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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقايسه اثربخشي مداخالت بازیهای حرکتي ،ذهني و ترکیبي بر بهبود ادراك فضايي دانش آموزان کمبینا
انجام شد .روش :پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربي با طرح سه گروهي است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان
کمبینا  9الي  21سال مدارس همگاني و استثنائي شهر کرمانشاه تشکیل داد که از میان آنها 83 ،نفر بهطور هدفمند با تیزی ديد بین 3/30
الي  3/4ديوپتر برای مطالعه انتخاب شدند و بهصورت تصادفي در سه گروه  23نفری قرار گرفتند .گروههای مورد مطالعه به مدت  3هفته،
هفتهای  1جلسه و هر جلسه  03دقیقه تمرين کردند .برای اندازهگیری قابلیت ادراك فضايي ،از آزمونهای پرتاب توپ به هدف و تعداد دريبل
توپ در  20ثانیه استفاده شد .عملیات آماری با استفاده از آزمون  tهمبسته ،تحلیل واريانس يکسويه و آزمون  LSDانجام شد .يافتهها:
نتايج نشان دادند که در آزمون پرتاب توپ ،هر سه روش بازی موجب پیشرفت معنادار شدند؛ اما تفاوت در بین گروهها ازلحاظ آماری معنادار
نبود .در آزمون دريبل ،تنها بازیهای ترکیبي موجب توسعه ادراك فضايي شد .بهعالوه ،مقايسههای بین گروهي بر برتری معنادار اين روش
نسبت به روش ذهني و بدني داللت داشتند .نتیجهگیری :يافتهها نشان داد ،در فعالیتهای بدني پیچیدهتر ،برای رشد جهتيابي کودکان
کمبینا بهتر است از بازیهای ترکیبي استفاده شود.

کلیدواژهها :ادراك فضايي ،بازی ترکیبي ،بازی ذهني ،بازی حرکتي ،کودکان کمبینا
مقدمه
در دوران کودکي حرکت همیشه با بینايي تداعي شده است و کودك
به اين دلیل حرکت ميکند که بتواند شیئي را که ديده است به دست
آورد .در اثر همین فعالیتها است که بهتدريج مهارتهای حرکتي
شکل ميگیرد .اين در حالي است که کودکان دارای آسیب بینايي در
اين زمینهها دارای مشکالتي هستند(هلبروك 1و همکاران)1339 ،
کودکان بینا نگاه ميکنند ،حرکات خود را با ديگران مقايسه و آن را
اصالح ميکنند ،اما در مورد کودکان دارای آسیب بینايي اين
موضوعات صدق نميکند (بیکسلر 8به نقل از احمد پناه.)2832،
بيشک ،حرکت بهعنوان مهمترين ابزار تربیتبدني نقش بسیار
ارزندهای در توسعه سطح سالمتي و اعتماد بهنفس آنها ايفاء ميکند.
لذا ،پیشرفتهای علمي در روشهای بهرهگیری از چنین ابزاری،
کیفیت ارائه خدمات به کودکان با اختالالت بینايي را باال ميبرد
(تفضلي مقدم .)2833 ،حرکت شکل اولیه و ذاتي تمامي فعالیتهای

انساني محسوب ميشود ،لذا ارزيابي اختالالت حرکتي به تشخیص
میزان نارسائيهای رشد ناهنجار کمک ميکند .بهويژه آنکه هر
شکلي از واکنشهای حرکتي توسط سیستم عصبي مرکزی و
مسیرهای انتقالي مربوط هدايت ميشود (هالبروك ،کاپوتو ،پری ،فولر
و مورگان .)1339 ،در دوره رشد حسي حرکتي ،عملکرد بینايي عاملي
مهم برای انجام حرکات است ،زيرا کنجکاوی ذاتي کودك را به سمت
محركهای ديداری و دستیابي به منشأ آنها ميکشاند .درنتیجه،
مهارتهای ريزودرشت حرکتي بهتدريج در او شکل ميگیرند؛ اما
نقص بینايي باعث ميشود تا کودك برای تحقق ظرفیتهای حرکتي
تنها به ادراك شنوايي خود اکتفا کند و بدين ترتیب ،فرصتهای
حرکتي بيشماری به هدر ميروند (هال .)2932 ،افراد دارای
اختالالت بینايي به لحاظ حرکتي و جهتيابي دارای مشکالتي
ميباشند و ميبايست بهطور گامبهگام به کشف محیط خويش
پرداخته تا درحرکت و تحول آن دچار مشکل کمتری شوند؛ اما يک

