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      چکیده

حرکتـی کودکـان داراي   ـ    هاي ادراکیتمرینات ریتمیک بر مهارت تأثیر، بررسی هدف پژوهش حاضر

بـا   بینـا نفر) کـم  9نفر و گروه کنترل  10کودك دختر و پسر (گروه تجربی  19اختالل بینایی بود. تعداد 

کننـدگان  سال از شهر اصفهان به صورت هدفمند انتخاب شـدند. شـرکت   44/5-7/5میانگین سنی 

هاي حرکتـی  وسیله آزمون ارزیابی مهارت حرکتی که بهـ   هاي ادراکیاساس عملکردشان در مهارتبر

کردند. گروه  صورت تصادفی آرایش پیداهاي تجربی و کنترل بههمسان و در گروه ،کودکان انجام گرفت

 ،مجموعاي و دردقیقه 45مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه  تجربی در برنامه تمرینات ریتمیک به

آوري اطالعات براي کـل  هاي روزمره پرداختند. جمعبه فعالیت ،و گروه کنترل جلسه شرکت کردند 24

، از مدل آماري دو گروهیسه منظور مقاآزمون انجام گرفت. بهآزمون و پسکنندگان به شکل پیششرکت

در گـروه  را داري معنـا متغیره استفاده گردید. نتایج حاصـل تفـاوت   متغیره و چندتحیل کواریانس تک

 هـاي تـوپی  )، مهـارت (P=0.002هاي ظریـف  هاي مهارتقابلیت تجربی در مقایسه با گروه کنترل در

)P=0.000 تعادل ایستا ،((P=0.001) راه رفت) پریدن از روي نـخ)   و گرفتهن با پاشنه باالو تعادل پویا

 ،د؛ بنابراینمعنادار بو P<0.05این تفاوت در سطح اطمینان ). P=0.000بینا نشان داد (در کودکان کم

هـاي ادراکـی ـ     مهـارت  يتواند برنامه مناسبی جهت ارتقـا می توان گفت برنامه تمرینی ریتمیکمی

  .بینا باشدحرکتی کودکان کم
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  مقدمه

 ،و پس از احساس آن کندرقرار میهاي جهان ارتباط بانسان از طریق حواس گوناگون خود با پدیده

 ؛پردازد، تعبیر و تفسیر آن به حرکت مینهایتو درها و برقراري ارتباط جهت شناخت پدیده

چه امکان شناخت آن .شود که انسان از وجود محرك آگاه شودعمل احساس تنها سبب می ،بنابراین

هاي ست. یکی از موضوعات مهم در پژوهشآورد حرکت او درك الزم را درباره محرك فراهم می

حرکتی پایه و اساس هاي ادراکی ـ زیرا مهارت ؛شدباحرکتی میهاي ادراکی ـ رشد مهارت ،اخیر

حرکتی مطلوب هدفی است ـ  ادراکیي هامهارتداشتن ). 1باشد (هاي پیشرفته ورزشی میمهارت

یند رشد خود در اهایی که در فریکی از گروهد. گرفته شو نظر که باید براي همه کودکان در

  اختالل بینایی هستند. هاي ادراکی ضعف دارند کودکان دارايمهارت

 ییناینفر دچار مشکالت ب ونیلیم 150 و یینایناب دچارنفر  ونیلیم 50در سطح جهان حدود  

تر نییکه از حد بهنجار پا یینایاز ب یسطح فیتوص ياست برا یاصطالح یینایبکم .)2( هستند

که  شودیاطالق م يبه فرد نایبکم ).3( ستین یشدناصالح یمعمول يهانکیع لهیوس است و به

 و بیشتر از 700/20کمتر از  ،در چشم بهتر او پس از ترمیم (استفاده از وسایل کمکی) حدت بینایی

   .)4،5( باشد 200/20

اما این  ؛داراي نیازهاي مشابهی هستند ،کودکان داراي اختالل بینایی در مقایسه با سایر کودکان

ها هاي آنان را در بازيیند در موارد متعددي فعالیتطور طبیعی ببحقیقت که آنان قادر نیستند به

ترس از شود. می تأخیراي دچار مالحظهکند که رشد جسمی آنان در حد قابلحدي محدود میبه

شود از عالقه طبیعی این کودکان است باعث می دیدگی که توسط والدین به آنان تلقین شدهآسیب

