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Abstract 
The purpose of this study was to compare the effect of solitary and group purposeful 

movement plays on the visual-motor skills of eight-year-old girls. To this end, using a 

quasi-experimental method with multi-group pre-test and post-test design, 40 girls with 

an mean age of 8.53 years were randomly assigned to solitary paly (n = 13), group play 

(n = 12) and control (n = 15) groups. The Test of Visual-Motor Skills was used to measure 

variables before and after the experimental period (eight weeks, 16 sessions of 60 

minutes) and one month after the end of the period. The results showed that visual-spatial 

skills (p < 0.001), visual analysis skills (p < 0.001), and visual-motor integration and 

visual fixation (p < 0.001) increased significantly from pre-test to post-test and remained 

unchanged until the follow-up test (p < 0.05). Based on the comparisons of groups at the 

post-test and follow-up test, the score of visual-spatial skills (p < 0.01) and visual-motor 

integration and visual fixation (p < 0.01) in the solitary play condition were significantly 

higher than those in group play, while the scores of visual analysis skills in the group play 

condition was significantly higher than those in solitary play (ps < 0.05). Based on these 

findings, solitary plays in an eight-week course are more effective in improving visual-

spatial skills, visual-motor integration, and visual fixation than group plays among eight-

year-old girls; in contrast, group plays are more effective in improving visual analysis 

skills than solitary plays. 
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Extended Abstract 

Background and Purposes 
Vision is the most effective human sense that plays an essential role in the daily 

living activities. Each person collects a large amount of information received 

from the environment through the sense of vision. The coordination of body 

movements with the sense of vision is based on the ability to integrate visual 

perception and motor skills, referred to as visual-motor skills (1). Visual-motor 

skills include four categories of visual-spatial skills, visual analysis, visual-motor 

integration, and visual fixation (2). Studies have shown that motor interventions, 

such as psychomotor intervention (3), occupational therapy (4), perceptual-motor 

skills training (5), perceptual-motor plays (6) and local indigenous games (7) are 

effective in improving children's visual-motor skills. In the present study, the 

effect of solitary and group purposeful movement plays on the visual-motor skills 

in eight-year-old girls was compared. 

 

Materials and Methods 
This study adopted a pre- and post-test quasi-experimental design. The groups 

consisted of a control group and two experimental groups: solitary play and group 

play. The statistical population of the study was all healthy female students of 

eight years in Tehran in the academic year 2019-2020. The sample size was 

determined to be 42 according to the values reported in similar studies and using 

G*Power software; however, to prevent a possible decrease in the number of 

participants, the final sample was considered to be 15 individuals for each group 

and 45 individuals for the total sample. The designed intervention consisted of 16 

sessions ( two sessions (60 min per session) per week for eight weeks) involving 

two types of experimental protocols consisting of solitary play or group play and 

a control condition. The purpose of the games was to strengthen visual-spatial 

skills, visual analysis, visual-motor integrity, visual fixation, selective attention, 

and visual-spatial working memory. Group plays were performed in the form of 

two subgroups of six people and social interaction was created in the form of two 

types of associative play in the first two sessions and cooperative play in the 

remaining sessions, gradually the amount of collective participation in the games 

was increased. Three dependent variables (visual-spatial skills, visual analysis 

and visual-motor integration and visual fixation) were assessed using the revised 

version of the Visual-Motor Skills Test (TVMS-R) in three stages: immediately 

before (pre-test) and after (post-test) intervention and one month after the end of 

the intervention (follow-up test). A series of mixed analysis of variance with 3 

time (pre-test/post-test/follow-up test) × 3 group (solitary/group/control) design 

was used to analyze the data. One-way analysis of variance (ANOVA) and 

Fisher's least significant difference (LSD) test were used for between-group 

follow-up comparisons, and paired-samples t-tests with Bonferroni correction 

were used for within-group comparisons. All analyses were performed at 95% 
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confidence level using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS, version 

24). 

Findings 
The results of the one-way ANOVAs showed that there were no significant 

differences among the three groups in terms of age (F(2, 37) = 1.315, p = 0.260), 

height (F(2, 37) = 0.219, p = 0.805), weight (F(2, 37) = 0.550, p = 0.581), body 

mass index (F(2, 37) = 0.168, p = 0.919), or intelligence quotient (F(2, 37) = 

2.307, p = 0.111). Also in the pre-test, there were no significant differences 

among the groups in terms of visual-spatial skills (F(2, 37) = 1.49, p = 0.241), 

visual analysis (F(2, 37) = 1.428, p = 0.253), or visual-motor integration and 

visual fixation (F(2, 37) = 1.368, p = 0.27). 

The results of the 3 × 3 ANOVAs showed that the main effect of time (F(2, 74) 

= 54.89, p < 0.001, ηp
2 = 0.465) and the interaction effect of time × group (F(4, 

74) = 5.19, p < 0.001, ηp
2 = 0.324) on the visual-spatial skills were statistically 

significant, but the main effect of the group was not statistically significant (p = 

0.422). Similarly, the main effect of time (F(2, 74) = 18.22, p < 0.001, ηp
2 = 0.412) 

and the interaction effect of time × group (F(4, 74) = 4.01, p = 0.003, ηp
2 = 0.215) 

on the visual analysis were statistically significant, but the main effect of group 

was not statistically significant (p = 0.129). Finally, the main effect of time (F(2, 

74) = 36.17, p < 0.001, ηp
2 = 0.379), the main effect of the group (F(2, 37) = 3.56, 

p = 0.038, ηp
2 = 0.178) and the interaction effect of time × group (F(4, 74) = 

12.79, p < 0.001, ηp
2 = 0.247) on the visual-motor integration and visual fixation 

were statistically significant. A summary of the results of within- and between-

group follow-up comparisons is presented in Table 1. The results of within-group 

comparisons showed that visual-spatial skills (p < 0.001), visual analysis skills (p 

< 0.001) and visual-motor integration and visual fixation (p < 0.001) increased 

significantly from pre-test to post-test and remained unchanged until the follow-

up test (p < 0.05). Based on the comparisons of groups at the post-test and follow-

up test, the scores of visual-spatial skills (p < 0.01) and visual-motor integration 

and visual fixation (p < 0.01) in the solitary play condition were significantly 

higher than those in group play, while the score of visual analysis skills in the 

group play condition was significantly higher than that in solitary play (ps < 

0.05). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1. Mean and standard deviation of standardized scores of visual-motor skills 
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by group and measurement and summary of within-group and between-group 

follow-up comparisons 

 
Note: a = Significant difference compared to other experimental group (p ≤ 0.05). b = 

Significant difference compared to the control group (p ≤ 0.05). *p ≤ 0.05, **p ≤ 0.01, 

***p ≤ 0.001. 

 

Conclusion 
Solitary and group purposeful movement plays are both appropriate ways to 

improve visual-motor skills in healthy children, but solitary plays are more 

effective in improving visual-spatial skills and visual-motor integration and 

visual fixation, and group plays are more effective than solitary plays in 

improving visual analysis skills. Solitary plays had a greater advantage than 

group plays; however, the findings showed that creating a changing environment 

in the form of group plays may facilitate the development of visual analysis skills. 

Based on these findings, it is recommended that parents, teachers, coaches, and 

sports psychologists who are working in the field of children’s physical activity 

use solitary plays if the goal is to improve visual-spatial skills, visual-motor 

integration, and visual fixation, and use group plays in a changing environment 

if the goal is to strengthen visual analysis, to achieve better outcomes in children 

in whom the process of developing visual-motor skills has not been reached full 

maturity. 
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 مقالة پژوهشی

- های بیناییهای حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر مهارتتأثیر بازی

 1ساله حرکتی در کودکان دختر هشت
 

 3، صالح رفیعی 2پور، شهاب پروین1یزجید یبرهان نرگس 

 

 . رانیتهران، ا  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،یواحد تهران مرکز   ،یگروه رفتار حرکت دانشجوی دکتری،   .1

  ی دانشگاه خوارزم  یو علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب  یگروه رفتار حرکتاستادیار،    .2

 ی )نویسنده مسئول( بدن  تیپژوهشگاه ترب  یعلم  اتیعضو هاستادیار،    .3
 

07/04/1401تاریخ پذیرش:                                14/12/1400تاریخ دریافت:   
 

 چکیده 
بازی تأثیر  مقایسه  پژوهش  این  مهارتهدف  بر  گروهی  و  انفرادی  هدفمند  حرکتی  بیناییهای  - های 

هشت دختران  بهحرکتی  با  بود.  نیمهساله  روش  پیشکارگیری  طرح  با  پستجربی  و  آزمون  آزمون 

نفر(،   13های بازی انفرادی )صورت تصادفی در گروهسال به 53/8میانگین سن دختر با   40چندگروهی، 

حرکتی،  قبل و بعد از   -های بینایینفر( جای گرفتند. آزمون مهارت  15نفر( و کنترل )  12بازی گروهی )

ای( و نیز یک ماه پس از اتمام مداخالت برای سنجش  دقیقه  60جلسه    16ای،  هفتهدوره آزمایشی )هشت

های تجزیه و تحلیل مهارت،  (p<0.001) فضایی  - های بیناییمهارت نتایج نشان داد،    تغیرها استفاده شد.م

در هر دو شرایط آزمایشی،    ( p<0.001) حرکتی و تثبیت چشمی  -یکپارچگی بیناییو    ( p< 0.001) بینایی  

 (. p>0.05) طور معنادار افزایش یافت و تا آزمون پیگیری بدون تغییر ماند آزمون بهآزمون به پساز پیش

مقایسه نمره  ها در پسگروه  براساس  پیگیری،  آزمون  و  و   ( p< 0.01)   فضایی- های بینایی مهارت آزمون 

بینایی چشمی  -یکپارچگی  تثبیت  و  بازی   ( p<0.01) حرکتی  شرایط  بهدر  انفرادی  معناداری  های  طور 

های  در شرایط بازی  های تجزیه و تحلیل بیناییمهارتنمره  که  بود؛ درحالیهای گروهی  بازیبیشتر از  

های انفرادی  ، بازیهایافتهبراساس    . ( p<0.05) های انفرادی بود  طور معناداری بیشتر از بازیگروهی به

و تثبیت    حرکتی-بینایییکپارچگی  و    فضایی-بیناییهای  ای در بهبود مهارتهفتهطی یک دوره هشت