 .2دانشجو دکتری حرکات اصالحي و آسیب شناسي ورزشي دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)akramahmadi08@yahoo.com .
 .1عضو هیات علمي ،دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران
 .8دکتری روانشناسي علوم تحقیقات تهران ،تهران ،ايران
تاريخ ارسال مقاله- 2890/23/20 :تاريخ پذيرش مقاله 2890/2/20
4. Holbrook
5. Bixler
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فرد با نگاهي به اطراف خود در ابتدا نقشه حرکتي خود را مشخص
ميکند .توانايي برای حرکت کردن در اطراف و کشف محیط يکي از
ضروريات برای سازگار شدن فرد با نقايص بینايي با دنیايي که در آن
زندگي ميکند است .تحقیقات بسیاری اين امر را نشان ميدهند .در
زير به پارهای از اين تحقیقات اشاره ميشود (میژيانو.)1321 ،2
بوچارد )1333( 1طي مطالعهای با عنوان «تحول حرکتي کودکان بینا
و نیمه بینا با سن  3-28ساله» دريافتند که  83بچهای که دارای
بینايي کمي بودند ،مهارت حرکتي ضعیفتری نسبت به بچههايي که
دارای بینايي بودند داشتند .بچههای کمبینا در مهارتهای حرکتي،
مخصوصاً تعادل دارای مشکل بودند .وی همچنین دريافت بچههای
با نقص بینايي هیچگاه به سطح مهارت حرکتي همساالن خود
نخواهند رسید.
فنون جهتيابي و حرکت ازجمله مهارتهای بسیار اساسي برای
نابینايان و کمبینايان است زيرا افراد با مشکل بینايي ،عالوه بر
مهارتهای تحصیلي بايد مهارتهايي را کسب کنند تا در
بزرگسالي مستقل بار بیايند و بتوانند با حداقل کمک در محیط
حرکت کنند و برای اينکه کودك حرکت آزادانه و مستقل پیدا کند
بايد به يکسری آگاهيها و تقويت حواس ازجمله شنوايي توجه کافي
داشته باشند (هالبروك و همکاران )1323 ،تأثیرات نقص بر ارگانیزم
همواره دوگانه و متناقض است ،زيرا از يکسو موجب تضعیف
عملکرد ارگان مصدوم ميشود و از سوی ديگر ،سازوکارهای جبراني
آن را تحريک ميکند .مطابق نظريه جبران حسي برخالف
ارگانهای زوجي ،نقص بینايي نه بهطور غیرمستقیم بلکه از طريق
ساير حواس جبران ميشود (اشمیدلر .)1332 ،تحقیقات نشان داده
که تمرين ذهني ابزار مناسبي برای کسب آرامش رواني ،تحقق بهتر
يادگیری و ايجاد تغییرات مناسب در رفتارهای حرکتي است (رحماني
نیا .)2831 ،برخي محققین معتقدند ،تمرين ذهني همانند بازیهای
حرکتي موجب پیشرفت مهارتهای حرکتي ميشود (هرلد و داندلو،
 ،)1339زيرا هر دو از سازوکار مشترکي جهت توسعه رفتارهای
حرکتي برخوردار ميباشند (هالبروك ،کاپوتو ،پری ،فولر و مورگان،
 .)1339پیاژه معتقد است که در انسان ،تصويرسازی ذهني به
بازپديدآيي آنچه قبالً ادراكشده کمک ميکند .اين تصاوير به سه
شکل ايستا ،پويا (تغییر در مکان) و تبديلي (تغییر در شکل) در ذهن
ذخیره ميشوند .درنتیجه ،محرومیتهای تجربي حاصل از نقص
بینايي روی تصويرسازی ذهني و تحوالت شناختي کودکان تأثیراتي
مخرب دارند .بدين ترتیب ،گیرنده شنوايي بهعنوان يکي از
سازوکارهای جبراني نقص وارد عمل ميشود .اين بدان معنا است
که تصويرسازی ذهني ،نه با مشاهده اجسام و رويدادها ،بلکه از

طريق مواجهه با محركها و الگوهای صوتي  -کالمي انجام
ميپذيرد (شفیعي2830 ،؛ نوربخش.)2830 ،
گريفین ،تراستي و ريکارد ( )1333معتقدند که دو واژه جهتيابي 8و
تحرك ،4عليرغم برخورداری از تعاريفي متفاوت ،ارتباطي تنگاتنگ
با يکديگر دارند .جهتيابي به معنای توانايي انسان در تعیین موقعیت
مکاني و وضعیت خود نسبت به اجسام يا افراد پیراموني است.
درحاليکه تحرك به معنای توانائي جابجايي در محیط اطراف
ميباشد (گريفین ،تراستي و ريکارد .)1333 ،گیرنده شنوايي برای
کودکان با اختالالت بینائي اهمیت زيادی دارد زيرا محرك صوتي
ضمن تأثیر بر گیرنده شنوايي کودکان کمبینا و نابینا ،امکان
جهتيابي فضائي و ادراك محیطي ر ا از طريق صدا فراهم
ميسازد .گیرنده حرکتي برای کودکان با اختالالت بینايي حائز
اهمیت است بهطوریکه ايمپالسهای انتقالي از گیرنده حرکتي به
سیستم عصبي مرکزی ،اطالعات مربوط به سطح انقباض و کشش
عضالت و تعامل اهرمهای استخواني را که برای فعالیت عضالني
هماهنگ الزم است منتقل ميسازند چنانچه اين گیرنده دچار
اختالل شوند ساير گیرندهها بهويژه بینايي عمل آن را تکمیل
ميکنند .در چنین شرايطي چنانچه بیمار چشمان خود را ببندد قادر
به حفظ وضعیت عمودی نخواهد بود و سقوط ميکند .گیرندههای
المسه در زندگي اين کودکان نقش بسزايي دارد و توسعه حس
المسه تا حدی نقص بینائي را جبران ميکند .بهعنوان مثال
کودکان با اختالالت بینائي با استفاده از حس المسه خود قادر به
درك شکل ،اندازه و ساير کیفیات اجسام ميباشند .چنین کودکاني
با استفاده از حروف بريل قادر به خواندن و نوشتن ميباشند
(ماپالوسا)1328 ،؛ بنابراين برای اشخاص نابینا و کمبینا تنآگاهي،
ادراکات المسه و شنوايي مهمترين منابع اطالعاتي برای جهتيابي
و حرکت محسوب ميشوند .بعالوه ،خودآگاهي آنها از ساير
ظرفیتهای باقيمانده ،به استقالل حرکتي و کیفیت بهتر
زندگيشان کمک زيادی ميکند (احمد پناه2832 ،؛ ورنر ،تامپکینز
و کاتاال )2893 ،و تأثیرپذيری رواني کودکان با اختالالت بینايي از
الگوهای صوتي – کالمي به قدرت حس شنوايي آنها بستگي دارد.
بعالوه ،چنانچه استنباط اين کودکان از اصوات و الگوهای گفتاری
صحیح و دقیق باشد ،ميتوانیم بپذيريم که تصاوير موجود در ذهن
بهدرستي شکل يافتهاند (اشمیدلر1332 ،؛ مارينوف.)1321،0
اهمیت کاربردی اين تحقیق در جهت تعیین رشد قابلیتهای
هماهنگي حرکتي دانش آموزان با نقايص بینايي ميباشد که امکان
اندازهگیری جوانب اختصاصي رشد اين قابلیتها و طراحي برنامههای
مطلوب تربیتبدني را برای آنان فراهم ميسازد .بررسي برخي از
قابلیتهای حرکتي بهمنظور تشخیص تواناييها و يا ضعفهای