هاي ها بازيالبته این فعالیت ؛کاسته شود دن، صعود و پرشهاي عضالنی درشت مانند دویبه فعالیت

. نقص بینایی نه )6( ها سهم بسزاي دارداي است که رشد عضالت در ایجاد هماهنگی آنکودکانه

و نقش  )7( گذاردمی تأثیرهاي رشد کودك بلکه بر روي همه جنبه ؛بیناییـ  بر رشد حسی تنها

مانند یادگیري حرکتی کند؛  می ایفاي رشد اولیه کودك هااي را در بسیاري از جنبهویژه

، گفتار تعادل، ادراك فضایی، رشد شناختی هاي حرکتی ظریف )هاي حرکتی درشت، مهارت(مهارت

آسیب بینایی بر  تأثیرها حیطه حرکتی است و . یکی از حیطه)6(هاي اجتماعی و زبان و نیز مهارت

هاي حرکتی نقش پیچیده حائز اهمیت است. مهارت هاي حرکتیروي رشد و یادگیري مهارت

ایفا  اوکیفیت زندگی  ،کودك و همچنین حساسی را در کارکرد شناختی، عاطفی و اجتماعی

 هاي جسمانی شده و دریتلهاي حرکتی ضعیف منجر به عملکرد ضعیف در فعاکند. مهارتمی

گیري کودك از موجب کنارهاین عوامل  شود.مینتیجه باعث ایجاد حس ناتوانی در کودك 

هاي حرکتی و اجتماعی محدود شود و موقیعت کودك را براي تمرین مهارتهاي حرکتی میفعالیت
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ترین مشکالت در یکی از مهم ،بیان کردند که عدم تعادل )2000( و همکاران 1). بوچارد8کند (می

درشت در آنان کمتر از  یکتحر يهاتحول مهارت همچنین .باشدکودکان داراي اختالل بینایی می

بر روي عملکرد  2)1975گرفته توسط بول (انجام مطالعات ).3( است فیظر یحرکت يهامهارت

بینایان نسبت به افراد عادي از عملکرد نیمه بینایان ونابینایان نسبت به نیمهحرکتی آشکار نمود که 

اختالل  ان کردند که کودکان بابی )2007(3هاون و ویسچر  .)4( رخوردارندتري بحرکتی ضعیف

هاي ورزشی باشند و شرکت در فعالیتتر از کودکان بینا میهاي حرکتی ضعیفدر مهارت ،بینایی

  .)9( شودها در این کودکان میباعث بهبود برخی از مهارت

که بل ،تنها منجر به چاقیتحرکی هستند. عدم فعالیت نهدر معرض خطر باالتري از کم ،افراد معلول

  ). 8شود (هاي حرکتی میباعث مشکالتی در یادگیري مهارت

هاي خودکار کردن مهارتهاي حرکتی در جهت یادگیري، تفکیک و نقش بینایی در اجراي مهارت

انگیزشی، آگاهی  هاي حرکتی شامل: کارکردتیري مهار. کارکرد بینایی در یادگحرکتی است

سازد تا بینایی کودك را قادر می ).6( باشدمی هدایتـ  بازخورد کارکردو  حفاظتی ، کارکردفضایی

رسد هنگامی که نظر میاین بهبنابر ؛خطاها را شناسایی کرده و اصالح کند ند،حرکات را تقلید ک

). آموزش کمتر به همراه فقدان 8رخ خواهد داد ( ايعمده بینایی مختل شود مشکالت حرکتی

ث این عدم فعالیت باع .شودافراد داراي اختالل بینایی میباعث حرکات کمتر  ،هاي بینایینشانه

گیرد که اختالل توجه قرار میزمانی مورد اساساًرشد حرکتی  ).10شود (در رشد حرکتی می تأخیر

بر روي  عمدتاًحرکتی ـ  هاي ادراکیمدي حرکتی بروز کند و پژوهش در حیطه رشد مهارتآیا ناکار

توجه در کودکان، توانایی بنابراین یکی از موارد مهم و مورد ؛ز استآسیب یا نارسایی حرکتی متمرک

 تأثیرهاي شناختی و رفتارهاي اجتماعی هاي حرکتی است که بر رشد عملکردیا ناتوانی در فعالیت

هاي حرکتی در کودکان با آسیب بینایی علل تأخیرکند ) بیان می2005( 4وینیک ).6( گذاردمی