اثربخش ساله  بازیچشمی دختران هشت  از  گروهیتر  بازی های  و درمقابل،  بهبود  اند  در  گروهی  های 

 های انفرادی هستند.تر از بازیاثربخش تجزیه و تحلیل بیناییهای مهارت
 

تثبیت  ،  حرکتی - بینایییکپارچگی  ،  بینایی  تجزیه و تحلیل  ، فضایی- های بیناییمهارت  واژگان کلیدی:

 ، بازی حرکتی هدفمند. چشمی 
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 مقدمه 
های روزمره زندگی نقش اساسی دارد. هر فرد  بینایی مؤثرترین حس انسان است که در فعالیت

در طول زندگی روزمره خود حجم بسیاری از اطالعات دریافتی از محیط را توسط حس بینایی  

میجمع توسط  کند.  آوری  که  بهسیستم اطالعاتی  حسی  می مغز های  و    ،شوندارسال  جداجدا 

های گذشته در مغز یکپارچه شده و با تجربه یند پردازش ادراکیادر فر  و متفاوت از هم هستند  

عنوان که از آن به  کند و مفهوم پیدا می  یمعن  ،خاص  پدیده ترتیب یک  نبدی  شوند؛ میمقایسه  

های  هرگونه اختالل در دریافت، انتقال و پردازش دادهشود. بدیهی است که  یاد می  دریافت ادراکی 

(. پنج کارکرد برای سیستم بینایی  1را متأثر خواهد کرد )  1«ادراک بینایی های »بینایی، مهارت

اند از: پاسخ و انطباق با تحریک شبکیه )یکپارچگی فیزیولوژیک بالغ تعریف شده است که عبارت

آوری اطالعات خام )کنترل حرکات چشمی(؛ تعبیر ای جمعها برو آناتومیک(؛ حرکت سر و چشم

های بینایی با حرکات مناسب  بینایی(؛ پاسخ به نشانه-و تفسیر اطالعات بینایی )توانایی ادراکی

سازی حرکات  هماهنگ(.  2سازی کارکردهای بینایی ) حرکتی(؛ و یکپارچه-اندام )توانایی بینایی 

استوار است  های حرکتیسازی ادراک بینایی و مهارتکپارچه ی برپایه توانایی بدن با حس بینایی 

حرکتی از -های بینایی مهارت  (.3)شود  یاد می  2حرکتی« -های بیناییعنوان »مهارتکه از آن به 

ماهگی با عنوان که در نُهایگونهکنند؛ بهتدریج رشد میگیرند و بهحدود چهارماهگی شکل می

آورند. رشد ادراک  بینایی، حرکات دست را به کنترل خود در می-پیکرییکپارچگی عملکرد حس  

شود که این فرایند ممکن است با توجه به محیط و  سالگی تکمیل میبینایی تا حدود نُه تا ده

های مربوط به پردازش اطالعات  های بینایی و توانائی کودک متغیر باشد. روند رشد مهارتمحرک

های  های اولیه زندگی کودک، میزان رشد در مقایسه با سالو در سال  بینایی نظم یکسان ندارد

سریع پنجآینده  و  چهارسالگی  بین  تفاوت  یعنی  است؛  و  تر  دوازده  بین  تفاوت  از  سالگی 

تر از یک سالگی بیشتر است؛ بنابراین یک سال تأخیر رشدی در سنین کمتر بسیار مخربسیزده

 (.  4سال تأخیر در سنین آینده خواهد بود )

بینایی مهارت دسته  حرکتی  -های  بینایی مهارتچهار  بینایی 3فضایی -های  تحلیل  و  تجزیه   ،4 ،

  ها آنبین    بسیار همپوشانی  گیرند که  را در بر می   6و تثبیت چشمی  5حرکتی -یکپارچگی بینایی

یابی  از اجزای یکپارچگی دوطرفه، سوبرتری و جهت  فضایی -بیناییهای  مهارت  . (7-5)  وجود دارد

دهند که تقابل صحیحی با محیط داشته باشد و قضاوت  اند و به کودک اجازه میتشکیل شده

 

1. Visual Perection 

2. Visual-Motor Skills 

3. Visual-Spatial Skill 

4. Visual Analysis 

5. Visual-Motor Integration 

6. Visual Fixation 
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صحیحی از جایگاه اشیاء در فضای بینایی در مقایسه با سایر اشیاء و به بدن خود داشته باشد  

ز و تشخیص بینایی، تشخیص شکل از زمینه، یهایی مانند تمی(. تجزیه و تحلیل بینایی، مهارت6)

های یکپارچگی  گیرد. مهارتو حافظه بینایی را در بر می  1ثبات شکل، روابط فضایی، بندش بینایی 

های پردازش اطالعات بینایی با حرکات ظریف  کردن مهارتحرکتی به توانایی یکپارچه-بینایی

طور معمول در بستن دکمه، بند کفش و  ها، بهاختالل در این مهارتاشاره دارد. کودکانی دارای  

میقیچی مواجه  مشکل  با  بهکردن  نوشتن  مهارت  مدرسه،  سنین  در  و  از شوند  رونویسی  ویژه 

ها مختل خواهد شد. تثبیت چشمی به قابلیت ثابت  های دیگران در آن سیاه و تقلید حرکتتخته 

و توجه به جزئیات آن اشاره دارد. هر نوع بازی و فعالیتی    نگه داشتن کره چشم، تمرکز بر شکل

زمان با  که در آن کودک مجبور است یک شیء در حال حرکت را تعقیب کند و این تعقیب هم

 (. 4تواند در تقویت مهارت تثبیت چشم مؤثر باشد )حرکت خود کودک نیز باشد، می

در   3و حرکتی   2های بدنی حرکتی، بررسی نقش بازیهای مدنظر پژوهشگران رفتار  یکی از حوزه

اسمیت و  پلگرینی  نظر  از  است.  کودکان  رشد    ا ی  ن ینماد  های تیفعالبدنی    هاییباز،  4فرایند 

  ی ژگ ی، اما وانجام شوند   ی اجتماع صورت انفرادی یا  عده هستند که ممکن است بهباقا  ییهایباز

است؛    د یمتوسط تا شد   ی بدن  تیهمراه با فعالگی،  کنندها زمینه سرگرمکننده آنزیمتمارفتاری  

از مبه سطحی    کیمتابول  تیفعالکه  ی طوربه استراحت    سمیمتابول  زانیباالتر  افزایش در حالت 

)می تروالو8یابد  نظیر  پژوهشگرانی  که  است  توصیفی  همانند  تعریف  این  برای    5(.  و همکاران 

های بدنی  شناسی رفتار بازی کودکان، انواع بازیحال، گونهبااین  (؛ 9اند )ارائه کرده  6های فعال بازی

بندی طبقه  7های موجود، لئوبَچ و کوکس بندیترین طبقهرا مشخص کرده است. در یکی از جامع

های  که در آن چهار گونه متشکل از بازی  کردندبرای رفتار بازی کودکان شناسایی  را    ایگانهنُه

برای بازی بدنی مشخص    11وخیز و خشن و جست  10، دهلیزی9، حرکتی ظریف 8حرکتی درشت 

که از عضالت بزرگ استفاده  است    ییهات یفعال(. منظور از بازی حرکتی درشت،  10شده است )

کنند.  میکمک    درشت  یحرکت  ی هابه بهبود مهارت  و   دارند  ازیکنند و به حرکت کل بدن نیم

  شود میاستفاده  تر  کوچک   یاز حرکات عضالن که    شودمی  یی هات یعالف شامل  بازی حرکتی ظریف  

 

1. Visual Closure 

2. Physical Play 

3. Movement Play 

4. Pellegrini & Smith 

5. Truelove 

6. Active Plays 

7. Loebach & Cox 

8. Gross Motor 

9. Fine Motor 

10. Vestibular 

11. Rough & Tumble 
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کوچک  یایاش  یدستکار  ا یشامل برداشتن  . این نوع بازی  نیاز استچشم و دست    یهماهنگ و به 

-ت یفعالبدنی دهلیزی،    کند. بازیمیکمک    ظریف  یحرکت  یهابه توسعه مهارتو    است  طیدر مح

  کند ی م  تیرا تقو  ن یبا زم  ارتباط کودکبخشد و  یکه حس تعادل کودک را بهبود م هستند    یی ها

وخیز . بازی خشن و جستشوندمیجهت    ین چند  در   عیت سراحرک   ای ت سر  امعموالً شامل حرکو  

 ری با شمش  دنیجنگو    دادنغلغلک،  کردن  وخیزگونه، جست ی بازیکشت  ایشدن در جنگ  ریدرگبه  

های حرکتی ممکن  بازی  (.10اشاره دارد )  ، مانندیم باقی  دوست  بعد از بازی نیز  که    کودکانی   نیب

( باشند  داشته  نیز  اجتماعی  جنبه  باز سلسله براساس    (. 8است  مشارکت  ی،  اجتماع   ی ها ی مراتب 

فعالیت اجتماع  در  کودکان  بازی  ی  از  همساالن  های  ترتیب  بازی  2گری نظاره ،  1مشارکت   نبود به   ،

در    کودکان خردسال متغیر است.    6تا بازی مشارکتی   5کننده ، بازی همراهی 4، بازی موازی 3انفرادی 

تغییر رفتار  با همساالن    ی مواز   ی باز   به   گر نظاره و رفتار    ی انفراد   ی از باز   ی سالگ   3/ 5تا    2/ 5حدود  

در    (. 11)   پردازند ی م کننده و بازی مشارکتی  بازی همراهی به    ی سالگ پنج و سرانجام قبل از    دهند می 

(.  12)  استبازی اجتماعی دربرگیرنده سه شکل انفرادی، موازی و گروهی  ،  7راست بندی فطبقه

میزان تعامل اجتماعی کودکان در فرایند بازی    ، 8ی بوردهد اجتماع   ی باز   وستار ی پ براساس  همچنین  

،  9ی ، اجتماع کننده ترتیب از رفتار همراهی وابسته به میزان رشد اجتماعی کودک روی یک پیوستار به 

  یکه از بازد، کودکانی  نده مطالعات نشان می  (. 13،  14متغیر است )   11مشارکتی و    10ی اجتماع   ار ی بس 

به  هیلاو  یاجتماع  ب  ژهیومحروم هستند،  روابط  روب  ی،فردنیدر حوزه  با نقصان  رو  هممکن است 

