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بینایی-حرݡکتی  یکپارچگـــݡی  بهبود  بر  بدمــینتون  مــهارتـــــݡی  تمــرین هــای  تأثـیر 
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چکیده
بـر بهبـود یکپارچگـی بینایی-حرکتـی در  ، بررسـی تأثیـر تمرین هـای مهارتـی بدمینتـون  زمینـه و هـدف: هـدف مطالعـه  حاضـر

کم تـوان حرکتـی بـود. کـودکان 

آزمـون غربالـی اولیـه  کم توانـی حرکتـی بودنـد. پـس از  روش: شـرکت کنندگان در ایـن مطالعـه دختـران سـنین 7 تـا 12 سـال بـا 
قـرار  تصادفـی  به طـور  آزمایشـی  و  کنتـرل  گـروه  دو  در  کـه  شـده  انتخـاب   حرکتـی  کم تـوان  نفـر   40 تعـداد   )MABC( هندرسـون 
پس آزمـون  و  پیش آزمـون  و  بررسـی  شـد  بیـری  بینایی-حرکتـی  یکپارچگـی  آزمـون  طریـق  از  بینایی-حرکتـی  یکپارچگـی  گرفتنـد. 

کردنـد. آموزشـی بدمینتـون در قالـب 36 جلسـه شـرکت  برنامـه  12 هفتـه  آزمایشـی در  گـروه  آمـد.  به عمـل 

گـروه در پس آزمـون وجـود دارد  کـه تفـاوت معنـا داری میـان آزمودنی هـای دو  کوواریانـس نشـان داد  یافته هـا: نتیجـه  تحلیـل 
کم توانـی حرکتـی داشـت. کـودکان بـا  )p≤0/05( و مداخلـه ی حاضـر اثـر معنـاداری بـر بهبـود یکپارچگـی بینایی-حرکتـی 

کم توانـی حرکتـی در سـنین مدرسـه ضـروری اسـت و تأثیـر  کیـد بـر لـزوم جبـران  کـه تأ کلـی پژوهـش ایـن بـود  نتیجه گیـری: نتیجـه 
کـودکان مثبـت می باشـد. کم توانـی فعالیت هـای حرکتـی  آمـوزش مهارت هـای بدمینتـون در جبـران 

کم توان حرکتـی، یکپارچگـی بینایی-حرکتی کـودکان  کلیـدی: تمرین هـای مهارتـی بدمینتـون،  واژه هـای 

* Email: Mandana.sangari@iauc.ac.ir 

نوع مقاله: پژوهشی  ●  صفحات 81 - 89
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تأثیــر تمرین هــای مهارتــی بدمینتــون بــر بهبــود یکپارچگــی بینایی-حرکتــی در کــودکان کم توان حرکتی  