شده براي بازي کردن، غلتیدن، هاي کم و محدودموقیعت و فرصت :مختلفی دارد که شامل

از کودك توسط والدین و  بازي کردن با والدین، حمایت و محافظت بیش از اندازه ،چرخیدن، افتادن

ه حرکات دیگران را ی کیها، ترس کودك از حرکت در محیط ناآشنا و فقدان فرصتاطرافیان

هاي بدنی از دست افراد انگیزه خود را براي شرکت در فعالیت ،هنتیجدر). 11( باشدمشاهده کند می

   ).12( کننددهند و براي موفقیت در جامعه به دیگران تکیه میمی

                                                             
1. Bouchard 
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3. Houwen & Visscher 
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 بدنی هايشدن در فعالیتگیردر ،هاي حرکتیترین راه اکتساب مهارتدسترسو در نیاز موثرتر یکی

ها و توان با فراهم کردن فعالیتکه آیا می شود این استسوالی که در این زمینه مطرح می است.

 ها فراهم نمود.زمینه رشد بهنجار را براي آن ،حرکتی براي این دسته از کودکانـ  تجربیات حسی

 مبدأمعتقدند که حرکت و یادگیري حرکتی  5و پیاژه 4، بارش3، گزل2، گتمن1برخی مانند کفارت

تر پس از رشد سیستم حرکتی و ادراکی و ذهنی عالییندهاي است و فراها تمام ادراکات و یادگیري

کرد که  شنهادیپ 6کرافت ).13آید (برقراري ارتباط میان یادگیري حرکات و ادراك به وجود می

 يبرا ازینمورد تحركیابی و جهت يهاو مهارت یروزانه زندگ يهاتواند کسب مهارتیم یبدنتیترب

ـ  هاي روانیبهبود بخشد و به رشد آمادگی جسمانی و تواناییرا  یینایاختالل ب يآموزان دارادانش

  .)10(حرکتی آنان کمک کند 

در مورد اهمیت حرکات موزون  است.عالقه کودکان هاي تمرینی موردیکی از روش ریتمیکحرکات  

 یشگامان روش آموزش ریتمیکاز پ 7شایب الور .یا ریتمیک نیز نظرات فراوانی بیان شده است

ت ا. حرکنگریستافراد آن می توان به درون اي است که از طریق ت که حرکت دروازهمعتقد اس

مشکالت یادگیري را معلول عدم رشد  8. کپارتندهست هاي درونی کودكترجمان احساس ،کریتمی

موجب تعامالت و  ،تاموزون اعتقاد دارد که این حرک تامورد حرک داند و دربهنجار حرکتی می

ت ا. در حرکرساندمیشان شود که کودکان را به ادراك صحیح از خود و محیطمی ارتباطاتی در ذهن

نظم و هماهنگی بر اجزا و عناصر آن و نیز برخورداري این ، موزون به دلیل حاکم بودن وزن

و ظهور توالی  ، دیداريشنیداريـ  هاي موسیقیایی، محركحرکتی غنیـ  ها از تجارب حسیرکتح

، بر پرسش ذهنیعالوه شود کهشرایط و موقعیتی براي کودکان ایجاد می ،هاها و پاسخمحرك

اي تحصیلی در آینده ههایی براي رشد و فراگیري موفق مهارتزمینه ،، ادراکی و حرکتیشناختی

هاي اغلب توانایی ،در این شکل از حرکات. )14( شودکردن ایجاد میحساب و نوشتن، مانند خواندن

یا  و یابی کلزمانی و جهت و انند تعادل، هماهنگی، درك روابط فضاییم ؛حرکتیادراکی ـ 

 گیرایی کالم و حرکات موزون براي کودکان تا شود.طور فعال درگیر میلف بدن بههاي مختبخش

 تواند مسیريمی تکرار شود و اینپردازد و خسته نمیحدي است که کودك بارها و بارها به تکرار می

                                                             
1. Kefart 
2. Getmen  
3. Gezel 
4. Baresh 
5. Pyageh 
6. Craft 
7. Schiblaver 
8. Kephart 
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که این حرکات آنجااز .باشد حرکتیـ  هاي ادراکیمهارتبر تمرین در جهت تسلط  اد فضايبراي ایج

ه بیشتري براي شرکت افراد انگیز ،گیردجمعی انجام میصورت دستههاي شاد و بهاغلب با موسیقی

باعث  ،دهد تمرینات ریتمیکوجود دارد که نشان می مطالعاتیدر همین راستا  ).15(در آن دارند 