ای است که ممکن است از  های ویژهلفهؤها و مهر نوع بازی، دارای ویژگی  ،طورکلیبه  (.15شوند )

باشد؛   متفاوت  یکدیگر  با  محیطی  و  اجتماعی  شناختی،  حرکتی،  ادراکی،  درگیری  میزان  نظر 

های مختلف رشد کودکان نیز متفاوت  رود تا نقش هریک از انواع بازی در جنبهانتظار میدرنتیجه  

های مطالعات تجربی درخصوص اثرات بازی رو، تمییز انواع بازی به تفسیر دقیق یافتهازاین  ؛ باشد

 کند. بر رشد کودکان نیز کمک شایان می

-حرکتی ممکن است در رشد مهارت  هایجمله بازیمداخالت حرکتی از  ، دهندمطالعات نشان می

شواهد پژوهشی حاکی از آن است که مداخالتی  حرکتی نقش مهمی داشته باشند.  -های بینایی 

 

1. Unoccupied Behavior 

2. Onlooker Behavior 

3. Solitary Play  

4. Parallel Play 

5. Associative Play  

6. Cooperative Play 

7. Frost 

8. Broadhead  

9. Social 

10. Highly Social 

11. Co-Operative 
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روانینظیر   )-مداخله  )16حرکتی  کاردرمانی  مهارت 17(،  تمرین  ادراکی(،  )-های  (،  18حرکتی 

حرکتی  -های بینایی بهبود مهارت  بر(  20)  های بومی محلیبازی( و  19حرکتی )-های ادراکیبازی

م ارائه ؤکودکان  شواهد  درثر هستند. همچنین  مهارت  بارۀ شده  در  ورزشی  مشارکت  های  نقش 

ها  (. یافته21،  22کند )حرکتی حمایت می-های بیناییهای حرکتی بر مهارتبینایی از تأثیر بازی

با افراد غیرورزشکار در سطح های بینایی ورزشکاران در مقایسه  برخی از مهارت  ، دهدنشان می

قرار   مهارت21)  داردباالتری  بر  ورزشکاران،  تبحر  افزایش سطح  با  و  آنان  (  بینایی  ادراک  های 

با وجود اینکه بخش عمده ادبیات پژوهشی از تأثیر مثبت مداخالت حرکتی    (. 22شود )افزوده می

های برخی دیگر از مطالعات  یافته(، 17حرکتی حمایت کرده است )-های بیناییظریف بر مهارت

آزمون  کارگیری  هبا ب  1دی ولییرز برای مثال،    است؛های حرکتی درشت  نیز بیانگر تأثیر مثبت بازی

بر   را  های حرکتی درشتتأثیر بازی،  (VMI)  2باکتنیکا   -حرکتی بیری-رشدی یکپارچگی بینایی

ها در  این بازینشان داد که  و    کردمطالعه    هسال  پنج تا هفتحرکتی کودکان  -یکپارچگی بینایی 

های یکپارچگی  ای( به بهبود معنادار مهارتدقیقه  40تا    30)هر هفته یک جلسه    هشت هفتهمدت  

 .  (23) منجر شده استبینایی و هماهنگی حرکتی -حرکتی، مهارت ادراکی -بینایی

از مطا ببرخی  با  بلوکهلعات  لگو کارگیری  بازی4و داپلو  3های  اثرات مثبت  وساز )بازی  ساخت  ، 

در  5بریبرای مثال،   ؛(24، 25اند )حرکتی گزارش کرده-های بیناییبر مهارترا حرکتی ظریف( 

های  بازی بلوک  45سال از    هفت تا دهدختر( در دامنه سنی    224پسر و    219)نفری    443نمونه  

، 8، حافظه بینایی 7، ثبات بینایی شکل 6های تمایز و تشخیص بینایی لفهؤکه بر ملگو استفاده کردند  

بینایی  توالی  بینایی9حافظه  روابط  فضا 10فضایی -،  در  موقعیت  تشخیص 12بینایی   بندش،  11،   ،

ها در قالب  . این مجموعه بازیداشتتأکید    14و تجزیه و ترکیب ببنایی  13بینایی شکل از زمینه 

با استفاده از   شدهی انجامهاسنجش . شدمدت شش ماه )سه بار در هفته( اعمال بازی هدفمند به

 

1. De Villiers 

2. The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration 

3. Lego  

4. Duplo 

5. Brey 

6. Visual Discrimination 

7. Visual Form Constancy 

8. Visual Memory  

9. Visual Sequential Memory 

10. Visual Spatial Relationships 

11. Position-in-Space   

12. Visual Closure 

13. Visual Figure-Ground 

14. Visual Analysis and Synthesis 
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بهبود تمامی    بروساز  ( نشان داد که بازی هدفمند ساختVPAT)  1های ادراکی بینایی آزمون جنبه

بُعد  نُ مه  بینایی  توالی ؤادراک  بیشترین تغییرات در میانگین نمرات مربوط به حافظه  بود و  ثر 

  سی با اعمال    2جموتای و وبطور مشابه،  (. به24)  بینایی، حافظه بینایی و موقعیت در فضا بود

بینایی متشکل از تمایز و تشخیص  -ای فضاییبر سه مهارت پایه  وساز هدفمند کهبازی ساخت

هفته )هر هفته چهار    16، در مدت  داشتفظه بینایی و حافظه توالی بینایی تأکید  بینایی، حا 

های  تسریع رشد مهارت  بر   هااین بازیکه    ند ای( نشان داددقیقهدهجلسه، هر جلسه چهار فعالیت  

بیشترین پیشرفت در کودکانی  که  طوریبهبوده است؛  ثر  ؤدبستانی مبینایی کودکان پیشادراک  

فرصت  شدمشاهده   دست که  برای  کمتری  قبلی  باز های  قالب  در  فیزیکی  هدفمند  کاری  های 

، حمایت بیشتری برای اثربخشی  سیستم ردیابی چشممطالعات اخیر با استفاده از . (25) داشتند

ی و اکتشاف فعال  و همکاران تأثیر باز  3شوردر برای مثال،    ؛های حرکتی فراهم کرده استبازی

تعددرا  اشیاء   ادراک  و  اشیاء  اندازه  و  پردازش شکل  توانایی  بررسی ماهه  هشت   اننوزاد  در  4بر 

اگر به  و    ثر استؤم  شکلر بهبود ادراک بینایی  ب  ی لگوهابازی با بلوک  ،نشان دادکردند. نتایج  

تأثیرات مثبت بر ادراک بینایی  نوزادان فرصت بیشتری برای بازی و اکتشاف داده شود، باعث  

 . ( 26) کندتواند به درک مفاهیم هندسی کمک شکل خواهد شد که به نوبه خود می

بازی از تکالیف حرکتی ظریف و  بهره گرفته شده است که در محیط  در بیشتر مطالعات  هایی 

یر که نیازمند  متغ  ی(. در این مطالعات برای ایجاد محیط17،  24،  25،  27-30اند )پایدار اجرا شده

های توپی نظیر پرتاب و دریافت توپ پایش بینایی مداوم باشد، در بهترین حالت از انجام مهارت

-دهد، انجام بازی(. در این بین شواهدی وجود دارد که نشان می18،  31بهره گرفته شده است )

نیز  ه گروهی  حرکتی  مهارت  برای  مبهبود  حرکتی  بینایی  و    ؛ثرندؤهای  عقدایی  مثال،  برای 

دادند نشان  بازی  ، همکاران  در  محلی شرکت  بومی  چلیپا،    های  سنگ  وسطی،  خرس  نظیر 

حرکتی  -های بینایی سبب بهبود مهارتبازی، گرگم به هوا و...  قل دوقل، گوشهسنگ، یکهفت

حرکتی  های  کند که انجام بازیپیشنهاد می  هاه(. این مشاهد20)  شودساله میکودکان پسر هفت

دلیل متغیربودن محیط و نیاز به پایش مداوم محیط بر عملکرد سیستم گروهی ممکن است به

های حرکتی انفرادی حال، هیچ مقایسه مستقیمی بین اثربخشی بازیبااین  ؛ بینایی اثرگذار باشد

 مشاهده نشدو و گروهی در ادبیات پژوهشی 

بازی انجام  به صورت خودجواز سوی دیگر،  اثرات رشدی  های حرکتی  است    درخور ش ممکن 

توان از راهبردهای هدفمندتری بهره  سازی اثرات آن میای داشته باشد، اما برای بهینهمالحظه

 

1. Visual Perceptual Aspects Test 

2. Jemutai & Webb 

3. Schröder et al. 

4. Numerosity Perception 
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براساس تعریف   بر    3«شدهتیهدا  یباز»  ای   2« هدفمند  یباز»  ،1هرندون و روبرتس - آللیگرفت. 