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵ 82

مــقـدمـــه

کـه ممکن  کـودکان مسـیرهای رشـدی متفاوتـی را طـی می کننـد 
کـه پیامدهـای  آسـیب زایی  آنهـا بـا عوامـل ناشـناخته و  اسـت در 
جسـمی و روان شـناختی بسـیاری را برایشـان به وجـود می آورنـد، 
مواجـه شـوند )1(. آســـیب مــــهارت های حـــرکتی یکـی از عــوامل 
مـــهم فرآیندهـای رشــــد، در حـــوزه ی ســامــت اسـت )2(. ایـن 
بـدن،  کنتـرل  توانایـی  بـا  زندگـی  آغازیـن  مراحـل  در  مـــهارت ها 
آغـاز شـده و بـا رشـد  مهارت هـای چنـگ زدن و شناسـایی اشـیا 
کشـف محیـط و دسـتیابی بـه تجـارب  آنهـا در طـی زمـان امـکان 
کـودکان در حـدود  کثـر  کـودک فراهـم می شـود )2(. ا جدیـد بـرای 
الگوهـای  بالیدگـی  مرحلـه ی  در  بالقـوه ای  به طـور  سـالگی   6
مــرحلـــه ی  بـه  انتقـال  شـــروع  آمـاده   و  بـوده  بنــــیادی  حرکتـی 
مـــرحله   بـه  دســــتیابی   .)3( هــــستند  اخــــتصاصی  حرکت هـای 
کافـــی  کــــثر مـــهارت های حـــرکتی بنیـادی، بـه تکــامل  بالیــدگـــی ا
فـــیزیولوژیکـــــی  و  آناتومـــیکــی  ویــژگـــی هـــــای  عـــصبی،  ســـاخـــتار 
وجودایـن،  بـا  اسـت.  وابســــته  کی-بصــــری  ادرا توانایی هـــای  و 
کم تـوان بـوده  بسـیاری از نوجوانـان از نظـر قابلیت هـای حرکتـی، 
کـه  آن هـم  ایـن اسـت  و  در وضعیـت بالیـده قـرار ندارنـد. دلیـل 
اخـــتیار  مــــنظم در  تمـــرین  بـرای  مــــحدودی  فـرصـــت های  آنـان 
ندیده انـد  آموزشـی  اصـًا  یـا  و  دیـده  ضعیـف  آمـوزش  داشــــته، 
فقـدان  بوده انـد.  روبـه رو  تشـویق  عـدم  یـا  و  کـم  تشـویق  بـا  یـا  و 
رشـد الگوهـای بالیـده ی  حرکت هـای بنیـادی، دارای پیامدهـای 
مسـتقیم بـر توانایـی فـرد در انجـام مهارت های ویـژه ی تکلیف در 
موفقیت آمیـز  پیشـروی  اسـت.  تخصصـی  حرکت هـای  مرحلـه ی 
کاربـرد و اسـتفاده  یـک تکلیـف حرکتـی خـاص از مراحـل انتقـال، 
حرکتـی  مرحلـه ی  در  بالیـده  سـطوح  عملکـرد  بـه   ، مادام العمـر
می کنیـم  مشـاهده  را  کودکانـی  چه بسـا  و  دارد  بسـتگی  بنیـادی 
بینایـی  کافـی  هماهنگـی  از  حرکتـی  فقـر  و  کم تحرکـی  به دلیـل  کـه 
عنـوان،  تحـت  مشـکات  ایـن   .)4( نیسـتند  برخـوردار  حرکتـی  و 
فلـج  بـدون  کی-حرکتـی  ادرا بدکارکـردی  خام حرکتـی،  نشـانگان 
ک پریشـی  ادرا یـا  عصب شـناختی،  جزئـی  بدکارکـردِی  مغـزی، 
آسـیب های  کـودکان،  از  گـروه  ایـن  اسـت. در  کودکیعنـوان  شـده 
تأثیـر  روزمـره  فعالیت هـای  انجـام  آنهـا جهـت  توانایـی  بـر  حرکتـی 

و  تحصیلـی  عملکردهـای  شـامل:  مهارت هـا  ایـن  می گـذارد. 
.)5( هسـتند  مراقبتـی  خـود  تکالیـف 

و تحصیلـی  رشـد جسـمانی  بـر  مـــنفی  تأثیـر  کم تحرکـی  امــروزه 
کـه حــرکـتــی رخ  گــذاشـــته اســت )6(. هـــر بـار  کودکــان بـر    جـــای 
کودکــــان  بـه  دریافت شـــده  حسـی-حرکتی1  تحـــریک  می دهـــد، 
 .)7( می کنـد  کــمک  پیرامـــون شان  مـــحیط  درک  و  تعـــامل  در 
کـودکان در هـر روز از زندگی شـان انجـام  کـه  فعالیت هـای حرکتـی 
اسـت.  دسـتگاه ها  از  بسـیاری  یکپارچگـی  نتیجـه   در  می دهـــند، 
توالـی  اجـــرای تکلیـف حرکتـی و  پـردازش و   ، دســتگــــاه حرکتـی2 
بـرای  می کنـد.  کنتـرل  را  حسـی3  ورودی هـای  اسـاس  بـر  حـرکات  
یکــپارچگی  توســـط دسـتگاه حرکتـی،  انجــــام حـرکات هماهنـگ 
شـناختی  دستگــاه  توسـط  برنامــــه ریزی  و  انگیــــختگی5  توجـــه4، 
از  بازخـــورد  فــراهـــمـــی  بـرای  بینایـی6  ک  ادرا اســـــت.  ضــــروری 
وضعیـت قرارگیـری بـدن و یـا انـدام الزم بـوده و بـه تشـخیص بیـن 
اجـرای   .)8( می کــند  کمـک  حرکتـی  رویدادهـای  توالـی  و  اجـــرا 
بـرای انجـام  ک بینایـی  حـرکات ظریـف هماهنـگ و مهـارت ادرا
کـودکان، به جز کسـانی  فعالیت هـای روزمـره ضـروری اسـت. همـه  
کـه دارای اختال هـای جـدی در زمینـه ی رشـد هسـتند، توانایـی 
بـازی، رشــــد و یادگــیری انـواع الگوهـا و فـعالیت هـــای حــرکــتی را 

