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رفتار حرکتی

تأثیر بازی لیوانچینی بر مهارتهای ادراکی ـ حرکتی کودکان دبستانی هشت
تا نه سال
1 2

معین نجمزاده بغدادی ،1زهرا پورآقایی اردکانی
 .1دانشجوی کارشناسیارشد رفتار حرکتی ،دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 .2استادیار رفتار حرکتی ،دانشگاه علامه طباطبایی
تاریخ دریافت6921/84/66 :

تهران*

تاریخ پذیرش6921/66/64 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر بازی لیوانچینی بر مهارتهای ادراکی ـ حرکتی کودکان دبستانی 2ـ 4ساله بود.
بدینمنظور 98 ،پسر (با میانگین سنی  4/4±8/8سال) بهصورت دردسترس انتخاب شدند و پس از اجرای پیشآزمون با
استفاده از تست "پوردو پگبورد" و دستگاه زمانسنج واکنش ،بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار
گرفتند .درادامه ،پیشآزمون از هر دو گروه بهعمل آمد .مداخلات تمرینی در این پژوهش ،تمرینات بازی لیوانچینی بود
که طی  61جلسۀ تمرینی بهمدت چهار هفته و بهصورت چهار جلسۀ  81دقیقهای اجرا گردید .از آزمون کلموگروف ـ
اسمیرونوف جهت بررسی نرمالبودن توزیع دادهها استفاده شد و آزمون تحلیل کووریانس بهمنظور بررسی اثر تمرین
بهکار رفت .نتایج نشان میدهد که یک دوره تمرینات بازی لیوانچینی ،تأثیر معناداری بر افزایش هماهنگی چشم ـ دست
کودکان داشته است ()P>0.05؛ اما تأثیر آن بر بهبود زمان واکنش معنادار نمیباشد ( .)P<0.05با توجه به نتایج میتوان
از تمرینات بازی لیوانچینی بهمنظور ارتقای هماهنگی چشم ـ دست کودکان دبستانی در برنامههای ورزشی و برنامههای
روزانۀ آموزشوپرورش ،مراکز آموزشی و توانبخشی کودکان استفاده کرد.
واژگان کلیدی :لیوانچینی ،هماهنگی چشم ـ دست ،زمان واکنش ،مهارتهای ادراکی ـ حرکتی
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مقدمه
زندگی ماشینی امروزی ،جنبوجوشهای طبیعی کودکان را که عنصر جداییناپذیر زندگی آنها
میباشد ،محدود ساخته است و در سالهای اخیر با صنعتیشدن زندگی ،بازیهای کودکانه تاحد
زیادی به فراموشی سپرده شدهاند ( .)1متأسفانه پیچیدگی جوامع مدرن ،اغلب از رشد بسیاری از
تواناییهای ادراکی ـ حرکتی ممانعت میکند .افزون بر این ،محیطی که امروزه کودکان در آن رشد
میکنند بهحدی پیچیده و خطرناك شدهاست که آنان را از موقعیتهایی که دارای حرکات و اطلاعات
ادراکی بسیاری هستند ،بازداشته میشوند (.)2
بازی اولین رفتار حرکتی است که کودکان علاقه دارند به آن بپردازند .از طریق بازی میتوان بهصورت
آموزش غیرمستقیم به بسیاری از اهداف اساسی تربیتی و رشدی رسید ( .)3ازآنجاییکه قابلیتهای
بالای حرکتی و جسمانی و اجرای روان و زیبای مهارتهای پیچیده در نوجوانی و جوانی ناشی از انجام
درست و بهموقع بازیهای دبستان میباشد ،انجام اینگونه فعالیتها منجر به رشد حرکتی بهینه و
مهارتهای بنیادی مطلوب در کودکان میشود که این امر نشاندهندۀ رابطۀ تنگاتنگ و متقابل میان
بازی و رشد مهارتهای حرکتی است ( .)4عدم توجه به زمینههای رشد حرکتی در کودکان موجب
ناکامی آنها در اجراهای آینده گردیده و این مسأله سبب دلسردی نوجوانان از اجرای فعالیتها خواهد
شد؛ ازاینرو ،برای جبران این عامل بهناچار میبایست به بازی و ورزشهایی روی آورد که در محیطی
محدود ،قابلاجرا بوده و توانایی جبران بیحرکتی را داشته باشند (.)5
مهارتهای ادراکی ـ حرکتی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد همهجانبه و پرورش استعدادهای
ورزشی و پیشرفت در ورزش و تربیتبدنی هستند ( .)6اصطلاح ادراکی ـ حرکتی بر تغییر و تفسیر
پاسخی که فرد به یک محرك میدهد دلالت میکند ( )7وازآنجاییکه پایه و اساس مهارتهای
حرکتی و ورزشی در اوایل کودکی شکل میگیرد و به تواناییهای ادراکی ـ حرکتی کودکان بستگی
دارد ،این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا ،عدم دستیابی به مراحل پیشرفته در اجرای
این مهارتها ،مشکلاتی را در رشد مهارتهای ثانویه در سنین بالاتر بههمراه خواهد داشت ( .)8فرایند
ادراك ،تنها دریافت اطلاعات حسی از محیط نمیباشد؛ بلکه فرایندی کامل و پیچیدهتر است که در