تأکید  توسط بزرگساالن    بازیساختار    درو اکتشاف    شناساییانتخاب،    یآزادپارامترهایی مانند  

ترکیب   آن  و هدف  یاهداف  دارد  از  و  یریادگخاص  ناشی  لذت  و  کودکان در استقالل    شادی 

یی  زمان و فضامشخص،    یبا قصد   مربیکه    دهدرخ می  یهدفمند زمان  یباز.  ستهابازیانتخاب  

درگیری کودک در بازی  و    بگیردکودک شکل  و رشد    یریادگتی برای یفرصکند تا  ایجاد می  را

از طر  استدر تعامل  متقابل با کودک  طور  به  مربی هدفمند،    یدر طول بازتسهیل شود.     ق یو 

بازکیفیت  ،  کالمی  تأکیدات را  تجربه  قابلی  لحظات  میدر  افزایش  )آموزش  این    ؛( 32دهد  بر 

های حرکتی  مداخالت مبتنی بر بازیرسد استفاده از راهبرد بازی هدفمند در  اساس، به نظر می

قرار   مدنظرتواند در دستیابی به اهداف رشدی کارساز باشد که در ادبیات پژوهشی کمتر  نیز می

رو با توجه به ضعف مطالعاتی موجود، در پژوهش حاضر سعی بر آن بود تا تأثیر ازاین   ؛گرفته است

انفرادی و گروهی بر مهارتبازی ساله  حرکتی دختران هشت -بینایی   هایهای حرکتی هدفمند 

   د.انهای بینایی به بلوغ کامل نرسیدهکه از نظر مهارتبررسی و مقایسه شود 

 

 روش پژوهش
نیمه مطالعات  نوع  از  حاضر  پیشپژوهش  طرح  با  پستجربی  و  بود.  آزمون  چندگروهی  آزمون 

حرکتی هدفمند انفرادی و گروه  های  ها یک گروه کنترل و دو گروه تجربی بودند: گروه بازیگروه

دسته  بازی سه  وابسته  متغیرهای  گروهی.  هدفمند  حرکتی  حرکتی  -بینایی های  مهارتهای 

حرکتی و تثبیت  -یکپارچگی بیناییو    فضایی، تجزیه و تحلیل بینایی - بیناییهای  متشکل از مهارت

آزمون( ز مداخله )پسآزمون( و بعد ابودند که در سه وهله متشکل از بالفاصله قبل )پیش  چشمی

بازبینی نسخه  از  استفاده  با  پیگیری(  )آزمون  مداخله  اتمام  از  پس  ماه  یک  نیز  آزمون  شده  و 

 شدند. سنجش  4حرکتی -های بیناییمهارت

شود که این فرایند  سالگی تکمیل میدهنُه تا    ینرشد ادراک بینایی در کودکان سالم تا حدود سن

این اساس،    بر   ؛ (4ی کودک متغیر باشد )ی های بینایی و توانامحرکممکن است با توجه به محیط و  

با توجه به اینکه تأکید اصلی پژوهش حاضر بر طراحی و سنجش اثربخشی مداخالتی متمرکز بود که  

برای مطالعه حاضر انتخاب شد  ، رده سنی هشت سال  کند حرکتی را تسهیل  - های بینایی رشد مهارت 

مهارت  رشد  آن  در  است. که  نرسیده  کامل  بلوغ  به  هنوز  بینایی  پژوهش    های  آماری    همه جامعه 

حجم نمونه با  بودند.    1398- 99شهر تهران در سال تحصیلی    ه سال آموزان دختر سالم هشت دانش 

 

1. Allee-Herndon & Roberts 

2. Purposeful Play 

3. Guided Play 

4. Test of Visual-Motor Skills-Revised (TVMS-R) 
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  ( 33)   3/ 1نسخه    1پاور افزار جی نرم و با استفاده از  شده در مطالعات مشابه  درنظرداشتن مقادیر گزارش 

ها سه  ، تعداد گروه 0/ 05، خطای نوع اول 0/ 28 با  میانگین اندازه اثر برابر بدین ترتیب که    ؛ د ش تعیین 

ها از نوع  و نوع تحلیل   0/ 50ها در حد متوسط  ، همبستگی بین سنجش تا ها سه  ، تعداد سنجش تا 

عنوان  گروهی( به گروهی و بین )اثرات اصلی و تعاملی عامل درون گیری مکرر  تحلیل واریانس با اندازه 

  42افزار، حجم نمونه  پاور در نظر گرفته شد و براساس خروجی نرم افزار جی اطالعات ورودی در نرم 

-برای پیشگیری از اُفت احتمالی تعداد شرکت   ، از سوی دیگر کرد.  ایجاد    0/ 95نفر، توان آماری معادل  

نفر    45نفر و حجم کل نمونه    15ها برای هر گروه کننده فرایند اجرا، تعداد نهایی شرکت ها در  ننده ک 

رضایت کتبی والدین، بهره هوشی    ، به پژوهش حاضر ها  آزمودنی در نظر گرفته شد. معیارهای ورود  

-، نداشتن سابقه اختالالت روان 2ویرایش چهارم - در مقیاس هوش وکسلر برای کودکان   75 بیشتر از 

بود. همچنین    از داروهای خاص   نکردن مشکالت بینایی و استفاده ختی، سالمت جسمانی، نداشتن  نا ش 

دیدگی و انصراف  غیبت بیش از دو بار از جلسات تمرینی، آسیب   ، از پژوهش ها  آزمودنی معیارهای خروج  

ها  کننده ، شرکت پژوهشگر از مشارکت در پژوهش در نظر گرفته شد. با توجه به امکانات دردسترس  

نامه به والدین از دو مدرسه دخترانه مقطع ابتدایی انتخاب  براساس فراخوان پژوهش و ارسال دعوت 

منتخب با استفاده از    های کننده های مقدماتی، شرکت رضایت والدین و سنجش   دریافت شدند. پس از  

دلیل غیبت از تمرین و انصراف،  . در فرایند اجرا به قرار گرفتند ها  صورت تصادفی در گروه قرعه کشی، به 

کنار    شده های گروهی از نمونه مطالعه های انفرادی و سه نفر از گروه بازی کننده از گروه بازی دو شرکت 

های  بازی گروه کننده، شرکت   13دفمند انفرادی با های حرکتی ه بازی گذاشته شدند. درنهایت، گروه  

-شرکت   40کننده و درمجموع  شرکت   15کننده، گروه کنترل با  شرکت   12با    حرکتی هدفمند گروهی 

   کردند. ننده فرایند پژوهش را تکمیل  ک 

مدت  ای )دو جلسه در هفته به دقیقه   60جلسه    16شده متشکل از  مداخله طراحی   ، در پژوهش حاضر 

های  های حرکتی هدفمند انفرادی و بازی انجام دو نوع پروتکل آزمایشی متشکل از بازی   ، هفته( هشت  

طور عمومی، در طراحی و اعمال هر دو نوع پروتکل  حرکتی هدفمند گروهی و شرایط کنترل بود. به 

  ( 32هرندون و روبرتس ) - های هدفمند که آللی آزمایشی انفرادی و گروهی بر چهار اصل مهم بازی 

ها و ترتیب  بازی باره  ؛ دوم، در شد خاصی طراحی  اهداف  : اول، هر بازی برای  شد ، تأکید  اند کرده پیشنهاد  

ها از  بودن بازی بودن و مفرح بخش ها آزادی انتخاب داده شد؛ سوم، از لذت کننده ها به شرکت انجام آن 

بودن هر یک  کننده کسل ها اطمینان حاصل شد و در صورت کننده طریق بازخوردهای کالمی شرکت 

و    متقابل طور  ها به انجام بازی در طول  چهارم، پژوهشگر    شد؛   خودداری ها، از ارائه مجدد آن  از بازی 

ها تکلیف( و انگیزشی )تشویق  های شناختی )ویژگی لفه ؤ و م   کرد تعامل برقرار  با کودک  کالمی    صورت به 

 

1. G*Power 

2. Wechsler Intelligence Scale for Children – 4th Edition (WISC-4) 
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  تا از این طریق  کرد دک در بازی ساختاربندی  منظور افزایش درگیری کو برای اجرای بهتر( بازی را به 

 آموزش افزایش یابد.  در لحظات قابل ی  تجربه باز کیفیت  

یکپارچگی    ، تجزیه و تحلیل بینایی   ، فضایی   - بینایی   های شده بر تقویت مهارت های درنظر گرفته بازی 

ها از  . بازی ند فضایی تمرکز داشت - بینایی ، توجه انتخابی و حافظه کاری  تثبیت چشمی ،  حرکتی - بینایی 

  رفتار بازی هدفمندتردو سال اول زندگی،    ی عملکرد   های ی باز بعد از  چراکه    ؛ های باقاعده بودند نوع بازی 

، رفتار  ت ی و درنها   ن ی نماد   های ی باز   ، دنبال آن و به   کند ظهور می وساز  ساخت   ی باز   و در قالب   شود می 

است، به اوج خود    ی ت سطح رشد شناخ   ن ی باالتر   دهنده انعکاس که  قاعده  با   ی ها ی با باز   بازی کودکان 

  ی سالگ هفت پس از    شتر ی و ب   دهند رخ می   ی سالگ چهار ندرت قبل از  به باقاعده    ی ها ی از (. ب 12)   رسد ی م 

است که فرایند آن توسط    ای منظور از بازی باقاعده، بازی   . ( 34)   اند شدنی مشاهده در رفتار بازی کودکان  

ها تابع دو دسته قاعده  در پژوهش حاضر، بازی   (. 12)   شود ی م   م ی شده تنظ توافق   قواعد از    ی ا مجموعه 

ها بود که نحوه انجام بازی و اهداف  شده برای هریک از بازی دسته اول، قواعد از پیش تعیین   : بودند 

دسته دوم قواعدی بودند که در فرایند انجام بازی، براساس نظر    ؛ کردند عملکردی بازی را توصیف می 

کودک در تعامل با پژوهشگر در گروه تجربی انفرادی و براساس نظر جمعی کودکان و پژوهشگر در  

بودن و  بخشی، مفرح . تمامی این قواعد در راستای افزایش لذت بود   شده توافق   ، گروه تجربی گروهی 

افزایش درگیری و بهبود رفتار بازی کودکان تغییر داده شد. مورد دیگر در طراحی مداخله، مدنظر  

در پروتکل    ( 11،  13،  14ی ) اجتماع   ی ها ی مراتب باز سلسله اجتماعی براساس  قراردادن میزان تعامل  

تعامل اجتماعی در    نفره اجرا شدند و های گروهی در قالب دو زیرگروه شش بازی های گروهی بود.  بازی 

د و  ش جلسات ایجاد  بقیه کننده در دو جلسه ابتدایی و بازی مشارکتی در قالب دو نوع بازی همراهی 

های انفرادی و گروهی  در هر دو پروتکل بازی رفته بر میزان مشارکت جمعی در بازی افزوده شد.  رفته 

حرکتی درشت،  های  متشکل از بازی ،  کوکس شده توسط لئوَبچ و  حرکتی پیشنهاد   از هر چهار نوع بازی 

مورد آخر در طراحی مداخله  (. 10بهره گرفته شد )   1وخیز ظریف، دهلیزی )تعادلی( و خشن و جست 

پیچیده  سطح  قراردادن  مدنظر  بازی آزمایشی،  دشواری  و  بود. گی  توصیه   ها  مداخالت    ، ها براساس 

ندی افزایشی داشته باشند تا از اثربخشی الزم  شناختی باید رو - شده برای بهبود عملکرد ادراکی طراحی 

گی و دشواری در سه مرحله، از هر پنج  سطح پیچیده پژوهش حاضر،    در رو  ازاین   ؛ ( 35برخوردار باشند ) 

و    ساده   های رونده از بازی ش ی پ   صورت به که دوره آزمایشی  طوری به جلسه یک بار، افزایش داده شد؛  

