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Abstract 
The aim of this study was to compare the effectiveness of active video games and basic 

sports games on the development of motor skills in fourth grade male students in Ahvaz. 

The method of the present study was quasi-experimental with pretest-posttest design with 

control group. The statistical population of this study included all 10-year-old boys in 

primary schools in Ahvaz, 60 of whom were selected by the convenience sampling and 

randomly divided into three groups of 20, i.e., action video game, basic sports game, and 

control (inactive video). The instrument used in this study was the Bruininks-Oseretsky 

motor proficiency test, version 2. Participants performed the pre-test Bruininks-Oseretsky 

Skills Test 2. Then, the action video games group with the Xbox 360 Kinect and the basic 

sports games practiced with skills of locomotion and object control in 5 steps for 8 weeks, 

twice a week and 30 minutes per session. The control group also practiced inaction video 

games under the full supervision of the examiner. At the end of the training sessions, post-

test of Bruininks-Oseretsky motor proficiency test, version 2 was performed. The results 

showed that both groups of action video and basic sports had a significant effect on the 

development of perceptual motor skills compared to the control group. However, no 

difference was observed between the two experimental groups. Based on the findings of 

this study, it is possible to use both basic sports and action video methods, or a 

combination of both methods in the absence of suitable environmental conditions for 

motor development. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
The aim of this study was to compare the effect of action video games and basic 

sport games on perceptual-motor development in students. Early perceptual-

motor development occurs during the pre-school and elementary years (1). It is 

important to pay attention to perceptual-motor development in this age group. One 

way to increase growth in this period is to play games. Basic sports games are the 

basic motor skills that children learn through playing and doing exercise, and their 

beneficial effects on children's development have been proven in numerous 

studies (2-5). Additionally, due to apartment living, another type of games called 

action video games has been studied by researchers and the effects of these kinds 

of games have also been shown to be beneficial (4-6). Research on comparisons 

between these two types of games is limited. Therefore, the present study aimed 

to compare the effects of these two games. 

 

Materials and Methods 
The present study is quasi-experimental research with pretest-posttest design with 

control group. The sample consisted of sixty 10-year-old students and was divided 

into three groups (video games, basic sports games, and control). This study used 

the Bruininks-Oseretsky Motor Proficiency Test, version 2, to assess perceptual-

motor skills. Also, the Xbox 360 Kinect was used for the action video group. 

Initially, the Bruininks-Oseretsky Motor Skills pre-test (second edition) was 

administered on all participants. The experimental group received X-Box Kinect 

video game intervention for 8 weeks, twice a week and 30 minutes per session (16 

sessions in total) (7). The game included Bubble Balance, Obstacle Running, Ski 

Jumping and Kung Fu. The basic game-training program method consisted of 5 

important steps. These steps included warming up, reviewing previous skills, 

direct new skill training, practicing new skills, and free play. Each session focused 

on teaching a core skill. Of course, the skills learned earlier were integrated. Skills 

taught included locomotion skills (running, hopping, leaping, etc.) and object 

control skills (throwing, catching, shooting, etc). The duration of training was 

similar to the active video group at 8 weeks, 2 days a week and 20 minutes (4). 

Post-test Bronnicks-Ozertsky Motor Skills Test (Second Edition) was 

administered on all subjects after the training sessions. Finally, after examining 

the normal distribution of data and equality of variances, to analyze the data, 

statistical tests of analysis of covariance with Bonferroni post hoc test were used. 
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Findings 
Before examining the research data, the hypotheses of normality (Shapirville 

Shapiro-Wilks test), equality of variances (Levene’s test) and homogeneity of 

regression slope were examined. The results of these tests indicate the 

confirmation of the relevant assumptions. The results of the analysis of covariance 

are presented below. Research groups on fine motor precision (P = 0.001, F = 

34.59), fine motor integrity (P = 0.001, F = 57.60), manual dexterity (P = 0.001, 

F = 57.78), lateral coordination (P = 0.001, F = 41/41), balance (P = 0.001, F = 

28.87), speed and agility (P = 0.001, F = 10.108), upper body coordination (P = 

0.001, F = 55.51), strength (P = 0.001, F = 58.05), and overall perceptual-motor 

score (P = 0.001, F = 288.57) had a significant effect. Besides, the significant 

differences between the research groups in the variables of fine motor precision 

(P = 0.001, F = 11.31), fine motor integration (P = 0.001, F = 26.77), manual 

dexterity (P = 0.001, / 43, F =10), lateral coordination (P = 0.001, F = 19.90), 

balance (P = 0.001, F = 17.97), speed and agility (P = 0.001, F = 23.58), upper 

body coordination (P = 0.001, F = 21.45) strength (P = 0.001, F = 12.65), and 

overall perceptual-motor score (P = 0.001, F = 12.65) were observed. To 

investigate the differences, Bonferroni post-hoc test was used. The results of this 

test showed that there is a significant difference only between the experimental 

and control groups; however, no significant difference was observed between 

action video game and basic sport game groups. The following diagram was 

provided to better represent the research information. In this diagram, the average 

of perceptual-motor variables in different groups and in the pre- and post-tests are 

shown. 
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Figure 1. Mean of perceptual - motor variables in different groups and stages 

 

Conclusion 
There is a significant difference between the effects of experimental groups on 

perceptual-motor variables with the control group (3, 8-12). The reason for the 

lack of differences between the experimental groups is the similar nature of the 

games played. Or it can be said that these games, unlike other video games, are 

more similar to reality, and it even accelerates the phenomenon of transfer to the 

real situation. Another interpretation can be found in the same training strategies 

in both games. Therefore, it can be noted that in the real situation, educators use 

educational strategies in intervention to improve skills, including demonstrations, 

explanations, signs, feedback, task correction, and factor manipulation (distance, 

object and target) (13).  These strategies can also be seen in video games. 

Therefore, it can be mentioned that video games can be considered as an 

alternative approach to real games. 
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 پژوهشی  لةمقا

ورزشی بر رشد   ۀهای پایهای فعال ویدئویی و بازیاثربخشی بازیۀ مقایس

 1 کالس چهارم ابتداییآموزان  در دانش حرکتیهای مهارت
 

 3، صادق نصری2، مرضیه باللی1مصطفی طاهری نسب

 

 تهران مرکز، تهران   دانشگاه آزاد اسالمی. دانشجوی دکتری رشد حرکتی،  1

 مسئول( ۀ  )نویسند   تهران مرکز، تهراندانشگاه آزاد اسالمی  . استادیار رفتار حرکتی،  2

 تهران   ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییشناسی،  . دانشیار روان3
 

28/04/1400تاريخ پذيرش:                                06/10/1399تاريخ دريافت:   
 

 چکیده 

های های پايه ورزشی بر رشد مهارتهای فعال ويدئويی و بازیحاضر، مقايسه اثربخشی بازی  پژوهشهدف  

-تجربی با طرح پیشنیمه،  پژوهشروش  .  بود  شهر اهواز  ابتدايیچهارم  مقطع    پسر  آموزاندر دانش  حرکتی

های شهر اهواز بودند  ساله دبستاندهکودکان پسر  همة  جامعه آماری  آزمون با گروه کنترل بود.  پس-آزمون

نفره  بیستگروه    سهطور تصادفی در  و بهشدند  گیری دردسترس انتخاب  صورت نمونهبه  هانفر از آن  60که  

ورزشی پايه  فعال،  )ويد  ويدئويی  کنترل  گرفتند.ئو  قرار  غیرفعال(  اين    شدهاستفاده  ابزار  ويی   ، پژوهشدر 

دوم   بروينینکآزمون  ويرايش  حرکتی  اجرایبوداوزرتسکی  -ستبحر  از  بعد  مهارتپیش  .  های آزمون 

اوزرتسکی،   و  باکسبرونینکس  ايکس  دستگاه  با  فعال  ويدئويی  با    360گروه  ورزشی  پايه  گروه  و  کینکت 

  دقیقه  30بار در هفته و هر جلسه    دوهفته،   هشتمدت  مرحله به  پنجدر   ء جايی و کنترل شیهجاب  هایمهارت

کردند بازی.  تمرين  نیز  کنترل  غیرفعال  گروه  ويدئويی  انتهای   باهای  در  دادند.  انجام  آزمونگر  کامل  نظارت 

هر ،  نشان داد . نتايج  شداجرا    دوماوزرتسکی ويرايش  -بروينینکسهای  مهارتآزمون  پسمرينی،  جلسات ت

گروه  در مقايسه با    حرکتیهای ادراکیهای پايه ورزشی بر رشد مهارتبازیهای ويدئويی فعال و  دو گروه بازی

ت  ، (P<0.05)  معنادار داشتند  تأثیر  کنترل . براساس (P>0.05)  مشاهده نشد  فاوتاما بین دو گروه تجربی 

در صورت    ، يا ترکیبی از هر دو شیوه  فعال  و ويدئويی  ورزشی  توان از هر دو شیوه پايهمی  پژوهشی اين  هايافته 

 رای رشد حرکتی بهره برد. ب نبودن شرايط محیطیفراهم

 آموزان.دانش های حرکتی، ازی پايه ورزشی، مهارتبازی ويدئويی فعال، ب واژگان کلیدی:

 
1. Email: mostafaa.t65@gmail.com 

2. Email: balalimarzie@gmail.com 

3. Email: s.nasri1342@gmail.com 
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 مقدمه 

عالوه دارد.  جنبه  چندین  انسانی  )شناخترشد  هوشی  حرکتی،  تغییرات  جسمانی،  تغییرات  و  بر  ی( 

های رشد انسانی مداوم هستند، تا زمانی که هرکدام  حیطه  ازآنجاکهدهد.  اجتماعی )عاطفی( نیز رخ می

توجه به (.  1ایم )ی نشناخته باشیم، خود را نشناختهخوبها ازجمله حیطه حرکتی را بهاز این حیطه

دوران کودکی مرحله مقدماتی  ای دارد.  خصوص کودکی اهمیت ویژهسنی به  یهارشد در تمامی دوره

دهد. توجه خاص به این که سنگ بنای اولیه دوران بعدی زندگی را تشکیل می  استزندگی هر فرد  