 ،گزارش کردند که تمرینات ایروبیک )1390پناه و همکاران (وراد شود.می عادل در کودکانبود تبه

) و 1381( رافعی و همکاران .)16( شودباعث بهبود تعادل در کودکان داراي اختالل بینایی می

مثبتی بر  تأثیر ،حرکات موزون هشت هفته که بیان کردند پژوهشی) در 1389و همکاران (حیدري 

  .)17،15( توان ذهنی داردحرکتی کودکان کمدراکی ـ اهاي هارترشد م

دهند که در منزل یا مدرسه نیاز به حمایت دارند. شواهد تجربی نشان می ،یکودکان با آسیب بینای

ی و اصالنخان یرحمتشود. هاي حرکتی میباعث بهبود برخی از مهارت ،هاي حرکتیتمرین فعالیت

 فیدرشت و ظر یحرکت يهامهارت از یبر برخ ،ژهیو ینامه حرکتکه بر گزارش کردند )1389(

 و (سرعت درشت یحرکت يهامهارت یبرخبر دارد و  يدارمعنا تأثیر یدبستان ينایبآموزان کمدانش

 يدارمعنا تأثیر )یاندام فوقان یسرعت و چاالک (سرعت پاسخ، فیظر یحرکت يهاو مهارت قدرت)

ا ب ی براي کودکانحرکت يهاآموزش برنامهکه  ) گزارش کردند2007و همکاران ( 1آکی .)81( ندارد

  .)19شود (هاي ظریف مییی، باعث بهبود در تعادل، هماهنگی، قدرت و مهارتنایباختالل 

هاي این برنامه گرفته و مشکالت کودکان داراي اختالل بینایی و ویژگیانجام مطالعاتبا توجه به 

یابی همراه با ریتم بر تعادل، هماهنگی و جهت تأکیدکات با منتخب که در آن ترکیبی از حر

شود و با توجه به اینکه متخصصان رفتار حرکتی به اهمیت تعلیم و تربیت حرکتی موسیقی اجرا می

هاي تمرینی مختلف و ارزیابی طراحی و اجراي برنامه ،دارند تأکیددبستان و دبستان در دوره پیش

ذا در این ل ؛)20رسد (نظر میصین رفتار حرکتی کشور ضروري بهها توسط متخصبخشی آناثر

حرکتی کودکان داراي اختالل هاي ادراکی ـ اثر تمرینات ریتمیک را بر مهارت پژوهشگر ،پژوهش

 ،قصد دارد بفهمد که آیا تمرینات ریتمیک پژوهشگر، دیگرعبارتکند. بهبینایی بررسی می

بخشد؟ شاید استفاده از ن داراي اختالل بینایی را افزایش میحرکتی کودکاهاي ادراکی ـ مهارت

و  حرکتیهاي ادراکی ـ راهنمایی براي مربیان این کودکان براي باال بردن مهارت ،پژوهشنتایج این 

  ها باشد.بدنی و ورزش آنهاي تربیتکردن کالسبار پر

  

  

  

                                                             
1. Aki 
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  پژوهشروش

( براساس تشخیص  نایبختر و پسر کمکودك د 19شامل  پژوهشکننده در این افراد شرکت

بینایی شهر اصفهان حضور مرکز نابینایی و کم کودکی که در 44که از بین بودند پزشک) چشم

 یحس صینقا يگذارتأثیراز عدم  نانیاطم يبرا دسترس هدفمند انتخاب شدند.صورت درداشتند به

که  یقرار گرفت و کودکان یبررسرد پرونده کودکان مو ،و المسه ییمانند فقدان کامل شنوا گرید

که واجد اختالالت  ییهانمونه ،گرید يسوبودند از مطالعه حذف شدند. از گرید یحس صینقا يدارا

 خاص، کیارتوپد يهايماریب ،یحرکتـ  یجسم يهاتیمعلول ،يصدمات مغز :لیاز قب یجانب

 44از میان  ،نهایت. درحذف شدنداز مطالعه  زیبودند ن یفعالشیصرع و ب ،کینورولوژ يهايماریب

ها آزمون آن ماندند که از نفر باقی 19در مرکز توکل حضور داشتند  91ـ92کودکی که در سال 

 هایآزمودن ،یصورت تصادفسپس به گرفته شد. 1ی کودکانحرکت يهامهارت یابیارز یرشد حرکت

را تشکیل  کنترلنفر گروه  9بی و نفر گروه تجر 10که  و کنترل قرار داده شدند یدر دو گروه تجرب

  دادند.