1. Misiano
2. Bouchard
3. Orientation
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حرکتي اين کودکان در نحوه اجرای مهارتهای حرکتي ،با توجه به
سازوکارهای جبراني آنان ،الزم و ضروری است .اين پژوهش ميتواند
برای والدين ،معلمان و ساير افراد ،مؤثر واقع گردد .لذا در پژوهش
حاضر ،محققین از طريق مقايسه تأثیر بازیهای ذهني ،بدني و
ترکیبي روی قابلیت ادراك فضايي دانش آموزان کمبینا ،در پي
راهکارهای مؤثر جهت رشد عملکردهای حرکتي آنها از طريق
برنامههای تربیتبدني ميباشند و اين سؤال مطرح است که کودکان
نابینا از طريق شنیدن الگوهای کالمي ديگران قادرند ،نبود اطالعات
حاصل از گیرنده بینايي را جبران کنند (چن و همکاران ،)1330 ،اما
اين تحوالت در کودکان کمبینا که در مرز بین بینايي و نابینايي
هستند چگونه است؟
لذا در اين راستا ،پژوهش حاضر به بررسي تأثیر ترکیب بازیهای
ذهني و بدني بر قابلیت ادراك فضايي دانش آموزان کمبینا پرداخته
است.
روش پژوهش
پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربي با طرح سه گروهي است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان کمبینا  9الي 21
سال مدارس همگاني و استثنائي شهر کرمانشاه تشکیل داد که از
میان آنها 83 ،نفر بهطور هدفمند با تیزی ديد بین  3/30الي 3/4
ديوپتر (در چشم برتر با استفاده از عینک) برای مطالعه انتخاب شدند
و بهصورت تصادفي در سه گروه  23نفری قرار گرفتند .قبل از مرحله
مداخله ،رضايتنامه کتبي از والدين آزمودنيها اخذ و به آنها
اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه و تنها جهت بررسيهای
آماری مورداستفاده قرار خواهد گرفت .معیار ورود به مطالعه ،عدم
ابتالی کودك به اختالالت ثانويه ناشي از نقص اولیه (بینايي) در
سیستمهای قلبي عروقي و اسکلتي بود .سپس ،هر گروه بهطور
تصادفي در يکي از گروههای مطالعاتي تمرين ذهني ،بازیهای
حرکتي و يا تمرين ترکیبي قرار گرفت .مدت کار تجربي هشت
هفته ،هر هفته دو جلسه و هر جلسه  03دقیقه فعالیت بود .گروه
بازیهای حرکتي و ذهني از فعالیت بدني و ذهني و گروه تمرين
ترکیبي از ترکیب آن دو بهره گرفتند.
ابزار پژوهش
 .2توپ بسکتبال برای آزموون پرتواب تووپ بوه سومت هودف و
دريبل توپ در مدتزمان  20ثانیه
آزمون «پرتاب توپ به هدف»
شرح آزمون :آزمودني با روشي که راحتتر است توپ بسکتبال را
به داخل حلقهای با قطر  2متر که بهطور افقي در فاصله  0متری