لحاظ   از  دوران  این  در  ذهنحرکتیافراد  می،  غیر  و  اخالقی  عاطفی،  روانی  تشکیل  ی،  ضامن  تواند 

ارگانیسمی،   محیطی، عوامل توسط است، رشد حال در که کودکی حرکتی  رفتار سالم باشد.  ایجامعه

 و تنها سرشتنه  که معتقدند شناسانروان  بیشتر (. امروزه2است ) گرفته  شکل ژنتیکی و  فیزیولوژیک 

اند.  تعامل باهم در پیوسته این دو و کنندمی ایفا  رشد به  دادنشکل در مهمی نقش دو  هر بلکه  تربیت،

 طریق  و از زندگی ابتدای در مغز ساختار ریزیپایهکه    کردند بیان گراسمن وفردریک   این،  عالوه بر

ایجاد سازی)فراهم محیطی شرایط ژنتیک، عوامل بین  پویای تعامل از  ایپیوسته همبه  مجموعة  یا 

،  در رشد کودک  ژنتیک  اثرات(. جدای از  4،  3)به نقل از    آیدبه دست می تجربه  و محیطی( محدودیت

دستکاری شرایط محیطی تجارب   توان با می  کهدر ارتقای رشد حرکتی کودکان    ثرؤم  هاییکی از روش

 خلق و  ایجاد تخیل برای  منبع  محیط بازی یک.  ، بازی استکردها فراهم  گسترده و غنی را برای آن 

  ویژهبههای رشد  بر تمامی جنبه تواندمی و  کندمی فراهم را آن مراحل و لوازم است، مشارکتی هایبازی

به هاییدیدگاه از یکی بگذارد. تأثیر کودکانحرکتی  جنبه    و محیط فرد، و ژنتیک از غیر که 

 دیدگاه ،کندمی معرفی رشد کننده درمنع یا کنندهعامل تسهیل عنوان به  را  محیطی سازهایفراهم

 های رفتاریآمایه  و ادراک  یکی بر که  دارد  وجود  متفاوت شاخة دو دیدگاه این  در  است. شناختیبوم

  عنوان به  گیبسون  هایدر پژوهش دارد. سروکار حرکتی هماهنگی و کنترل  با دیگری و دارد  تمرکز

 سازها»فراهم  :کندمی(. هیروز بیان  5)  شده است تأکید سازهابر فراهم ملع -ادراک دیدگاه پردازنظریه 

)به    کنند«می فراهم زنده موجود برای  و... در محیط مکان اشیاء، که  هستند عمل برای  هایی فرصت

نبودن شرایط بازی در محیط، عامل مهمی در رشد  بودن یا  توان گفت که فراهمن میبنابرای  (؛4نقل از  

 تجربیات  که  است  این  شناسی رشددر روان  اصلی اصول  از  یکی (. درهمین راستا،6)است  کودکان  

 حرکتی کودک رشد  خصوصبههای رشد  تمامی جنبه  بر شگرفی تأثیردر قالب بازی(    ویژهبه)  اولیه

 (. 7دارد )

  ؛یابدترین رفتار حرکتی است که کودک از طریق آن به نتایج مهمی دست میابتدایی  عنوانبهبازی  
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 استها و اجراهای ورزشی پیچیده  ای برای رسیدن به مهارترقهساده و ابتدایی، ج  های بازیزیرا انجام  

د آثار  شود. ازآنجاکه فقر حرکتی در دوران حساس رشدر رشد حرکتی می  جه باعث پیشرفتو درنتی

های  ها، تجربهگذارد، برای همه کودکان مهم است که در طول این دورهبر جای می  را  جبران ناپذیری

ها به کودکان فرصت خصوص به شکل بازی در محیط خود داشته باشند. این بازیحرکتی مفیدی به

توانایی می تا  ادراکیدهند  کنند،  های  تمرین  و  پاالیش  را  به  ب حرکتی  و  شوند  حاکم  خود  ر محیط 

)اناییتو کنند  اعتماد  خود  بنیادی  هایبازی  (.8های  حرکتی  مهارت  بر  مهارتمبتنی  همان  های  ، 

گیرند  را در قالب بازی و تمرین یاد می  ها کان آنپایه هستند که کود های  مهارتحرکتی بنیادی یا  

های حرکتی کودکان  مهارت  ها بر رشددهنده اثرات سودمند این نوع بازینشان  هاپژوهش  (. نتایج 9)

مبتنی بر  های  بازی،  ندنشان داد  1شده در این زمینه، کاستلو و وارنهانجام  پژوهش. در جدیدترین  است

لی کردن،  های حرکتی بنیادی )پریدن، لیمعناداری بر بهبود مهارت  تأثیر های حرکتی بنیادیمهارت

نمرات   ند،ددیگر نشان دا  پژوهش در    همکارانو    2. برمر (10)  کردن( کودکان داشتنددویدن، پرتاب

یابد  میافزایش معناداری    بنیادیهای حرکتی  واسطه مداخله مهارتان بههای حرکتی کودک مهارت

بین    ،خاطرنشان کردند  های حرکتی بنیادینیز درمورد اهمیت این مهارت  3ن تسودا و همکارا  .(11)

شده ارتباط معنادار  ها، با صالحیت بدنی ادراکواسطه تمرین آنبه  بنیادی ای حرکتی  هتبحر مهارت

ارتباط عمیق بین متغیرهای ادراکی و حرکتی در رشد  پژوهش. چنین  (12)  وجود دارد ی به وجود 

بنابراین زمانی که خزانه حرکتی پایه در دوران کودکی غنی باشد، افراد از نظر   ؛اشاره داردحرکتی  

شدن عمیق ادراکی به صالحیت و شایستگی بدنی خود دید مثبت دارند و چنین تفکری باعث جفت

به بررسی ابعاد    پژوهشگراندیگر،    یهاپژوهش. در  شودهای ورزشی میحرکت در بازیبین ادراک و  

زنگ  حرکتی دست یافتند.  ادراکی  هایمتغیرباره  دیگر فعالیت بدنی پرداختند و به نتایج سودمندی در

بر اثرگذاری بر بعد  عالوه  های ورزشیکه فعالیت  به این نتیجه رسیدنددر یک مقاله مروری    همکارانو  

. چنین نتایجی  (13)  شودمیمنجر  نیز  های شناختی در کودکان  های حرکتی به توسعه مهارتمهارت

( نیز به آن اشاره  13که در مقاله مروری زنگ و همکاران )  شده استدیگر نیز اثبات    ی هاپژوهشدر  

(  به دستیابی برای غنی محیط سازی، فراهمندنشان داد  نیز  و همکاران(. عربی  14-17شده است 

حرکتی به دستیابی  برای  کودکان بلکه  ؛نیست کافی کودکان   حرکتی شایستگی  به مطلوب رشد 

 ورزش   رسدمی نظر بهد.  بیاموزن را حرکتی بنیادی هایمهارت باید و دارند نیاز هدایت و راهنمایی

 
1. Costello & Warne 

2. Bremer 

3. Tsuda 
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 و در بر گیرد   را های حرکتی پایهمهارت بیشتر  تواندمی آن  ورزشی زمینه  نوع  به  توجه  با ژیمناستیک 

نشان    دیگر  پژوهش در  سادات عمارتی و همکاران  .  ( 18)  دهد افزایش را  حرکتی  شایستگی درنهایت  

 بر داریامعن آماری تأثیر نظر از ،معمول هایفعالیت در مقایسه با  دبستانی  منتخب  های، بازیدادند

 .  (19دارد )ها آزمودنیحرکتی د ادراکیو رش فوقانی اندام چاالکی  فوقانی، هماهنگی سرعت،

بازی وجود دارد که ، نوع دیگر  که به آن اشاره شد  های واقعی زندگیموقعیت  بربازی  اثرات  جدای از  

بازی    .اندهای ویدئویی فعالها، بازیاین بازیاند.  های مجازی شناخته شدههای واقعیتبازی  عنوانبه

از بازیئوید بدن امکان کنترل بازی را  ه به  ویی اشاره دارد ک ئهای ویدویی فعال به کالس جدیدی 

ارتباط برقرار بازیکنان از طریق حرکات کل بدن با بازی    دهد و به مهارت حرکتی درشت نیاز دارد.می

های  ها برخالف بازیاین نوع بازی  (. در 20،  21شود )انرژی می  باعث بهبود هزینه  امر  کنند و این می

های  ینات تناسب اندام یا سایر فعالیتمجازی، تمرهای  تحرک، افراد برای شرکت در ورزشمویدئویی ک 

د و فرد به  نبخشهای بدنی را بهبود میها سطح فعالیتبالقوه، این بازی  طوربه  کنند.تعاملی را اجرا می

ایش  یابد؛ همچنین خستگی حرکات مکرر بدنی را از طریق افزیزان کافی از انرژی مصرفی دست می م

-های ویدئویی فعال برای هدف مهارتاستفاده از بازی  (.22-24دهد )یلذت و بهبود پایبندی کاهش م 

در  و همکاران    1یه  (.25-29های مختلف نتایج متفاوتی داشته است )ای حرکتی بنیادی در جمعیته

و آمادگی جسمانی دارند و   ترکیب بدنبر ها اثرات مثبت که این بازی این نتیجه رسیدندی به پژوهش

تربیتمی تکمیل  برای  مدرسه  جایگزین  برنامه  یک  باشندتوانند  سنتی    -اسمیت.  (30)  بدنی 

بود معناداری  های ویدئویی به بهکه بازی   نتیجه رسیدند  این  ی بهپژوهشدر  و همکاران    2اینگلسمان 

بی آمادگی  قدرت،  کودکان  در  در  تعادل  و  چابکی  )می  منجرهوازی،  کو   ما.  (31شود  در  (  32)  3و 

بازی  پژوهش  که  دادند  نشان  متغیر هماهنگی چشمخود  افزایش  به  فعال  ویدئویی  در  - های  دست 

های پایه و ویدئویی فعال، نتایج نشان از سودمندبودن  اثربخشی بازیباره  . درشودمیمنجر    کودکان

های حرکتی پایه و ه مقایسه بین بازیدر داخل کشور در حوز  ها پژوهش.  دارد  تمرینی این دو متغیر  