آن اطلاعات محیطی با اطلاعات قبلی در حافظه موردمقایسه و بررسی قرار میگیرد و با سوابق پیشین
تطبیق داده میشود .باید توجه نمود ازآنجاییکه رشد بیشینۀ ادراك در دوران پیش از دبستان و
دبستان روی میدهد ،برنامههای حرکتی برای تأثیرگذاری و تسهیل این فرایند طراحی میشود .این
رویکرد با توجه به رابطۀ متقابل حرکت و ادراك در دوران اولیۀ زندگی مطرح شده است ( .)9این
موضوع که انسان مهارتهای ادارکی را به ارث میبرد و یا درطول زمان میآموزد ،توجه بسیاری از
دانشمندان علوم رفتاری را بهخود جلب نموده است .دراینمیان ،عدهای بر نقش کامل طبیعت و برخی
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بر نقش کامل تربیت تأکید کردهاند .بااینوجود ،از دیدگاه شناختی ،هر دو عامل طبیعت و تربیت بر
ادراك انسان تأثیر میگذارند (.)2
مطالعات بسیارى نشان دادهاند که ورزش و فعالیتهاى بدنى باعث بهبود مهارتهای ادارکی ـ حرکتی
در انسان مىشود؛ برایمثال ،پلامن )2008( 1و فیدوا و سویون )2011( 2به بررسی تأثیر فعالیت بدنی
بر عملکردهای شناختی و ادراکی ـ حرکتی پرداختند و نشان دادند که ورزش و فعالیتهای بدنی،
اثرات مثبت و قابلتوجهی بر موفقیت ادراکی ـ حرکتی کودکان داشته است ( .)10،11همچنین،
امینی ( )2006در پژوهش خود تأثیر دو نوع برنامۀ تمرینی منتخب بر هماهنگی چشم ـ دست
دانشآموزان پسر پایۀ اول ابتدایی را موردبررسی قرار داد و گزارش کرد که فعالیت بدنی باعث بهبود
هماهنگی چشم ـ دست میشود ( .)12از پژوهشهای اخیر که به بررسی تأثیر انواع مختلف فعالیت
بدنی بر مهارتهای ادراکی ـ حرکتی پرداختهاند ،میتوان به مطالعات پی 3و همکاران (،)2008
المبرگ و دیشنز ،)2010( 4چانگ 5و همکاران ( ،)2012قلیچپور و همکاران ( ،)2013هلوایک 6و
همکاران ( )2014و لی 7و همکاران ( )2015اشاره کرد (18ـ .)13نتایج پژوهش قلیچپور و همکاران
( )2013نشان داد که برنامۀ تمرینی طرح طناورز موجب پیشرفت در هماهنگی چشم ـ دست
دانشآموزان پایۀ چهارم ابتدایی شده است .افزونبراین ،لی و همکاران ( )2015عنوان نمودند که یک
دوره تمرینات بدنی رزمی موجب بهترشدن هماهنگی چشم ـ دست در سالمندان میشود.
از جمله تمریناتی که برای بهبود مهارتهای ادارکی ـ حرکتی میتوان به اجرا گذاشت ،بازی
لیوانچینی 8است که از چیدمان و جمعکردن لیوانها براساس یک دستورالعمل خاص صورت میگیرد.
این ورزش بهواسطۀ استفادۀ همزمان هر دو دست ،بهترین کارکرد را برای افزایش تمرکز ،سرعت
حرکت و استفادۀ همزمان از هر دو نیمکرۀ مغز و بدن فراهم میکند و زمان واکنش را تا  30درصد
کاهش میدهد ( .)19ابداع این بازی به اوایل دهۀ ( )1980در آمریکا بازمیگردد و بهطور رسمی
فعالیت خود را در سال ( )1995میلادی آغاز نموده است .شروع این ورزش در ایران نیز بهمن ماه
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سال ( )1388بوده است که از سال ( )1390در سطح ملی تحتنظر فدراسیون ورزشهای همگانی
فعالیت میکنند.
مطالعات صورتگرفته تابهامروز به تأثیر مثبت بازی لیوانچینی بر عملکرد حرکتی افراد اشاره نمودهاند.
دراینراستا ،هارت 1و همکاران ( )2005به بررسی اثر ورزش لیوانچینی بر تکالیف زمانبندی 69
کودك پایۀ دوم و چهارم ابتدایی ( 38پسر و  31دختر) پرداختند و فعالیت الکتریکی هر دو قسمت
مغز را موردآزمایش قرار دادند و بر تأثیر بازی لیوانچینی بر عملکرد هر دو قسمت مغز صحه گذاشتند
( .)20علاوهبراین ،استیفنز 2و همکاران ( )2009تأثیر بازی لیوانچینی را بر هماهنگی چشم ـ دست،
زمان واکنش و مهارت دستخطنویسی  42دانشآموز پسر و دختر موردبررسی قرار دادند .نتایج نشان
داد که  14هفته بازی لیوانچینی بر زمان واکنش کودکان تأثیر چندانی نداشته است؛ اما دیگر
مهارتهای روانی ـ حرکتی و دستخطنویسی آنها را ارتقا بخشیده است ( .)21همچنین ،لی 3و
همکاران ( )2011در پژوهشی به تأثیر مثبت فعالیت لیوانچینی بر رشد مهارت حرکتی  80نفر از
دانشآموزان پسر و دختر پایۀ دوم ابتدایی اشاره نمودند ( .)22نتایج پژوهش زارعیان و دلاوریان