دارنـــد )9(.
دالیـل بی شـماری بـرای ارتبـاط بیـن حرکـت و یادگیـری وجـود 
و  شـناختی  فرآیندهـای  کـه  داده انـد  نشـان  پژوهش هـا  دارد. 
حرکتـی بـا سـرعتی یکسـان و طـی مراحل مشـابه، توسـعه می یابند. 
می گـذارد  تأثیـر  نیـز  دیگـری  بـر  آنهـا  از  یکـی  در  تأخیـر  بنابرایـن، 
حرکتـی  مهارت هـای  اجـرای  حرکتـی7  کم تـوان  کـودکان  در   .)10(
اسـت.  مواجـه  چالـش  بـا  بینایـی  ک  ادرا در  اختـال  به دلیـل 
هماهنگـی بینایی-حرکتـی8 عبـارت از تطابـق بـرون داد حرکتـی بـا 
درون داد بینایـی و هماهنگـی بیـن آنهـا اسـت و نیـز شـامل فرآینـد 
گردآمـده توسـط دسـتگاه بینایـی و  انتقـال اطاعـات یکپارچـه ی 
یکپارچگـی عمـل به وسـیله ی پـردازش اطاعـات عملکـرد حرکتی 
دسـت  و  چشـم  توانایـی  بینایی-حرکتـی9  یکپارچگـی  می باشـد. 
ک  ادرا و شـامل  کارآمـد  و  روان  الگویـی  بـا یکدیگـر در  کار  بـرای 
مــــهارت های  اسـت.  دســـت  بـا  چشـــم  هــــماهنگی  و  بینایــی 
ک بینایی بـه عملکرد  بینایی-حرکتـی نیازمنـد توانایـی انتقـال ادرا

1. sensory-motor stimulation
2. Motor system
3. Sensory input
4. The integration of attention
5. Motivation

6. Visual proprioception
7. Children’s difficulty in motor coordination
8. Visual-motor coordination
9. Visual-motor integration )VMI(
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کم توان حرکتی   کودکان  تأثیر تمرین های مهارتی بدمینتون بر بهبود یکپارچگی بینایی-حرکتی در 
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۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

هـــماهنگی  حـــرکـــتی،  دقــت  حــرکــتی،  کـــنترل  مسـتلزم  و  حرکتـی 
اسـت )9(.  روانی-حرکتـی  و ســرعــت  حـرکـتــی 

تفاوت هـای حسـی بینایی-حرکتـی و یکپارچگـی بینایی-حرکتـی 
کتسـاب  می توانـد به طـور مسـتقیم بـر خواندن، نوشـتن و توانایی ا
ک1  کرمـا کال و  دانش آمـوزان در کاس درس تأثیـر بگـذارد. مـک 
)1992( تکمیـل بسـیاری از تکالیـف معیـن تحصیلـی را وابسـته بـه 
ریاضـی(  و  نوشـتن  خوانـدن،  )ماننـد  بینایی-حرکتـی  یکپارچگـی 

مــی دانند )11(. 
رشــتــه  ورزشـی بدمینتـون از جملـه رشـته های ورزشـی بـا تنـوع 
آن در برگیرنـده ی  حــرکــتی مــناسب بـوده و حرکــات مــوجود در 
رشـته ی  ایـن  اسـت. در  آمادگـی جسـمانی  مـــؤلفه های مختلـف 
ورزشـی امکــان پـردازش اطاعـات محیطـی در مورد بازی توسـط 
منجـر  می توانـد  کـه  دارد،  وجـود  کوتـاه  یـک  زمـان  در  بازیکنـان 
بـه افزایـش و بهبـود سـرعت عکس العمـل و قـدرت بینایـی ایـن 
کـه ایـن ورزش به عنـوان  بازیکنـان  شـود )12(. الزم بـه ذکـر اسـت 
کـودکان نیـز  یـک بـازی مناسـب و لذت بخـش بـرای رده ی سـنی 
گرفتـه می شـود )13(. همچنیـن، از فوایـد بـازی بدمینتـون  در نظـر 
نیـز  پیشـین  پژوهش هـای  کـه  اسـت  شـناختی  توانایـی  افزایـش 
بـا   .)14( کیـد داشـته اند  تأ در مهارت هـای حرکتـی  آن  بـر وجـود 
آمـوزش  ، از  توجـه بـه مطالـب عنـوان شـده، در مطالعـه ی حاضـر
بـه عنـوان  کم توانـی حرکتـی  بـا  کـودکان  بـه  ورزشـی  رشـته ی  ایـن 