این  اندویدئویی فعال کم ، سلطانی و همکاران به مقایسه دو شیوه بازی ویدئویی فعال و  زمینه. در 

گروه    ها فقط با ر بین این دو مداخله بود و تفاوتتفاوت معنادانبود    دهنده سنتی پرداختند. نتایج نشان

این است که در (  33سلطانی و همکاران )  پژوهشبا    پژوهش حاضر. تفاوت  (33)  کنترل معنادار بود

کودکان عادی بودند.   پژوهش حاضراز جامعه دارای اختالل استفاده شده بود و جامعه  ها  مطالعه آن

 
1. Ye 

2. Smits-Engelsman 

3. Ma & Qu 
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  بهتری نترل عملکرد  گروه ک  در مقایسه باگروه واقعی و ویدئویی فعال  ،  نشان دادند  گندمانی و همکاران

تمرین واقعی در مراحل یادداری و انتقال نمرات   در مقایسه با اما گروه بازی ویدئویی فعال    ،داشتند

گندمانی و همکاران  پژوهش با پژوهش حاضر . تفاوت  (34به دست آوردند )در مهارت دارت  یشتریب

آزمودنی  هااین است که آن   (34) اتیسماز  استفاده کردند و    در  های  تکلیف متفاوت )پرتاب دارت( 

یادگیری مهارت حرکتی در مراحل یادداری و انتقال بود که هدف    ، هدفها  آن  پژوهش همچنین در  

که   وجود داردا سه گروه  بزمون  آزمون و پس آ طرح پیش حاضر    پژوهش . در  یستنپژوهش حاضر  

   شود. ی بررسی میهای حرکتمهارت

ایی کودکان و تحرک بدنی فراهم  جهبرای جاب  هزینهروش نسبتاً کم  ، های ویدئویی فعالبازی  بنابراین

ی کودکانی که در شرایطی  ، این امر برادنثر و ایمن باشؤشده ماگر مداخالت درنظر گرفته  .دنکنمی

خواهد  آل  ، ایدهها وجود داردتوجهی برای مشارکت آن  درخورمحیطی  کنند که موانع زیستزندگی می 

م  توانند در فضاهای داخلی ایمن تنظیم شوند و هیچ نظارت گرانی الزمی  های تمرینییرا برنامه؛ زبود

 حتی ممکن است باعث افزایش رضایت شود؛ زیرا بسیاری از  ویدئویی فعال های. همچنین بازیستنی

با توجه به دید منفی    ،ایناند. جدای از  را انجام نداده  های ویدئوییکودکان قبالً هرگز این نوع بازی

به   بازی ویدئویی وجود    هایبازیکه  نوع  این  از طرف دیگر  و  بازیدارد  از    هایها، کالس جدیدی 

است، بنابراین با وجود چنین  شده  متعددی اثبات    هاپژوهشر  دها  مثبت آن  تأثیراتو    هستندویدئویی  

ن زمینه را ضروری  در ای  هاپژوهشها وجود دارد، انجام  مثبت و منفی که سر راه این بازی های چالش

می نشان  حساس  بازیو  همچنین  مهارتهای  دهد.  بر  بازی حرکتی    هایمبتنی  قالب  در  ،  بنیادی 

-و موفقیت ورزشی آینده در فرصت  اند های حرکتی در دوران کودکیترین مهارتیکی از مهم  عنوانبه

 شود.  ها منعکس میشده با توجه به این مهارتنی کسبی تمریها

ابتدایی ی از دوران کلیدی یادگیری مهارتدوران  ،  این دورهعالوه،  . بهاست  بنیادی  های حرکتیکی 

واسطه آن فرد ممکن است مستعد  که به  شودمحسوب میتحرکی کودکان  حساس برای بی  ایدوره

های پایه  رت انجام بازیوزن شود. بنابراین این موارد ضروهچاقی و اضافبسیاری از مشکالت ازجمله  

های حرکتی بنیادی را مهارت  پژوهشدر این    دهد.مند را در این دوره حساس نشان میهدف  صورتبه

م. همچنین با توجه به بازی پایه شکل دادی  صورتبه  ،( 9برمر و لیود )  پژوهشکار    ۀبا توجه به شیو

ال ؤهای دنیای واقعی هستند، سظر حرکتی تاحدودی مشابه با بازیای ویدئویی فعال از ن هاینکه بازی

بیشتر یا خیر.    شودایجاد می  پژوهشهای  آیا تفاوتی بین گروه   ،این مشابهت  ما این است که با وجود

 . استه کم  مقایسه در این زمین   یهاپژوهشاند و  اثرات مجزای هر مورد را بررسی کرده  هاپژوهش

  ،ل داده باشند هدفمند شکصورت  بههای بنیادی را در قالب بازی پایه  که مهارت  یی هاپژوهشهمچنین  
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هدف    ، شده ی اشارهپژوهش  های ه ها و مقایسو با توجه به ضرورت  ؛ بر این اساساستدر داخل کشور کم  

فعال و پایه ورزشی بر رشد   های ویدئوییبازیال است که آیا بین اثر  ؤس  پاسخ به اینحاضر    پژوهش

 تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟ مقطع ابتدایی آموزانهای حرکتی در دانشمهارت

 

 پژوهشروش 
آزمون با گروه کنترل است. از لحاظ هدف،  پس-آزمونتجربی با طرح پیشحاضر نیمه  پژوهش روش  

ساله  دهپسر  آموزان  دانش  ، پژوهشکاربردی قرار دارد. جامعه آماری این    ها پژوهشدر زمرۀ    پژوهشاین  

شدند  گیری دردسترس انتخاب  صورت نمونهبه ها  از آننفر    60که    بودند  شهرستان اهواز  مقطع ابتدایی

های  ، بازینفر(  20)  های ویدئویی فعالمساوی با گمارش تصادفی در دو گروه تجربی )بازی  طوربهو  

اثربخشی    ، مقایسهپژوهشدر این  .  گرفتندقرار    نفر(  20)  ( و یک گروه کنترلنفر  20)  پایه ورزشی

بازیبازی ویدئویی و  فعال  بر مهارتهای  پایه ورزشی  ادراکیهای  ابتدایی  حرکتی دانشهای  آموزان 

اهواز   است  شایانشد.    انجامشهر  آزمودنیهیچ  ،ذکر  از  بازیکدام  با  قبلی  آشنایی  و  تجربه  های  ها 

اولین بار بود که با چنین بازی برای  ورود    مالکشدند.  هایی مواجه میویدئویی فعال را نداشتند و 

از  آموزان  دانشهای خروج  الکبه مطالعه، داشتن سالمتی کامل جسمانی و روانی و مآموزان  دانش

و حضور نامنظم در طی   نکردنوجودآمدن مشکل جسمانی در طول دورۀ مداخله، همکاریبه،  مطالعه

آزاد اسالمی  زیر  پژوهش. تمامی مراحل  بودجلسات مداخله   پژوهش دانشگاه  نظر کمیته اخالق در 

با اصول اساسی بیانیه هلسینکی ) نامه  فرم رضایت.  گرفت( انجام  1964واحد تهران مرکز و مطابق 

 . شد  دریافتکنندگان از والدین شرکت  پژوهششرکت در  نیز برایکتبی 

  (کوتاه)فرم    اوزرتسکی-سحرکتی بروینینکآزمون تبحر  ویرایش دوم    ،پژوهش در این    شده استفادهر  ابزا

که   مهارتبود  بررسی  حرکتی  برای  رفتهای  کار  حرکتی  آزمون.  به  آزمون  تبحر  مجموعه  یک   ،

آزمون کند. هشت خردهساله را ارزیابی می  5/14تا  5/4 هنجارمرجع است و عملکرد حرکتی کودکان

تشکیل شده است که تبحر حرکتی یا اختالالت  مجموعه کامل این آزمون را  بخش جداگانه(    46)شامل  

مهارت در  ظریف  حرکتی  و  قدرت(  چابکی،  سرعت،  دوطرفه،  )هماهنگی  درشت  حرکتی  های 

ارزیابی  )یکپارچه  اندام فوقانی، حرکات ظریف و دقیق( را  سازی حرکات، چاالکی دستی، هماهنگی 

های حرکتی اوزرتسکی، این آزمون را تهیه کرد.  اصالح آزمون  با   1972در سال    کند. بروینینکسمی

های آزمون مهارتدقیقه زمان نیاز دارد. چهار خرده  60تا    45کامل این آزمون به    اجرای مجموعه

آزمون هر دو مهارت حرکتی  های حرکتی ظریف و یک خردهآزمون مهارتحرکتی درشت، سه خرده

کننده  های مدنظر برای هر شرکتمنظور ثبت کوششاجرای هر گروه و بهد. براساس  نکنرا ارزیابی می
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در هر جلسه از برگه ثبت نتایج استفاده شد و در حین اجرا، نمره مربوط به هر کوشش در مقابل آن  

( اقتباس 35های مربوط به این آزمون از مقاله کارموسینو و همکاران )ه آیتمهم  ،است  گفتنی  .شدثبت  

کرده  های حرکتی بررسی  ارزیابی مهارت  برایدقیق هر دو فرم کوتاه و بلند را   صورتبهشده است که  

 ثبات از به همین دلیل، ؛است  97/0دختران   و برای  96/0برای پسران   آزمون  این پایایی ضریباست.  