  درباره   در ادامه .  شد ختم  های پیچیده و دشوار در انتهای دوره  و به بازی شد  آسان در ابتدای دوره آغاز  

 شود. توضیح داده می برای گردآوری اطالعات    کاررفته های به ابزار 

ها با استفاده از یک فرم  کنندهفرم اطالعات فردی: اطالعات مربوط به مشخصات فردی شرکت

تولد، قد، وزن،  ال بهؤس 11  حاویساخته  محقق  تاریخ  نام خانوادگی،  نام و  تعیین  برای  ترتیب 

 

1. Rough & Tumble Play 
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برنامه، وضعیت مشارکت  یافته فوق های سازمانپیشرفت تحصیلی، وضعیت مشارکت در فعالیت

مندی از والدین و خواهر/برادر(، وضعیت تحصیلی والدین، وضعیت  ورزشی، ساختار خانواده )بهره

 دین و وضعیت اقتصادی خانواده گردآوری شد. اشتغال وال

، در پژوهش حاضر  شده ویرایش چهارم: با توجه به رده سنی مطالعه - مقیاس هوش وکسلر برای کودکان 

بهر  کنندگان در مرحله مقدماتی از نسخه چهارم مقیاس هوش بهر و گزینش شرکت برای تعیین هوش 

و چهار شاخص درک کلی    دارد قیاس  م خرده   15آزمون  این    (. 36وکسلر برای کودکان استفاده شد ) 

دهد  کالمی، استدالل ادراکی، حافظه کاری و سرعت پردازش اطالعات و بهره هوشی کلی را ارائه می 

که در پژوهش حاضر از شاخص بهره هوشی کلی استفاده شد. این آزمون بهره هوشی کودکان در  

مطالعات متعدد در کشورهای خارجی  در    و پایایی آن و روایی    سنجد می سال را    16تا    شش دامنه سنی  

 است.   شده تأیید   ( 38و ایران )  ( 37) 

بیناییمهارت  آزمون بازبینی-حرکتی-های  برای  :  شدهنسخه  ابزارهای معتبر  از  یکی  آزمون  این 

در ایاالت متحدۀ  (  5)  1که گاردنر  hsjحرکتی  -های موردنیاز برای یکپارچگی بیناییسنجش مهارت

ابزار سبب شده  این  دقت  .  (6)شد  های بعد بازبینی  ساخت و در سالرا  نسخه اصلی آن    آمریکا

برای تشخیص اختالل در هماهنگی چشم و دست، شناسایی کودکان مبتال  آزمون  است تا از این  

-در زمینة مهارتسالم  حرکتی و مستندکردن پیشرفت کودکان  -های بیناییبه اختالل در مهارت

سال استفاده    14تا    سهحرکتی برای رده سنی  -های بینایی ویژه مهارتظریف به های حرکتی  

طرح هندسی/ ماده است که پس از بازبینی و تعدیل    36نسخه اولیه این آزمون دارای  (.  1)  شود

ماده تقلیل یافته است   23ها از نظر دشواری و وابستگی نژادی، فرهنگی و جغرافیایی، به  ماده 

طور افزایشی ها در این آزمون بهماده جدید(. سطح دشواری ماده  چهارماده از نسخه اولیه و    19)

های هندسی دشوار )پروانه، ( شروع شده و به طرحیکهای هندسی ساده )دایره، ماده  از طرح

آزمون،گذاری ماده نمرهشود.  ( منتهی می23  ماده  این  دقت  طبقه معیار  براساس هشت    ها در 

داشتن یا روی هم آمدن  فاصله  .3 ؛3زوایا  . 2 ؛2بودنبسته   .1 از:اند عبارتشود که انجام میترسیم 

  ؛ 7خطوط طول  . 6 ؛ 6شدن چرخش یا وارونه . 5 ؛ 5اندازۀ شکل یا بخشی از شکل . 4 ؛4خطوط منفرد

تمام هشت  . هر طبقه دارای معیارهای متفاوتی است.  9شکل  تغییر  .8  ؛8نفوذ بیشتر/کمتر از حد   .7

 

1. Gardner 

2. Closure 

3. Angles 

4. Intersecting and/or Overlapping Individual Lines 

5. Size of Design or Part of Design 

6. Rotation or Reversal 

7. Length of Lines 

8. Over-penetration or Under-penetration 

9. Modification of Design 
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، دایره  یکمثال، ماده    برای  ؛ شودماده آزمون استفاده نمی  23گذاری همه  طبقه معیار در نمره

  ؛ شود گذاری می( نمرههشت،  پنج،  یکهای  بندی )طبقهاست و براساس سه مورد از هشت طبقه

های  بندی )طبقهکه شکل پروانه است، براساس چهار مورد از هشت طبقه  23که ماده  درحالی

گانه  های هشتبندیشود. همچنین از برخی معیارهای طبقهگذاری می( نمرهپنج،  سه،  دو ،  یک

بودن( بسته)  یکبرای مثال، از طبقه    ؛شودگذاری یک ماده استفاده میبیش از یک مورد برای نمره

)نفوذ    هفت )شکل پروانه( و طبقه    23گذاری ماده  )زوایا( سه معیار در نمره  دو دو معیار و طبقه  

های  شود. ماده)بیضی افقی( استفاده میسه  گذاری ماده  بیشتر/ کمتر از حد( دو معیار در نمره

معیار   10س  ( و در بیشترین حالت براسایکآزمون در کمترین حالت براساس سه معیار )ماده  

شوند.  گذاری میمعیار نمره  142ماده براساس    23  ،شوند و درمجموعگذاری می( نمره15)ماده  

بودن بودن ترسیم براساس هر معیار، نمره صفر و برای درستگذاری معیارها، برای نادرستدر نمره

ی صفر تا سه )ماده  ها از نمره احتمالرو نمره مادهازاین  ؛شودنمره یک اختصاص داده می  ،ترسیم

  10با    -: لوزی افقی متقاطع با مربع 19)ماده    10گذاری( و صفر تا  با سه معیار نمره  -: دایرهیک

 142معیار بین صفر تا    142ماده براساس    23نمره    ،گذاری( متغیر است و درمجموعمعیار نمره

شود  ارد تبدیل میه براساس هنجارهای سنی به نمرات استاندب نمرات پس از محاسمتغیر است.  

موفقیت  (.1) اجرای  مفهومی،  نظر  دسته  از  چهار  نیازمند  آزمون  این  بیناییمهارتآمیز  - های 

، اما همپوشانی  استحرکتی و تثبیت چشمی    - ضایی، تجزیه و تحلیل بینایی، یکپارچگی بیناییف

های یکپارچگی  مهارتتمامی طبقات این آزمون نیازمند  (.  7بین عوامل آن وجود دارد )  زیادی

کننده  رو نمره کل این آزمون، نشانگر توانایی شرکتازاین   ؛حرکتی و تثبیت چشمی هستند-بینایی

بیناییدر مهارت تثبیت چشمی است. همچنین، طبقات  - های یکپارچگی  و    پنج،  دوحرکتی و 

- ای بیناییهحرکتی و تثبیت چشمی، نیازمند مهارت-بر دو مهارت یکپارچگی بیناییعالوه  هفت

حرکتی و  -بر دو مهارت یکپارچگی بینایی عالوه  هشتو    شش،  چهار،  سه،  یکفضایی و طبقات  

رو مجموع نمرات  ازاین  هستند؛های تجزیه و تحلیل بینایی نیز  تثبیت چشمی، نیازمند مهارت

حرکتی، تثبیت    -های یکپارچگی بینایی کننده در مهارتتوانایی شرکت  دو، پنج و هفت، طبقات  

مهارتچ و  بینایی شمی  طبقات  -های  نمرات  و مجموع  و هشت، فضایی  چهار، شش  سه،    یک، 

حرکتی، تثبیت چشمی و تجزیه و تحلیل -های یکپارچگی بینایی کننده در مهارتتوانایی شرکت

اعتباریابی نشده استاین آزمون در ایران  (.  17دهند )بینایی را نشان می   ؛برای کودکان سالم 

فبااین تهران هنجاریابی  حال،  استثنایی شهر  پژوهشکده کودکان  در  مینایی  و  و    اند کردهرهبد 

(  و  شش)طبقه    85/0های آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین  آزمونهمسانی درونی خرده

)طبقه   65/0و نیز همسانی بازآزمایی آن بین    99/0( و برای کل آزمون  های دو و پنج)طبق   96/0

 . (1)است  گزارش شده 94/0( و برای کل آزمون پنجبقه )ط 94/0( و چهار
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. در گام اول، پس از تأیید  شداجرا  1399پژوهش حاضر در محدوده زمانی اردیبهشت تا تیر ماه 

تأییدیه کمیته اخالق از سوی    دریافته توسط گروه تخصصی رفتار حرکتی دانشگاه و  یپیشنهاد

تربیت علوم ورزشی )کد:  پژوهشکده  (، مکاتبات و مجوزهای  IR.SSRI.REC.1399.887بدنی و 

  ، و پژوهشگر به مدارسی که مدنظر بودند   دریافت شدالزم از اداره آموزش و پرورش شهر تهران  

عنوان معلم تربیت بدنی و امکانات موجود در مدارس، دو  با توجه به حضور پژوهشگر به د.  شمعرفی  

تهران برای اجرای پژوهش مدنظر قرار گرفتند.  دبستان از مناطق دو و پنج آموزش و پرورش شهر  

آموزان کالس دوم ابتدایی و شماره تماس والدین  منظور شناسایی نفرات بالقوه، فهرستی از دانش به 

در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی،    . شد دین ارائه  ل و طی تماس تلفنی توضیحات اولیه به وا   شد تهیه  

آموز یا  های ارسال فیزیکی از طریق دانش ش به یکی از روش نامه مشارکت در پژوه فراخوان و دعوت 

اطالع از    برای های اجتماعی در اختیار والدین قرار گرفت و پس از سه روز،  ارسال فایل از طریق شبکه 

برای شرکت در جلسه   ان شد و تعداد داوطلب   گرفته ها تماس با آن  دوباره گیری والدین، نتیجه تصمیم 

نتهای این هماهنگی زمان و مکان برگزاری جلسه معرفی به والدین اطالع  . در ا شد معرفی مشخص  

