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ي پایۀ ورزشی بر رشد هايبازهاي فعال ویدئویی و مقایسۀ اثربخشی بازي
 مقطع ابتدایی آموزاندانشهاي حرکتی بنیادي در مهارت

 
 4مرضیه باللی  – 3رسول عابدان زاده  - 2∗صادق نصري  – 1 منصور هیالوي نیسی 

آزاد اسالمی، ایران 1 شگاه  علوم ورزشی، واحد تهران مرکز، دان شکدة  شجوي دکتري رشد حرکتی، دان . 2 . دان
شیار  شگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایرانشناسروان دان سانی، دان علوم  ان شکدة  ستادیار رفتار 3ی ، دان . ا

شگاه شهید چمران اهواز، اه علوم ورزشی، دان شکدة  ستادیار رفتار حرکتی، دا4واز، ایرانحرکتی، دان شکدة . ا ن
آزاد اسالمی، ایران شگاه   علوم ورزشی، واحد تهران مرکز، دان

 
 چکیده

هاي بنیادي در ي پایۀ ورزشی بر رشد مهارتهايبازهاي فعال ویدئویی و هدف از تحقیق حاضر، مقایسۀ اثربخشی بازي
 60با گروه کنترل بود.  آزمونپس-آزمونشیپتجربی با طرح مقطع ابتدایی بود. روش پژوهش حاضر نیمه آموزاندانش
تصادفی  طوربهگیري در دسترس انتخاب شدند و نمونه صورتبهسال  11تا  8ابتدایی (دورة دوم) با دامنۀ سنی  آموزدانش

) قرار رفعالیغي ویدئویی هايبازۀ ورزشی) و یک گروه کنترل (ي پایهايبازي ویدئویی فعال، هايبازدر دو گروه تجربی (
 360یکس باکسااوزرتسکی ویرایش دوم، دستگاه  –گرفتند. ابزار مورد استفاده در تحقیق، آزمون تبحر حرکتی برونینکس

ي تجربی اهگروهد. ي حرکتی را اجرا کردنهامهارت آزمونشیپ کنندگانشرکت. ابتدا، استهمراه کینکت و دسته به
قه به اجراي برنامۀ دقی 30هفته، دو بار در هفته و هر جلسه،  8ي پایۀ ورزشی) به مدت هايبازي ویدئویی فعال، هايباز(

حت تباکس و دسته -ي ویدئویی غیرفعال را از طریق کنسول ایکسهايبازتمرینی مربوط پرداختند. گروه کنترل نیز 
رایش دوم، اوزرتسکی وی –انجام دادند. در انتهاي جلسات تمرینی آزمون تبحر حرکتی برونینکس آزمونگرنظارت کامل 

ي ویدئویی فعال و پایۀ ورزشی بر رشد هاگروه). نتایج نشان داد که آزمونپسعمل آمد (مرحلۀ مجدداً از تمام افراد به
در رشد  هاگروهن نشان داد که تفاوت معناداري بیي حرکتی بنیادي تأثیر معناداري دارد. نتایج دیگر تحقیق هامهارت
ي تجربی تفاوت معناداري هاگروهبا گروه کنترل معنادار بود، اما بین  هاتفاوتي حرکتی بنیادي وجود دارد که این هامهارت

عال نیز تأکید ي ویدئویی فهايبازۀ ورزشی بر بر تمرینات پایکه عالوه شودیمیافت نشد. بنابراین به مربیان پیشنهاد 
 ي داشته باشند.اژهیو
 

 هاي کلیديواژه

 ي حرکتی بنیادي. هامهارت، آموزدانشبازي ویدئویی فعال، بازي پایۀ ورزشی، 
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 مقدمه

ترین دوره براي بالیدگی و تکامل ترین و بنیاديهاي رشد بشر است و مهمرشد حرکتی یکی از حیطه

هاي رشد که کیفیت رشد حرکتی در این دوران بر دیگر جنبه ياگونهبه ؛کودکی است ةدور ،حرکتی

در  آمدهدستبههاي حرکتی کودك از جمله رشد روانی، عاطفی و اجتماعی کودك اثرگذار بوده و قابلیت

 براساس. )1(است  بزرگسالیاوقات فراغت در دوران  گذراندن واین دوران زیربناي چگونگی سبک زندگی 

 براساسدهد. تعامل سه عامل فرد، محیط و تکلیف رخ می ۀویا، رشد حرکتی در نتیجپ يهاستمیسدیدگاه 

شود تا زمان مرگ، هفت که جنین تشکیل میه از سن تقویمی، از زمانیگرفتمتعارف انجام يبندطبقه

هاي اولیۀ دبستان سال سال) و 6تا  4ی (دبستانشیپ. دورة )2است ( شدهسنی براي انسان تعریف  ةدور

دورة حساس رشدي، در رشد  عنوانبه، استسالگی) که شامل اواخر کودکی اولیه و کودکی میانی  9(تا 

ي معروف که رشد حرکتی را هامدل. یکی از )3شناخته شده است ( 1هاي حرکتی بنیاديمهارت

تی به چهار مرحلۀ زیر تقسیم این مدل رشد حرک براساس. ستي کرده، مدل ساعت شنی گاالهو ابندطبقه

سالگی)،  1سالگی)، دورة حرکات مقدماتی (تولد تا  1شده است: دورة حرکات بازتابی (دورة جنینی تا 

سالگی به بعد). دورة حرکات بنیادي  7دورة حرکات تخصصی ( سالگی) و 7تا  2دورة حرکات بنیادي (

هاي دستکاري، ي بعد بوده و شامل مهارتهادورهسومین دورة رشد حرکتی است که اساس رشد حرکتی 

، باهمجداگانه و سپس در ترکیب  صورتبه، ابتدا هامهارتجایی و استواري است. کودك از طریق این جابه

 حساببههاي بنیادي، وسیلۀ ارتباط با دنیاي اطراف شود. مهارتدرگیر کاوش و آزمایش محیط اطراف می

هاي بنیادي شواهد تحقیقی، رشد مهارت براساس. هاستمهارتاین و دورة کودکی دورة ظهور  ندیآیم

در واقع این . )1(تحرکی در بزرگسالی داشته باشد تواند نقش مهمی در جلوگیري از کمدر کودکان می

هاي کنند تا در رشتهو به کودك کمک می )2(ند احرکتی کنترل وهاي بنیادي یادگیري حرکتی مهارت

هاي حرکتی توان گفت مهارتترتیب میهاي تخصصی را یاد بگیرند. بدیند و مهارتورزشی موفق باشن

 ندهاي بدنی و حرکتی اثرگذاردر فعالیت فرد تبحر بررفتار حرکتی در بزرگسالی هستند و  ةبنیادي شالود

هاي تهکند تا رشد و پیشرفت آنها را در سایر رشها کمک میهاي حرکتی بچهو فهم چگونگی اجراي مهارت

ها صرفاً تابع افزایش مهم در بالیدگی حرکات بنیادي این است که این مهارت ۀاما نکت .دیگر ارزیابی کنیم

 براي یقیو تشو یآموزش يهافرصتبه همین دلیل در مورد فراهم کردن د. تمرین شون دسن نیستند و بای

                                                           
1. Fundamental Movement Skill 
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ي که مورد توجه امداخلهي هاروش. از جمله )1( است شده دیتأک یها در کودکمهارت نیرشد ا

. بازي، به شیوة حرکتی، با )4، استفاده از بازي است (گرفته قراري رشد کودکان هاطهیحپژوهشگران 

) در تحقیقی 1398ي مختلفی مورد توجه محققان بوده است. براي نمونه، سبزواري و همکاران (هاروش

ي حرکتی ریتمیک هايبازي حرکتی بر تبحر حرکتی پرداختند. نتایج نشان داد که هايبازبه بررسی تأثیر 

) در تحقیق دیگر نشان 1397. علیخانی و همکاران ()5بر تبحر حرکتی کودکان تأثیر معناداري دارد (

(سال تأثیر معناداري دارد  6 تا 4 بنیادي کودکان حرکتی يهامهارت بر خالق حرکتی يهايبازدادند که 

ي پرورشی منتخب حرکتی بر هايباز) در تحقیقی دیگر نشان دادند که 1397. ازلگینلو و صفرپور ()6

) نشان دادند که 1396). کاظمی و همکاران (7ي حرکتی بنیادي تأثیر معناداري دارد (هامهارترشد 

) 1396رضایی و همکاران (. )8ی تأثیر معناداري دارد (دبستانشیپي بومی بر رشد حرکتی کودکان هايباز

ی تأثیر دبستانشیپ بنیادي کودکان حرکتی يهامهارت بر سایه نیز به این نتیجه دست یافتند که بازي

ة تأثیرات سودمند دهندنشانگرفته در داخل کشور همگی ي تحقیقات انجامهاافته). ی9معناداري دارد (

دي بوده است. در خارج از کشور، در جدیدترین ي حرکتی بنیاهامهارتي مختلف حرکتی بر رشد هايباز

ي حرکتی پایۀ ورزشی تأثیر هايباز) در تحقیقی نشان دادند که 2020ي تحقیقی، کاستلو و وارنه (هاافتهی

) نیز 2020). لی و همکاران (10ساله دارد ( 10تا  8ي حرکتی در کودکان هامهارتمعناداري بر بهبود 

ر مداخالت برنامۀ مهارت حرکتی پایه بر تبحر حرکتی کودکان نشان دادند در تحقیق دیگر در مورد تأثی

ي حرکتی پایه بر نتایج تبحر حرکتی کودکان و آمادگی بدنی هامهارتي تمرینی مبتنی بر هابرنامهکه 