آزمو است. برخوردارزیادی   درونی  ضریب دارای آزمون  این طوالنی نوع  در  مجدد آزمون-نروایی 

   (.36است ) 86/0کوتاه  نوع در و 87/0همبستگی 

ایکس با  360  باکسدستگاه  از  و  بعدیسه  الگویى  قرمز،  مادون  اشعه  از  استفاده  کینکت    دیجیتالى 

)کینکت(   ویدیویى  دوربین  به  همچنین مجهز  فناورى  این.  کندمی  ترسیم  بازیکن  فرد  بدن  حرکات

صداست.    یابیمکان  و  تشخیص  براى   میکروفونى  و  افراد  های چهرهحالت  مانند  جزئیاتى  ثبت  برای

  تشخیص   را  انسان  بدن  نامحدود  و  حرکات متعدد  و  هاوضعیت  بتواند  که  ایبازی  طراحى  و  نویسیبرنامه

 محسوب   دستگاه  ورودى   اطالعات  وجز  حرکات بدن  از  هریک.  است  ایمحاسباتى پیچیده  مسئله  ، دهد

  کرده  ابداع  همین منظور به  الگوریتمى  انگلستان،  کمبریج  در   مایکروسافت  شود. مؤسسه تحقیقاتىمی

 30  سرعت  با  بعدیسه  و  دقیق  تصویرى  ها،براساس آن  و  داده  تشخیص  را  بدن  هایژست   کهاست  

  تحلیل   آنى  صورتبهرا    بدن  حرکات  کینکت،   به  مجهز  های باکس  ایکس.  دهدمی  ثانیه نمایش   در  فریم

بنابراین   ؛نیست  نیاز  بدن  روى  حسگر  نصب  و  مخصوص  به لباس  دیگر  حرکات  ثبت  براى  و   کنندمی

کند. این خاصیت موجب ایجاد تعامل بین  ر در وضعیت بدن را به بازی منتقل مییتغی  مستقیم  طوربه

های ویدئویی غیرفعال  برای ایجاد مداخله بازی  جدای از این،(.  10شود )دنیای واقعی و بازی مجازی می

های غیرکینکتی که در گروه مربوط از دسته همراه با این دستگاه )و بدون استفاده از کینکت( و بازی

صورت بههای تجاری که  دستگاه  شایان ذکر است، ، استفاده شد.  دارندقابلیت استفاده از طریق دسته را  

استفاد کاربران  توسط  میگسترده  الیسنسنشوه  و  را  د  کاربرد  و  تولید  مختلف  نظر  دارند های  به   ،

های خارجی و  نداشته باشند. در بسیاری از پیشینهنیاز    ها پژوهشرسد به ارائه روایی و پایایی در  می

 (. 30، 37داخلی، برای این دستگاه روایی و پایایی ذکر نشده است )

، جلسه اول که به تکمیل گانکنندبعد از انتخاب شرکتبه این صورت بود که    پژوهشروش اجرای  

با هدف  فرم رضایت انجام شد.  مربوط  های آشناسازی  و کوشش  پژوهشنامه کتبی، آشناشدن  بود، 

آشنایی با شرایط آزمایش بود.    و  حرکتیادراکیهای  جلسه آشناسازی شامل چگونگی اجرای مهارت

های کالمی دریافت کردند و  ها دستورالعملاین جلسه درباره شیوه اجرای مهارتکنندگان در  شرکت

از افراد گرفته شد.    ،اوزرتسکی )ویرایش دوم(  -نینکزتبحر حرکتی برو  های، آزمونآزمونسپس پیش

های پایه  های ویدئویی فعال، بازیتصادفی در یکی از سه گروه )بازی  طوربهکنندگان  سپس شرکت
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گونه فعالیت  گروه کنترل در طول مدت مداخله، هیچقرار گرفتند.    )ویدئویی غیرفعال(  نترلورزشی، ک

نظارت    باهای ویدئویی غیرفعال را  و بازی  دهای حرکتی بنیادی دریافت نکربدنی مربوط به مهارت

مدت  بهباکس کینکت را  گروه تجربی مداخله بازی ویدئویی ایکسکه  درصورتی  ؛دادکامل آزمونگر انجام  

. گروه  (31دریافت کرد )  جلسه(  16  درمجموع)  دقیقه  20بار در هفته و هر جلسه    دوهفته،    هشت

اتاق    تجربی استاندارد    10  10در یک  تلویزیون  از طریق یک  و  اجرای مداخله   42متر  به  اینچ 

ایکسبرنامه  .  پرداخت این  تمرینی  در  که  شد  پژوهشباکس  برده  کار  توسعه    ،به  برای  بیشتر 

های تمرینی هم برای اندام تحتانی  . این برنامهندگیری شداندازه  پژوهشای بود که در این  لفه ؤمهشت

زدن و کردن، ضربهکردن، گرفتن، دریبلپرتابو هم برای اندام فوقانی طراحی شده بودند که شامل  

دیگر    هایبازیرای بهبود مهارت دستی و اندام فوقانی بود.  . این چهار تمرین بیشتر بشوند می  غلتاندن 

با مانع، پرش های حباب تعادل، دوی سرعت  بازیشامل  است،    های اندام تحتانیبهبود مهارت   برایکه  

مرحله مهم بود. این مراحل    پنج حاوی های پایه  شیوه برنامه تمرین بازی  (. 25اسکی و کونگ فو بود )

شده قبلی، آموزش مستقیم مهارت جدید، تمرین مهارت جدید و  کردن، مرور مهارت انجامشامل گرم

شده قبلی  های یادگرفتهمهارت  البته  ؛جلسه بر آموزش یک مهارت اصلی متمرکز بود  بازی آزاد بود. هر

از  و    جهیدن،  لی کردنلی،  دنی)دو  جاییهجابمهارت    ، که آموزش داده شد  یی هامهارتشدند.  ادغام  

آن شهاقبیل  کنترل  مهارت  و  آنو    کردنشوت،  گرفتن  ،کردن)پرتاب  ءی(  قبیل  بودهااز  .  ند( 

داشتن  نگه  ل،مثاعنوانبه)  کنندگان داده شد ها در هر مرحله به شرکتدستورالعمل نحوه انجام مهارت

همه    .ارائه شدتوسط مربیان انجام    چندگانه  هاینمایش ( و  و...توپ    ، پرتاب رویتوپ  توپ، تماشای

مهارتشرکت یادگیری  به  یکسان  زمان  در  شدند.  کنندگان  مشغول  مربی  توسط  پایه  این  های  در 

زمان  . مدتندها بدون مربی طراحی شده بودهای آزاد نیز برای دادن فرصت بیشتر به آنبازیجلسات،  

در انتهای  (.  11دقیقه بود )  20در هفته و    بار  دو هفته،    هشتدر  فعال    ییتمرین مشابه با گروه ویدئو

اوزرتسکی )ویرایش دوم(  -ی تبحر حرکتی برونینکزهاآزمون با استفاده از آزمون پس ،جلسات تمرینی

 .  گرفته شداز تمام افراد دوباره 

  استفاده   توصیفی  آمار  عنوانبه  معیار  انحراف  و  میانگین  از  آماری  تحلیل  و  تجزیه  برایپژوهش،    این  در

 لون   آزمون  از  و   ها داده   نرمال   توزیع  بررسی  برای  ویلک -شاپیرو  آزمون  از  هاداده  از بررسی  پیش .  شد

-از آزمون، هاواریانس برابری و هاداده نرمال توزیع بررسی از بعد. شد استفاده هابرابری واریانس برای
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  هاتحلیل داده   و   تجزیههمه  بنفرونی استفاده شد.    تعقیبیهمراه آزمون  های آماری تحلیل کواریانس به

 انجام گرفت.  21نسخه  1اساسپیاس افزار نرم از استفاده با 05/0در سطح معناداری 

   نتایج
آزمون از پیش  های حرکتیمربوط به مهارتهای  متغیر  و انحراف معیار  میانگین شماره یک،جدول  در  

 .آمده است کنترلو  ویدئویی فعالهای بازی پایه، در گروهآزمون تا پس

 
 ها و مراحل مختلف های حرکتی در گروههای مهارتآزمونخردهتوزيع میانگین و انحراف معیار  -1جدول 

Table 1- Distribution of mean and standard deviation of sub-tests of motor skills in 

different groups and stages 

 
 

 
1. SPSS 
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-آزمون تا پسحرکتی از پیشهای ادراکی، در متغیرهای مربوط به مهارتشماره یکجدول  براساس  

در دو گروه ویدئویی    اهاما این بهبود  ،شودبهبود معناداری مشاهده می  پژوهشهای  آزمون در همه گروه

پایه ورزشی   . همچنین در نمره کلی  استگروه ویدئویی غیرفعال بیشتر    در مقایسه با فعال و گروه 

 .  شودمیآزمون تا پس آزمون بهبود معناداری مشاهده ها از پیشحرکتی گروهادراکی

ویلک(،  -و)آزمون شاپیر  ها دادهبودن  های نرمالفرضپیش   پژوهشگر، پژوهشهای  پیش از بررسی داده

ها نشان از . نتایج این آزمونکردها )آزمون لون( و همگنی شیب رگرسیون را بررسی  برابری واریانس

نتایج آزمون تحلیل کواریانس    شماره دو،جدول  در  .  استآزمون تحلیل کواریانس  های  فرضیید پیش أ ت

و هماهنگی  آزمونبرای خرده یکپارچگی حرکتی ظریف، چاالکی دستی  های دقت حرکتی ظریف، 

  کرده،حرکتی را بررسی  های ادراکیآزمونتمامی خرده  پژوهشگرعلت اینکه  است. به  ذکر شدهجانبی  

 . گزارش شده استدو جدول در  هاآزموننتایج 
 

 دقت، يکپارچگی، چاالکی و هماهنگی جانبی  هایآزمونخردهبرای  تحلیل کواريانسنتايج آزمون  -2جدول  

Table 2- Results analysis of covariance for subtests of precision, integration, agility 

and lateral coordination 

 MM df  MS F Sig Eta ( Subscalesخرده مقیاس )

 (control precision) دقت کنترل

 23.96 1 23.96 34.59 0.001* 0.382 ( pre-testآزمون )پیش

 15.67 2 7.83 11.31 0.001* 0.288 ( Groupگروه )

 (motor integration)  یکپارچگی حرکتی

 28.04 1 28.04 57.60 0.001* 0.507 ( pre-testآزمون )پیش

 26.06 2 13.03 26.77 0.001* 0.489 ( Groupگروه )

 (Manual dexterity) چاالکی دستی

 36.97 1 36.97 57.78 0.001* 0.508 ( pre-test)آزمون پیش

 13.35 2 6.67 10.43 0.001* 0.272 ( Groupگروه )

 (Lateral Coordination) هماهنگی جانبی

 21.22 1 21.22 41.17 0.001* 0.424 ( pre-test)آزمون پیش

 20.52 2 10.26 19.90 0.001* 0.416 ( Groupگروه )

 

(، یکپارچگی  =07/0P=  ،69/2Fبرای دقت حرکتی ظریف )  شماره دو، با توجه به آماره موجود در جدول  