مداخلـه اسـتفاده شـد.
پایـه  سـنین  در   

ً
خصوصـا مــدرسه  مـعلمــان  و  ورزشـی  مربیـان 

فــعالیت هــای  گـــیری  فرا در  ســـن  ایـن  بـودن  حـــساس  بـــه دلیل 
باشـند.  داشـته  را  فعالیت هـا  ایـن  از  کاملـی  دانـش  بایـد  حرکتـی 
به عنـوان  مـدارس  برنامـه ی  در  می توانـد  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
آن  گـــنجــــانده شــــود و به وســـیلـــه  برنامــــه ی تمــــرینی مــنتـــخب 
درسـی  نمـرات  سـطح  آن،  بالطبـع  و  بینایی-حرکتـی  یکــــپارچگی 

رود. باالتـر 

روش پژوهش

آن  اطاعـات  کـه  بـوده  شـبه تجربی  نـوع  از  مطالعـه  ایـن 
روش شناسـی  نظـر  از  اسـت.  جمـع آوری  شـده  مــیدانی  به طـور 
کـــنترل  گـروه  بـا  پیش آزمـون_پس آزمـــون  پژوهش هـای  جملـه  از 
، تمـام دختـران سـنین  آمـاری پژوهـش حاضـر می باشــد. جامعـه  

7 تـا 10  سـال شـهر تهـران بودنـد. انتخـاب ایـن افـراد بـا اسـتفاده 
از ویژگی هـای جمعیـت شـناختی انجـام شـد و پـس  از آن، آزمـون 
انجـام  حرکتـی  اختال هـای  سـنجش  جهـت  هندرسـون2  عملـی 
حرکتـی  کم توانـی  بـا  کـودک  به عنـوان   15 از  باالتـر  امتیـاز  و  شـــد 
بـا  کـودکان  از  نفـر   40 تعـداد  درنهایـت،   .)15( شــــد  شناسـایی 
کـــه  بیشـــترین احتمـال وجـــود کم توانـی حرکتـی انتخـاب شـــدنــد 
آزمایشـی و  گـــروه 20 نفـــر ی  آرایـــش تصادفـی در دو  به صـــورت 

گرفتنـد.  قـرار  کـــنترل 

ابزارهای پژوهش

 )MABC(  3ابـزار پژوهـش بـرای غربالگـری اولیه آزمون هندرسـون
کـــه جــهــت شـــناســـایی تأخــیـرهــای رشــــدی  بـــود. ایــــن آزمـــون 
و هــمـچــنیـــن ســنجـــش اخـــتال حــرکـتـــی )دامـــــنه ی ســـنی 3 تا 
16 ســـال( طــــراحی  شــــده اســــت شـامــــل مــهــارت هـــای توپـــی 
کی دســـتی )3 آزمـــون( و تعـــادل ایســـتا و پویـا  )2 آزمـون(، چـــاال
آزمـــون،  آزمـون( اسـت. مــــطابق دفــترچـــه ی راهـــنمای ایـــن   3(
آمـوزش  کـه  کودکـــان بـه 20 تـا 30 دقیقـه زمـان نیـاز دارد  ارزیابـی 
که  خاصـــی را نیز نمـــی طلبد. در ایـــن آزمــون، هـــر شـرکــت کـــننده 
به دسـت  را   )5 درصـدی  رتبـه ی  )معـادل   5 اسـتاندارد  نمـــره ی 
آورد، به عنـوان فـردی بـا اختـال حرکتـی قابل توجـه و معنـادار در 
کارتی )2001(،  کـروس، هـاروات و مک  گرفتـه می شـود )15(.   نظـر 
پیرسـون  همبسـتگی  ضریـب  به وسـیله ی  آن را  هم زمـان  روایـی 
کرده انـد  گـزارش   0/98 تـا   0/92 را  آن   پایایـی  و   0/9 تـا   0/6
آزمـون را در شـهر  )16(. در ایـران، بادامـی )1394(، اعتبـار ایـن 
ضریـب  و   0/98 را  میانگیـن  سـازه  روایـی  و  سـنجیده  اصفهـان 
به دسـت  آزمونگرهـا  بیـن  تکلیـف   7 در  را   0/9 از  باالتـر  پایایـی 