( )2014نیز نشان داد که بازی لیوانچینی میتواند باعث بهبود مهارتهای حرکتی ظریف ،سرعت
حرکت ،کنترل بینایی حرکتی ،هماهنگی چشم ـ دست و چالاکی دست و انگشتان کودکان هشت تا
 10سال مبتلا به سندرومداون گردد (.)23
بهطورکلی ،توانایی حرکتی برای عملکرد مؤثر و کارامد فرد در حیطههای یادگیری روانی ـ حرکتی،
شناختی و عاطفی بسیار ضروری است؛ ازاینرو ،برخورداری کودکان از یک زمینۀ غنی و استوار از
تجربههای ادراکی ـ حرکتی بهعنوان پایهای برای یادگیریهای آموزشگاهی اهمیت بهسزایی دارد (.)9
ازآنجاییکه مداخلات بازی لیوانچینی میتواند پردازش مرکزی و یکپارچهسازی ادراکی ـ حرکتی
کودکان را تسهیل بخشد ()22؛ بنابراین ،مشخصشدن تأثیر این فعالیت بر مهارتهای ادراکی ـ
حرکتی کودکان در مطالعات مختلف ضروری بهنظر میرسد .از جمله مهارتهای ادراکی ـ حرکتی
لازم برای ایجاد حرکات مناسب ،هماهنگی چشم ـ دست و زمان واکنش میباشد .هماهنگی چشم ـ
دست عبارت است از توانایی فرد در تشخیص و انتخاب یک طرح یا شی از اشیای پیرامون و
هماهنگکردن درك بصری شی با حرکات دست ( .)16ازسویدیگر ،به فاصلۀ زمانی بین ارائۀ محرك
تا اولین تغییر در الکترومیوگرافی و حرکت اندام ،زمان واکنش یا زمان عکسالعمل گفته میشود (.)24
با توجه به آنچه گفته شد ،این پژوهش سعی دارد به بررسی علمی تأثیر بازی لیوانچینی بر هماهنگی
چشم ـ دست و زمان واکنش کودکان دبستانی بپردازد.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی بوده و در گروه پژوهشهای کاربردی قرار دارد که با دو
گروه آزمایش و کنترل همراه با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون اجرا شده است .جامعۀ آماری پژوهش
را دانشآموزان پسر مقطع سوم ابتدایی شهر تهران تشکیل دادند .آزمودنیها شامل  34کودك با دامنۀ
سنی 9ـ 8سال بودند که بهروش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .شایانذکر است که آزمودنیها
بهلحاظ سلامت جسمانی و روانی نرمال بودند .پس از تکمیلنمودن پرسشنامۀ اطلاعات شخصی،
آزمودنیها براساس نمرات پیشآزمون به دو گروه  17نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند .بهمنظور
اندازهگیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامۀ اطلاعات فردی ،ست لیوانچینی ،تست پوردوپگ بورد1
و دستگاه زمان واکنش استفاده گردید .تست پوردو پگبورد که برای اندازهگیری مهارتهای دستی و
هماهنگی چشم ـ دست بهکار میرود ،از یک صفحۀ چوبی تشکیل شده است که روی آن دو ردیف
15تایی سوراخ بهشکل " "Lو بهصورت قرینه قرار دارد .علاوهبراین ،سه مخزن در پایین این صفحۀ
چوبی وجود دارد که در یکی از آنها میله ،در دیگری واشر و در سومی استوانۀ سوراخدار (از هریک
 30عدد) قرار دارد .آزمودنی باید با سرعت هرچه بیشتر جاگذاری میله ،واشر و استوانهها را بهترتیب
انجام دهد .پایایی این تست چندین مرتبه موردبررسی قرار گرفته است؛ بهعنوانمثال،
هاردین )2002(2با سه مرتبه آزمون این تست ،پایایی آن را در خردهآزمونهای مختلف بین  82تا
 91درصد بهدست آورد .روایی و پایایی بهدستآمده برای این آزمون در ایران توسط مهدیزاده و
همکاران ( )2010بالای ( )0/9گزارش شده است ( .)25برای اجرای این تست آزمودنی باید روی
صندلی نشسته و در یک موقعیت روانی و محیطی مناسب درمقابل میزی که تست بر روی آن قرار
دارد بنشیند؛ بهصورتیکه تسلط لازم را بر تست داشته باشد .روش نمرهدهی در این آزمون برمبنای
اندازهگیری مدتزمانی است (با استفاده از کرنومتر) که طول میکشد تا چیدمان مهرهها تمام شود.
برای اندازهگیری زمان واکنش از دستگاه زمانسنج واکنش اتوماتیک 3ساخت شرکت روانسنجی سینا
استفاده شد .این دستگاه مجهز به نمایشگری است که تمامی عملکردهای دستگاه از طریق آن نمایش
داده میشود .علاوهبراین ،این دستگاه دارای سه محرك صوتی و سه محرك نوری بوده و برای اجرای
آزمایشهای سنجش زمان واکنش ساده ،انتخابی و افتراقی مناسب است و کلیۀ عملکردهای دستگاه
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و زمان در آن با دقت هزارم ثانیه روی السیدی 1نمایش داده میشود .شایانذکر است که امکان