( ظریف  ) =59/0P=  ،52/0Fحرکتی  دستی  چاالکی   ،)30/0P=  ،44/3F=   جانبی هماهنگی  و   )
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(06/0P=  ،10/3F= ُتعامل بین متغیر مستقل و متغیر ک )فرض  ؛ درنتیجه پیشبودوریت معنادار ن

 یب رگرسیون برای هر چهار متغیر رعایت شده است.همگنی ش

  پژوهش های  گروه   ،(=001/0P=  ،59/34Fدر دقت حرکتی ظریف، با توجه به آماره موجود در جدول )

ها  معناداری داشتند و همچنین با توجه به آماره مربوط به گروه  تأثیربر مهارت دقت حرکتی ظریف  

. برای بررسی شتتفاوت معناداری وجود دا پژوهشهای  بین گروه   ،( =001/0P=  ،31/11Fدر جدول )

های پایه ورزشی با  بین گروه   ،نشان داد  نتایج  شد.   بنفرونی استفاده  تعقیبیها از آزمون  جایگاه تفاوت

( تفاوت  =001/0Pویدئویی غیر فعال )گروه  ( و گروه ویدئویی فعال با  =001/0Pویدئویی غیرفعال )

از گروه ویدئویی    بهتربدین صورت که اجرای دو گروه پایه و ویدئویی فعال    شت؛معناداری وجود دا

بود بین گروه  ، غیرفعال  تفاوت معناداری وجود  اما  پایه و ویدئویی فعال  . در یکپارچگی  نداشتهای 

موجود در جدول )حرکتی ظری آماره  به  توجه  با  بر    پژوهش های  گروه   ،( =001/0P=  ،60/57Fف، 

معناداری داشتند و همچنین با توجه به آماره مربوط به گروه    تأثیرمهارت یکپارچگی حرکتی ظریف  

ها  که تفاوت  داشتتفاوت معناداری وجود    پژوهش های  بین گروه  ،(=001/0P=  ،77/26Fها در جدول )

ویدئویی  گروه  ( و گروه ویدئویی فعال با  =001/0Pهای پایه ورزشی با ویدئویی غیرفعال )بین گروه فقط  

،  =001/0P( معنادار بود. در چاالکی دستی، با توجه به آماره موجود در جدول )=001/0Pغیرفعال )

78/57F= )،  ا توجه به معناداری داشتند و همچنین ب  تأثیردستی  بر مهارت چاالکی  پژوهش های  گروه

تفاوت معناداری   پژوهشهای  بین گروه  ، (=001/0P=  ،43/10Fها در جدول )آماره مربوط به گروه

تفاوت   شتوجود دا بین گروهکه  با ویدئویی غیرفعال )ها فقط  پایه ورزشی  ( و گروه  =001/0Pهای 

ی، با توجه به آماره ( معنادار بود. در هماهنگی جانب=001/0Pعال )فویدئویی غیر گروه  ویدئویی فعال با  

( جدول  در  جانبی    پژوهشهای  گروه   ،(=001/0P=  ،17/41Fموجود  هماهنگی  مهارت    تأثیربر 

  ،(=001/0P=  ،90/19Fها در جدول )معناداری داشتند و همچنین با توجه به آماره مربوط به گروه

های پایه ورزشی با  گروهها فقط بین  که تفاوت  داشتتفاوت معناداری وجود    پژوهشهای  بین گروه

( معنادار =001/0Pفعال )رویدئویی غیگروه  ( و گروه ویدئویی فعال با  =001/0Pویدئویی غیرفعال )

 بود.  
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تعادل، سرعت و چابکی، هماهنگی باالتنه،  های آزمونخردهبرای  تحلیل کواريانسنتايج آزمون  -3جدول 

 قدرت و نمره کلی مهارت های حرکتی

Table 3 - Results of analysis of covariance for the subtests of balance, speed and 

agility, upper body coordination, strength and overall motor skills score 

 
 

موجود در جدول   آماره  به  توجه  )  شماره سه،با  تعادل  و چابکی  =09/0P=  ،20/2Fبرای  (، سرعت 

(09/0P=  ،43/2F=   ،)( 76/0هماهنگی باالتنهP=  ،27/0F= ( قدرت ،)97/0P=  ،02/0F=  و نمره )

ادراکی کُ  ،( =76/0P=  ،26/0Fحرکتی )کلی  نتعامل بین متغیر مستقل و متغیر  ؛  بودوریت معنادار 

 فرض همگنی شیب رگرسیون برای هر چهار متغیر رعایت شده است.   درنتیجه پیش

با توجه به آماره موجود د بر مهارت    پژوهشهای  گروه   ،(=001/0P=  ،87/28Fر جدول )در تعادل، 

،  =001/0Pها در جدول )معناداری داشتند و همچنین با توجه به آماره مربوط به گروه  تأثیرتعادل  

97/17F=)،   های  ها فقط بین گروه. این تفاوتداشتتفاوت معناداری وجود    پژوهشهای  بین گروه

ویدئویی   با  ورزشی  )پایه  با  =001/0Pغیرفعال  فعال  ویدئویی  گروه  و  غیرفعال  گروه  (  ویدئویی 

(001/0P=( جدول  در  موجود  آماره  به  توجه  با  چابکی،  و  سرعت  در  بود.  معنادار   )001/0P=  ،

10/108F= )،   با    تأثیربر سرعت و چابکی ظریف    پژوهش های  گروه معناداری داشتند و همچنین 

تفاوت    پژوهشهای  بین گروه  ،(=001/0P=  ،58/23Fدر جدول )توجه به آماره مربوط به گروه ها  

( و  =001/0Pهای پایه ورزشی با ویدئویی غیرفعال )ها فقط بین گروهمعناداری وجود دارد. این تفاوت
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( معنادار بود. در هماهنگی باالتنه، با توجه =001/0Pویدئویی غیرفعال )گروه  گروه ویدئویی فعال با  

آماره   )به  جدول  در  باالتنه    پژوهشهای  گروه   ،(  =001/0P=  ،51/55Fموجود  هماهنگی    تأثیربر 

  ،(=001/0P=  ،45/21Fها در جدول )معناداری داشتند و همچنین با توجه به آماره مربوط به گروه

های پایه ورزشی با  ها فقط بین گروه. این تفاوتداشتتفاوت معناداری وجود    پژوهشهای  بین گروه

( معنادار =001/0Pویدئویی غیرفعال )  گروه  ( و گروه ویدئویی فعال با=001/0Pیی غیرفعال )ویدئو

بر قدرت   پژوهشهای  گروه   ،( =001/0P=  ،05/58Fبود. در قدرت، با توجه به آماره موجود در جدول )

گروه  تأثیر به  مربوط  آماره  به  توجه  با  همچنین  و  داشتند  )معناداری  جدول  در  ،  =001/0Pها 

65/12F=)،   های  ها فقط بین گروه . این تفاوتداشتتفاوت معناداری وجود    پژوهشهای  بین گروه

( غیرفعال  ویدئویی  با  ورزشی  با  =001/0Pپایه  فعال  ویدئویی  گروه  و  غیرفعال  گروه  (  ویدئویی 

(001/0P=معنادار بود. در نمره کلی ادراکی ) 001/0)حرکتی، با توجه به آماره موجود در جدولP=  ،

57/288F=  ادراکی  پژوهشهای  ( گروه با    تأثیرحرکتی  بر نمره کلی  معناداری داشتند و همچنین 

گروه به  مربوط  آماره  به  )توجه  در جدول  گروه   ،(=001/0P=  ،06/75Fها  تفاوت    پژوهشهای  بین 

تفاوتداشتمعناداری وجود   برای بررسی جایگاه  آزمون  .  از  استفاد  تعقیبیها   نتایج  شد. ه  بنفرونی 

( و گروه ویدئویی فعال با  =001/0Pهای پایه ورزشی با ویدئویی غیر فعال )فقط بین گروه ،  نشان داد

 .داشت( تفاوت معناداری وجود =001/0Pویدئویی غیرفعال )گروه 

 های مختلف های مذکور در مراحل و گروهنمودار مربوط به متغیر ،پژوهشهای  برای نمایش بهتر داده 

 است. ارائه شده

 
 در گروه ها و مراحل مختلف  پژوهشمتغیرهای میانگین  -1 شکل

Figure 1- Average scores of variables in different groups and stages 
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 گیریبحث و نتیجه 
بازیحاضر،    پژوهش هدف   اثربخشی  بازیمقایسه  و  ویدئویی  فعال  رشد  های  بر  ورزشی  پایه  های 

 نشان   های آماریتجزیه و تحلیل آموزان مقطع ابتدایی بود. نتایج  در دانش  حرکتیادراکیهای  مهارت

معناداری داشتند.    تأثیر  حرکتیادراکیهای  زشی و ویدئویی فعال بر رشد مهارتهای پایه ورگروه ،داد

شی و ویدئویی  های پایه ورزبین اثربخشی گروه،  نشان داد پژوهشها نتایج  همچنین در قسمت تفاوت

مهارت رشد  بر  ندا  حرکتیادراکیهای  فعال  وجود  معناداری  متغیر    شتتفاوت  در  گروه  دو  این  و 

از گروه    حرکتیادراکی غیرفعالبرتر  تفسیر  ادامهدر  بودند.    ویدئویی  خواهیم    پژوهش  یهایافته  به 

 پرداخت.

داد   پژوهش نتایج   فعالبازی  تأثیربین    ،نشان  ویدئویی  غیرفعال   های  مهارت  و  رشد  های  بر 

یافته    .داشتوجود  معناداری    تفاوتحرکتی  اکیادر یافتهاین  و همکاران مطالعه  های  با  اینگلسمان 

هوازی، تعادل و  های قدرت، توان بیمعناداری را در متغیرود تغییرات  خ  پژوهشها در  مطابق دارد. آن

کودکان مشاهده  گروه کنترل در    امقایسه بهفته تمرینات بازی ویدئویی فعال در    پنجچابکی طی  

هوازی، قدرت و کنترل اندام تحتانی نیاز داشتند.  ا به تعادل، هماهنگی، استقامت بی هاین بازیکردند.  