ي حرکتی پایه ممکن است مسیر هامهارت). بنابراین، مداخالت مبتنی بر 11(تأثیر معناداري دارد  آنها

ي کودکی اولیه هاسالي حرکتی متنوع در هامهارتي براي تشویق کودکان براي درگیر شدن در مؤثر

 و شهري زندگی سبک و مشغله به توجه با کودکان از بسیاري براي). با وجود این، 12(سال) باشد  8-3(

 جدید راهبرد یک .داردوجود  نیز مشکالتی بدنی، يهاتیفعال و ورزش براي کم فضاي و آپارتمانی زندگی

ي هايبازي ویدئویی باشد. هايبازاز  استفاده است ممکن بنیادي و پایه حرکات آموزش بهبود براي بالقوه

ۀ صفح روي بر فرد حرکات اجراي براي را تعاملی محیط که است نوین يهايورافن یک از استفادهویدئویی 

ي حرکتی بنیادي دارند که در موقعیت هامهارتارتباط نزدیکی با  هايباز). این 10( کندیم ایجاد نمایش

ي ویدئویی اشاره دارد که به بدن هايبازي ویدئویی فعال به طبقۀ جدید هايباز. شوندیمواقعی تمرین 

ی این نوعبهبازي را کنترل کند و به حرکت درشت و برخی حرکات ظریف بنیادي نیاز دارد.  دهدیماجازه 

بازیکنان با بازي از طریق حرکات کامل بدن  ي حرکتی بنیادي هستند.هامهارتنیازمند اجراي  هايباز
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 کنندهشرکتي، سازوکار). چنین 13، 14( شودیمو این موجب بهبود هزینۀ انرژي  کنندیمارتباط برقرار 

ي مجازي، هاورزش، در تحركکمي ویدئویی هايبازتا برخالف  کندیمرا ملزم به انجام حرکات بدن 

ي بدنی را بهبود هاتیفعالبالقوه، سطح  طوربهي تعاملی شرکت کند. هاتیفعالینات آمادگی یا سایر تمر

و خستگی حرکات مکرر بدنی را از طریق افزایش لذت و  رسدیمو فرد به میزان کافی انرژي  بخشدیم

ي ویدئویی نشان هايباز). نتایج تحقیقات در زمینۀ این دسته از 15-18( دهدیمبهبود پایبندي کاهش 

 ) در تحقیقی به بررسی1397ي حرکتی دارد. سلطانی و همکاران (هامهارتاز تأثیرات سودمند آن بر 

پرداختند. نتایج این تحقیق  کودکان بنیادي حرکتی يهامهارت رشد بر کنترل و 1اکسرگیم يهايباز تأثیر

 حرکتی يهامهارت رشد فرصت تواندیم شیآموز محیط در کنترل و اکسرگیم يبازها نشان داد که طراحی

 ) در تحقیق دیگر نشان دادند که مداخالت1397و همکاران ( پوریرستم). 19( فراهم کند  را بنیادي

 داردکودکان تأثیر معناداري  درشت حرکتی يهامهارتبر رشد  کینکت) باکس (ایکس حرکتی ياانهیرا

) در تحقیقی به این نتیجه 2019گرفته در خارج از کشور، گائو و همکاران (). در مطالعات انجام20(

و  شدهادراكموجب بهبود تبحر حرکتی، شایستگی  تواندیمهاي ویدئویی فعال رسیدند که مداخلۀ بازي

) در تحقیق 2016). پاسکو و همکاران (21( ی شوددبستانشیپفعالیت بدنی متوسط تا شدید در کودکان 

بدنی  ي آزاد بر فعالیتهايبازي نسبت به سواردوچرخههاي ویدئویی فعال ان دادند مداخلۀ بازيخود نش

) 2015). ورناداکیس و همکاران (22( ی اثربخشی بیشتري دارددبستانشیپ و میزان انگیزش کودکان

هاي حرکتی ي جسمانی و متغیر مهارتهاتیفعالهاي ویدئویی فعال به بهبود نشان دادند که اجراي بازي

کدام از اعضاي نمونه ) در هیچ2015). با وجود این در تحقیق بارنت و همکاران (4(  دشویمبنیادي منجر 

). با وجود تأثیرات مثبت این شیوة 23( هاي حرکتی بنیادي مشاهده نشد تغییري در اجزاي مهارت

. بنابراین، یکی از اهداف ما در این تحقیق مشخص کردن این ستادر این زمینه متناقض  هاافتهتمرینی، ی

ي حرکتی بنیادي در کودکان داشته هامهارتتأثیرات سودمند بر  تواندیماست که آیا چنین شیوة تمرینی 

ی کودکان یک دید منفی در تحرککمي ویدئویی و هايباز روزافزوندلیل افزایش بر این، بهباشد؟ افزون

ي هايبازوجود آمده است، از طرف دیگر دستۀ متفاوت و جدیدي از ي ویدئویی بههايبازبه جامعه نسبت 

منظور و در آن از حرکات درشت بدن به شودیمویدئویی وجود دارد که به آن بازي ویدئویی فعال گفته 

ی تحقیقات که اشاره شد) در برخطورهمان( آن. همچنین تأثیرات سودمند شودیمانجام فعالیت استفاده 

                                                           
1.  Exergame 
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ي حرکتی و هم بهبود فعالیت بدنی به اثبات رسیده است، بنابراین وجود هامهارتهم در زمینۀ رشد 

. از طرف ندکیم دوچندان، ضرورت انجام پژوهش در این زمینه را هايبازي این رو فراچنین چالشی در 

خوبی مورد دوران کودکی باید بهیی است که در هامهارت نیترمهمي حرکتی بنیادي از هامهارتدیگر، 

 زندگی، يهادورهانیم در کودکی توجه مربیان قرار گیرد تا خزانۀ حرکتی کودك غنی شود. دوران

 شناختی حرکتی، جسمانی، مداوم رشد دوره، خصوصیات این .دیآیم شماربه حرکتی رشد دورة نیترمهم

 مؤثر بسیار فرد بعدي یادگیري در دوران، این در ي اولیههايریادگی و تجارب کهيطوربه است، عاطفی و

حرکتی -نظریۀ ادراکی براساس). 24( است العادهفوق دوره این در نیز کودکان يریپذاصالح است و قابلیت

یی که چند حوزة عمومی حرکت را هاتیفعالفعال در  طوربهکه  شودیمکفارت، به کودکان اغلب توصیه 

ي هاروشترتیب، فراهم کردن محیط مساعد و همچنین آشنایی با ، شرکت کنند. بدینشودیمشامل 

نقش مهمی در زندگی حال و آیندة کودك داشته  تواندیم هامهارتمنظور آموزش این تمرینی مناسب به

 خصوص در این دورةي حرکتی پایه بههامهارت). بنابراین با توجه به اینکه ضعف شدیدي در 3( باشد 

ي حرکتی بنیادي هامهارتو از طرف دیگر با توجه به اینکه  شودیمسنی در کودکان مشاهده 

نظر ي آینده افرادند، انجام تحقیق در این زمینه بسیار حساس و ضروري بههاتیموفقة کنندمنعکس

 و نبوده در دسترس معموالً بنیادي حرکتی يهامهارت زمینۀ در شدهنیتدو يهابرنامه. همچنین رسدیم

 رشد به اهمیت توجه با روازاین نیستند؛ استفاده قابل تحصیلی سال یک در مربیان و معلمان براي

 نتیجۀ است. ضروري هامهارت این توسعۀ براي مناسب يامداخله برنامۀ ارائۀ بنیادي، حرکتی يهامهارت

 ترغیب را آنان و شود جامعهحرکتی  و جسمی سالمت متولیان آگاهی افزایش موجب تواندیم پژوهش این

ي حرکتی هامهارتبردارند. بنابراین در این تحقیق از  گامی کودکان نهفتۀ يهاییتوانا رشد جهت در تا کند

ي پایه ورزشی استفاده شد. همچنین در هايبازبنیادي در قالب یک شیوة تمرینی تحت عنوان مداخله 

. براي مثال، احمدزاده و استدر قالب بازي نتایج تحقیقات متناقض  هامداخلهخصوص مقایسۀ بین 

ي و بومی محلی بر هماهنگی چشم و دست اانهیراي هايباز) در تحقیقی به بررسی تأثیر 1393همکاران (

). نتایج حاکی از تأثیر معنادار هر دو مداخله بر هماهنگی و عدم تفاوت معنادار 25در کودکان پرداختند (

ي هايبازي این تحقیق نشان داد با وجود دید منفی که نسبت به هاافتهبود. همچنین ی هاروهگبین 

در جهتی مناسب از این مداخله بهرة کافی برد. در تحقیق دیگر سلطانی و  توانیمویدئویی وجود دارد، 

معناداري در رشد ي ویدئویی فعال و کنترل تفاوت هايباز) نیز نشان دادند که بین گروه 1398همکاران (

 ).19(ي حرکتی کودکان وجود ندارد هامهارت
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 يهاسال ایرانی در کودکان حرکتی و جسمانی تکامل و رشد وضعیت و پیشین مطالعات نتایج به توجه با

دو نوع مداخله  استفاده از با حاضر پژوهش است، یتحرککم نتیجه در و ماشینی زندگی از متأثر که اخیر

 گامی طریق این از تا آنهاستو بررسی تفاوت بین  کودکان بنیادي حرکتی يهامهارترشد  بهبود دنبالبه

 ایجاد با دیگر، طرف از شود و برداشته جامعه سازانندهیآ مناسب زندگی سبک توسعۀ به کمک جهت در