از خط پرتاب قرارگرفته است پرتاب ميکند .تعداد پرتابهای
صحیح از  23فرصت ثبت ميشود.
آزمون «دريبل توپ»
شرح آزمون :آزمودني عمل دريبلینگ را به مدت  20ثانیه انجام
ميدهد و تعداد دريبل ها در اين مدت ثبت ميشود اعتبار و پايايي
آزمونها در يک گروه  13نفری بررسي شد که اعتبار صوری آن
به مقدار /98؛ و پايايي آن به مقدار  ./34محاسبه شد( .جوزف،2
.)1330
 . 1پرسشنامه ارزيابي تصويرسازی حرکتي2
هدف از اين پرسشنامه اندازهگیری تصويرسازی حرکتي ميباشد.
اين پرسشنامه توسط ايساك 8و مارك راسل برای ارزيابي وضوح
تصوير حرکتي در سال  2930ساخته شد .در اين پرسشنامه 14
فعالیت مطرحشده ،فرد ابتدا خود را در حال اجرای آن فعالیت تصور
ميکند و سعي ميکند که تمام حسهای فیزيکي و هیجاني را که
در حالت اجرای حقیقي آن فعالیت تجربه ميکند ،تصور ميکند،
درست مشابه اينکه فرد خود را در يک فیلم ويدئويي در حال انجام
يک فعالیت ميبیند .سپس در هر حالت بر اساس اينکه اين تصوير
چقدر برای فرد شفاف و واضح است و بر مبنای رتبهبندی که خود
فرد برای خود در نظر ميگیرد نمرهگذاری ميشود .نمره پايینتر
در مقیاس نشاندهنده ظرفیت تصويرسازی بیشتر ميباشد سپس
بر اساس اينکه ،تصور چقدر برای فرد واضح و شفاف است از  2تا
 0رتبهبندی ميشود (-2کامالً روشن و واضح  -1در حد متوسط
 -8واضح نیست ولي قابلتشخیص است  -4تصور مبهم و
نامشخص است  -0هیچ نوع تصويرسازی وجود ندارد) .ايساك و
همکاران ( )2930پايايي تست /30؛ و روايي آن را  ./32گزارش
کردند (ايساك و همکاران ،)2930 ،حمايتطلب ( ،)2834در
رسالهی دکتری خود روايي اين ابزار را  /.31و پايايي آ ن را ./33
گزارش کرده است (حمايتطلب.)2834 ،
روش اجرا
پروتکل تمريني گروه بازیهای حرکتي شامل سه بخش مقدماتي
( 0-23دقیقه) ،تمرين اصلي ( 10 -43دقیقه) و سرد کردن (0-23
دقیقه) بود .پروتکل تمريني گروه تمرينات ذهني بهصورت محقق
ساخته و برگرفته از مدل تمرينات ذهني ژانگ لي ( )2991برای
کودکان با اختالالت بنايي  3 – 21سال بود.
جلسات آموزش
جلسه اول
عنوان :آموزش ماهیت تمرين ذهني

1. Joseph
2. Vividness of movement imagery questionnaire
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جلسه آموزش پس از آشنايي و معارفه الزم با دانشآموزان شروع
ميشود.
هدف :انتظار ميرود دانشآموزان ماهیت و تعريف تمرين ذهني را
فهمیده و در قالب چند جمله ساده بیان کنند.
روش :آموزش بهصورت گروهي و از طريق سخنراني و پرسش و
پاسخ با دانشآموزان صورت ميگیرد.
محتوا :شامل تعريف تمرين ذهني ،نمونهها و مثالهايي از تمرين
ذهني در ارتباط با زندگي روزمره و همچنین مهارتهای حرکتي
است.
جلسه دوم
عنوان :فوايد تمرين ذهني
هدف :انتظار ميرود دانشآموزان بتوانند فوايد تمرين ذهني را در
زندگي روزمره و همچنین مهارتهای حرکتي در قالب چند جمله
بیان کنند.
روش :آموزش بهصورت گروهي و از طريق سخنراني و همچنین
ارائه مثالها انجام ميشود.
محتوا :فوايد تمرين ذهني در زندگي با ارائه مثالهايي از فوايد آن
بیان ميشود.
جلسه سوم
عنوان :آموزش مهارتهای آرامسازی (چگونگي کسب آرامش)
افزايش تنش عضالني از نشانههای اضطراب است و در هماهنگي
مهارتهای حرکتي اختالل ايجاد ميکند و درنتیجه بر اجرای
مهارت حرکتي اثرگذار است.
تمرين آرامسازی عضالني ميتواند از طريق کنترل تنش ،آثار
سودمندی بر اجرای مهارت حرکتي داشته باشد .از آنجائي که قبل
از شروع تمرين ذهني بهتر است که فرد به آرامسازی خود بپردازد،
آموزش مهارتهای  Relaxationآرامسازی در برنامه ضروری
به نظر ميرسد .البته حد آرامسازی بايد آنچنان کنترل گردد که
احساس خوابآلودگي عارض نشود .مهارتهای اساسي آرامسازی
و نحوه بهکارگیری آنها با استفاده از مدل جاکوبسن آموزش داده
شد .در جلسات اين هفته به آزمودنيها آموخته شد که چگونه بدن
خود را به حالت آرام و بدون تنش درآورند.
آرامسازی دارای مراحلي است که سعي شد تمامي مراحل آن به
آزمودنيها آموخته شود .ارائه مطلب و آموزش عمل فوق در چندين
جلسه به طول انجامید.
هدف :انتظار ميرود دانش آموزان بتوانند به آرامسازی خود بپردازند
و برای تمرين ذهني آماده گردند.
روش :آموزش مهارتهای آرامسازی با استفاده از روش سخنراني
و بهصورت گروهي همراه با عمل توسط دانش آموزان اجرا ميشود.
محتوا :فنون آرامسازی و چگونگي رسیدن به آرامش جهت آمادگي
برای تمرين ذهني.