هم بر استقامت عضالنی و هم بر اجزای عصبی ویدئویی فعال   هایی بازید این اجزارسبه نظر می

در مطالعات قبلی،  همچنین  .  (31)  مفیدی دارند  تأثیرعضالنی )کنترل تعادل دینامیکی و چابکی(  

  های کودکان نشان داده شده استسایر گروه های تعادل در  بر مهارت های ویدئوییبازی آموزش  تأثیر

بر    کنترل() غیرفعال  های ویدئویی و مقایسه آن با بازی در تفسیر اثرات بازی ویدئویی (. 28، 40-38)

-( و تطابق با یافته31اینگلسمان و همکاران )پژوهش های  مطابق با یافته ،حرکتیهای ادراکیمهارت

در یک مدل درمانی سنتی مداخله، یک درمانگر بازخورد   هتوان اشاره کرد کمی  پژوهش حاضرای  ه

های  اما در بازی  ، دهد که براساس عملکرد قبلی یادگیرنده استاجرای مهارت را ارائه می  مربوط به

اجرای مهارت فعلی )در زمان    بارهویدئویی فعال، رایانه و نه درمانگر، اطالعات بینایی و شنیداری را در

های ویدئویی، دانش  این بازیاز  حاصل تر، بازخورد  بنیادی  صورت  به.  دهدمی  نواقعی( به یادگیرندگا

کردن  ها و نزدیکتر آنفوری عملکرد را با هدف کمک به یادگیرندگان در کاهش خطاها، اصالح سریع

به لحاظ بنابراین    ؛دهدبود بهترین امتیاز شخصی ارائه میها به هدف بازی و بهالگوهای حرکتی آن

آموزش با استفاده  دارای اصول یادگیری ضمنی هستند و در زمان   های ویدئویی فعالبازی تمام   ماهیت، 

تمرینی کافی را    های، فرصتها با تقویت مثبت از طریق بازخورد دیداری و شنیداریاز بسیاری بازی

می ضمنی    روازاین  ؛( 31)  دنکنفراهم  یادگیری  مفهوم  م  عنوانبهکاربرد  متغیر  در ؤیک  که  ثر 



1401 بهار، 47، شماره 14رفتار حرکتی، دوره                                                                                          158

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

یکی از دالئل   عنوانبهتواند  می  ،است  شدهیید  أ تی تی در حوزه یادگیری حرکقبل  متعدد  یهاپژوهش

از   ویدئویی  گروه  بین  تفاوت  به  همچنین    باشد.   غیرفعال   ویدئویی گروه  مهم  ماهر  عملکرد حرکتی 

بازی نیاز  ثر و کارآمد اطالعات حسی  ؤآوری مجمع  فعال  هایدارد. در حین  با    ویدئویی  در مقایسه 

  ، ، کودکان مجبورند چندین فرم اطالعات حسی را از رایانه در اختیار بگیرندغیرفعال   های ویدئویی بازی

م لفه مهؤبنابراین یک م  ؛تصمیم بگیرند که کجا و چه زمانی روی صفحه نگاه کنند  و  پردازش کنند

های  یکی دیگر از علت  روازاین  است؛یادگیری نحوه استخراج اطالعات مربوط به وظیفه    ،آموزش بازی

، درگیرکردن فعاالنه  غیرفعالهای ویدئویی  بازیو تفاوت آن با گروه    های ویدئویی فعالثربودن بازیؤم

بازخورد خودکنترل )و سایر  تواند مشابه با  ت آن میکه اثرا  استدکان در پردازش بهینه اطالعات  کو

یادگیری حرکتی در نظر گرفته   ها پژوهشدهند( در  ی دیگری که چنین اثری را نشان میمتغیرها

این،  (.  26شود ) از   ، مرکز فشار کودکان  بالفاصله به تغییرات  1آواتارها   ،های ویدئوییدر بازیجدای 

توان نوعی بازخورد این را میدهد.  پاسخ میکنند،  ت میها در جهات متفاوت حرکطور که آنهمان

از طریق تغییر وزن در صفحه تعادل افزوده در نظر گرفت . اطالعات مربوط به تغییرات مرکز فشار 

حرکتی و حس حرکت را ایجاد کند و این  شدن بیناییجفتممکن است به کودک کمک کند تا یک

تول و گشتاورهای  نیروها  دقیق  تنظیم  به  را  )تغییرات  کند  مرتبط  تفسیر    ؛(31یدشده  این  بنابراین 

خصوص مهارت به  حاضر  پژوهشحرکتی در  های ادراکیخوبی توضیح دهد که چرا مهارتبه  تواندمی

در این بخش   پژوهش حاضرنتایج  گروه کنترل داشت.    در مقایسه باتعادل در کودکان بهبود معناداری  

بهبود بیشتر معناداری در    ، ها نشان دادند. آن ستنیز همسو  همکارانجلسما و  مطالعه  های  با یافته

گروه کنترل مشاهده    در مقایسه بادر گروه بازی ویدئویی    و هماهنگی حرکتی  متغیر کنترل تعادل پویا

( 41و همکاران )  2بونی مطالعات  های  با یافتهدر این بخش    حاضر  پژوهش همچنین نتایج    . (28)  شد

فرگوسندر متغیر   )  3قدرت،  بونی و همکاران در متغیر سرعت و  42و همکاران  ( در متغیر قدرت، 

و همکاران   6گئورگ ،( در متغیر تعادل45و همکاران )  5استراکرو  (  44و همکاران )  4(، جو43چابکی )

هدف46) گرفتن،  متغیرهای  در  دستی  (  چاالکی  و  با    .استهمخوان  گیری    یهاپژوهشمطابق 

 
 ویی ئ های وید یک نماد یا شکل به نمایندگی از یک شخص خاص در بازی. 1
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میاشاره تکالیفشده  گفت،  فیت   توان  میر  1وای  ب  عنوانبهتوان  ا  هدفمند،  و  هاهداف  هنگام 

که بر مبنای حمایت، به  درحالی  ؛ دارندنیاز  حرکتی در نظر گرفت که به حرکات تکراری بدن  بینایی

سازی گیرد، مدلوقتی کودک بازخورد می  ، رسدی. به نظر ماندوابسته بازخورد بینایی و حس عمقی  

تواند یادگیری ضمنی تلقی شود. این ایده با نظر  می امر  شود که این  ثر تحریک میؤم  طوربهدرونی  

  شده با استفاده از اطالعات حس عمقی و بینایی شود که بازخورد ارائه پشتیبانی می  2هالسبند و النگه

که در   رطوهمان  (؛ 47)  را بهبود بخشد  حرکتیکنترل    تواندو همچنین تشخیص و اصالح خطا می

مشاهده شد. هاموند و همکاران نیز    ایحرکتی چنین بهبودی درمورد متغیرهای ادراکی  حاضر  پژوهش

. (48)  حرکتی پرداختندهای روانیهای ویدئویی فعال بر متغیربازی  تأثیردیگری به بررسی    پژوهشدر  

این   معنادار  حاکی    پژوهشنتایج  بهبود  روانیمتغیر  همهاز  ظریف، های  حرکتی  )دقت  حرکتی 

نگی دوطرفه، تعادل، هماهنگی اندام فوقانی، سرعت یکپارچگی حرکتی ظریف، چاالکی دستی، هماه

درگروه ویدئویی    نیز  ونینکسنمره کلی آزمون بر  بود. گروه کنترل    در مقایسه با(  و چابکی و قدرت

 . بیشتر بود

پایه )بنیادی( های  بازی  تأثیربین    ،نشان داد  حاضر   پژوهشدیگر  ج  نتای و    مبتنی بر مهارت حرکتی 

 .داشتحرکتی تفاوت معناداری وجود  های ادراکیبر رشد مهارت  های غیر فعال )گروه کنترل(بازی

شان داد که  ن  پژوهش نتایج این مطابقت دارد.  کاستلو و وارنه  مطالعه  های  با یافته  حاضر   پژوهش نتایج 

دوره   بر  مداخله  یک  حرکتی  مهارتمبتنی  کنترل    بنیادیهای  گروه  به  معنادار نسبت  بهبود  به 

کاستلو و ورانه .  (10)  شدمنجر  کردن، پریدن(  لی کردن، پرتابهای حرکتی درشت )دویدن، لیمهارت

و استفاده   حرکتی بنیادیمبتنی بر مهارت  های  بازیتوانند با استفاده از  ، معلمان میگزارش کردند

آن  مدآکار در جهت  از  محیط  در  مهارتها  گام  تقویت  کودکان  از  دسته  این  متفاوت  حرکتی  های 

تواند ارتباط محکمی  هارت حرکتی پایه در قالب بازی می آموزش م  ، ها نشان دادندمحکمی بردارند. آن

د را در آن  کند که کودکان خوشرایط محیطی را فراهم می  این امربین معلم و کودک ایجاد کند و  

بهآزاد و راحت می و  به آموزش معلم گوش  نتوانراحتی میبینند  تمرینی  و در    دهند د در جلسات 

 پژوهش ی و همکاران نیز در  ل(.   10راحتی برای معلم طراحی کنند )خود را به  هایال ؤ صورت نیاز س

جایی  ه، جابءهای کنترل شیمهارت  بر بنیادیهای حرکتی  یک دوره مداخله مهارت  ، ن دادندخود نشا

علت تفاوت گروه  ها  آنمعناداری دارد.    تأثیرگروه کنترل    در مقایسه با و نمره کلی مهارت حرکتی  

میزان فعالیت بدنی نیز    پژوهش. در این  ندجو کردومداخله با کنترل را در میزان فعالیت بدنی جست
 

1. Wii Fit 

2. Halsband & Lange 
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 ( بیشتری MVPAهای حرکتی پایه میزان فعالیت بدنی )مهارتدر  بود. گروه مداخله  شده  گیری  اندازه

های حرکتی  مداخله مهارت،  خود گزارش کردند  پژوهشها در  گروه کنترل داشت. آن  در مقایسه با

ری در فعالیت بدنی کودکان کمک مشارکت فعال بیشتهای پس از مدرسه به  در حین برنامه  بنیادی

نی در کودکان  تواند تغییرات بسیاری در سطوح مختلف فعالیت بدپس این مشارکت فعال می  ؛کند می