 یحرکتـ  ادراکی يهامهارت یابیکودکان به منظور ارز یحرکت یابیارز يهامجموعه آزمون

 نییتع يبرا باشد،یم پژوهشسال  ستیب جهینت که آزمون نیکنندگان استفاده خواهد شد. اشرکت

 يهانقص در رشد مهارت ای تأخیر ییکودکان با تمرکز بر شناسا یحرکت يهارشد مهارت تیوضع

 4کودکان  یآزمون هنجار مرجع است و عملکرد حرکت کیآزمون،  نیشده است. ا یطراح یحرکت

 يبخش آن عملکرد نیاول :شده است لیآزمون از دو بخش تشک نیا کند.یم یابیسال را ارز 12تا 

شامل  ،د. مجموعه کامل آنانجام ده دت را به روش استانداراحرکاز  يسرکی دیاست که کودك با

 يهاشده است. مهارت یطراح یچهار گروه سن ياست که برا فیتکل 32آزمون و هشت خرده

و تعادل  ستای، تعادل ايکاردست يهامهارت ،یتوپ يهامهارت :و شامل کسانیهر دسته  ازینمورد

به ذکر است که پایایی و  الزم باشد.یها ممهارت نیا ياجرا وهیدر ش ،باشد و تنها تفاوتیم ایپو

 .قبولی قرار دارددست آمده و در دامنه قابلهدر اصفهان ب 1392گیري در سال روایی این ابزار اندازه

است. میانگین ضریب  98/0اي طبقهها با میانگین ضریب همبستگی درونپایایی بین ارزیابی

مورد پذیرش شش  ،ایی محتواییاست. رو 77/0بازآزمون اي براي آزمون ـ طبقههمبستگی درون

باشد که براي می 5تا  0ها از دهی آیتمنحوه امتیاز ،حرکتی قرار گرفت. در این آزمونمتخصص رفتار

 کیبخش دوم شامل  شود.داده می 5و براي بدترین عملکرد به فرد امتیاز  0امتیاز  ،بهترین عملکرد

                                                             
1. The movement Assessment Battery for children    
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کودك شناخت دارد  یعملکرد حرکت ه برفرد بزرگسال ک کیتوسط  دیباشد که بایم ستیل چک

  .)21( شود لیتکم

یابی نشان دادیم که کودکان داراي زمینه پژوهشاصلی، با اجراي یک  پژوهشپیش از اجرایی شدن 

اختالل بینایی پس از تمرین و آموزش قادر به انجام مجموعه حرکات ریتمیک در نظر گرفته شده 

 پژوهشگري و اجراي پس از غربالهستند.  پژوهشن در برنامه تمرینی مورد استفاده در ای

ها بینا در اختیار داشتیم که در آغاز طرح پژوهش از آنکودك کم 19 ،یابی براي انجام پژوهشزمینه

آزمون شامل آزمون ارزیابی حرکتی کودکان بود که توسط آزمونگر آزمون گرفته شد. پیشپیش

ی در دو گروه تجربی (با اعمال مداخله حرکتی ) و گروه گرفته شد. سپس این افراد به صورت تصادف

  کنترل (بدون مداخله حرکتی) جایگزین شدند.

در برنامه  قهیدق 45هر جلسه به مدت  و جلسه 3 يافتهه ،هفته 8مدت به یگروه تجرب يهایآزمودن

دادند و یجام ممرکز را ان يهاتیفعال ،کنترلگروه  يهایمدت آزمودن نیشرکت نمودند. در ا ینیتمر

  .نداشتند يگرید یورزش مو منظمؤثر  تیفعال

، دقت، تمرکز عضالنیی ـ عصب ستمیس تیپژوهش با هدف تقو نیاستفاده در امورد ینیتمر برنامه

 کیتمیشامل حرکات ر نیبرنامه تمر ،یبخش اصل در .دیانتخاب گرد یشناخت يندهایاحواس و فر

حرکات گرم کردن  قهیدق 8 زیآن ن انیبود که در آغاز و پا هقیدق 30 مدتبه یقیسبک همراه با موس

حرکات از ساده به مشکل آموزش داده شد.  نیا ،و سرد کردن همراه با شعر گنجانده شد. در جلسات