در جلسه معرفی، توضیحات  .  شد ها ارسال  داده شد و یک روز قبل از جلسه، پیامک یادآوری برای آن 

بندی جلسات  زمان موردنیاز و نحوه اجرا، زمانماهیت، اهداف و ضرورت پژوهش، مدت  باره الزم در

و   محرمانهآزمون  گردآوریمداخله،  اطالعات  اختیاریبودن  و  شده،  پژوهش  در  مشارکت  بودن 

زمان اجرای پژوهش، توسط  تغذیه، خواب و سطح فعالیت بدنی در مدت  باره مالحظات الزم در

ارائه   والدین  به  تا در صورت تمایل فرم  شدپژوهشگر  آنان خواسته شد  از  و    و  اطالعات فردی 

برخی از معیارهای  شدن افراد نهایی، در ادامه جلسه  . پس از مشخص کنند  نامه را تکمیلرضایت

مشکالت  شناختی، سالمت جسمانی، نداشتن  ورود به پژوهش اعم از نداشتن سابقه اختالالت روان 

با  و از نفرات بالقوه نهایی خواسته شد تا مطابق   شد بررسی  از داروهای خاص   نکردن بینایی و استفاده 

نفر    45حضور یابند. پس از این جلسه،  شده، در جلسه ارزیابی قد، وزن و بهره هوشی  بندی ارائه زمان 

ها  ارزیابی  همهطور تصادفی در سه گروه جای داده شدند.  و به  شدند عنوان نمونه نهایی انتخاب  به

پیش پس)مقدماتی،  آآزمون،  سالن  زآزمون،  محل  در  آزمایشی  دوره  جلسات  و  پیگیری(  مون 

. با  شداجرا    پنج آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  ورزشی دبستان ابتدایی شمیم یاس واقع در  

و مداخله برای   گیریتمامی جلسات اندازه  ،(39توجه به تأثیر اوقات روزانه بر عملکرد شناختی )

بعد از ظهر در نظر گرفته شد. در تمامی جلسات دوره    1صبح تا    10طور ثابت از  ها بهتمامی گروه

.  شد ای برای اعمال مداخالت استفاده  مرحلهالگوی ثابت پنجیک  آزمایشی برای دو گروه تجربی از  

شامل   مراحل  بازیاین  بازیمعرفی  ترتیب  انتخاب  شرکتها،  توسط  گرم( ها)کنندهها  کردن  ، 

کاهش   برای  بدن  آسیبعمومی  و احتمال  مداخله  برنامه  انجام  بازی،  انجام  حین  در  دیدگی 

ای دریافت  های گروه کنترل هیچ گونه مداخله کننده در مدت دوره آزمایشی، شرکت بودند.  سردکردن  
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های گروه کنترل از  کننده شرکت   گفتنی است، های عادی روزمره مشغول بودند.  و به فعالیت   ند نکرد 

یافته فعالیت بدنی مشارکت  گونه برنامه سازمان زمان اجرای پژوهش در هیچ ت بودند که در مد   افرادی 

 نداشتند.  

میانگین،  های آمار توصیفی شامل  سازی و توصیف مشخصات فردی و متغیرها از روشبرای خالصه

های آماری، برای بررسی فرضجدول و نمودار استفاده شد. در بررسی پیش   ،انحراف استاندارد

ها بین  و برای بررسی تجانس واریانس داده   1ویلک   - ها از آزمون شاپیروبودن توزیع دادهطبیعی

لون گروه آزمون  از  مفروضه  2ها  برقراری  به  توجه  با  تحلیل استفاده شد.  از  پارامتری،  آمار  های 

طرح    3ترکیبیواریانس   )پیش  3با  پیگیری(  آزمون/پسزمان  گروه    3  ×آزمون/آزمون 

کنترل( برای تحلیل اثر متغیرهای مستقل )زمان و گروه( بر متغیرهای وابسته /وهی)انفرادی/گر

شد پیش  .استفاده  دادههمچنین،  توزیع  کرویّت  درونفرض  عامل  برای  تحلیل  ها  در  گروهی 

های تعقیبی  برای انجام مقایسه.  شد و تأیید  بررسی    4واریانس با استفاده از آزمون کرویت ماچولی

دی( اس)ای 6حداقل تفاوت معنادار فیشر ( و آزمونآنوا) 5سویه گروهی از تحلیل واریانس یک بین

 0/ 016) شده با اصالحیه بنفرونی استفاده شد  جفت   tاز آزمون    گروهیهای درونمقایسهو برای  

جزئی  ها، مقادیر مربع  در تحلیل .شده( اصالح   α  =سطح خطا    ÷گیری  دفعات اندازه =    0/ 05  ÷  3  =

2اتا ) 
pη  و )d  ( کوهنdبه )به کار  و برای تفسیر نتایج  شد  محاسبه  ای اندازه اثر  هعنوان شاخص

عنوان اثر به  059/0تا    01/0مقادیر مربع جزئی اتا از    (،1988)  7. مطابق با پیشنهاد کوهن رفت

بزرگ اثر  عنوان  به   14/0تر از  اثر متوسط و مقادیر بزرگعنوان  به  14/0تا    06/0کوچک، مقادیر  

 8/0تا    5/0اثر کوچک،  عنوان  به  5/0تا    2/0بین    d . همچنین، مقادیر  (40)  در نظر گرفته شدند 

. تمامی  (40)  اثر بزرگ در نظر گرفته شدند عنوان  به  8/0اثر متوسط و مقادیر بیشتر از  عنوان  به

اطمینان  تحلیل سطح  در  از    95ها  استفاده  با  و  اجتماعی درصد  علوم  برای  آماری   8بسته 

   .شدانجام  24( نسخه اساسپیاس)

 

 

 

 

1. Shapiro-Wilk 

2. Levene's Test 

3. Mixed Analysis of Variance 

4. Mauchly's Test of Sphericity 

5. One-Way Analysis of Variance 

6. Fisher's Least Significant Difference  

7. Cohen 

8. Statistical Package for Social Sciences 
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 نتایج 
را نشان  پژوهش های  کنندههای فردی شرکت ، میانگین و انحراف معیار ویژگیشماره یکجدول 

سویه تحلیل واریانس یک  ، نتایجهای فردیها از نظر ویژگیهمگن بودن گروه  دهد. در بررسیمی

داد )،  نشان  سن  )p،  1.315= (37  2,)F=0.260بین  قد   ،)0.805=p  ،0.219= (37  2,)F وزن  ،)

(0.581 =p ،  0.550= (37  2,)F( شاخص توده بدن ،)0.919 =p ،    0.168  =(37  2,)F و هوش بهر )

(0.111 =p، 2.307=(37 2,)F ) تفاوت معنادار وجود ندارد شده سه گروه مطالعهبین  . 
 

 ها کنندههای فردی شرکت معیار ویژگیمیانگین و انحراف  -1جدول 
Table 1- Mean and standard deviation of participants' individual 

characteristics 

 
 

حرکتی - های بینایی های آماری، سطح مهارت فرضیید پیش أ ها پس از بررسی و ت در تحلیل داده

میانگین نمره  بین    ،نشان داد  سویه واریانس یک . نتایج تحلیل  شدآزمون مقایسه  ها در پیش گروه

بینایی مهارت بینایی  (،  P ،  1.490 (=37  2, )F= 0.241> 0.05) فضایی  -های  تحلیل  و  تجزیه 

 (0.05 <0.253 =P،  1.428 (=37  2, )F  )  بینایی و چشمی-یکپارچگی  تثبیت  و    حرکتی 

 (0.05 <0.270 =P  ،1.368 (=37  2, )F  ) تفاوت معناداری وجود آزمون  در پیش   شده سه گروه مطالعه

 3  ×آزمون/پیگیری(  آزمون/پسزمان )پیش  3با طرح    ترکیبیتحلیل واریانس  از  رو  ندارد؛ ازاین 

 . شد استفاده  وابسته رویتحلیل اثر برای برای   گروه )انفرادی/گروهی/کنترل(

واریانس تحلیل  داد  3  ×  3  نتایج  زمان  ،  نشان  اصلی  2=  0.465) اثر 
pη ،  0.001 >p ، 

54.89 = (74  2, )F )    زمان و گروه و اثر تعاملی   (2=  0.324pη ،  0.001 >p ،5.19  ( =74  4,)F )  های بر مهارت

اصلی گروه از لحاظ ، اما اثر  ( از لحاظ آماری معنادار است هفت و   پنج ، دوهای  فضایی )طبقه -بینایی 

معنادار   2=  0.086)   نیستآماری 
pη ،  0.422 =p  ،1.16 = (37  2, )F )  . مشابه،  به زمان طور  اصلی    اثر 
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 (0.412  =2
pη ،  0.001 >p ،  18.22 = (74  2, )F )    تعاملی اثر  گروهو  و   زمان 

 (0.215  =2
pη ،  0.003 =p ،  4.01 = (74  4, )F)    سه،  یکهای  تجزیه و تحلیل بینایی )مجموع طبقهبر ،

 نیست اصلی گروه از لحاظ آماری معنادار  ، اما اثر  است از لحاظ آماری معنادار  (  هشتو    شش،  چهار

 (0.101  =2
pη ،  0.129 =p ،  2.175 = (37  2, )F ) .    ،اثر   ،نشان داد  3  ×  3نتایج تحلیل واریانس  درنهایت

زمان 2=  0.379)   اصلی 
pη ،  0.001>p ،  36.17 = (74  2, )F ) گروه اصلی  اثر   ،   (1780.  =2

pη،  0380. =p، 

56.3 = (37  2,)F)    2= 0.247)  زمان و گروهو اثر تعاملی
pη ،  0.001 >p،  12.79 = (74  ,2 )F)   یکپارچگی  بر

. خالصه نتایج از لحاظ آماری معنادار است ها(  حرکتی و تثبیت چشمی )مجموع کل طبقه-بینایی

های آمده است. نتایج مقایسه  شماره دو گروهی در جدول  گروهی و بین های تعقیبی درون مقایسه

حرکتی در هر دو گروه - های بیناییهر سه دسته مهارت   ،( نشان داد شماره دو گروهی )جدول  درون 

-(، اما تغییرات از پسps< 0.001آزمون افزایش معنادار داشته است ) آزمون به پس تجربی از پیش 

این، تغییرات هر سه   عالوه بر   (. ps> 0.05) زمون به آزمون پیگیری از لحاظ آماری معنادار نیست  آ 