 در کودکان بعد حرکتی به ویژه و نو نگاهی تربیت، و تعلیم زانیربرنامه و محققان براي آگاهی

ي دیگر در این است که در این هاقیتحقتفاوت تحقیق حاضر با  گیرد. انجام آموزشی يهايزیربرنامه

ي شده است. همچنین ریگاندازهنیز  آنهاي بین هاتفاوتي تأثیرات هر متغیر، ریگاندازهپژوهش جداي از 

در تحقیق حاضر دستگاه ایکس باکس است که با درصد بسیار بیشتري حس نشاط و فعال  رفته کاربهابزار 

 جامعۀتأثیرات احتمالی متفاوت نیز ایجاد کند. تحقیق حاضر  تواندیمبودن را در افراد کاربر ایجاد کرده و 

، در مورد چنین رتمهم. از همه قرار داده است مدنظررا  )26،20کودکان داراي اختالل(نه  ي وعاد کودکان

ي هايبازي ویدئویی با هايبازي در داخل کشور فقط یک تحقیق انجام گرفته است که در آن اسهیمقا

عنوان نمونه استفاده شده )؛ لیکن در آن تحقیق از افراد داراي اختالل به19(سنتی مقایسه شده است 

. بنابراین، شایان ذکر است که استیی سالم ابتدا آموزاندانشپژوهش حاضر در مورد  کهیصورتاست، در

اند و تحقیقات ي حرکتی را بررسی کردههايبازي ویدئویی و هايبازصورت جداگانه بیشتر تحقیقات به

. حال این سؤال در ذهن محقق استي براي تعیین اثربخشی هریک از مداخالت، در این زمینه کم اسهیمقا

ي ویدئویی هستند و حرکات هايبازي ویدئویی فعال نوع جدیدي از هايبازکه با اینکه  بنددیمنقش 

، آیا بین این دو شیوة تمرینی استي دنیاي واقعی هايبازتا حدودي مشابه با  هايبازدر این  رفته کاربه

ي حرکتی بنیادي تفاوت هامهارتي پایۀ ورزشی) در رشد هايباز(مدرن: بازي ویدئویی فعال، سنتی: 

 جود دارد یا خیر؟ معناداري و

 

 روش تحقیق

با گروه کنترل است. از لحاظ هدف، این  آزمونپس-آزمونشیپتجربی با طرح روش پژوهش حاضر نیمه

مقطع پسر  آموزاندانشي کاربردي قرار دارد. جامعۀ آماري پژوهش شامل هاپژوهشپژوهش در زمرة 

 صورتبهنفر  60 آنهاسال بودند. از میان  11تا  8(دورة دوم) شهرستان اهواز با میانگین سنی  ابتدایی

ي هايبازمساوي با گمارش تصادفی در دو گروه تجربی ( طوربهگیري در دسترس انتخاب شدند و نمونه

 مالكقرار گرفتند. ) رفعالیغي ویدئویی هايبازي پایۀ ورزشی) و یک گروه کنترل (هايبازویدئویی فعال، 
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وجود آمدن ي خروج از مطالعه شامل بههامالكورود به مطالعه، داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی و 

مشکل جسمانی در طول دورة مداخله، عدم همکاري و حضور نامنظم در طی جلسات مداخله بود. از لحاظ 

 هاییتواناافراد در یک سطح بودند و بین  و نمرات مکتسبه، همۀ آزمونشیپسطح مهارت، با توجه به انجام 

ي، با مراجعه به ریپذآموزشتفاوت معناداري وجود نداشت. همچنین از لحاظ میزان  آنهاي هامهارتو 

داراي وضعیت طبیعی و هوش تقریباً یکسانی بودند. شایان ذکر  کنندگانشرکتپروندة تحصیلی، تمامی 

ظر کمیتۀ اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران است که تمامی مراحل پژوهش حاضر زیر ن

 ) انجام گرفت. 1964مرکز و مطابق با اصول اساسی بیانیۀ هلسینکی (

 ابزار پژوهش

: این آزمون، یک مجموعه آزمون هنجار اوزرتسکی ویرایش دوم –آزمون تبحر حرکتی برونینکس

. مجموعۀ کامل این آزمون از کندیمساله را ارزیابی  5/14تا  5/4مرجع است و عملکرد حرکتی کودکان 

بخش جداگانه) تشکیل شده است که تبحر حرکتی یا اختالالت حرکتی در  46آزمون (شامل هشت خرده

ي حرکات، سازکپارچهچابکی و قدرت) و ظریف (ی ي حرکتی درشت (هماهنگی دوطرفه، سرعت،هامهارت

. برونینکس در سال کندیمچاالکی دستی، هماهنگی اندام فوقانی، حرکات ظریف و دقیق) را ارزیابی 

ۀ کامل این آزمون مجموعي حرکتی اوزرتسکی، این آزمون را تهیه کرد. اجراي هاآزمونبا اصالح  1972

ي هامهارت آزمونخردهي حرکتی درشت، سه هامهارت، آزمونخردهار دقیقه زمان نیاز دارد. چه 45-60به 

اجراي هر گروه و  براساس. کندیمهر دو مهارت حرکتی را ارزیابی  آزمونخردهحرکتی ظریف و یک 

در هر جلسه از برگۀ ثبت نتایج استفاده شد و  کنندهشرکتبراي هر  موردنظري هاکوششثبت  منظوربه

بازآزمون  -. پایایی این ابزار به روش آزموندر حین اجرا، نمرة مربوط به هر کوشش در مقابل آن ثبت شد

 77/0 – 85/0ترتیب ي حرکتی درشت و ظریف بههامهارتگزارش شده است. پایایی براي  86/0 – 89/0

ي حرکتی درشت، ظریف و ترکیبی هامهارتبراي  هاهیگوی همسان است. آمده دستبه 68/0 -88/0و 

 ). 27( تعیین شده است  48/0 – 88/0و  20/0 – 71/0، 23/0 -72/0ترتیب به

 و بعديسه الگویی قرمز،مادون اشعۀ از استفاده : این دستگاه با360دستگاه ایکس باکس کینکت 

 ییدئویو دوربین به همچنین مجهز فناوري این. کندمی ترسیم بازیکن فرد حرکات بدن دیجیتالی از

 یابیمکان و تشخیص براي میکروفونی و افراد هاي چهرةحالت مانند جزئیاتی ثبت منظور(کینکت) به

 را انسان بدن نامحدود و حرکات متعدد و هاوضعیت بتواند که ايبازي طراحی و نویسیصداست. برنامه

 دستگاه ورودي اطالعات جزء حرکات بدن، از هریک. است ايپیچیده محاسباتی مسئلۀ دهد، تشخیص
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 ابداع همین منظور به الگوریتمی انگلستان، کمبریج در مایکروسافت . مؤسسۀ تحقیقاتیشودیم محسوب

 30 سرعت با بعديسه و دقیق تصویري آنها، براساس و داده تشخیص را بدن هايژست است که کرده

 تحلیل آنی صورترا به بدن حرکات کینکت، به مجهز هايباکس ایکس. دهدمی ثانیه نمایش در فریم

رو نیست. ازاین بدن روي حسگر نصب و مخصوص به لباس نیازي دیگر حرکات ثبت براي و کنندمی

. این خاصیت موجب ایجاد تعامل بین دنیاي کندیممستقیماً تغییر در وضعیت بدن را به بازي منتقل 

ي ویدئویی غیرفعال در گروه مربوطه هايباز). لیکن براي ایجاد مداخله 10( شودیمواقعی و بازي مجازي 

ي غیرکینکتی که قابلیت استفاده از هايبازاز دستۀ همراه با این دستگاه (و بدون استفاده از کینکت) و 

 ده شد.طریق دسته را دارند، استفا

 روش اجراي تحقیق

در ابتدا پس از کسب مجوز اجراي پژوهش از ادارة کل آموزش و پرورش خوزستان، با والدین 

ي الزم، هایهماهنگمالقاتی ترتیب داده شد و پس از ارائۀ هدف تحقیق براي ایشان و انجام  آموزاندانش

ي آشناسازي هاکوششبا هدف تحقیق و ۀ کتبی، آشنا شدن نامتیرضاجلسۀ اول که مربوط به تکمیل فرم 

ي حرکتی هامهارتانجام گرفت. جلسۀ آشناسازي شامل چگونگی اجراي  کنندگانشرکتبود، براي 

 هامهارتدر این جلسه دربارة شیوة اجراي  کنندگانشرکتبنیادي، آشنایی با شرایط آزمایش بود. 