 يهامهارت شیها جهت افزایو تمرکز آزمودن عضالنی ـ یعصب ستمیس تیبا هدف تقو ناتیتمر نیا

  .شد يزیربرنامه حرکتی ـ یادراک

جهت  ،پژوهشبود. در بررسی نتایج  آزمون با گروه کنترلپس ـ آزمونبه صورت پیش پژوهشطرح  

بودن واریانس  اسمیرنوف، براي همگن - از آزمون کولموگروف ها داده بودن توزیع طبیعیبررسی 

یا نبودن دار بودن معنامستقل و براي  tها از آزمون براي همگن بودن گروه ،1ها از آزمون لوینگروه

  .استفاده شده متغیر چند متغیره وواریانس تکاز تحلیل کها فرضیه

 يهامنظور کنترل تفاوت و کنترل به یتجرب يهاکنندگان در گروهشرکت یبر گمارش تصادفعالوه

تواند یکنندگان در پژوهش که منظر سن و وزن شرکت گروه از همگن بودن دو یجهت بررس ،يفرد

به  وجهبا ت مستقل استفاده شد که t باشد از آزمون پژوهشوابسته  يهاریگذار بر متغرتأثیاز عوامل 

 که )P<05.0( نشد دهید يدارمعناگروه تفاوت  شده در دوذکر متغیر کدام از دوچیه نیب ،1جدول

ها از ودن دادهب طبیعی براي بررسی ،همچنین نظر سن و وزن بود. گروه از همگن بودن دو نیمب

                                                             
1. Leveyn 
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 هابراي مقایسه همگنی واریانس نمرات گروهاسمیرنوف و از آزمون لون  -  آزمون کولموگروف

  استفاده شد.

  هاي سن و وزن دو گروهمتغیر مستقل در رابطه با tنتایج آزمون  ـ1جدول

 داريمعنا سطح t درجه آزادي میانگین گروه متغیر 

 سن
 44/5 کنترل

17 103/1 285/0 
 7/5 تجربی

 وزن
 83/16 کنترل

17 865/0 399/0 
 1/16 تجربی

  

استفاده شد. متغیر مستقل  پژوهشه براي آزمون فرضیه متغیر از آزمون تحلیل کواریانس چند

مورد گروه تجربی استفاده شد. گروه کنترل به  بود که در تمرینات ریتمیک مدون پژوهش،

هاي مقیاسدر خردهشده هاي کسبنمره پژوهش،ته هاي روزمره خود پرداختند. متغیر وابسفعالیت

 2هاي جدولطبق دادهباشد. می تعادل ایستا و هاي توپی، تعادل پویا، مهارتظریف هايمهارت

 داري وجود داردمعناتفاوت آماري  ،هاي ظریفهاي دو گروه در مهارتنشان داده شد که بین نمره

)P=0.00, F=8.783.( که بین  نشان داده است 2 هاي جدولداده ،پیهاي تودر مورد مهارت

 ).P=0.000, F=19.478( داري وجود داردمعنافاوت آماري ت ،هاي توپیهاي دو گروه در مهارتنمره

تفاوت گروه  هاي دوکه بین نمره دهدنشان می 2هاي جدول داده ،همچنین در مورد تعادل پویا

که بین  ستنشان داده ا 2هاي جدول ). داده,F=14.434 P=0.000( داري وجود داردمعناآماري 

؛  (P=0.001, F=15.179)داري وجود داردمعناي هاي دو گروه در تعادل ایستا تفاوت آمارنمره

به احتمال زیاد انجام هشت هفته تمرینات ریتمیک  ،شدهاثر مشاهده ةبا توجه به انداز بنابراین

هاي توپی، تعادل پویا و تعادل هاي ظریف، مهارترتچشمگیري موجب بهبود مها طورتواند بهمی

    بینا شود.کودکان کم در ایستا
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در آزمون ارزیابی  حرکتیـ  هاي ادراکیه مهارتمتغیر نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندـ 2جدول

 کتی کودکانهاي حرمهارت

 

 متغیر   متغیر وابسته
میانگین 

  آزمونپس
N 

درجه 

  آزادي
F  

 سطح

 داريمعنا

ضریب 

 اتا

  هاي ظریفمهارت
  گروه تجربی

 گروه کنترل

28/10  

44/12  

10  

9  
3 783/8 002/0 69/0 

  هاي توپیمهارت
  گروه تجربی

 گروه کنترل

90/3  

55/7  

10  

9  
2 478/19 000/0 74/0 

  تعادل پویا
  گروه تجربی

 گروه کنترل

33/4  

00/8  

10  

9  
2 434/14 000/0 67/0 

  تعادل ایستا
  گروه تجربی

 گروه کنترل

75/3  

66/4  

10  

9  
1 179/15 001/0 49/0 

  