ه  تفاوت بین گرو  بارهدر.  (22کند )روشن  بیشتر    ،ها را در گروه مداخله و کنترلو تفاوت  ردهایجاد ک

دهنده  نشانساز محیطی اشاره کرد. نتایج  توان به متغیر فراهممی  پژوهش این  مداخله و کنترل در  

های و دامنه وسیعی از محرک  استحرکتی کودکان  ر رشد ادراکیهای محیطی بسازمثبت فراهم  تأثیر

تارائه  مانند  محیط  در  اسباب  ، مرینشده  و  ورزشی  میبازیوسایل  رشد  ها  بر  حرکتی  ادراکیتواند 

بگذارد  تأثیرکودکان   کیف  ؛معنادار  ابزاربنابراین  و  قابلیت  محتوا،  آموزش،  استفادهیت  در    شدههای 

بدنی توانا باشند که  تربیت  توان گفت، هرچقدر معلمانمی  رو؛ ازاین استکودکان بسیار مهم  آموزش  

- های حرکتیتوان به بهبود مهارتسازی غنی و پر بار کنند، میراهمهای تمرینی را از نظر فمحیط

)ادراکی کودکان کمک شایانی   بازیمی  عالوه،به(.  49کرد  اشاره کرد که   بنیادی  های حرکتیتوان 

اصلیبه اینکه هدف  پایه  دلیل  بهبود حرکات  اختیار   ی، محتوااست کودکان  در  شان  در  را  مناسبی 

تربی قرار میتمعلمان  به خصوص کودکان  و  از محتوا  ؛  دندهبدنی  استفاده  ابزارهای رشدی  پس  و 

های ادراکی و حرکتی در هر دو بخش  تواند سبب افزایش مهارتهای مختلف میمناسب در مداخله

و ظریف   م  پژوهش  ینا  یجنتا  همچنین.  شوددرشت  نظریرا    یاپو  هاییستمس  یهتوان در چارچوب 

  یه برخالف نظر  ؛داندیم  یحرکت  ی هادر رشد مهارت  یرا عامل مؤثر  یطمح  یاپو  یستمس  یهنظر  .دانست

بال  یدگیبال و  نمو  عامل  تنها  مهارت  یدگی که  رشد  در  همانیم  مؤثر  یحرکت  ی هارا  که داند.  طور 

  یدگی عامل نمو و بال  تأثیررساندن    یزانم  ینسو به کمتر  یکاز    یطمشاهده شد، محقق با دستکاری مح

به دست    یهپا  ی حرکت  یهابر رشد مهارت  یقابل توجه  تأثیر   یگر د  یها از سو وهکردن گرهمگن  یقاز طر

دیگر، سادات عمارتی و    یپژوهشدر   . (49) ست یاپو یستمس یهبر نظر أییدی ها ت یافته  ینا ؛آورده است

 بر دارامعن تأثیر معمول هایفعالیت در مقایسه با  دبستانی منتخب هایبازی،  ندهمکاران  نشان داد

های  یافته  (.19)  دنحرکتی در کودکان داراکیو رشد ادر فوقانی اندام چاالکی هماهنگی فوقانی،  سرعت،

نتایج    پژوهش   این با  یافتهاستموافق    حاضر  پژوهشنیز  در    ، توان گفتمی  مذکورهای  . در تفسیر 

توان گفت،  برای نمونه می  شود؛میحرکتی  یادی بر ابعاد ادراکیکید بسیار زأ یه ت اهای حرکتی پبازی

 و توانایی مختلف   جهات از  و متفاوت هایبا سرعت توپ  پرتاب و دریافت  عامل ،مدنظر هایبازی در

  مشاهده ربسیا موارد در قسمت باالتنه، در خصوصبه بدن هایقسمت تمام در سریع دادن  مسیر تغییر

ی و  چابک   دقت،   چاالکی دستی، قدرت،هماهنگی،  توانند در بهبود  ها می این ویژگی بنابراین    ؛شودمی
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-اثرات بازی بارهشود. درنمینین عواملی در گروه کنترل مشاهده بگذارند که چاثرات معنادار سرعت 

رود و تنها  ها به کار میهای پایه نیز در آنهارتو ماند  های پایهتوان گفت، جزو بازیمی که  های دیگر  

  ؛حرکتی استهای ادراکیها بر مهارتدهنده سودمندی آننتایج نشان  ،استها در اسم بازی  تفاوت آن

بومی محلی  صورت  بهمداخله بازی      ،ند نشان داد  یپژوهشدر  برای نمونه، حمیدیان جهرمی و همکاران  

های هماهنگی چشم دست، هماهنگی، هماهنگی دو دست،  بهبود مهارتگروه کنترل به  در مقایسه با  

های بومی  بازی  ،دیگر نشان دادند  پژوهشمهراب و زیدآبادی در  .  (50ود )شمیمنجر  و دقت حرکتی  

هماهنگی    و   پویا، چاالکی دستی   های تعادل ایستا و وه کنترل به بهبود مهارتگر  در مقایسه با محلی  

ای گونهها بهماهیت این بازیتوان گفت، های میمثبت این بازیدر تفسیر اثرات  .(51) دشومیمنجر 

که   دستگاه  موجباست  میتقویت  تعادل  و  دهلیزی  از  های  و  مهارتطاین  شود  بر  های ریق 

-قدرت تصمیم و است مؤثر اطالعات ها در پردازش. از طرف دیگر، این بازیاستثر  ؤحرکتی مادراکی

حرکتی حسی قشر  بر  تأثیر با و  کنندمی تقویت  را بازداری پاسخ و تمرکز  و توجه  ریزی، برنامه یری،گ

انگشتان مچ ای ماهیچه تقویت  و  عمل  سرعت تقویت باعث مغز، امرکه    دنشومی و  بهبود   این  به 

 دارند.  نیاز شود که به کنترل حرکات ظریف و درشت میمنجر عملکردهایی 

پذیری مغز اشاره توان به انعطافخصوص در دوره کودکی، میجنبه عصبی اثرات نوع بازی به  درباره

حرکتی  تجارب  دوره  این  در  دارد که  وجود  بحرانی  و  دوره حساس  یک  عصبی  رشد  درمورد  کرد. 

بازی می ارتباطاتب تواند  گسترده در قالب   تأثیرمغز   درون مدارهای و بین مناطق عصبی ر تحکیم 

باشد.   این دوره  تازگیبهداشته  است،  داده شده  بحرانی  نشان  نامیده می    «های فرصتپنجره »های 

. این  کند میکسب تجربه برای کودکان باز    منظوربههای خاصی را  که محیط پنجرهیصورتبهشوند؛  

 رشد )برایهای فرصت  شود و کودکی که یکی از این پنجرهتدریج بسته میبا افزایش سن به  هاپنجره

 مدار آن در گاههیچ  است ممکن شناخت، احساس( را از دست دهد، زبان، بینایی، کنترل حرکتی،

این نزدیک یارتباط که نیابد. مبحثی خاص دست عملکرد آن توانایی کامل و ظرفیت به مغزی  با 

 است. شده زده بنیادی تخمین الگوهای  برای رشد که است عمومی فرصت هایپنجره دارد، بخش

 ظاهر سالگیپنج تا از تولد پیش از  فرصت هایپنجره  ،رسدمی به نظر هپای حرکتی هایمهارت  برای

 های مختلف( برایشیوه  با بازی    خصوصبهسازها )فراهم ایجاد و تجربیات محیطی دوره، این در شوند.

توان می حیاتی هستند. بسیار کنترل حرکتی به  مربوط دارشدنمیلین و  مغزی مدارهای بنیان تحکیم

 اولیة میزان رشد در اینقش تعیین کننده توانندمی محیطی سازهایفراهم و فعالیت جسمانی ،گفت

باشند مغز دانشمندان  ؛ داشته  به برای  معتقدند بنابراین   بالیده، انسان  مغز عملکرد دقیق دستیابی 

اوایل دوران نوزادی  در  تحریک نورونی و عملکرد  رشد است؛ یعنی مهم و ضروری  کودکی بسیار و 
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کودکان و محیطی سازهایفراهم میزان  به بهینه وابستهآن  از استفادۀ  ) ها  در2است   ،مجموع(. 

 یابد،می محیطی نمو و های حسیتجربه  کمیت و براساس کیفیت انسان مغز ،اند داده نشان هاپژوهش

 که است این بر فرض .کندمی تغییر و کندمی ایجاد ارتباطات سیناپسی یابد،آن افزایش می پیچیدگی

 فراهم را حیاتی فیزیولوژیک  و حسی تحریک بازی، و فعالیت بدنی اولیه، کودکی و دوران نوزادی  در

 (. 2انجامد )عصبی می ارتباطات افزایش به که کندمی

که در  استهای ویدئویی و پایه ورزشی تفاوت بین گروهنبود  بارهدر پژوهشهای مهم دیگر این یافته

در داخل  پژوهش حاضر  با عنوان  ای  مقایسه یهاپژوهشتعداد   ،ذکر است  شایان  شود.سیر میفت  ادامه

برای نمونه، احمدزاده و    اند؛کردهرکدام را بررسی  اثرات مجزای ه  ها پژوهشو بیشتر    استکشور کم  

 بر هماهنگی ایرایانه هایبازی و محلی بومی هایبازی گروه دواثربخشی    بین تفاوت  نبودهمکاران  

 انگیزشی بعد گروه، دو این نتایج نزدیکی دالیل از یکی شاید  . دست کودکان را نشان دادند و چشم

 تالشو بنابراین  دننداشت رایانه با کار سابقه گونههیچ کنونتا که کودکانی باشد در ایهای رایانهبازی

کارکردهای اجرایی در طول (.  52) نداشتند آگاهی  محقق از هدف افراد این کردند؛ اگرچه بیشتری

افزایش سن کودک تحول می بهفرایند رشد و با  کنند تا تکالیف  تدریج به کودک کمک مییابند و 

تر را انجام دهد. ارزیابی دقیق کارکردهای اجرایی به شناخت بهتر رشد کودک و تر و سختپیچیده

جایی پایه و  ههای جابکند. کودکان در حین رشد، مهارتهای رشدی کمک شایان توجهی میالل اخت