پاسخدهی در این دستگاه بهصورت دست یا پدال پایی وجود دارد .روایی ملاکی این آزمون در ایران
( )0/71و اعتبـار آن ( )0/75گزارش شده است ( .)26در این پژوهش سنجش زمان واکنش بهصورت
زمان واکنش ساده (پاسخ به یک محرك نوری با هر دو دست بهصورت همزمان) انجام گرفت .برای
آشنایی آزمودنی با روش آزمایش و چگونگی ارائۀ محركها ،در شروع کار تعدادی محرك بهصورت
آزمایشی ارائه گشت تا از تفهیم روش کار به آزمودنی اطمینان حاصل شود.
بهمنظور اجرای برنامۀ مداخلهای پژوهش از ست لیوانچینی استفاده گردید .این ست شامل 12
لیوان مخصوص است که طوری ساخته شدهاند که در یکدیگر گیر نمیکنند .در کف لیوانها
سوراخهایی برای جابهجایی هوا وجود دارد که به سرعتبخشیدن در جریان بازی کمک میکند .باید
عنوان نمود که برای سهولت در انجام بازی ،صفحهای فومی در زیر لیوانها گذاشته میشود که متشکل
از یک ورق لاستیکی با روکش پارچهای بوده و با دو سوراخی که در آن ایجاد شده است ،میتوان تایمر
را به آن وصل نمود .ازسویدیگر ،نوعی زمانسنج برای ثبت رکورد به مت متصل میشود .برای اجرای
این بازی ابتدا فرد باید این لیوانها را بهصورت برعکس و در هرمهاىسه ،شش ،سه بچیند .سپس،
آنها را بهصورت دو دستۀ ششتایى جمع کند تا بهسرعت بتواند در مرحلۀ دوم ،دو هرم ششتایى
بسازد و بههمینترتیب ،در مرحلۀ سوم هر  10تایى را ایجاد کند و سپس ،لیوانها را به حالت اول
دربیاورد .ذکر این نکته ضرورت دارد که چیدن و جمعکردن این لیوانها با دو دست انجام مىشود.
پس از انتخاب آزمودنیها ،بهمنظور کنترل متغیرهای احتمالی مزاحم ،همگنسازی بهروش
تصادفیسازی انجام گرفت .در این روش بهصورت قرعهکشی براساس اسامی ،آزمودنیها بهطور تصادفی
به دو گروه تقسیم شدند .بهمنظور اطمینان بیشتر از تصادفیسازی نمونهها در دو گروه کنترل و
آزمایشی ،هم انتخاب افراد و هم تعیین گروهها بهصورت تصادفی انجام شد .در مرحلۀ بعد ،پیشآزمون
هماهنگی چشم ـ دست و زمان واکنش از هر دو گروه بهعمل آمد .پس از اجرای پیشآزمون ،آموزش
و اجرای بازی لیوانچینی در گروه آزمایش بهصورت انفرادی و یا بهصورت گروههای دو یا سهنفره در
محیط یکی از مدارس تهران انجام شد.
تمرینات لیوانچینی شامل  16جلسه تمرین بود که در مدت چهار هفته بهصورت چهار جلسۀ 45
دقیقهای در هفته اجرا گردید .بدینصورت که در هر جلسه  10دقیقه گرمکردن دست ،مچ و انگشتان
انجام میشد ،پس از آن  30دقیقه تمرین اصلی صورت میگرفت و درنهایت ،پنج دقیقه سردکردن
انجام میشد .جلسۀ اول این دوره از تمرینات به معرفی بازی لیوانچینی اختصاص داشت؛ در جلسات
دوم و سوم چگونگی گرفتن لیوان در دست و نحوۀ چیدمان و جمعکردن آنها شرح داده شد؛ در
)1. Liquid Crystal Display (LCD
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جلسات چهارم تا هشتم روش بازی سه -سه -سه آموزش داده شد؛ در جلسات نهم و دهم روش سه-
شش -سه شرح داده شد؛ در جلسات یازدهم تا شانزدهم بازی بهصورت کامل آموزش داده شد و
تمرین اجرا گردید .پس از انجام جلسات تمرینی ،کلیۀ آزمودنیها در شرایط مشابه پیشآزمون ،تست
پوردو پگبورد و زمانسنج واکنش را برای پسآزمون اجرا نمودند.
بهمنظور تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف
مشخصات دموگرافیک استفاده شد .آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف نیز بهمنظور تعیین نرمالبودن
توزیع دادهها بهکار رفت .همچنین ،آمارۀ لون جهت بررسی تجانس واریانسها مورداستفاده قرار گرفت
و از آزمون تجزیهوتحلیل کوواریانس جهت بررسی فرضهای پژوهش استفاده گردید .شایانذکر است
که کلیۀ عملیات آماری از طریق نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخۀ  21انجام گرفت و سطح معناداری
معادل ( )P≤0.05در نظر گرفته شد.
نتایج
نتایج بررسی آمار توصیفی سنجش متغیرهای هماهنگی چشم ـ دست و زمان واکنش ساده در جدول
شمارۀ یک نشان داده شده است.
جدول 6ـ نتایج آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
متغیر
پیشآزمون هماهنگی چشم ـ دست
پیشآزمون زمان واکنش
پسآزمون هماهنگی چشم ـ دست
پسآزمون زمان واکنش