  يگیربحث و نتیجه

وراثت و محیط  تأثیرتحت  یهاي متفاوتحرکتی و رشد بهنجار با نسبتهاي ادراکی ـ توانایی

هاي یادگیري و فراهم بودن فرصت ،هاین تواناییهستند. یکی از عوامل محیطی مهم در رشد ا

ویژه در دوران هاي حساس رشدي بههاي فعال براي کسب تجربیات ادراکی و حرکتی در دورهمحیط

 پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام گرفته ،). با توجه به این موضوع14کودکی است (

موجب  ،صی مانند انجام تمرین حرکات ریتمیک ویژهتوان با فراهم کردن شرایط خاکه آیا می است

دهد که نشان می پژوهشحرکتی شد؟ نتایج کی ـ اهاي ادربینا در آزمونارتقاي عملکرد کودکان کم

انجام حرکات ریتمیک  تأثیرتواند تحت بینا میحرکتی کودکان کمهاي ادراکی ـ برخی از توانایی

  بهبود یابد.

دارد که  تأثیربینا هاي ظریف کودکان کماد که حرکات ریتمیک بر مهارتنشان د پژوهشنتایج این  

 با حاضر پژوهشنتایج  .توان دلیل این امر را شرکت در این تمرینات براي گروه تجربی دانستمی

و همکاران  2)، وانگ2011( 1ریمر مطالعات ،)1389هاي رحمتی و اصالنخانی (برخی از یافته

)، فرهبد و 1381)، خلجی و عماد (1381)، الهیاري (2007آکی ( ،)1389)، حیدري (2009(

رحمتی و اصالنخانی  هايبرخی از یافته و با )15،18،19،22-26رد (ا) همخوانی د1383دادخواه (

                                                             
1. Reimer 
2. Wuang 
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هاي دهنده تغییر معنادار در مهارتنشان پژوهشنتایج حاصل از این  .)18) همخوانی ندارد (1389(

نژاد و صادقی پژوهشحاضر با نتایج  پژوهشنتایج  از دوره تمرین است. بینا بعدتوپی کودکان کم

اما با  ؛)9،27همخوانی دارد ( )1391هاي احمدي براتی و همکاران () و یافته1390همکاران (

توان چنین بیان کرد که برنامه ). دلیل این امر را می82() همخوانی ندارد 1976( 1هاي پالترزیافته

از  نداشته است. تأثیردرشت  هاي حرکتینسبت به حرکات ریتمیک بر مهارت ،دهشحرکتی انتخاب

داشتن فرصت تمرین است. سه عامل  ،هاي توپیخشی برنامه تمرینی ریتمیک بر مهارتبدالیل اثر

ها دارند. پژوهشگران به این نتیجه نقش اساسی در رشد این مهارت ،زمان، امکانات و تجهیزات

نظر فضاي بازي و از ،رشدي هستند تأخیر یا در معرض بوده وپذیر انی که آسیباند که کودکرسیده

باري در مهارت کنترل تواند اثرات زیانها میاند. این محدودیتفعالیت بدنی در خانه محدود شده

ویژه ساختار و برنامه به ومؤثر کمبود لوازم و تجهیزات مناسب و  ،عالوهد. بهنداشته باش ءشی

 ؛)29گذار است (جهت فعالیت بدنی یا تجربه حرکتی، بر روي رشد حرکتی آنان اثر آموزشی

باعث افزایش  ،هاي حرکتی استدلیل اینکه تمرینات ریتمیک ترکیبی از این مهارتبه ،بنابراین

توان ذکر کرد تنوع مهارتی باال و شود. عامل دیگري که میهاي توپی این کودکان میمهارت

  باشد.کاري میهاي توپی و دستبرنامه تمرینی با رشد مهارت راستا بودنهم

بینا بعد کودکان کم يتغییر معنادار در تعادل پویا و ایستا ةدهندنشان ،پژوهشنتایج حاصل از این  

احمدي براتی  )، هاشمی و1391ورپناه و همکاران (اهاي دنتایج با یافتهاین از دوره تمرین است. 