 -ي تبحر حرکتی برونینکسهاآزمون ،آزمونشیپي کالمی دریافت کردند؛ سپس در هادستورالعمل

تصادفی در یکی از سه گروه  طوربه کنندگانشرکتعمل آمد. سپس، اوزرتسکی (ویرایش دوم) از افراد به

) قرار گرفتند. گروه رفعالیغي ویدئویی هايبازي پایۀ ورزشی، کنترل (هايبازي ویدئویی فعال، هايباز(

ي حرکتی بنیادي دریافت نکرد هامهارتفعالیت بدنی مربوط به  گونهچیهکنترل در طول مدت مداخله، 

ي تجربی هاگروه کهیصورتانجام دادند؛ در آزمونگررا تحت نظارت کامل  رفعالیغي ویدئویی هايبازو 

دقیقه  30بار در هفته و هر جلسه،  2هفته،  8ي پایۀ ورزشی) به مدت هايبازي ویدئویی فعال، هايباز(

ي تبحر هاآزمون، آزمونپس). در انتهاي جلسات تمرینی 21( مۀ تمرینی مربوط پرداختند به اجراي برنا

 عمل آمد. اوزرتسکی (ویرایش دوم)، مجدداً از تمام افراد به-حرکتی برونینکس

 ي پایۀ ورزشیهايبازنحوة اجراي 

، 11ي (اقهیدق 30جلسه  2ي اهفتههفته،  8ي پایۀ ورزشی به مدت هايبازدر گروه  کنندگانشرکت

سابقه کار با  10ي حرکتی پایۀ ورزشی زیر نظر دبیر ورزش باتجربه (داراي هاتیفعال) به اجراي 10
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ي رشد حرکتی در دانشگاه) در محیط روباز پرداختند. هادورهسال تجربۀ تدریس  2ابتدایی و  نازموآدانش

 اجزاي یک جلسۀ تمرینی به شرح ذیل بود:

ي هوالهوپ، نرم هاحلقهیی مانند پریدن در هاتیفعالي تمرینی گرم کردن شامل هاتیفعال . ابتدا1

 دقیقه انجام گرفت. 3تا  2دویدن، حرکات کششی و سبک به مدت 

ي هاستگاهیاصورت تصادفی به دو دسته تقسیم شدند و هر دسته به اجراي یکی از . افراد به2

 آزمونخردهوپی پرداختند (در هر جلسه دو مهارت مربوط به یی و تجاجابه آزمونخردهي هامهارت

توپی انجام گرفت و مجموع این چهار مهارت، یک ایستگاه  آزمونخردهیی و دو مهارت مربوط به جاجابه

در ایستگاه دوم و افراد ایستگاه دوم به  هامهارت). سپس افراد ایستگاه اول، به اجراي دادیمرا تشکیل 

 دقیقه به طول انجامید.  12ي ایستگاه اول پرداختند. هر ایستگاه، هامهارتاجراي 

. در نهایت، تمرینات سرد کردن شامل حرکات کششی و تعادلی سبک، به مدت دو تا سه دقیقه 3

 ).1، پرسیده شد (جدول کنندگانشرکتدر پایان هر جلسه از  هامهارتانجام گرفت. عناصر ضروري اجراي 
 ياهفتههشتي پایۀ ورزشی در طی دورة هايبازي در گروه امداخله. توزیع تمرینات 1جدول 

جلسات 
تمرین مهارت 

یی و جاجابه
 توپی

 دویدن،
ضربه زدن به 

 توپ ایستا

 یورتمه رفتن،
ضربه فورهند به 

 رهاشدهتوپ 
 توسط خود فرد

 ی کردن،لیل
دریبل ایستا 
 با یک دست

سکسکه 
 دویدن،

گرفتن دو 
 دستی

 پرش افقی،
ضربه به توپ 

 ایستا با پا

 سر خوردن،
پرتاب از باال 

و پایین 
 دست

       1جلسۀ 
       2جلسۀ 
       3جلسۀ 
       4جلسۀ 
       5جلسۀ 
       6جلسۀ 
       7جلسۀ 
       8جلسۀ 
       9جلسۀ 
       10جلسۀ 
       11جلسۀ 
       12جلسۀ 
       13جلسۀ 
       14جلسۀ 
       15جلسۀ 
       16جلسۀ 
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 ياهفتههشتي ویدئویی فعال در طی دورة هايبازي در گروه امداخله. توزیع تمرینات 2جدول 

جلسات تمرین 
یی جاجابهمهارت 

 و توپی

 دویدن،
ضربه زدن به 

 توپ ایستا

 یورتمه رفتن،
ضربه فورهند به 

 رهاشدهتوپ 
 توسط خود فرد

 ی کردن،لیل
دریبل ایستا با 

 یک دست

 سکسکه دویدن،
 گرفتن دو دستی

 پرش افقی،
ضربه به توپ 

 ایستا با پا

 سر خوردن،
پرتاب از باال و 
 پایین دست

       1جلسۀ 
       2جلسۀ 
       3جلسۀ 
       4جلسۀ 
       5جلسۀ 
       6 جلسۀ
       7جلسۀ 
       8جلسۀ 
       9جلسۀ 
       10جلسۀ 
       11جلسۀ 
       12جلسۀ 
       13جلسۀ 
       14جلسۀ 
       15جلسۀ 
       16جلسۀ 

 
 روش آماري

 استفاده توصیفی آمار عنوانبه معیار انحراف و میانگین از تحقیق، این در آماري لیوتحلتجزیه براي

 براي لون آزمون از و هاداده نرمال توزیع بررسی براي ویلک-شاپیرو آزمون از هاداده از بررسی پیش. شد

منظور به هاانسیوار برابري و هاداده نرمال توزیع بررسی از سپس بعد. شد استفاده هاانسیواربرابري 

همراه آزمون پیگردي بنفرونی استفاده شد. آماري تحلیل کوواریانس بهي هاآزموناز  هادادهوتحلیل تجزیه

 انجام گرفت. 21نسخۀ  SPSS افزارنرم از استفاده با 05/0در سطح معناداري  هاداده لیوتحلتمامی تجزیه

 

 نتایج تحقیق

در متغیرهاي مهارت حرکتی درشت و ظریف  آمدهدستبهو انحراف معیار  نیانگیممربوط به  3جدول 

 .استي بازي پایه، ویدئویی فعال و کنترل هاگروهآزمون در آزمون تا پس(تبحر حرکتی) از پیش
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 و مراحل مختلف هاگروهمتغیر تبحر حرکتی در توزیع میانگین و انحراف معیار  .3 جدول
بازي پایهگروه  متغیرها ویدئویی فعالگروه   کنترلگروه    

مهارت حرکتی درشتآزمون پیش  45/19 ± 89/5  25/17 ± 56/6  85/21 ± 40/6  
مهارت حرکتی درشتآزمون پس  95/24 ± 39/5  40/24 ± 86/8  05/21 ± 61/5  

مهارت حرکتی ظریفآزمون پیش  75/22 ± 68/6  45/20 ± 18/7  85/21 ± 40/6  
مهارت حرکتی ظریفآزمون پس  55/29 ± 13/5  95/28 ± 60/4  65/26 ± 25/5  

حرکتی تبحرآزمون پیش  20/42 ± 27/12  70/37 ± 04/13  50/48 ± 13/11  
تبحر حرکتیآزمون پس  50/54 ± 21/10  40/54 ± 40/54  30/46 ± 56/9  

 
آزمون ، در متغیرهاي مهارت حرکتی درشت و ظریف از پیششودیممشاهده  3که در جدول طورهمان

. اما چنین بهبودي در شودیمي بازي پایه و ویدئویی فعال بهبود مشاهده هاگروهآزمون فقط در تا پس

، در است. در متغیر تبحر حرکتی که مجموع هر دو مهارت درشت و ظریف شودینمگروه کنترل مشاهده 

. از بین سه گروه تحقیق، میانگین شودیممشاهده  آزمونپستا  آزمونشیپپیشرفت از  هاگروهتمامی 

 ئویی فعال باالتر از گروه کنترل است.ي دیگر، و میانگین گروه ویدهاگروهگروه پایه باالتر از 

ویلک)، برابري -ي توزیع طبیعی (از طریق آزمون شاپیروهافرضشیپي تحقیق، هادادهپیش از بررسی 

نشان از تأیید  هاآزمون(از طریق آزمون لون) و همگنی شیب رگرسیون بررسی شد. نتایج این  هاانسیوار

ي حرکتی هامهارتنتایج آزمون تحلیل کوواریانس براي  4). جدول P<05/0ي مربوط داشت (هافرضشیپ

 .دهدیمدرشت، ظریف و تبحر حرکتی را نشان 
 

 مهارت حرکتی درشت، ظریف و تبحر حرکتیبراي  تحلیل کواریانسنتایج آزمون  .4 جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداري

مجذور اتاي 

 سهمی

 درشتمهارت حرکتی  

فرض پیش

همگنی شیب 

 رگرسیون

83/10  2 41/5  55/0  57/0  020/0  

آزمونپیش  69/1267  1 69/1267  19/132  001/0  702/0  

18/492 گروه  2 09/246  66/25  001/0  478/0  

00/537 خطا  56 58/9     
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 ظریف و تبحر حرکتیمهارت حرکتی درشت، براي  تحلیل کواریانسنتایج آزمون  .4 جدولادامۀ 

مجموع  منبع تغییرات
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

مجذور اتاي 
 سهمی

 ظریفمهارت حرکتی  
فرض پیش

همگنی شیب 
 رگرسیون

91/35  2 95/17  19/2  12/0  075/0  

38/814 پیش آزمون  1 38/814  55/95  001/0  631/0  

16/567 گروه  2 58/283  27/33  001/0  543/0  

26/477 خطا  56 52/8     

 تبحر حرکتی

فرض پیش
همگنی شیب 

 رگرسیون
13/39  2 56/19  94/0  39/0  034/0  

آزمونپیش  71/4283  1 71/4283  82/207  001/0  788/0  
26/2468 گروه  2 13/1234  87/59  001/0  681/0  
28/1154 خطا  56 61/20     

 
با توجه به آمارة موجود در جدول براي مهارت حرکتی  ،شودیممشاهده  4که در جدول طورهمان

، =39/0P) و تبحر حرکتی ( =12/0P= ،19/2F)، براي مهارت حرکتی ظریف ( =57/0P= ،55/0Fدرشت (

94/0F=  همگنی شیب  فرضشیپ) تعامل بین متغیر مستقل و متغیر کووریت معنادار نیست؛ در نتیجه

 رگرسیون براي هر سه متغیر رعایت شده است.