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

34
34
34
34

142
0/245
125
0/248

240
0/505
227
0/432

177744
0/366
160/85
0/346

انحراف
معیار
24/733
0/058
23/347
0/048

واریانس
613/709
0/003
545/009
0/002

بهمنظور بررسی اثر بازی لیوانچینی بر متغیرهای هماهنگی چشم ـ دست و زمان واکنش از آزمون
تحلیل کوورایانس استفاده شد؛ بدینشکل که ابتدا پیشفرضهای مربوط به آزمون تحلیل کوواریانس
شامل :نرمالبودن توزیع دادهها ،خطیبودن توزیع دادهها ،همگنی واریانسها ،همسانبودن شیب
رگرسیونی و اعتبار ابزار اندازهگیری متغیر کوورایانس موردبررسی قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود
که تخطی از این پیشفرضها رخ نداده است .همانگونه که در جدول شمارۀ دو مشاهده میشود،
پس از تعدیل نمرات پیشآزمون نمرات هماهنگی چشم و دست ،تفاوت معناداری بین نمرات
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پسآزمون هماهنگی چشم و دست در دو گروه وجود .ضریب اثر بهدستآمده نشاندهندۀ اثر نسبتاً
ضعیف متغیر مستقل بر متغیر وابسته بود.
جدول 9ـ نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متغیر هماهنگی چشم ـ دست
گروه آزمایش
مقادیر پیشآزمون
خطا
مجموع کل

میانگین مجذورات

درجۀ آزادی

F

P

1924/410
7022/999

1
1
31
33

6/505
23/740

0/016
0/001

P<0.05

همانگونه که در جدول شمارۀ سه مشاهده میشود ،پس از تعدیل نمرات پیشآزمون در متغیر زمان
واکنش ،تفاوت معناداری بین نمرات پسآزمون زمان واکنش در دو گروه کنترل و تجربی وجود نداشت

(.)P<0.05
جدول 9ـ نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متغیر زمان واکنش
گروه آزمایش
مقادیر پیشآزمون
خطا
مجموع کل