مراحل آرامسازی بر اساس روش آرامسازی جاکوبسن انجام شد.
مراحل به ترتیب زير است.
 .2در يک وضعیت راحت و آرام قرار بگیر.
 .1آرام نفس بکش .با شمارش عدد يک ،نفس را فرو ببر و با دو
بیرون بده (مکث).
 .8حاال توجه خود را بر عضالت پیشانيات متمرکز کن .اخم کن
و اين عضالت را منقبض کن در همین حالت بمان ( )0ثانیه .حاال
ال شل کن .از بین رفتن تنش را احساس
عضالت پیشانيات را کام ً
کن.
 .4حاال توجه خود را بر عضالت صورتت متمرکز کن (مکث ).
حاال تمام عضالت صورتت را منقبض و دهان و چشمهايت را
جمع کن .تمام عضالت صورتت را يکدفعه شل کن .از بین رفتن
تنش را احساس کن (مکث) .وجود هر تنش را در صورت يا پیشاني
بهطور ذهني جستجو کن (مکث).
 .0اگر در جايي احساس تنش ميکني ،آن عضله را منقبض کن
(مکث) و سپس شل کن.
 .0حاال توجه خود را بر گردن و عضالت آن متمرکز کن (مکث)
اين عضالت را بهشدت منقبض کن (مکث) آنها را شل کن و از
بین رفتن تنش را احساس کن (مکث).
 .3حاال دست راستت را مشت کن و عضالت بازو را سفت کن،
آنها را در حالت انقباض نگهدار (مکث) .دست و بازويت را شل
کن و آرمیدگي عضالت و از بین رفتن تنش را احساس کن (مکث).
اين حرکات را برای دست و بازوی چپ نیز تکرار کنید.
 .3بايد تنه خود را آرام و شل احساس کني .اگر در عضلهای تنش
احساس ميکني ،آن را سفت و سپس شل کن (مکث).
 .9حاال عضالت لگن را تا حد ممکن سفت کن و در حالت انقباض
نگهدار (مکث) تمام اين عضالت را يکدفعه شل کن و از بین
رفتن تنش را احساس کن (مکث).
 .23حاال عضالت ران پای راستت را بهشدت منقبض کن و در
اين حالت نگهدار (مکث) اين حرکات را برای پای چپ نیز تکرار
کنید.
 .22حاال پنجه پای راستت را جلو بکش ،عضله پشت ساق را
بهشدت منقبض کن و در اين حالت نگهدار .اين حرکات را برای
پای چپ نیز تکرار کنید (مکث) .بايد بدنت را کامالً شل و سنگین
احساس کني .توجه خود را بر اين احساس آرمیدگي متمرکز کن
(مکث) چشمانت را آرام باز کن ،حاال احساس آرامش به تو دست
داده است.
جلسه چهارم
عنوان :چگونگي استفاده از تمرين ذهني در مورد قابلیتهای
هماهنگي حرکتي
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هدف :انتظار ميرود دانش آموزان بتوانند چگونگي استفاده از
تمرين ذهني درزمینهی اجرای مهارتهای حرکتي در قالب چند
جمله و نیز به همراه عمل انجام دهند.
روش :آموزش از طريق سخنراني و بهصورت گروهي همراه با
عمل انجام خواهد شد .ارائه مثالهايي از مهارتهای حرکتي و
اينکه چگونه ميتوان اين مهارت را به طريق تمرين ذهني
فراگرفت مطرح ميشود.
محتوا :چگونگي استفاده از تمرين ذهني در مورد مهارتهای
حرکتي ،ارائه مثالهايي از مهارتهای حرکتي و چگونگي تمرين
ذهني اين مهارتها.
در طي اين جلسه در خصوص نحوه استفاده از تمرين ذهني
درزمینهی مهارتهای حرکتي آموزش داده شد .به آزمودنيها
آموزش داده شد که تمام مراحل حرکتهای آموزشي را در ذهن
خود مرور نمايند و فکر کنند که در حین انجام عمل مهارت حرکتي
ميباشند .از آزمودنيها خواسته شد تا آنچه را که هنگام اجرای
واقعي حرکتي اجرا ميکنند تصور کنند و تمام حسهای فیزيکي
و هیجاني را که در حالت اجرای واقعي حرکت تجربه ميکند تصور
نمايند .در اينجا دانشآموز در مرحلهای است که ميتواند از تمرين
ذهني و همچنین مهارتهای آرامسازی بهره ببرد .در جلسات
بعدی بر روی تمرين ذهني مهارتهای حرکتي متمرکز ميشويم
و آموزش تمرين ذهني را به حرکات اختصاص ميدهیم.
جلسات  5تا 15
عنووان :آمووزش تمورين ذهنوي در ارتبواط بوا قابلیتهوای
همواهنگي حرکتوي در ابتودای هور جلسوه چنود دقیقوه بوه
آرامسوازی ميپوردازيم توا دانشآمووزان آموادگي الزم بورای
دريافوت تمورين ذهنوي را بوه دسوت آورنود .سوپس بورای هور
مهارت به مودت  23دقیقوه تمورين ذهنوي انجوام مويدهیم .در
هر مقوله تمرين ذهنوي بهصوورت گروهوي بوه هموراه جزئیوات
مهارت اجرا ميکنیم.
هودف :دانشآمووز بتوانود بهصوورت عملوي مهوارت تمورين
ذهنوي را در مهارتهوای آمووزش دادهشوده بوهطور صوحیح
انجام دهد.
يافتهها
در اين مطالعه ويژگيهای جمعیت شناختي آزمودنيهای تحقیق،