آزمون به آزمون و نیز از پس آزمون به پس حرکتی در گروه کنترل از پیش - بیناییهای  دسته مهارت 

 (.ps> 0.05)  نیست آزمون پیگیری از لحاظ آماری معنادار  

 
  - های بینایینمرات استاندارد شده مهارتمیانگین و انحراف معیار میانگین و انحراف معیار    -2جدول  

 گروهی گروهی و بین های تعقیبی درونخالصه مقایسهحرکتی به تفکیک گروه و مقطع سنجش و 
Table 2 - Mean and standard deviation of standardized scores of visual-motor 

skills by group and measurement and summary of within-group and Between-

group follow-up comparisons 
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a  ( با گروه آزمایشی دیگر  با گروه کنترل  b( و  p≤0.05= تفاوت معنادار در مقایسه  = تفاوت معنادار در مقایسه 

(p≤0.05 .)*p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001   

note: a = significant difference compared to other experimental group (p≤0.05), and 

b = significant difference compared to the control group (p≤0.05). *p≤0.05, **p≤0.01, 

***p≤0.001 
گروهی در ابتدا از تحلیل واریانس یک سویه و سپس از آزمون های تعقیبی بینبرای انجام مقایسه 

LSD     نهایی آن در جدول آمده است. تحلیل واریانس   شماره دواستفاده شد که خالصه نتایج 

 ،p< 0.001) آزمون  سه گروه در پس فضایی  -های بینایی مهارتمیانگین نمره  بین  ،  نشان داد  سویه یک 

5.703 = (37  2, )F)    و آزمون پیگیری (0.001 >p ،  5.119 (=37  2, )F)    در وجود داردتفاوت معناداری .

 بیشترطور معناداری  های انفرادی به گروه بازی  فضایی - های بیناییمهارتمیانگین نمره  آزمون،  پس 

و (  d،  0.001 >p،  22.43 =∆M=1.37) ( و کنترل  d،  0.003 =p ،  15.28 =∆M= 1.04های گروهی ) از بازی 

بازی  به گروه  نیز  گروهی  معناداری  های  کنترل    بیشترطور  گروه   ،d ،  0.035 =p= 0.43)   استاز 

7.15 =∆M )  های انفرادی گروه بازی   فضایی - های بیناییمهارتمیانگین نمره  . در آزمون پیگیری نیز

 ،d=1.17) و کنترل ( d ، 0.004 =p ،13.41 =∆M= 0.88) های گروهی از بازی  بیشتر طور معناداری به 

0.001 >p  ،19.00 =∆M  ) استاز گروه کنترل    بیشتر طور معناداری  های گروهی نیز به و گروه بازی 

 (0.33 =d ،  0.041 =p  ،5.59 =∆M ).   میانگین نمرات بین    ،نشان داد  سویه همچنین تحلیل واریانس یک

و آزمون   ( p ،  5.690(=37  2,)F<0.001) آزمون  سه گروه در پس های تجزیه و تحلیل بینایی  مهارت

معناداری    (p ،  5.372= (37  2,)F< 0.001) پیگیری   نمره  آزمون،  . در پس وجود دارد تفاوت  میانگین 

 ، d= 0.18)   های انفرادی از بازی   بیشتر طور معناداری  های گروهی به گروه بازیتجزیه و تحلیل بینایی  

0.048 =p ،  -7.37 =∆M  )    و کنترل(0.66 =d،  0.001 >p ،  26.62 =∆M  ) نیز و گروه بازی انفرادی  های 

. در آزمون پیگیری ( d،  0.001 >p ،  19.25 =∆M= 0.49)   دارد قرار  از گروه کنترل    بیشتر طور معناداری  به 

های از بازی   بیشتر طور معناداری  های گروهی به گروه بازی میانگین نمره تجزیه و تحلیل بینایی  نیز  

-و گروه بازی (  d،  0.001 >p  ،26.37 =∆M= 0.64) و کنترل  (  d،  0.035 =p ،  -9.13=∆M= 0.22)   انفرادی 

در . ( d، 0.001 >p ،  17.24 =∆M= 0.42)   است از گروه کنترل    بیشتر طور معناداری ای انفرادی نیز به ه 

یک  واریانس  تحلیل  داد   سویهآخر،  بینایی ،  نشان  یکپارچگی  نمره  میانگین  تثبیت  - بین  و  حرکتی 

 p،  8.09 (=37< 0.001) و آزمون پیگیری    (p ،  8.12 (=37  2, )F< 0.001) آزمون  چشمی سه گروه در پس 

2, )F )    حرکتی و تثبیت  - آزمون، میانگین نمره یکپارچگی بینایی . در پس وجود دارد تفاوت معناداری

بازی  به چشمی گروه  انفرادی  معناداری  های  بازی   بیشتر طور  گروهی  از   ،d ،  0.007 =p= 0.46) های 

41.50 =∆M  )  و کنترل (0.76 =d،  0.001 >p ،  70.51 =∆M  ) طور معناداری  های گروهی نیز به و گروه بازی

طور مشابه در آزمون پیگیری  به .  (d ،  0.028 =p ،  29.01 =∆M= 0.31) از گروه کنترل قرار دارد    بیشتر 

طور معناداری  های انفرادی به حرکتی و تثبیت چشمی گروه بازی - نیز میانگین نمره یکپارچگی بینایی 

بازی   بیشتر  گروهی  از  کنترل  (  d،  0.005 =p ،  42.68 =∆M= 0.47) های   ،d ،  0.001 >p= 0.77) و 
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71.28 =∆M  ) 0.30)  دارد از گروه کنترل قرار   بیشتر طور معناداری های گروهی نیز به و گروه بازی =d ، 

0.029 =p ،  28.60 =∆M )  . 

 

 

 

 گیری بحث و نتیجه
های حرکتی هدفمند انفرادی  ای بازیهفتهپژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر یک دوره هشت

های پژوهش نشان  یافتهساله انجام شد.  در دختران هشت حرکتی  -های بیناییمهارتو گروهی بر  

دو  بازی،  داد هر  گروهی  و  انفرادی  هدفمند  حرکتی  مهارت  بر های  حرکتی  -بینایی های  بهبود 

- یکپارچگی بینایی و    فضایی-بینایی های  بهبود مهارت  برهای انفرادی  که بازیطوریبه  مؤثرند؛

های  ر بهبود مهارتبهای گروهی  و بازی  اند های گروهیتر از بازیو تثبیت چشمی اثربخش  حرکتی

آمده حاکی  دست. اندازه اثرهای بههستندهای انفرادی  تر از بازیاثربخش  تجزیه و تحلیل بینایی

بازی بود که  اثر  از آن  انفرادی و گروهی،  بر مهارتهای  تا بزرگی  بیناییمتوسط  حرکتی  -های 

می  داشتند نشان  از  که  مداخالت  از  ناشی  تغییرات  اهمیت    دیدگاه دهد  منظر  داردبالینی  از   .

ای که بین قشر لمسی و بینایی قرار دارد، برای ادراک فضایی حائز  شناختی، قشر آهیانهعصب

نایی بعد از ترک قشر بینایی اولیه )ناحیه  های الزم برای تجزیه و تحلیل بیاهمیت است. سیگنال

ناحیه بینایی ثانویه )نواحی    17 دهند و سپس به  برودمن( سیناپس می  19و    17رودمن(، در 

از آنجا در جهت رو به باال به داخل قشر وسیع پس سری داخل ناحیه میان گیجگاهی رفته و 

روی یک نقطه مهم میدان بینایی    ها باید منظور مشاهده یک شکل، چشمروند. بهای میآهیانه

  مربوط است برودمن    8و سپس به نقطه دیگر پرش کنند. حرکات چشم به منطقه    شوندتثبیت  

-حرکتی لوب پیشانی قرار گرفتهو توسط بخش کوچکی از مغز که دوطرفه در نواحی قشری پیش

-رد بینایی را بهبود میها، عملکشوند. مداخالت با اثرگذاری بر عملکرد این دامنهاند، کنترل می

 (. 17دهند )

دلیل    ،توان عنوان کردحرکتی می-های بینایی مهارت  بارۀپژوهش حاضر در  هایهدر تبیین مشاهد

های حرکتی ظریف  ها در انجام مهارتکنندهها ممکن است با درگیرشدن شرکتبهبود این مهارت

-شده، هر دو دربرگیرنده مهارتدرنظر گرفته های انفرادی و گروهی چراکه بازی ؛در ارتباط باشد

های  مطالعات پیشین نشان داده شده است که انجام مهارت  دراند که  های حرکتی ظریف بوده

ظریف   )  برحرکتی  بینایی  ادراک  مهارت18بهبود  بینایی (،  )- های  یکپارچگی  28حرکتی  و   )

های  گزارش کردند که انجام بازیبرای مثال، محمودی و بادامی    ند؛ ثرؤ( م30،  41حرکتی )-بینایی

مدت   در  ظریف  در  دقیقه  60جلسه    36حرکتی  بینایی  بهبود    برهفته    12ای  ادراک  مهارت 

هشت تا    کودکان نارساخوانشده( در  نسخه بازبینی- های ادراکی بینایی)براساس آزمون مهارت
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های حرکتی ظریف  بازیکارگیری  هطور مشابه، رسولی و همکاران با ب(. به30)  است  سال موثرده  

حرکتی  -در کنترل بینایی  را  ای در هشت هفته، بهبود معناداریدقیقه  40جلسه    16در مدت  

حرکت)براساس   تبحر  برونینکسآزمون  گزارش -ی  ابتدایی  سوم  پایه  سالم  دختران  اوزرتسکی( 

جموتای و وب در  و  (  24)سال    هفت تا دهاز کودکان    ای(. همچنین بری در نمونه 41کردند )

های  یافتهساز  وساخت  های هدفمندیبازکارگیری  ه، با ب(25)  دبستانی پیشکودکان  ای از  نمونه

صورت انفرادی و در  به  مذکورشده در مطالعات  های درنظر گرفته. بازیکردند  گزارشمشابهی را  

در پژوهش حاضر نشان  های انفرادی  راستا با مداخله بازیمحیطی پایدار انجام گرفته است که هم

 ثرند.  ؤحرکتی م-ر بهبود عملکرد بیناییبهای حرکتی ظریف در قالب انفرادی بازی ، دهدمی