و  2)، هاتزیکاتی1381)، خلجی و عماد (1381)، الهیاري (2007)، آکی (8913)، رحمتی (1391(

). کیومرتز 10،16،18،19،24،25،27،30،31(همخوانی دارد  )2003(3اریکسون و )2002همکاران (

) در 2009و همکاران ( 5اي بر روي ورزشکاران نخبه و فوتیادومطالعه در ) نیز1997( 4اوگلو

هاي رهبانفرد با یافته که )32،33ناشنوا به نتایج مشابهی رسیدند ( اي بر روي کودکانمطالعه

 تأثیراما بر تعادل پویا  ؛دارد تأثیربرنامه حرکتی منتخب بر تعادل ایستا  معتقد است ) که1377(

خاطر استفاده از دوره تمرینات  به ،رسد این نتایج متفاوتنظر می). به34ندارد هماهنگی ندارد (

هاي مختلف و دامنه سنی متفاوت تواند نوع تمرینات، آزمودنیو دلیل دیگر هم می تفاوت باشدم

ها چشمـ 1 :باشد که عبارتند ازتوجه می سه عامل مهم مورد ،در آزمون توانایی حفظ تعادل باشد.

و مجاري گوش داخلی شامل دهلیزها ـ 2کنند، که براي دستگاه اعصاب مرکزي بازخورد تهیه می
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2. Hatzitaki 
3. Ericsson 
4. Kioumourtzoglou 
5. Fotiadou 
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هاي حس عمقی که گیرندهـ 3گذارند و حرکت اطالعاتی را در اختیار میاي که درباره هدایرنیم

فعالیت بدنی را بر تعادل افراد  تأثیر). وقتی 35کنند (اطالعاتی درباره حرکت عضالت تهیه می

هاي افزایش در تعادل را به علت تکیه بر اطالعات حس حرکتی گیرنده اساساً ،کنیمبررسی می

 ؛کنیمکاهش وابستگی به اطالعات بینایی براي کنترل قامت و حفظ تعادل مشاهده می عمقی و

هاي باعث تسهیل در انتقال پیام یکی از حس ،تمرینات ریتمیککه توان نتیجه گرفت می ،بنابراین

  .)15( گرددپیکري یا هر دو به مراکز باالتر عصبی جهت حفظ تعادل میدهلیزي یا حسی ـ 

گذار تأثیریک عامل  ،حاضر نشان داد که انجام حرکات ریتمیک همراه با موسیقی پژوهشنتایج 

هاي طبق نتایج پژوهش ،همچنین باشد.بینا میحرکتی کودکان کمهاي ادراکی ـ مثبت بر توانایی

براي کودکان با  ،هاي ورزشیتوان بیان داشت که شرکت در فعالیتنتایج این پژوهش میو پیشین 

شود، هاي ادراکی ـ حرکتی میاینکه باعث بهبود مهارتبرداراي اهمیت است و عالوه آسیب بینایی

تواند باعث رشد و توسعه تصویر بدنی، آگاهی فضایی، بهبود عنوان یک شیوه توانبخشی میبه

یابی، افزایش ظرفیت جسمانی، بهبود کنترل بدن و هاي حرکتی جابجایی، تحرك و جهتمهارت
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Abstract 
 
The purpose of the present study was to investigate the effect of rhythmic 
exercises on perceptual- motor skills in children with visual impairment. Nineteen 
low- vision children with mean age of 5.44-5.7 years were selected purposively 
(10 individuals for experimental group and 9 individuals for control group) in 
Isfahan. Based on their performance in perceptual- motor skills measured by the 
movement Assessment Battery for children test. They were randomly divided into 
two control and experimental groups. Experimental group participated in 8week 
rhythmic exercises training, sessions of 4 mints per week and totally 24 sessions 
and control group continued its daily activities. All subjects were pre and post 
tested for data collection. Ancova-test was used for comparison between two 
groups (α=0.05).Research results showed significant difference in favor of 
experimental group in comparison to control group on capabilities including fine 
motor (P=0.002), ball skills (P=0.000), static balance (P=0.001) and dynamic 
balance (walking in high heels, jumping over the thread) (P=0.000). This 
difference was significant (P<0.05). In conclusion, it may say rhythmic exercises 
can to enhance suitable program perceptual – moving skills in low-vision children. 
 
Keywords: Perceptual- motor skills, Children with visual impairment, Fine motor 
skills, Ball skills, Static balance, Dynamic balance 
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