ها در شروع به شکل ابتدایی و خشن اجرا بین آنچه آن  ، اما کنندهای دستکاری را کسب میمهارت

  دهد، تفاوت زیادیکنند با آنچه یک فرد ماهر به شکل حرکات موزون نرم و قدرتمند انجام میمی

یابند. کودک الگوهای حرکت کارآمد  وجود دارد. افراد طی مراحلی به الگوهای کارآمد حرکت دست می

یعنی کودکان کیفیت حرکات    ؛ کند. این تغییرات کیفی هستندگام کسب میبهگام  ، را از نظر مکانیکی

مهارت   ،حال رشد  بخشند. این امر احتماالً انعکاسی از تعامل پیچیده موجود در کودک دررا بهبود می

که شامل فضا و وسایل دردسترس    ی استکند( و محیطای که کودک برای اجرای آن تالش می)وظیفه 

ایجاد فرصتمی برای تمرین، تعامل  شود.  (. رشد حرکتی  53کند )می  آسانرا    مذکورهای مناسب 

باید   برای والدین و مربیان  باید برای تمامی کودکان در نظر گرفته شود و  مطلوب هدفی است که 

از موارد مهم کار با کودک در برنامه روزانه گنجانده شود  عنوانبه ترین زیرا نخستین و ساده  ؛یکی 

های ذهنی  ا تواناییهایی ارتباط عمیق بهای کودک عضالنی و حرکتی است و چنین واکنشواکنش

ویژه  ها مقدم است و بههای حرکتی بر سایر مهارتبنابراین آموزش و یادگیری مهارت  ؛کودک دارد

ادامه داشته باشد ) نیز  برنامه54باید در سطح دبستان  بازی(. درنهایت،  و  های  های تمرین ورزشی 

، بلکه برای بسیاری از ی و دبستان  یان دبستپیش  هایهفقط برای این کودکان در دورای مرتبط، نه رایانه
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دورهطبیعی  کودکان   این  متخصصدر  بود.  خواهد  سازنده  و  مفید  بسیار  سنی  تربیتاهای  بدنی  ن 

مربیان و مسئوالمی والدین،  را در طرح و  توانند  ن آموزشی و مراکز نگهداری و سرپرستی کودکان 

فقط والدین را در شناسایی  نه  ،کودکانهایی کمک کنند. توجه به رشد حرکتی  اجرای چنین برنامه

جانبه کودک در  کند، بلکه زمینه و بستر خوبی را برای رشد همهبرخی اختالالت رشدی یاری می

های پایه ورزشی و ویدئویی  ها بین گروهتفاوت  نبودعلت  باره  دردهد.  اختیار والدین و مربیان قرار می

و  پژوهش است  نگرفته  پیشهمانی صورت  تمرینات   تأثیرات  هاپژوهشبیشتر  تر ذکر شد،  طور که 

ی ویدئویی هادلیل اینکه بازیبنابراین به  اند؛کردهمجزا بررسی  صورت  بهای را  های رایانهورزشی و بازی

بازی ذات  و  ماهیت  دارفعال  خود  در  را  ورزشی  و  نهای  و    دربردارندهد  بدن  کامل  حرکات  حرکات 

شده  های انجامها ماهیت مشابه بازیتفاوت بین آن  نبودعلت    که  (، شاید بتوان گفت20،  21)  اند درشت 

بازی  ،توان گفتمی  . همچنینستهادر آن بازیاین  به  های ویدئوها برعکس  بیشتر شبیه  یی دیگر 

بنابراین مطابق با    ؛ کندقال را به موقعیت واقعی تسریع میو چنین چیزی حتی پدیده انتاند  واقعیت

های پایه ورزشی،  های ویدئویی و بازیبا توجه به عملکرد برابر بازی،  توان گفتمی   پژوهش ج این  نتای

های ورزشی در سطح جایگزین برای بازی  یرویکردعنوان  بهاند  توهای ویدئویی فعال میرویکرد بازی

هر دو گروه ویدئویی    ،نشان دادند   ی پژوهشسلطانی و همکاران در  جدای از این،    . شودمدارس استفاده  

 داشتندهای حرکتی درشت و ظریف  گروه کنترل بهبود معناداری در مهارت  در مقایسه با فعال و سنتی  

. عقدایی  (33)  های مهارت درشت و ظریف بنیادی وجود نداشتتجربی در متغیرو تفاوتی بین دو گروه  

و گروه بومی محلی با تجربه   های بومی محلیبین گروه   ند،دیگر نشان داد  هشپژوو همکاران نیز در  

های  به یک نسبت بهبود مهارت  هر دو گروه در  و    شتهای ویدئویی تفاوت معناداری وجود ندابازی

یک تفسیر مهم .  (55)  ها فقط با گروه کنترل معنادار بودهای آنو تفاوت  شاهده شدمحرکتی  کیادرا

های آموزشی توان در استراتژیهای ویدئویی و پایه ورزشی را میتفاوت بین گروه  نبودعلت  باره  در  دیگر

در موقعیت واقعی که    ، توان اشاره کردجو کرد. میوشود، جستیکسانی که در هر دو بازی دیده می

بود مهارت  به  برای، مربیان  استپایه یا هر شکل دیگر بازی   صورتبهمنظور همان شرایط بازی واقعی  

ها، بازخورد، اصالح تکلیف ها، توضیحات، نشانهشامل نمایش  های آموزشی در مداخلهاستراتژیها از  

ورناداکیس    پژوهشکنند. حال، مطابق با  ی فاصله، شیء و هدف( استفاده می و دستکاری عوامل )یعن

های ویدئویی فعال وجود دارد. برای هر جلسه در  هایی نیز در خود بازیچنین استراتژی  ،و همکاران

ط متخصص رشد حرکتی برای هر جلسه با کلمات سرنخ توس یافته، مهارت اختصاصمداخله ویدئویی

  شودبه کودکان نشان داده میویدئویی    ترتیب توسط هر بازیسپس این مهارت به  .شودتوضیح داده می

اسهمان  .(25) ادبیات مشخص شده  در  آموزشطور که  اصلی  راهکار  درست یک  نمایش  برای   ت، 
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می خود  این  که  است  بازیکودکان  سودمندی  )تواند  کند  دوچندان  را  ویدئویی  و  47های  پاین   .)

در طول فرایند تدریس که استفاده از کلمات سرنخ   نداستدالل کردنیز ( 56) 2( و رینک1) 1ایساکس 

از جنبه از استدال  و  3های آموزش مؤثر است. گودوی یکی  اینکه کودکان  همکاران  ل رینک با درک 

آموزش بهبود   زمان در هنگام ارائه کلمات سرنخ حرکتی درشت هایدبستانی در عملکرد مهارتپیش

داده کردنشان  پشتیبانی  ک(57)   نداند،  می.  سرنخ  دهند.  لمات  نشان  را  مهارت  مهم  عناصر  توانند 

شناخته شده است که بازخورد ممکن   گسترده  طوربه .است ویدئویی بخش دیگری از مداخله  ،بازخورد

توان  د در یادگیری مهارت حرکتی را نمی(. نقش بازخور57است یک عنصر اساسی آموزش مؤثر باشد )

ی مثبت و بازخورد اصالح(. بازخورد مرتبط با مهارت، بازخورد غیر کالمی، بازخورد 56نادیده گرفت )

بنابراین این امکان وجود دارد که بازخورد افزوده بازی ویدئویی    ؛دنشوارائه می ویدئویی  هایتوسط بازی

که باعث    ندجانبه را ایجاد کشکل دانش مربوط به عملکرد یا دانش نتایج یک بازی تجسمی همهبه

که مبنی بر این ،یم مشاهده کرد پژوهشدر این   آنچهشود؛ ت یادگیری مهارت حرکتی بنیادی میتقوی

. همچنین اصالحات تکلیف بخش مهمی استثر  ؤحرکتی مهای ادراکیبازی ویدئویی بر رشد مهارت

لیف  تک  یآگاهی، توسعه، پاالیش و اجرا  عنوانبهرینک اصالحات تکلیف را  .  است ویدئویی از مداخله

های حرکتی دکان در یادگیری مهارتهای اصلی برای کمک به کو. این عناصر مؤلفه(56) تعریف کرد

شامل   ویدئویی بدنی هستند. به موازات اصالحات تکلیف، دستکاری در تکلیف نیز در مداخلهدر تربیت

فعالیت  تغییرات اهداف،  مسافت،  اشیاء،  پیچیدگی  در  و  بدنی  که  .استهای  دارد  وجود  امکان    این 

ها( مانع از ناامیدشدن بیش از حد کودکان از کارهای  )اصالحات و دستکاری ویدئویی تکالیف بازی

شوند سخت ها تشویق میدرنتیجه آن؛  کندمیجلوگیری    هاآن شدن  حوصلهاز بی  و  (58)  شودمیجدید  

یکی از    عنوانبهتواند  می  ،به آن اشاره شد  مطالبی کهبنابراین    ؛کار کنند و خود را به چالش بکشند

در    های پایهبازیهای ویدئویی فعال و  تفاوت بین بازینبود  ترین و بهترین دالئل درمورد علت  محکم

   حرکتی باشد.های ادراکیرشد مهارت
 

 پیام مقاله
این  ن پایه ورزشی  ویدئویی فعال و بازی  هایبازی،  نشان داد  پژوهشتایج  شرایط    در مقایسه باهای 

ای مقایسه  یهاپژوهشبا توجه به اینکه  حرکتی شدند.  های ادراکیبهبود معنادار مهارت  موجبکنترل  
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بیشتری روی    یهاپژوهشها  تر این بازی، الزم است برای بررسی عمیقاستاین دو بازی کم    درباره

ن تواچنین میرا افزایش دهد. هم  ی این پژوهشهاجام شود تا قدرت تعمیم یافتهفاکتورهای دیگر ان

های ویدئویی  توان از بازیپذیر نیست، میبه هر نحوی امکان  های پایهکه انجام بازیدرصورتی،  گفت

اؤم  یرویکرد  عنوانبهفعال   و جایگزین  و معلمان    شودتوصیه می  .کردستفاده  ثر  این  مربیان  نتایج 

 . به کار برند ها های تمرینی آنبهبود شیوه پژوهش را برای
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