های تجزیه  های حرکتی گروهی در بهبود مهارتاز سوی دیگر در پژوهش حاضر، برتری بازی

تغییرات محیط در ارتباط  و تحلیل بینایی ممکن است با متغیربودن محیط و نیاز مداوم به پایش  

برای مثال، عقدایی   ؛ کنندهای گروهی از این تبیین حمایت میباشد. مطالعات با استفاده از بازی

که   دریافتند  همکاران  بازیو  در  بومیشرکت  چلیپا،    محلی-های  سنگ  وسطی،  خرس  نظیر 

ای دقیقه  45جلسه    18مدت  بازی و گرگم به هوا بهقل دوقل، گوشهده، یکسنگ، دستشهفت

هفته   شش  مهارتدر  بهبود  بینایی سبب  مهارتحرکتی  -های  آزمون  بینایی)براساس  - های 

بازبینی-حرکتی در  نسخه  میهفتسالم    انپسرشده(  بازی20)  شودساله  بومی(.  محلی  - های 

پژوهش  با بازی  شدنیمقایسهشوند که  طور عمده در قالب گروهی انجام میبه های گروهی در 

 ند.  حاضر هست

- های بینایی های رایج در مهد کودک و دبستان بر مهارتتأثیر بازی  درباره   شده انجاممطالعات  

برای مثال، عمارتی و همکاران گزارش کردند که    ؛منجر شده است  ونقیضیحرکتی به نتایج ضد

)لیبازی دبستانی  وسطهای  خطرناک(لی،  شیء  بازی  هوایی،  استپ    60جلسه    24  در  بازی، 

بینایی   بر ای در مدت هشت هفته  دقیقه )براساس  -بهبود کنترل  تبحر حرکتحرکتی  ی آزمون 

تا نه اوزرتسکی( دختران سالم  -برونینکس پژوهش،  42)  ندارنداثربخشی    هسال  هشت  (. در این 

بههای درنظرگرفتهبازی مهارتشده  دربرگیرنده  و ممکن  طور عمده  بودند  های حرکتی درشت 

های حرکتی ظریف استوار  هایی که برپایه مهارتبازی  نشدنمداخله با ارائه  نبودناثربخش است  

های  بازین اثربخشی  فرد و همکارامشابه، نجفی  ایدر مطالعه  ، حالبااین  ؛ در ارتباط باشد  ،است

اوزرتسکی(  -برونینکسی  آزمون تبحر حرکتحرکتی )براساس  -بهبود کنترل بینایی   بردبستانی را  

مداخله    طور مشابه، دی ولییرز تأثیر(. به43ثر گزارش کردند )ؤپذیر م توان ذهنی آموزشپسران کم

کودکان    یحرکت-یینابر یکپارچگی بی  را  های حرکتی درشتدر قالب بازی   یحرکت  یهامهارت

اوتیسم   به  هفت  مبتال  تا  بینایی  ه،سال پنج  یکپارچگی  رشدی  آزمون  بیریح-براساس  -رکتی 

مند فعالیت  ازینهای حرکتی درشت که  این نوع بازیکه  دریافتند    هاکردند. آنباکتنیکا مطالعه  
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هستند، در مدت هشت شده  تیحرکات هدا  ای   برای ردیابی بینایی  یینایحواس بهدایت  و    یجسم

(.  23ثرند )ؤی محرکت-یینایب یکپارچگی  بهبود  برای(  دقیقه  40تا   30هفته )هر هفته یک جلسه  

بازی،  های خودانگیخته در طبیعت )ماسه رضائی و همکاران با مقایسه بازی  در پژوهش دیگر، فتحی

نقاشی، ماجراجویی،   و  آمیزیحیوانات، نجاری، رنگ  با   بازی، تعامل  تعادلی، آب  بازی، بازیشن

های درسی(  الیتهای مهد کودک )نقاشی، کاردستی و فعخلوت( و بازی  آرام در  فعال و بازی   بازی

کنترل   یارتقابر  طور مشابه  به  ،های مهد کودک طبیعت و بازیدر  دریافتند که بازی خودانگیخته  

  حرکتی -و یکپارچگی بیناییاوزرتسکی(  -ی برونینکسآزمون تبحر حرکتحرکتی )براساس  -بینایی

  5/6تا  5/4سالم  کودکانباکتنیکا( در -حرکتی بیری -)براساس آزمون رشدی یکپارچگی بینایی 

های پژوهش حاضر و مطالعات پیشین به نظر  بندی یافتهاز جمع  ، طورکلی(. به44ثرند )ؤم  سال

هایی  دربرگیرنده بازی  باید حرکتی  -های بیناییرسد که مداخالت حرکتی برای بهبود مهارتمی

های حرکتی ظریف بنا شده باشند. همچنین برای ایجاد مزیت بیشتر، ایجاد  که برپایه مهارت  باشد

به شیوه متغیر  بازیمحیط  ازجمله  است  های مختلف  مهارت  برهای گروهی ممکن  های بهبود 

 ثرتر باشد. ؤتجزیه و تحلیل بینایی م

سازی انتخاب  فرایند تصادفیتجربی استفاده شد که در آن  پژوهش حاضر از یک طرح نیمهدر  

بهکنندهشرکت علّیها  رابطه  استنتاج  امر  این  نبود.  عملی  کامل  و  - طور  مداخله  بین  معلولی 

مشاهده محدود  پیامدهای  را  توصیه  ازاین  کند؛ میشده  مطالعات    شودمیرو  در  از    آینده تا 

ود. پژوهش حاضر روی  استفاده ش  پژوهششده برای بررسی موضوع  های بالینی تصادفیکارآزمایی

های پژوهش حاضر  رو یافتهازاین  شد؛ اجرا  رشد طبیعی    ة برخوردار ازسالدختران رده سنی هشت

های جنسی، سنی و رشدی دیگر نظیر ها به گروه و تفسیر و تعمیم یافته  استمختص به این گروه  

پژوهش حاضر تنها به رژیم  های  شود. یافته  انجامبا دقت    بایدکودکان دارای اختالالت رشدی  

تر  های زمانی کوتاه و اجرای مداخالت با مدت محدود است  ای  دقیقه   60جلسه    16بازی/تمرینی  

محیط اجرای پژوهش،    همچنین  تر ممکن است به اثرات و نتایج متفاوت منجر شود.یا طوالنی

ورزشی   سالن  رنگ  ویژۀداخل  که  بود  ایمنی  کودکان  و  بازی  تجهیزات  و   داشت؛متنوع  بندی 

است و اجرای مداخالت  محدود ای مذکور های پژوهش حاضر تنها به شرایط زمینهیافته بنابراین

 های مختلف ممکن است به اثرات و نتایج متفاوت منجر شود. مشابه در محیط

حرکتی کودکان،  -رشد ادراکی برمنظور افزایش شناخت در زمینه تأثیر مداخالت حرکتی به

های حرکتی  . رویکرد ترکیبی از انواع بازیکردتوان مطرح می  آینده رای مطالعات ب هاییپیشنهاد

تری منجر شود، اما شناسایی  محور ممکن است به پیامدهای جامعبرای طراحی مداخالت بازی

بر جنبه بازی حرکتی  انواع  اختصاصی  بیناییاثرات  حرکتی در شناخت   -های مختلف عملکرد 

های حرکتی از جمله  اثرات انواع بازی،  شودرو پیشنهاد میازاین  دارد؛انواع بازی اهمیت    ظرفیت
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های مختلف وخیز بر جنبهحرکتی ظریف، درشت، دهلیزی )تعادلی( و خشن و جستهای  بازی

  شدکودکان سالم اجرا    بروهش حاضر  همچنین پژ  .شودکودکان بررسی و مقایسه    سیستم بینایی

 ،شودرو توصیه میازاین  ؛های بالینی معتبر نباشدکه ممکن است نتایج حاصل از آن برای نمونه

های  مهارتدر  اختالل    باکودکان    برهای حرکتی هدفمند، پژوهشی مشابه  برای توصیه کاربرد بازی

های فرهنگی  گرفته در زمینههای صورتپژوهش. عالوه براین، براساس  شودحرکتی تکرار  -بینایی

شود، رو توصیه میازاین  ؛(8)ی بین دختران و پسران متفاوت است  سایر کشورها، رفتار بازی بدن

- های بیناییبر مهارت  هاو اثربخشی آن  شدههای حرکتی متناسب با کودکان پسر طراحی  بازی

   .بررسی شودحرکتی در قالب انفرادی و گروهی 

 

 پیام مقاله 
حرکتی  -های بیناییمهارت  یهر دو شیوه مناسبی برای ارتقا  ،های حرکتی انفرادی و گروهیبازی

- یکپارچگی بینایی  ، فضایی-بینایی های  بهبود مهارت  برهای انفرادی  ، اما بازیانددر کودکان سالم

-بهبود مهارت برهای گروهی و بازی اندهای گروهیتر از بازیاثربخش  ،و تثبیت چشمی حرکتی

های حرکتی انفرادی در های انفرادی هستند. بازیتر از بازیاثربخش  تجزیه و تحلیل بیناییهای  

بازی با  مزیت  مقایسه  از  گروهی  بودند  بیشتریهای  یافته  ،برخوردار  ایجاد  اما  که  داد  نشان  ها 

و تحلیل بینایی را    تجزیه  هایهای گروهی ممکن است رشد مهارتمحیط متغیر در قالب بازی

شناسان ورزشی که در حوزه ها به والدین، معلمان، مربیان و روان. براساس این یافتهکندتسهیل  

  ، فضایی-بینایی های  هدف بهبود مهارت  اگرشود  فعالیت بدنی کودک فعالیت دارند، پیشنهاد می

  اگر و    را به کار برندفرادی  های حرکتی انو تثبیت چشمی باشد، بازی  حرکتی-یکپارچگی بینایی 

های گروهی و محیط متغیر برای دستیابی به  باشد، از بازی  تجزیه و تحلیل بیناییهدف تقویت  

ها به  آنر  حرکتی د-های بیناییکه فرایند رشد مهارتاستفاده کنند تر در کودکانی  نتایج مطلوب

 بلوغ کامل نرسیده است. 

 

 تشکر و قدردانی 
 . کنندمینویسندگان از تمام کودکان و والدینی که در انجام پژوهش مشارکت نمودند، قدردانی 
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