روش :آموزش مهارت تمرين ذهني بهصورت گروهي و از طريق
سخنراني به همراه عمل کردن با دانشآموزان انجام ميشود .در
مورد هر ماده از آزمون بهطور جداگانه تمرين ذهني آموزش داده
ميشود.
محتوا :آموزش تمرين ذهني در ارتباط با قابلیتهای هماهنگي
حرکتي و همچنین اجرای تمرين ذهني بر اساس مواد موجود.
جلسه آخر
عنوان :مرور جلسات و تمرين ذهني مواد مقیاس بهطور خالصه.
ابتدا  0دقیقه به آرامسازی اختصاص ميدهیم ،سپس سلسله
جلسات ارائهشده را مرور ميکنیم و بهطور گذرا يکبار ديگر همه
مواد مقیاس را تمرين ذهني انجام ميدهیم .درنهايت به هر دو
گروه ميگويیم که هفته آينده از آنها آزمون قابلیتهای هماهنگي
حرکتي به عمل خواهد آمد.
هدف :دانش آموزان بتوانند مروری بر اندوختههای خود داشته
باشند و برای آزمون هفته آينده آماده گردند.
روش :آموزشها بهصورت گروهي و به شیوه سخنراني و همچنین
اجرای تمرين ذهني بهطور عملي صورت ميگیرد.
محتوا :مرور سلسله جلسات ارائهشده تابهحال.
اين تمرينات متناسب با تعداد جلسات و مدت تمرينات پژوهش
حاضر  03دقیقه بهطور سلسله مرتبهای انجام شدند .در پیش و
پسآزمون ،قابلیت جهتيابي فضايي آزمودنيها از طريق آزمونهای
پرتاب توپ به هدف و تعداد دريبل توپ در مدت  20ثانیه اندازه-
گیری شد .برای تنظیم شدت فشار تمريني و رعايت اصل وجود
تفاوتهای فردی ،از روش کنترل عالئم ظاهری کودك شامل رنگ
پوست ،میزان تعريق ،عمق تنفس ،نحوه اجرای حرکات ،سطح توجه
و بیان احساسات استفاده شد .عملیات آماری با استفاده از آمار
توصیفي ،آزمون  tهمبسته ،تحلیل واريانس يکسويه و آزمون
تعقیبي ( LSDدر سطح معناداری  )P< 3/30و در نرمافزار SPSS
انجام گرفت.

شامل میانگین و انحراف استاندارد قد ،وزن و سن در جدول 2
ارائهشده است.

جدول  .1ويژگيهای جمعیت شناختي آزمودنيها
گروهها
متغیرها
وزن ()kg
قد ()cm
سن

کودکان کمبینا
انحراف استاندارد
میانگین
01/23
83/84
011/03

00/04

9/30

0/40
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83

تعداد

جدول  -2نتايج آزمون  tهمبسته در مورد تفاوتهای درونگروهي
گروه تمرين ذهني
نوع آزمون
پرتاب توپ به هدف

تعداد دريبل توپ در مدت 20
ثانیه

گروه بازی حرکتي

مراحل

میانگین

پیشآزمون

2/1

SD
3/2

پسآزمون

4/1

2/1

P
3/333
*

پیشآزمون
پسآزمون

23/9
29/1

8/0
0/3

3/332

* معناداری
با توجه به جدول  ،1نتايج آزمونهای قابلیت جهتيابي فضايي
گروههای مطالعاتي را نشان ميدهد .همانطور که مالحظه ميشود،
در آزمون پرتاب توپ به هدف ،تفاوتهای مشاهده بین
میانگینهای پیش و پسآزمون در هر سه گروه تمرين ذهني

میانگین

SD
3/0

1/3

3/3

P
3/322
*

22/0
23/8

4/8
0/4

3/390

2/2

گروه تمرين ترکیبي
میانگین

SD
3/4

8/8

3/9

P
3/332
*

21/3
18/9

0/4
0/0

3/333
*

3/3

( ،)3/333بازیهای حرکتي ( )3/322و تمرين ترکیبي ()3/332
ازلحاظ آماری معنادار ميباشد؛ اما در آزمون تعداد دريبل توپ در
مدت  20ثانیه ،تنها تفاوتهای مشاهدهشده در میانگینهای گروه
تمرين ترکیبي معنادار است (.)3/333

جدول  -3نتايج آزمون تحلیل واريانس در مورد تفاوتهای بین گروهي
پرتاب توپ به هدف

F
2/83

p
3/13

تعداد دريبل توپ در مدت  20ثانیه

0/41

* 3/310

نوع آزمون

* معناداری
اما در مورد تفاوتهای بین گروهي ،همانطور که در جدول 8
مالحظه ميشود ،يافتههای آماری نشان دادند که تنها تفاوتهای
مربوط به نتايج آزمون دريبل توپ معنادار ميباشند (.)3/310

جدول  -4نتايج آزمون تعقیبي  LSDدر مورد منبع تفاوتهای بین گروهي در آزمون دريبل توپ
گروه تمرينات ذهني
با گروه تمرينات بدني
MD
2/9