با توجه به  هاگروهي پایه و ویدئویی فعال و تفاوت بین هايبازي مربوط به تأثیر هاافتهدر این بخش ی

 بررسی شد.  4جدول 

ي هاگروه) بین =001/0P= ،66/25F( 4در مهارت حرکتی درشت، با توجه به آمارة موجود در جدول 

در رشد مهارت حرکتی درشت تفاوت معناداري وجود داشت. همچنین با توجه به آمارة دیگر در  تحقیق

از آزمون پیگردي  هاتفاوتي تحقیق تفاوت معناداري وجود دارد. براي بررسی جایگاه هاگروهجدول  بین 

) و گروه ویدئویی =001/0Pي پایۀ ورزشی با کنترل (هاگروهبنفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین 

صورت که اجراي دو گروه پایه و ویدئویی ) تفاوت معناداري وجود دارد. بدین=001/0Pفعال با کنترل (

 ي پایه و ویدئویی فعال تفاوت معناداري وجود ندارد.هاگروهفعال باالتر از گروه کنترل بود است؛ اما بین 

ي هاگروه) بین =001/0P= ،27/33F( 4دول در مهارت حرکتی ظریف، با توجه به آمارة موجود در ج

تحقیق بر رشد مهارت حرکتی ظریف تفاوت معناداري وجود داشت. همچنین با توجه به آمارة دیگر در 
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از آزمون پیگردي  هاتفاوتي تحقیق تفاوت معناداري وجود دارد. براي بررسی جایگاه هاگروهجدول  بین 

) و گروه ویدئویی =001/0Pي پایۀ ورزشی با کنترل (هاگروهه بین بنفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد ک

صورت که اجراي دو گروه پایه و ویدئویی ) تفاوت معناداري وجود دارد. بدین=001/0Pفعال با کنترل (

 ي پایه و ویدئویی فعال تفاوت معناداري وجود ندارد.هاگروهفعال باالتر از گروه کنترل بود است؛ اما بین 

ي تحقیق هاگروه) بین =001/0P= ،87/59F( 4تبحر حرکتی، با توجه به آمارة موجود در جدول در 

بر رشد تبحر حرکتی تفاوت معناداري وجود داشت. همچنین با توجه به آمارة دیگر در جدول  بین 

رونی از آزمون پیگردي بنف هاتفاوتي تحقیق تفاوت معناداري وجود دارد. براي بررسی جایگاه هاگروه

) و گروه ویدئویی فعال با =001/0Pي پایۀ ورزشی با کنترل (هاگروهاستفاده شد. نتایج نشان داد که بین 

صورت که اجراي دو گروه پایه و ویدئویی فعال باالتر ) تفاوت معناداري وجود دارد. بدین=001/0Pکنترل (

ل تفاوت معناداري وجود ندارد. میانگین ي پایه و ویدئویی فعاهاگروهاز گروه کنترل بوده است؛ اما بین 

 نشان داده شده است. 1ي مختلف و در مراحل متفاوت آزمون در نمودار هاگروهدر  کنندگانشرکتنمرات 

 
 و مراحل متفاوت هاگروه. میانگین متغیرهاي مهارت حرکتی بنیادي در 1نمودار 

 
 يریگجهینتحث و ب

ي پایۀ ورزشی بر رشد هايبازهاي فعال ویدئویی و مقایسۀ اثربخشی بازيهدف از تحقیق حاضر، 

مقطع ابتدایی بود. نتایج جداول و نمودارهاي آماري نشان داد که  آموزاندانشهاي بنیادي در مهارت

ي حرکتی بنیادي تأثیر معناداري داشتند. همچنین هامهارتي پایۀ ورزشی و ویدئویی فعال بر رشد هاگروه
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ي پایۀ ورزشی و ویدئویی فعال بر رشد هاگروه، نتایج نشان داد که بین اثربخشی هاتفاوتقسمت در 

ي حرکتی هامهارتي حرکتی بنیادي تفاوت معناداري وجود ندارد و این دو گروه در متغیر هامهارت

 بنیادي برتر از گروه کنترل بودند.

ي حرکتی بنیادي (بخش درشت و ظریف هامهارتي پایۀ ورزشی بر رشد هايبازنتایج نشان داد که 

ي کاستلو هاافتهو تبحر حرکتی) تأثیر داشته و تفاوت معناداري با گروه کنترل دارد. نتایج در این بخش با ی

)، لوگان و همکاران 29( همکاران)، مورگان و 28( )، بختیاري و همکاران 11( همکاران)، لی و 10( و وارنه 

 )، رضایی و همکاران 6( )، علیخانی و همکاران 32)، محرابیان و همکاران (31( مکاران )، باردید و ه30(

ي هامهارت. تحقیقات مذکور همگی بر تأثیر بازي بر رشد است) همخوان 33() و مالنوروزي و همکاران 9(

وه کنترل ي ورزشی نسبت به گرهايبازکه گروه  دهندیمحرکتی بنیادي اشاره دارند. همچنین نشان 

) در تحقیق خود 2020ي حرکتی بنیادي دارند. براي نمونه، کاستلو و وارنه (هامهارتتفاوت معناداري در 

به این نتیجه رسیدند که کودکانی که چهار هفته مداخلۀ مهارت حرکتی پایه را تکمیل کرده بودند، تبحر 

). کاستلو و 10( افزایش داده بودند ي حرکتی بنیادي نسبت به گروه کنترل هامهارترا در  شانیحرکت

ي پایۀ ورزشی هايبازبا استفاده از این  توانندیم) در تحقیق خود اشاره داشتند که معلمان 2020ورانه (

ي حرکتی متفاوت این دسته از کودکان گام محکمی هامهارتدر محیط در تقویت  آنهاو استفادة مؤثر از 

در  تواندیمي سرگرمی اضافی هاجنبهي حرکتی پایه با داشتن هايبازنشان دادند که  آنهابردارند. 

). بنابراین، آموزش مهارت حرکتی 10باشد ( کنندهکمک هاتیفعالمشارکت کودکان در این  داشتننگه

ارتباط محکمی را بین معلم و کودك ایجاد کند و چنین چیزي شرایط محیطی  تواندیمپایه در قالب بازي 

در جلسات تمرینی  دنتوانیمراحتی و به نندیبیمکه کودکان خود را در آن آزاد و راحت  کندیمرا فراهم 

).  لی و 10(راحتی براي معلم طرح کنند به آموزش معلم گوش دهند و در صورت نیاز سؤاالت خود را به

ت حرکتی مهار ۀ متمرکز برافتیساختاري راهبردها) در تحقیق خود نشان دادند که 2020همکاران (

مؤلفۀ مهمی هنگام اجراي یک  توانندیمو متمرکز بر هدف)  کنندهسرگرمي هايبازبنیادي (براي مثال، 

) و 2011). بختیاري و همکاران (11(ي حرکتی کودکان باشند هامهارتبرنامۀ فعالیت بدنی براي تقویت 

) در فراتحلیل خود نشان 2012) در مقالۀ مروري خود و لوگان و همکاران (2013مورگان و همکاران (

عنوان به توانندیمي حرکتی بنیادي (مهارت پایه) هامهارتي حرکتی با تأکید بر هابرنامهدادند که 

ي حرکتی درشت و ظریف تأثیر معناداري هامهارتي حرکتی مهم بر تبحر حرکتی در هر دو بخش هايباز

هاي حرکتی بنیادي و هاي محرك مهارت). همچنین بازي28 -30(نسبت به گروه کنترل داشته باشند 



  447...                  هاي حرکتیي پایۀ ورزشی بر رشد مهارتهايبازهاي فعال ویدئویی و مقایسۀ اثربخشی بازي
 

 شودیمیی که کودك در آن نقش محوري دارد، در مقایسه با شرایط کنترل به خلق محیطی منجر هايباز

 تربخشلذتي اوهیشهاي حرکتی بنیادي را به کند تا مهارتکه خالقیت و کنجکاوي کودك را تحریک می

 کنندیمدر یادگیري مهارت مربوط کمک  ترفعاالنهبه درگیر شدن  هايبازز این، این تمرین کنند. جداي ا

) نیز در تحقیق خود به این نتیجه 2013. باردید و همکاران (دهندیمو میزان یادگیري مهارت را افزایش 

ل بود و رسیدند که تبحر حرکتی کودکانی که مداخلۀ مهارت حرکتی پایه داشتند، باالتر از گروه کنتر

گروه مداخله برتري چشمگیري نسبت به گروه کنترل در متغیرهاي مهارت حرکتی درشت و ظریف داشت 

در محیط روي رشد حرکتی  سازهافراهمتأثیر «) در پژوهشی با عنوان 2017و همکاران ( 1).  مولر31( 

ی مانند تمرین و وسایل در فضاي فیزیک شدهارائهي هامحركبیان داشتند که دامنۀ وسیعی از » کودکان

. با این حال، کیفیت آموزش کودکان شودیمبه بهبود رشد حرکتی کودکان منجر  هايبازاسبابورزشی و 

. محتوا، قابلیت و ابزار مورد استفاده در رشد حرکتی کودك بسیار مهم است. نتایج این استبسیار مهم 

محیط را در فضاهاي آموزشی افزایش داد،  ه بتوان فضاي فیزیکی و قابلیتهرچتحقیق نشان داد که 

در این تحقیق، استفاده از محتوا و ابزار رشدي سبب  به بهبود رشد حرکتی در کودکان کمک کرد. توانیم

ساز مطلوب، ي حرکتی درشت و ظریف کودکان شد که این عامل به عنون یک فراهمهامهارتافزایش 

در  توانیمپژوهش را  ینا یجنتا ). همچنین34( دهدیمشان تفاوت بازي پایه را نسبت به گروه کنترل ن

 یحرکت يهامهارتدر رشد  يرا عامل مؤثر یطمح یاپو یستمس یۀنظر .دانست یاپو یستمس یۀچارچوب نظر

. داندیم مؤثر یحرکت يهامهارترا در رشد  یدگیکه تنها عامل نمو و بال یدگیبال یۀنظر برخالف؛ داندیم

از  یدگیعامل نمو و بال ریتأث کاهش و با سو  کیاز  طیمشاهده شد، محقق با دستکاري محکه طورهمان

دست آورده به یهپا یحرکت يهامهارتبر رشد  ریچشمگ ریتأث گرید ياز سو ،هاگروهکردن  همگن قیطر

 .)34( ستیاپو یستمس یۀبر نظر أییديت هاافتهی ینا .است

ي حرکتی بنیادي هامهارتي ویدئویی فعال بر رشد هايبازنتایج دیگر این تحقیق نشان داد که 

(بخش درشت و ظریف و تبحر حرکتی) تأثیر معنادار داشته و برتري زیادي نسبت به گروه کنترل دارد. 