میانگین مجذورات

درجۀ آزادی

0/005
0/009
0/002

1
1
31
34

F
2/364
4/470

P
0/055
0/43

P<0.05

درمجموع ،نتایج نشان داد که بازی لیوانچینی تأثیر معناداری بر متغیر وابستۀ زمان واکنش نداشته
است؛ اما تأثیر آن بر متغیر هماهنگی چشم ـ دست معنادار بود.
بحث و نتیجهگیری
تواناییهای ادراکی ـ حرکتی و رشد بههنجار آنها با نسبتهای متفاوت تحتتأثیر وراثت و محیط
قرار دارند .یکی از عوامل محیطی مهم در رشد این تواناییها ،فراهمبودن فرصتهای یادگیری و
محیطهای فعال برای کسب تجربیات ادراکی ـ حرکتی در دورههای حساس رشدی؛ بهویژه دوران
کودکی است ( .)26تجربههای حرکتی کسبشده در سنین اولیه ،پایههای اصلی تکامل ادراکی ـ
حرکتی فرد را تشکیل میدهند .پژوهشها نشان دادهاند که یادگیریهای اولیه در یادگیریهای بعدی
زندگی اثر مثبتی دارند .ادراك از همان ابتدا تحتتأثیر حرکت قرار میگیرد و حرکت نیز بهنوبۀ خود
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بر اداراك تأثیر میگذارد ( .)27افزونبراین ،یادگیری در سنین کم اغلب از طریق بازی حاصل میشود؛
بنابراین بازی ،تمرین و تجربه در این سنین از اهمیت بسیاری در ارتباط با رشد مهارتهای حرکتی
برخوردار میباشد ( .)28با توجه به این موضوع ،هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی لیوانچینی
بر رشد ادراکی ـ حرکتی در مهارتهای هماهنگی چشم ـ دست و زمان واکنش کودکان هشت تا نه
سالۀ دبستانی بود.
نتایج نشان داد که دانشآموزان گروه آزمایش بهطور معناداری در هماهنگی چشم ـ دست پیشرفت
داشتهاند؛ درصورتیکه در دانشآموزان گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نگردید .این امر حاکی
از آن است که بازی لیوانچینی بر هماهنگی چشم ـ دست کودکان تأثیر داشته است .هماهنگی چشم
ـ دست زمانی رخ میدهد که کودك بتواند میان آنچه که میبیند با حرکت اعضای بدن؛ بهویژه حرکات
دستها هماهنگی ایجاد کند .کاهش فعالیت حرکتی دراینزمینه مانع سازماندهی حرکتی بنیادی
کودکان میشود ()18؛ بنابراین ،نتایج بهدستآمده از این پژوهش درمورد هماهنگی چشم ـ دست با
نتایج دیدگاه سیستمهای پویا سازگار میباشد .این رویکرد بیان میکند که علاوهبر وراثت ،محیط نیز
نقش مهمی را در فرایند رشد بازی میکند؛ اما این امر با دیدگاه بالیدگی همراستا نمیباشد؛ زیرا
براساس آن ،رشد حرکتی ناشی از وراثت است و تحتتأثیر محیط قرار نمیگیرد (.)29
مطالعات بسیاری در ارتباط با تأثیر اجرای برنامههای تمرینی مدون بر رشد مهارتهای دستکاری و
مهارتهای چشم ـ دست کودکان انجام شده است .بهطورکلی ،نتایج این مطالعات حاکی از مثبتبودن
تأثیر تمرین بر هماهنگی چشم ـ دست میباشد؛ بهعنوانمثال ،قلیچپور و همکاران ( )2013به بررسی
تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی بر هماهنگی چشم ـ دست  60دانشآموز پسر پایۀ چهارم ابتدایی
پرداختند و به تأثیر مثبت مداخلات تمرینی بر پیشرفت هماهنگی چشم ـ دست این افراد صحه
گذاشتند ( .)16هلوایک و همکاران ( )2014نیز در پژوهش خود با بررسی  22مرد جوان و  24مرد
سالمند نشان دادند که فعالیت بدنی موجب تسهیل اجرای مهارتهای هماهنگی چشم ـ دست خواهد
شد ( .)17همچنین ،در بررسی اثرات تمرین لیوانچینی ،آدرمن 1و همکاران ( )2004پژوهشی را با
عنوان "تأثیر بازی لیوانچینی بر هماهنگی چشم ـ دست و زمان واکنش دانشآموزان پایۀ دوم" انجام