P
3/43

گروه تمرينات ترکیبي
با گروه تمرينات ذهني
*MD
4/3

P
* 3/38

گروه تمرينات ترکیبي
با گروه تمرينات بدني
*MD
0/0

P
* 3/312

* معناداری
بعالوه ،آزمون تعقیبي در جدول  4نشان ميدهد که مقايسه
جفتي نتايج گروه تمرينات ترکیبي با گروه تمرينات ذهني ( )3/38و

گروه تمرينات بدني ( ،)3/312منبع تفاوتهای مشاهدهشده در
آزمون تحلیل واريانس محسوب ميشود (جدول .)4

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي مداخالت بازیهای حرکتي،
ذهني و ترکیبي بر بهبود ادراك فضايي دانش آموزان کمبینا بود که
نتايج نشان دادند که در آزمون پرتاب توپ ،هر سه روش بازی
موجب پیشرفت معنادار شدند؛ اما تفاوت در بین گروهها ازلحاظ
آماری معنادار نبود .در آزمون دريبل ،تنها بازیهای ترکیبي موجب

توسعه ادراك فضايي شد .بهعالوه ،مقايسههای بین گروهي بر
برتری معنادار اين روش نسبت به روش ذهني و بدني داللت داشتند.
نتايج اين تحقیق با تحقیقات کامیتو ( ،)1333بروزين و مولینارو
( )1330و بوچر ( )2998مطابقت دارد و در اين زمینه تحقیقاتي که
هم سويي با قابلیت موردنظر داشته باشد و با آن تطبیق نکند يافت
نشد ولي با توجه به خصوصیات اين نوع قابلیت ميتوان گفت که
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علت وجود چنین تفاوتهايي در جهتيابي فضايي ميتواند بیشتر
ناشي از نداشتن تجربه باشد تا اختالل بینايي يعني انعکاسي از
محرومیتهای حسي و آموزشي در زمینهی هماهنگي عصبي
عضالني با ديگر حواس باشد تا نقص حرکتي ،زيرا اختالل بینايي
بهنوبه خود سبب دور شدن کودك از محیط ،گوشهگیری و فقر
حرکتي او ميگردد که اين عوامل سبب کاهش تجربه در اجرای
مهارتهای حرکتي و هماهنگي حرکتي کودك ميشود (کامر 2و
همکاران.)1339 ،
ترس از صدمات ناشي از تصادف با اجسام ،نگراني از حرکت بهسوی
اجسام ناآشنا و بيانگیزگي حرکتي ،از عوامل محدودکننده
مهارتهای حرکتي آنها محسوب ميشوند (تفضلي مقدم2833 ،؛
بروزين و مولیمارو .)1330 ،برخي تحقیقات بر اين نکته تأکید
داشتهاند که اگرچه مانده عملکرد بینايي ذخیرهای ارزشمند برای
کودك کمبینا است ،اما وجود آن موجب سردرگمي او در جهتيابي
فضايي ميشود .بهعنوانمثال ،کورن و وال ( )1331از تحقیقات خود
نتیجه گرفتند ،درك افراد نابینای مطلق از منابع صوتي ،بهمراتب
دقیقتر از همتايان کمبینا است (کورن و وال  .)1331نوربخش
( )2830با مقايسه چهار پارامتر جهتيابي فضايي در کودکان سالم
و نابینا دريافت که اصوالً ،محدود پنداشتن اطالعات افراد نابینا از
فضا بسیار شکبرانگیز است ،زيرا آنها از سطح طبیعي اکتشافات
لمسي ،تشخیص اشکال هندسي ،ادراکات فضايي بخشهای بدن و
تشخیص اجسام برخوردار ميباشند (نوربخش.)2830 ،
امروزه ،تأثیر مثبت تمرينات بدني روی چابکي و هماهنگي حرکات
نه بهعنوان يک فرض ،بلکه يک قانون پذيرفتهشده است.
بهطورقطع ،کودکان معلول نیز از چنین قانونمندی تبعیت ميکنند؛
بنابراين ،مداخالت بهموقع با تمرينات بدني (نظیر تمرين با توپ)،
موجب بهبود قابلیت جهتيابي فضايي کودکان در هر سطح از ضعف
بینايي ميشود (جکسون ،دايون و ريکارد .)1334 ،بدون شک ،برای
طراحي برنامه تربیتبدني کودکان با نقايص بینايي بايد بهشدت
نقص آنها نیز توجه کند .لذا ،شیوههای تمريني کودکان کمبینا از
همتايان نابینا که در دنیای ذهن به سر ميبرند ،از بسیاری لحاظ
متفاوت است (هالبروك و همکاران .)1339 ،در چند سال اخیر،
مفهوم تمرين ذهني يا به قول مکگیل ،انجام «تمرين شناختي»
بهجای حرکات آشکار بدني ،موردتوجه متخصصین بسیاری بوده
است؛ اما با جستجوی منابع علمي مشخص شد ،تاکنون بررسيهای
انجامشده در مورد تأثیر تمرينات ذهني روی اعمال حرکتي ،اغلب
به افراد سالم و يا ورزشکاران اختصاص داشته است (پیزيمنتي
1321؛ بروزين و مولیمارو1330 ،؛ هرلد و داندلو)1339 ،؛ بنابراين،
مطالعه تأثیر تمرين ذهني ،بدني و ترکیب آن دو ،روی قابلیت
جهتيابي فضايي کودکان کمبینا ،نوآوری پژوهش حاضر محسوب