 یافته، رواج ایران در کوتاهی فاصلۀ ي بهاانهیرا يهايباز دادوستد و ارتباطات، اینترنت سریع رشد با

 محیط داشتن با هايباز است. این گرفته را کودکان فراغت اوقات از وسیعی امروزه بخش کهطوريبه

ي این هاافتههستند. ی آموزاندانش و کودکان براي تفریحی و جذاب يالهیوس ،آورجانیهصوتی  و گرافیکی

                                                           
1. Muler 
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)، پاسکو و 37()، ورناداکیس و همکاران 36( همکاران)، ورناداکیس و 35ي حاتمی (هاافتهبخش با ی

اثر یک دوره «) در پژوهشی با نام 1397. حاتمی (است) همخوان 21( همکاران) و گائو و 22( همکاران

 10تا  8هاي حرکتی درشت و انگیزش کودکان اي حرکتی و تمرینات کنترل بر مهارتهاي رایانهبازي

حرکتی عملکرد -ايهاي رایانهگروه بازي واقع در. ها وجود داردروهداري بین گانشان داد تفاوت معن »سال

سازي متناسب رشدي و غنی ۀهاي کنترل داشتند؛ بنابراین، با طراحی برنامبهتري نسبت به گروه بازي

در کودکان  اند،هاي ورزشیکه اساس رشد مهارترا توان فرصت رشد حرکات پایه محیط آموزشی می

ي ویدئویی فعال نسبت به هايباز) نشان داد که 2014نتایج ورناداکیس و همکاران (). 35( دکرفراهم 

. همچنین استهاي حرکتی بنیادي گروه کنترل (و نه گروه سنتی)، رویکردي ارزشمند در بهبود مهارت

 دییتأیک چارچوب استوار بود که این دیدگاه را  عنوانبههاي پویا یۀ سیستمنظرنتایج پژوهش آنها بر 

بر هاي ویدئویی فعال عالوه) نشان داد که ارائۀ مداخلۀ بازي2018). نتایج یه و همکاران (36( دکنیم

ي حرکتی بنیادي کودکان شود هامهارتموجب بهبود متغیرهاي  تواندیمبهبود متغیرهاي تناسب بدنی 

گروه بازي ویدئویی فعال  ) نیز در بخش تبحر حرکتی نشان از برتري2016). نتایج پاسکو و همکاران (15(

هاي ) نشان داد که مداخلۀ بازي2019). همچنین نتایج گائو و همکاران (22نسبت به بازي آزاد دارد (

و فعالیت بدنی متوسط تا شدید  شدهادراكموجب بهبود تبحر حرکتی، شایستگی  تواندیمویدئویی فعال 

افزایش تبحر حرکتی در گروه بازي  لیدال) 2019). گائو و همکاران (21( دی شودبستانشیپدر کودکان 

). یکی اینکه گروه مداخله 21(تفسیر کردند  لیدالویدئویی نسبت به گروه کنترل را با توجه به برخی 

دلیل اینکه در طول مداخله درگیر در فعالیت بدنی بوده است، این مشارکت به افزایش تبحر حرکتی به

ي هایابیارزشده در پی گرفته ادسبب یک اثر ینجر شده است؛ دوم اینکه نمرات تبحر حرکتی بهم آنها

محکم و قاطع  لیدال، از دهدیمتبحر مهارت حرکتی بهبود یافته است. دلیل دوم که اثر یادگیري را نشان 

شود که کودکان ي مداوم تبحر حرکتی ممکن است موجب هایابیارز. استاین فرضیۀ پژوهش  دییتأبراي 

سبب ماهیت هیجانی و ي ویدئویی بههايبازاثر یادگیري قوي را نشان دهند و  هایابیارزدر پی این 

شده) مطابق با تحقیق گائو گرفته اد. بنابراین این دلیل (اثر یسازدیم ترمثبتو  تريقوانگیزشی، این اثر را 

ي حرکتی هامهارتي ویدئویی بر هايبازة این فرضیه باشد که چرا دکنندییتأ تواندیم) 21(و همکاران 

ي سلطانی هاافته).  نتایج این تحقیق، همچنین با ی38بنیادي نسبت به شرایط کنترل اثر سودمندي دارد (

 برنامۀ گروه که داد ) نشان1397سلطانی و همکاران ( مطالعۀ . نتایجاست) همخوان 1397و همکاران (

است  داشته کنترل گروه تمرینات به نسبت بنیادي حرکتی يهامهارت در بیشتري رشد وییتمرینی ویدئ
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ي ما هاافته) نیز با ی41() و جلسما و همکاران 40()، بارنت و همکاران 39(). نتایج شیهان و کاتز 19(

به متغیر یادگیري ضمنی اشاره کرد. جلسما و  توانیمي مذکور هاافته. در مورد تفسیر یاستهمخوان 

 رسدیمنظر و ناخواسته، به اریناهش) نشان دادند که یادگیري ضمنی متشکل از یادگیري 2014همکاران (

ي ویدئویی فعال وجود دارد، زیرا کودك بر روي چگونگی انجام بازي و هايبازتا حد زیادي در انجام 

 توانیمرا  ي ویدئوییهايبازو خطا تمرکز دارد. بنابراین، تکالیف  چگونگی پیشرفت با تمرین و آزمون

حرکتی دانست که به حرکات تکراري بدن نیاز دارند. همچنین از طریق -و بصري محورهدفتکالیفی 

) 1397و همکاران ( پوریرستم). در تحقیق دیگر 41(شوند بازخوردهاي حس عمقی و بینایی حمایت می

درشت در مقایسه با  حرکتی يهامهارت رشد کینکت به باکس ي ویدئویی ایکسهايزبانشان دادند که 

که اشاره شد، جامعه و پروتکل طورهمان). علت همخوانی نیز 20( شودیم منجر گروه کنترل در کودکان

 استفاده روند،زندگی آپارتمانی می و شدن صنعتی سمت به امروزي که جوامع آنجا یکسان است. بنابراین، از

 نهیهزکم و راحت تهیۀ همچنین و انگیزش ی،بخشلذتجذابیت،  دلیلبه کینکت باکس ایکس يهايباز از

 وزن، کاهش هماهنگی، تعادل، ي حرکتی،هامهارتبهبود  براي رشدي برنامۀ یک عنوانبه دتوانیم

 و هاپارك سازها در فراهم مدرسه و محیط خانه، محیط يسازیغن کار رود. در کل، بابه ...و يسازهیشب

بر این، نتایج افزایش داد. افزون معناداري طوربه در کودکان را حرکتی يهامهارت توانیم عمومی اماکن

 فعال ویدئویی يهايباز بررسی به خود ) که در پژوهش2015ي بارنت و همکاران (هاافتهاین تحقیق با ی

همچنین  ).23(است  نکردند، ناهمخوان گذارش را مثبتی نتایج و پرداختند درشت ي حرکتیهامهارت بر

 ایکس يهايباز نقش تأثیر بررسی به که است) 2012ي مغایر دیگر با نتایج ما، یافتۀ ورناداکیس (هاافتهی

 این که داد نشان و پرداخت یدبستانشیپکودکان  در جاییجابه بنیادي يهامهارت رشد بر باکس کینکت

 ) مدت2012همکاران ( و مطالعۀ ورناداکس در ).37(ندارند  جاییجابه يهامهارت ر رشدب تأثیري هايباز

 طوربهجایی جابه حرکتی يهامهارت بر تأکید با وي تمرینی پروتکل بود، همچنین هفته 6 مداخله زمان

 ۀجانبهمه رشد براي متناسب و متنوع حرکتی تجارب فراهم ساختن اهمیت به توانیم پس نبود. تخصصی

 به نسبت حرکتی يهامهارت و آموزش حرکتی تجارب بیشتر تأثیر مهم دالیل از برد. پی هر کودك

 خود به حرکتی يهاییتوانا بهبود براي کودکان است. هدفمند فرصت تمرینی داشتن آزاد، يهايباز

دارند.  نیاز شناختیبوم محیط در کیفیت آموزش و محرك و غنی محیط آموزش، و تمرین فرصت تشویق،

 ) نشان2012و اُزمون ( گاالهو ،مطرح است ایپو يهاستمیس در طیمح يسازیغن در مورد آنچه به توجه با

 تمرینی مداخالت بنابراین .شودیم ریپذامکان قیود تعدیل بین براساس حرکتی يهامهارت رشد دادند که



