مانند جستجوی بینایی ،تثبیت یا ردیابی میتوانند در نتایج
این قبیل پژوهشها مؤثر باشند و در پژوهش حاضر این مهارتها کنترل نشدهاند ،به پژوهشگران آتی
پیشنهاد میشود این موضوع را موردتوجه قرار دهند.
پیام مقاله :با توجه به اثر مثبت بازیهای بومی ـ محلی بر مهارتهای بینایی ـ حرکتی پیشنهاد
میشود والدین ،مربیان ورزش و تمامی افرادی که بهنوعی در تربیت و پرورش کودکان سهیم هستند،
این بازیها را در فعالیتهای آنها جای دهند.
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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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