ميشود .يافتههای پژوهش نشان دادند ،در آزمون پرتاب توپ به
هدف ،هر سه روش تمرين ذهني ،بدني و ترکیبي موجب پیشرفت
معنادار عملکرد جهتيابي فضايي کودکان ميشوند .بهعالوه،
مقايسههای بین گروهي نشان دادند که نوع تمرين در تحقق اين
پیشرفت تأثیر چنداني ندارد .احتماالً ،چون پرتاب توپ به هدف ،جزء
رفتارهای حرکتي نسبتاً ساده و حلقه بسته محسوب ميشود ،تمامي
روشهای تمريني ميتوانند موجب توسعه آن شوند؛ اما در آزمون
پیچیدهتر دريبل توپ در مدت  20ثانیه ،تنها پیشرفت مشاهده شده
در گروه تمرين ترکیبي معنادار بود .بهعالوه ،مقايسههای بین
گروهي بر برتری اين روش از دو روش تمرين ذهني و بدني جهت
توسعه قابلیت جهتيابي فضايي داللت دارند .از اين يافتهها ميتوان
نتیجه گرفت ،در مهارتهای حرکتي ساده ،تمرين در هر شکلي بهتر
از بي تمريني است؛ اما وقتي پیچیدگي مهارت بیشتر شود ،بهتر
است از تمرينات ذهني و بدني بهطور ترکیبي استفاده گردد
(الرسون ،فراندين ،)1330 ،چون برخالف کودکان نابینای مطلق و
سالم ،تصور کودکان کمبینا از جهان ،هم ديداری و هم شنیداری
است (هالبروك و همکاران .)1339 ،از طرف ديگر ،مربیان بايد
بدانند که در جريان توسعه جهتيابي فضايي ،عملکردهای
پیچیدهای وجود دارند که رشد آنها بهدقت در انتخاب نوع تمرين
بستگي دارد .در غیر اين صورت ،پیشرفتهای موردنظر ديرتر
حاصل ميشوند .اين کندی ميتواند با مطالبات بیشتر اين عملکردها
از سیستم عصبي مرکزی مرتبط باشد (گلدنبرگ .)2990 ،بهعالوه،
قابلیت جهتيابي فضايي با تمامي پیچیدگيها ،تنها يکي از اجزاء
هماهنگي حرکتي انسان محسوب ميشود (فلتز)2938 ،؛ بنابراين،
برای توسعه مهارت دريبل توپ در واحد زمان ،وقوع پیشرفت در
ساير اجزاء هماهنگي حرکتي نظیر ،قابلیتهای حسي حرکتي
(ازلحاظ درك ويژگيهای زماني و تخصیص کمیت نیرو به
عضالت) ،قابلیت عکسالعمل حرکتي ،قابلیت های تعادلي و ...
ضرورت دارد.
محدوديتها
محدوديتهای پژوهش حاضر عبارت است از بهکارگیری روش
نمونهگیری در دسترس ،عدم کنترل بر تصويرسازی ذهني ،بهره
هوشي شرکتکنندگان در پژوهش ،عدم امکان پیگیری نتايج
طوالنيمدت مداخالت انجامشده و آگاهي آزمونگر از تعلق آزمودني
به هر يک از گروههای سهگانه در زمان پسآزمون بود.
پیشنهادها
پیشنهاد ميشود اين پژوهش با توجه به متغیر جنسیت بر روی
طبقات مختلف دانشآموزان استثنايي صورت گیرد.
تأثیر تمرينات مورداستفاده در اين پژوهش در فاکتورهای ديگر
قابلیت های هماهنگي حرکتي کودکان کمبینا يا نابینا صورت گیرد.
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Comparison of the effectiveness of interventions of motion games, mental and
combination on improving spatial perception of students of low vision
Akram Ahmadi Barati1
Saeed Ahmadi Barati2
Shahla salimi3

Abstract
Aim: The purpose of this study was to Comparison of the effectiveness of interventions of
motion games, mental and combination on spatial perception capability of students of low
vision. Methods: The present study is a semi-experimental study with three groups. The
statistical population of this study was comprised of all 9-12 year-old students of general and
exceptional schools in Kermanshah, of these, 30 subjects were randomly selected into three
groups of 10 people, with a sharp visibility of between 0605 and 064 diopters. The groups were
trained for 2 weeks, 2 sessions per week and 20 minutes each session. To measure the spatial
perception of the subjects, the test throwing the ball to the goal and dribbling the ball for 15
seconds was used. Statistical operations using descriptive statistics, T-test, One- Way Anova
and LSD post hoc test was performed. Results: Our data showed that test throwing the ball all
three training methods resulted in significant advances in the spatial perception of children.
However, the difference observed between the groups was not statistically significant. Test
dribbling the ball, the only way to develop the spatial perception were combined training. In
addition, between-group comparisons of the significant advantages of this method were
compared to the mental and physical practice implications. Conclusion: findings show in
complicated physical activity for children with low vision to grow spatial capability is better
that used than mental practice combined with physical.
Keywords: spatial perception, combination game, mental game, motor game, children with low
vision
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