دادند .در این پژوهش که مهارتهای ادراکی ـ حرکتی  24پسر و  18دختر پایۀ دوم آزموده شد،
عنوان گردید که یک دوره تمرینات لیوانچینی بر پیشرفت هماهنگی چشم ـ دست تأثیر دارد ()19؛
ازاینرو ،یافتههای این پژوهش در بعد هماهنگی چشم ـ دست با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی
1. Udermann
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دارد .آپرو )2009( 1نیز با ارزیابی پیشرفتهای کلی بهدستآمده از بازی لیوانچینی توسط
دانشآموزان هفت تا  11ساله نشان داد که نهتنها هماهنگی چشم ـ دست و مهارتهای حرکتی
ظریف؛ بلکه مهارتهایی مانند دستخطنویسی و هماهنگی حرکتی عمومی آنها نیز پیشرفت داشته
است ( .)30افزونبراین ،یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش هارت و همکاران ( ،)2005لی و
همکاران (2011؛  )2014و زارعیان و دلاوریان ( )2014همراستا بود .تمامی این مطالعات بیانگر
مؤثربودن تمرینات لیوانچینی بر مهارتهای حرکتی کودکان میباشند ()20،22،23،31؛
بهعنوانمثال ،لی و همکاران ( )2011با اجرای  12هفته بازی لیوانچینی (در هر جلسه  15دقیقه)
بر روی  80دانشآموز پایۀ دوم نشان دادند که بازی لیوانچینی ،پردازش مرکزی و یکپارچهسازی
ادراکی ـ حرکتی کودکان را تسهیل میکند (.)22
یافتۀ دیگر پژوهش نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در ثبت زمان واکنش ساده تفاوت
معناداری وجود ندارد .این امر حاکی از آن است که  16جلسه تمرینات لیوانچینی بر زمان واکنش
سادۀ کودکان تأثیری نداشته است .باید عنوان نمود که زمان واکنش به فاصلۀ زمانی بین ارائۀ
غیرمنتظرۀ محرك تا شروع پاسخ اطلاق میگردد و این قابلیت همواره بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر
آمادگیهای حرکتی و مهارتهای ورزشی مدنظر بوده است؛ بهطوریکه در بسیاری از مواقع نقش
تعیینکنندهای را در موفقیت یا عدم موفقیت فرد ایفا میکند ( .)32در بررسی اثر تمرین بر زمان
واکنش ،گروهی از پژوهشگران آن را قابلیتی ارثی میدانند و بر این باور هستند که عوامل محیطی،
کمتر بر زمان واکنش تأثیر میگذارند؛ درحالیکه گروهی دیگر از پژوهشگران معتقد هستند که زمان
واکنش را میتوان در اثر تمرین و تکرار پیشرفت داد ( .)33در این ارتباط ،در پژوهشی که آدرمن و
همکاران ( )2004در آن به بررسی تأثیر بازی لیوانچینی بر زمان واکنش دانشآموزان پایۀ دوم
پرداختند ،نشان دادند که یک دوره تمرینات لیوانچینی بر پیشرفت زمان واکنش تأثیر دارد؛ ازاینرو،
نتایج آن با یافتههای پژوهش حاضر در رابطه با زمان واکنش مغایر میباشد .همچنین ،در پژوهشی
دیگر استیفنز و همکاران ( )2009نشان دادند که تأثیر  14هفته بازی لیوانچینی روزانه بهمدت 15
دقیقه بر زمان واکنش (ساده ،افتراقی و انتخابی) کودکان پایۀ دوم ابتدایی تأثیر چندانی ندارد؛ اما
دیگر مهارتهای روانی ـ حرکتی و دستخطنویسی آنها را ارتقا میدهد ()21؛ بنابراین ،نتایج
بهدستآمده از این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر همخوان میباشد .نتایج متناقض بهدستآمده
درمورد زمان واکنش میتواند ناشی از تفاوت در نوع و سطح اجرای تکالیف لیوانچینی و ابزار
اندازهگیری زمان واکنش باشد .علاوهبراین ،در این پژوهش تنها زمان واکنش ساده موردسنجش قرار
گرفت و دو نوع دیگر آن (زمان واکنش افتراقی و انتخابی) ارزیابی نگردید .برمبنای مطالعات ،زمان
1. Aparo