 1399 مستان، ز4ة  ،  شمار12، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               450

 
 يهامهارت؛ یعنی کنندیم بنیادي ایفا يهامهارت رشد در بسزایی نقش قیود سه از کدام هر نظر گرفتن د با

 يهایژگیو با فراگیر یک و توسط خاص تکلیف دربرگیرندة یک پویاي سیستمِ یک درون بنیادي، حرکتی

 يهامهارت رشد در بسزایی نقش قید یک عنوانبه محیط بنابراین ).1( شوندیم اجرا ویژه در محیطی معین

 محیط يسازیغنمنظور به راهکارها بهترین از کودکان نیازهاي با تمرینات متناسب ایجاد و بنیادي دارد

 ). 4( شودیم محسوب

ي فعال ویدئویی، پایۀ هايباز ، نتایج نشان داد بین اثربخشیهاگروههمچنین، در بحث تفاوت بین 

مقطع ابتدایی تفاوت وجود  آموزاندانشورزشی و کنترل بر تبحر حرکتی (مهارت درشت و ظریف) در 

ي هاگروهمربوط به گروه کنترل است؛ یعنی  هاتفاوتي این بخش تحقیق نشان داد که تمامی هاافتهدارد. ی

پایه و ویدئویی اثربخشی یکسانی را نشان دادند و با گروه کنترل تفاوت معناداري داشتند که این تفاوت 

ي حاضر با نتایج تحقیق جلسما هاافتهترل بود. این بخش از یبیانگر برتري این دو گروه نسبت به گروه کن

ویدئویی فعال،  بازخوردبر نشان دادن تأثیر . ایشان در تحقیق خود عالوهاست) همخوان 2014و همکاران (

ي حرکتی بنیادي هامهارتگزارش کردند که گروه ویدئویی نسبت به گروه کنترل نتایج بهتري را در 

 دادهرخبه یادگیري ضمنی  توانیمکه اشاره شد، یک تفسیر در مورد این تفاوت را طورهمانکسب کرد. 

وقتی کودك بازخورد دریافت  رسدیمنظر ). همچنین، به41(ي ویدئویی فعال نسبت داد هايبازحین 

 .عنوان یادگیري ضمنی تلقی شوندبه توانندیمکه  دنشویممؤثر تحریک  طوربهي درونی هامدل، کندیم

، زیرا ایشان در پژوهش خود یافتند که بازخورد شودیم) پشتیبانی 2006هالسباند و النگه ( این ایده با نظر

کنترل  تواندیمی و بینایی و همچنین تشخیص و اصالح خطا عمق حسبا استفاده از اطالعات  شدهارائه

ي هامداخله نکهیابر ي ویدئویی فعال عالوههايباز). بنابراین، 42(حرکتی را بهبود بخشد 

ي در خود دارند، یک ویژگی نیز دارند و آن کاربرد یادگیري ضمنی است و تأثیر آن در اشدهيزیربرنامه

) 2015). همچنین ورناداکیس و همکاران (41(ي مختلف یادگیري حرکتی به اثبات رسیده است هانهیزم

ي بنیادي یا پایه هايبازآن را از دستۀ  توانیمدئویی، سنتی (که ي ویهاگروهدر خصوص مقایسۀ بین 

ي حرکتی بنیادي دو گروه تجربی ویدئویی فعال و سنتی هامهارتدانست) و کنترل نشان دادند که در 

ي ویدئویی فعال و سنتی مشابه با کار هاگروه). اما بین 4(نسبت به گروه کنترل نمرات باالتري داشتند 

ي ویدئویی در هايبازسودمندي  توانیمعنوان یک تفسیر مهم دیگر، تی مشاهده نشد. بهحاضر تفاو

، اشاره کرد. کندیمي حرکتی بنیادي نسبت به گروه کنترل را  به مواردي که این ابزار فراهم هامهارت

شامل راهبردهاي آموزشی متعددي هستند.  هايباز) نشان دادند که این 2015ورناداکیس و همکاران (
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، بازخورد، اصالح تکلیف هانشانه، توضیحات، هاشینماشامل  ایکس باکس راهبردهاي آموزشی در مداخلۀ

ایکس باکس، مهارت اختصاص  . براي هر جلسه در مداخلۀاستو دستکاري عوامل (فاصله، شیء و هدف) 

، سپس این شودیممتخصص رشد حرکتی توضیح داده  شده براي هر جلسه با کلمات سرنخ توسطداده

که طورهمان). 4( شودیمکینکت به کودکان نشان داده  ایکس باکس ترتیب از طریق هر بازيمهارت به

در ادبیات مشخص شده است، نمایش درست، راهکار اصلی آموزش براي کودکان است که این خود 

) و رینک 3(بر این، پاین و ایساکس ). افزون43(کند  نداندوچي ویدئویی را هايبازسودمندي  تواندیم

ي آموزش مؤثر است. هاجنبه) استدالل کردند که استفاده از کلمات سرنخ در طول فرایند تدریس از 44(

 يهامهارتی در عملکرد دبستانشیپ) از استدالل رینک با درك اینکه کودکان 2013گودوي و همکاران (

). کلمات 45، پشتیبانی کرد (انددادهارائۀ کلمات سرنخ در زمان آموزش بهبود نشان  هنگام حرکتی درشت

 .است ایکس باکس عناصر مهم مهارت را نشان دهند. بازخورد بخش دیگري از مداخلۀ توانندیمسرنخ 

). نقش 46(مشخص شده است که بازخورد ممکن است عنصر اساسی آموزش مؤثر باشد  گسترده طوربه

). بازخورد مرتبط با مهارت، بازخورد 44(نادیده گرفت  توانینمبازخورد در یادگیري مهارت حرکتی را 

. بنابراین، این شوندیمارائه  ایکس باکس يهايبازی، بازخورد مثبت و بازخورد اصالحی از طریق رکالمیغ

ویدئویی به شکل دانش مربوط به عملکرد یا از طریق بازي  جادشدهیاامکان وجود دارد که بازخورد افزودة 

کند که سبب تقویت یادگیري مهارت حرکتی را ایجاد می جانبههمهدانش نتایج، یک بازي تجسمی 

ي حرکتی بنیادي مؤثر هامهارت؛ در تحقیق حاضر مشاهده شد که بازي ویدئویی بر رشد شودیمبنیادي 

) اصالحات 2013است. رینک ( ایکس باکس لۀ. همچنین اصالحات تکلیف بخش مهمی از مداخاست

ي اصلی هامؤلفه). این عناصر 44(عنوان آگاهی، توسعه، پاالیش و اجراي تکلیف تعریف کرد تکلیف را به

ي حرکتی در تربیت بدنی هستند. به موازات اصالحات تکلیف، هامهارتبراي کمک به کودکان در یادگیري 

ي بدنی هاتیفعالشامل تغییرات در اشیا، مسافت، اهداف،  ایکس باکس دستکاري در تکلیف نیز در مداخلۀ

) مانع هايدستکار(اصالحات و  ایکس باکس . این امکان وجود دارد که این تکالیف بازياستو پیچیدگی 

 درشدن کودکان جلوگیري کند و  حوصلهیباز ناامید شدن بیش از حد کودکان از کارهاي جدید شود، از 

تا سخت کار کنند و خودشان را به چالش بکشند. بنابراین مواردي که به آن اشاره  شوندتشویق  آنها جهینت

ي ویدئویی فعال نسبت هايبازدر مورد علت تفاوت بین  لیدالو بهترین  نیترمحکمیکی از  تواندیمشد، 

تحقیقی دیگر  ) نیز در2018یه و همکاران (ي حرکتی بنیادي باشد. هامهارتبه گروه کنترل در رشد 

ي حرکتی بنیادي هامهارتي بازي ویدئویی فعال و تربیت بدنی سنتی در هاگروهنشان دادند که بین 
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) این بود که ترکیب 2018ي تحقیق یه و همکاران (هاافتهی نیترمهم). 15تفاوت معناداري وجود ندارد (

نتایج بهتري را نسبت به برنامۀ سنتی  تواندیمي سنتی تربیت بدنی هابرنامهي ویدئویی فعال با هايباز

ي سنتی با گروه ترکیبی نیز به نفع گروه ترکیبی بود. شایان ذکر هاگروهتنها داشته باشد و مقایسۀ بین 

 آنهاي حرکتی پایۀ بنیادي بودند. هامهارتي سنتی تربیت بدنی در این تحقیق همان هابرنامهاست که 

ي را نسبت به گروه سنتی ترنهیبهکه گروه ترکیبی فرصت تمرینی  ي خود ذکر کردندهاافتهدر تفسیر ی

ي حرکتی بنیادي منجر هامهارتصرف، در اختیار دارند. این فرصت بهینه به ایجاد تأثیرات بیشتر در 

ي ویدئویی فعال، سنتی هايباز) نیز در مقایسۀ بین 1397ي سلطانی و همکاران (هاافته). ی15( شودیم

از عدم تفاوت معنادار بین گروه ویدئویی فعال و سنتی و تفاوت معنادار بین گروه ویدئویی  و کنترل حاکی

و همکاران  پوریرستمي هاافته). ی19(ي حرکتی بنیادي بود هامهارتو سنتی با گروه کنترل در نمرات 

دي نمرات ي حرکتی بنیاهامهارت) نیز نشان داد که گروه ویدئویی نسبت به گروه کنترل در 1397(

) را 1397) و سلطانی و همکاران (1397و همکاران ( پوریرستمي تحقیق هاافته). ی20(باالتري داشتند 

ي هامحدودکننده از ). مطابق با این مدل، یکی19، 20(نیوول تفسیر کرد  قیود از دیدگاه مدل توانیم

 بعدي یادگیري براي فرد، یادگیري تجارب کهطوريبه محیط است، حرکتی، يهامهارت رشد بر تأثیرگذار

ي ویدئویی فعال و هايبازي مؤثر مثل هامداخلهمؤثرند. بنابراین دستکاري محیط از طریق  بسیار او

که چنین عاملی سبب ارتباط  گذاردیمي پایۀ ورزشی، فرصت تمرینی بسیار غنی را در اختیار فرد هايباز

ي بعدي فرد را تحت تأثیر هايریادگو حتی ممکن است ی شودیمط فرد با بافت یا محی ترقیعمبیشتر و 

) 1393) همسوست. احمدزاده و همکاران (25(این یافته همچنین با نتایج احمدزاده و همکاران قرار دهد. 