46

تاثیر بازی لیوانچینی بر مهارتهای ادراکی ...

واکنش ساده تکلیفی است که در آن تنها یک محرك و یک پاسخ مربوط به آن وجود دارد و کافی
است که شخص پاسخدهنده بهمحض دریافت محرك ،تنها پاسخ موجود را ارائه دهد ( .)32براساس
این یافتهها ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای اویس و اسپینکر ،)2001(1کیدا 2و همکاران ( )2005و
زمکوا و هامار )2014( 3همراستا است؛ تمامی این مطالعات به معنادارنبودن تأثیر مداخلات تمرینی
بر زمان واکنش ساده صحه گذاشتهاند (36ـ.)34
بهطورکلی ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بازی لیوانچینی باعث افزایش هماهنگی چشم ـ
دست کودکان دبستانی 9ـ 8ساله میشود؛ اما بر بهبود زمان واکنش تأثیر چندانی ندارد؛ لذا ،با عنایت
به اهمیت موضوع و با توجه به مطالعات و نتایج بهدستآمده دراینزمینه که بیانگر مناسببودن
مداخلات بازی لیوانچینی درجهت بهبود مهارت ادراکی ـ حرکتی میباشد ،لازم است مطالعات
بیشتری درخصوص تأثیر این فعالیت بر دیگر جنبههای مهارتهای حرکتی کودکان و دیگر افراد
جامعه صورت گیرد .همچنین ،پیشنهاد میشود بهمنظور بالابردن سطح آموزش کودکان دبستانی،
بازی لیوانچینی برای ارتقای مهارتهای ادراکی ـ حرکتی در برنامۀ ورزشی این کودکان گنجانده
شود .قابلذکر است که در پژوهش حاضر ،کنترل بسیاری از عوامل مانند میزان استراحت آزمودنیها
در طول روز ،عوامل مخل روانی مانند استرس و اضطراب طی انجام آزمونها ،اثرات ژنتیکی و اصل
تفاوتهای فردی در تأثیرپذیری از تمرین در بین آزمودنیها با محدودیتهایی همراه بود.
پیام مقاله :با توجه به اثربخشی بازی لیوانچینی بر ارتقای سطح هماهنگی چشم ـ دست کودکان
دبستانی بهنظر میرسد که لازم است آموزشوپرورش و مراکز آموزشی و توانبخشی کودکان از تمرینات
این بازی در برنامههای روزمره استفاده نمایند که برای تحقق این امر ،پیش از هر چیز لازم است نحوۀ
اجرا و تمرینات این بازی به معلمان و مربیان کودکان آموزش داده شود.
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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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