دست کودکان را  و چشم هماهنگی بر ايرایانه هايبازي و محلی بومی هايبازي گروه دو بین تفاوت عدم

 در ايرایانه هايبازي انگیزشی بعد گروه، دو این نتایج نزدیکی دالیل از یکی ). شاید25(نشان دادند 

با  اند،کرده بیشتري تالش روازاین و اندنداشته را رایانه با کار سابقۀ گونههیچ تاکنون که کودکانی باشد

کارکردهاي اجرایی در طول فرایند رشد و با افزایش ). 25( نداشتند آگاهی محقق از هدف افراد این اینکه

تر را انجام تر و سختکنند تا تکالیف پیچیدهتدریج به کودك کمک مییابند و بهسن کودك تحول می

هاي رشدي کمک شایان دهد. ارزیابی دقیق کارکردهاي اجرایی به شناخت بهتر رشد کودك و اختالل

هاي دستکاري را کسب جایی پایه و مهارتهاي جابهن رشد، مهارتکند. کودکان در حیتوجهی می

کنند، با آنچه فردي ماهر به شکل کنند. لیکن بین آنچه آنها در شروع به شکل ابتدایی و خشن اجرا میمی

دهد، تفاوت زیادي وجود دارد. افراد طی مراحلی به الگوهاي کارامد حرکات موزون نرم و قدرتمند انجام می
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کند. این یابند. کودك الگوهاي حرکت کارامد را از نظر مکانیکی گام به گام کسب میدست می حرکت

بخشند. این امر احتماالً انعکاسی است از ند، یعنی کودکان کیفیت حرکات را بهبود میاتغییرات کیفی

کند) الش میاي که کودك براي اجراي آن تتعامل پیچیدة موجود در کودك در حال رشد؛ مهارت (وظیفه

هاي مناسب براي تمرین، تعامل مذکور شود. ایجاد فرصتو محیط که شامل فضا و وسایل در دسترس می

هاي تمرینی را مهیا کنند. توانند فرصتاندرکاران رشد حرکتی کودکان میدست .)47کند (را تسهیل می

رو کنند. کان را با اهداف مناسب مختلف روبهتوانند با ایجاد فضا و ارائۀ انواع وسایل مورد نیاز، کودآنها می

هاي سودمند ضرورت دارد، درك نوع تغییري است که براي کودکان مفیدتر آنچه براي ارائۀ راهنمایی

مراتب بهتر از آن است. وقتی کودك در سطوح ابتدایی یک مهارت است، اغلب هدایت او به مرحلۀ بعد به

رشد حرکتی مطلوب هدفی است  ).48و پیشرفتۀ آن ترغیب کنیم ( است که او را به اجراي شکل ماهرانه

عنوان یکی از موارد مهم که باید براي تمامی کودکان درنظر گرفته شود و براي والدین و مربیان باید به

هاي کودك عضالنی و ترین واکنشکار با کودك در برنامۀ روزانه گنجانده شود، زیرا نخستین و ساده

هاي ذهنی کودك دارد. بنابراین آموزش و هایی ارتباط عمیق با تواناییچنین واکنشحرکتی است و 

ویژه باید در سطح دبستان نیز ادامه داشته ها مقدم است و بههاي حرکتی بر سایر مهارتیادگیري مهارت

نابراین هاي حرکتی و فرایندهاي شناختی وجود دارد. ب). همچنین ارتباط معناداري بین مهارت48باشد (

بر این، مداخلۀ حرکتی خاص را شناسایی کند؛ عالوه -ارزیابی اولیه ممکن است مشکالت شناختی

زودهنگام ممکن است از برخی مشکالت زندگی روزمره و تحصیلی کودکان مبتال به اختالل هماهنگی 

محرومیت  ). رشد حرکتی و رشد شناختی این کودکان کند و نامنظم است و49(رشدي، جلوگیري کند 

شود. دوري از کند که به عدم تحرك مزمن منجر میحرکتی کودك را وارد دورة محرومیت شدید می

بر تأثیرات سوء جسمانی (چاقی)، از رشد قدرت و مهارت جلوگیري کرده و آنها را فعالیت حرکتی عالوه

کتی این کودکان موجب هاي حرکند. فقدان قدرت، مهارت و کاهش مستمر تواناییگیر و منزوي میگوشه

شود؛ این چرخۀ نامطلوب از نظر هیچ مربی و متخصص آگاهی ها میجدایی از دوستان و همکالسی

فقط براي این اي مرتبط، نههاي رایانههاي تمرین ورزشی و بازي). در نهایت، برنامه49(پسندیده نیست 

هاي کودکان هنجار و طبیعی در این دوره دبستان و دبستان، بلکه براي بسیاري ازکودکان در دورة پیش

توانند والدین، مربیان و مسئوالن بدنی می سنی بسیار مفید و سازنده خواهد بود. متخصصان تربیت

هایی کمک کنند. توجه آموزشی و مراکز نگهداري و سرپرستی کودکان را در طرح و اجراي چنین برنامه

کند، بلکه زمینه و شناسایی برخی اختالالت رشدي یاري می فقط والدین را دربه رشد حرکتی کودکان نه
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در مورد علت، عدم  دهد.جانبۀ کودك در اختیار والدین و مربیان قرار میبستر خوبی را براي رشد همه

هاي پایۀ ورزشی و بازي ویدئویی فعال تحقیقی صورت نگرفته است و بیشتر تحقیقات هاي بین گروهتفاوت

صورت مجزا  اي غیرفعال را بههاي رایانهطورکه اشاره شد، تأثیرات تمرینات ورزشی و بازينگرفته هماانجام

هاي ورزشی را در خود هاي ویدئویی فعال ماهیت و ذات بازيدلیل اینکه بازياند. بنابراین، بهبررسی کرده

ه علت عدم تفاوت )، شاید بتوان گفت ک12 ،13دارد و شامل حرکات کامل بدن و حرکات درشت است (

ها برعکس توان گفت که این بازيه در آنهاست. همچنین میگرفتهاي انجامبین آنها ماهیت مشابه بازي

هاي ویدئویی دیگر بیشتر شبیه به واقعیت هستند و چنین چیزي حتی پدیدة انتقال را به موقعیت بازي

ها در بحث تأثیرات انگیزشی این بازي طورکه در مورد پدیدة انتقالکند؛ درست همانواقعی تسریع می

هاي ویدئویی و توان گفت با توجه به عملکرد برابر بازياشاره شد. بنابراین مطابق با نتایج این تحقیق می

هاي عنوان رویکردي جایگزین براي بازيتواند بههاي ویدئویی فعال میهاي پایۀ ورزشی، رویکرد بازيبازي

 ار رود.کورزشی در سطح مدارس به

ي هامهارتي پایۀ ورزشی و ویدئویی و فعال بر رشد هايبازدر کل، نتایج این تحقیق نشان داد که 

تفاوت معناداري وجود ندارد. بنابراین، با توجه به  آنهاحرکتی بنیادي به یک میزان تأثیر داشته و بین 

ي حرکتی بنیادي هامهارتي پایۀ ورزشی در جهت بهبود هايبازي ویدئویی فعال و هايبازاثربخشی برنامۀ 

ي درسی مخصوص هابرنامهپرورش در  وریزان حوزة آموزش شود برنامه، پیشنهاد میآموزاندانشدر 

هاي ویدئویی را منظور دارند. همچنین براي مربیان ورزشی ابتدایی، انواع بازي از جمله بازي آموزاندانش

 آشنایی هرچه بیشتر با این مداخالت برگزار شود.منظور هایی بهکارگاه
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Abstract 
The aim of this study was to compare the effectiveness of active video games 
and sports basic games on the development of fundamental motor skills in 
elementary school students. The method of the present study is semi-
experimental with pretest-posttest design with control group. Sixty people 
were selected by convenience sampling and randomly divided into two 
experimental groups (active video games, sports basic games) and a control 
group (inactive video games). The instruments used in this study are the 
Brunnicks-Ozertsky motor proficiency test, second edition, and the X-box 360 
Kinect. First, participants performed motor skills pre-test. Experimental 
groups (XbX, sports basic games) performed the relevant training program for 
eight weeks, twice a week and 30 minutes per session. The control group also 
played passive video games under the full supervision of the Examiner. At the 
end of the training sessions, the second edition of the Bruins Ozertsky motor 
proficiency test was repeated for all subjects (post-test phase). The results of 
the present study showed that active video and sports basic groups have a 
significant effect on the development of basic motor skills. Other results of 
this study showed that there is a significant difference between groups in the 
development of fundamental motor skills; these differences were significant 
with the traditional group, but significant differences were not found between 
the experimental groups. Therefore, it is recommended that coaches, in 
addition to sport basic trainings, they should also pay special attention to 
active video games. 
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