.)17( آورد 
یکپارچگـی  آزمـون  بینایی-حرکتـی،  یکپارچگـی  بررسـی  بـرای 
اسـتفاده  مـورد  سـال   17 تـا   2 سـنی  گـروه  بیـری4  بینایی-حرکتـی 
سـاده  از  کـه  اسـت  هندسـی  شـکل   24 شـامل  کـه  گرفـت  قـرار 
 50 تـا  صفـر  بیـن  دامنـه ی  در  و  اسـت  تنظیـم  شـده  پیچیـده  تـا 
نمره گذاری می شـود و روش اجرا و نمره دهی به هر آیتم براسـاس 
آزمـون در مـورد درجـه  کتابچـه ی راهنمـای  کـه در  دسـتورالعملی 
مـدت  شـد.  انجـام  بـود،  مشخص شـده  تصویـر  هـر  زاویـه ی  و 
آزمـون بـرای اولیـن بـار در  آزمـون، 10 تـا 15 دقیقـه می باشـد. ایـن 

1. McHale and Cermak
2. Henderson

3. Movement Assessment Battery for Children
4. Beery visual integration test
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تأثیــر تمرین هــای مهارتــی بدمینتــون بــر بهبــود یکپارچگــی بینایی-حرکتــی در کــودکان کم توان حرکتی  

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵ 84

کتنیـکا 5 به منظـور بررسـی هماهنگـی   سـال 1961 توسـط بیـری و با
ترسـیمی،  مشـکات  برخـی  نشـان دهنده ی  کـه  بینایی-حرکتـی 
اخــــتال در نوشــــتن و هــماهنگــــی در حرکــات  ظـــریف اســـت، 
سـاخته شـد. در ایـن آزمـــون، از آزمون شـونده خواســـته می شـود 
گروه های3 نفـره ی  کنـد. در ایـن طـرح، از  تـا اشـکال را الگوبـرداری 
بـه  اسـتفاده شـد.  اشـکال هندسـی  از  الگوبـرداری  بـرای  کـودکان 
آزمـون بیـری می تـوان حـد توانایـی بینایـی و حرکتـی افـراد  کمـک 
را تشـخیص داد. ایـن آزمـون جهـت سـنجش رشـد فعالیت هـای 
کـه اختال هـای یادگیری  کـودکان به ویـژه کسـانی  بینایی-حرکتـی 
داشـتند، سـاخته شـد. آزمـون از آسـان بـه مشـکل تنظیـم می شـود 
کنـد. در ایـن  کپـی  تـا اشـکال را  کـه از شـخص خواسـته می شـود 
که از آسـان به  پژوهش، از نسـخه ی سـال 2004 آن اسـتفاده  شـد 
مشـکل تنظیـم  شـده اسـت. دانش آمـوز بـر روی صندلی متناسـب 
یـك  به همـراه  بیـری  آزمـون  دفترچـه ی  می نشسـت،  خـود  قـد  بـا 
مـداد تراشـیده شـــده مقابـل او بـر روی مـــیز قـرار مـی گرفـــت و از 
کـه تصویـری مطابـق تصویـر مـدل در زیـر آن  او خواسـته می شـــد 
کنـد. بـرای اجتنـاب از تأثیـر احتمالـی اختال حـرکات  ظریف  رسـم 
کیفیـت دست نویسـی، دفترچـه ی آزمـون بیـری توسـط آزمونگر  در 
کـودك  ورق زده می شـد و همـه ی 24 تصویـر و محـل رسـم آن بـه 
ک کــــن  ارائـه مــی شــد تـا دفترچـه تکمـــیـــل شــود. اســتفـــاده از پا

مـــجاز نبـود.
بیـری روایـی هم زمـان آزمـون را مبتنـی بـر ارتبـاط نمـرات آزمون 
تـا   0/63 بیـن  آن را  بازآزمایـی  پایایـی  و   0/89 آزمودنـی،  سـن  و 

کـرده اسـت )18(.  گـزارش   0/92

اجرای پژوهش

آزمــودنی هــا بـر اسـاس  ابتـــدا، اطــاعـــات جمـعـیت شـــناختی 
کـه بـه تأییـد چـــند تـن از اســـاتید  پرسشنامــــه ی مـحقـق ساخـــته 
گـروه رفتـار حرکتـی دانشـگاه تهـران رسـیده بـود، جمـع آوری شـد. 
کــودک، ســن والـــــدین، ســـــن  در ایـن پرسشـنامه، سـن و جــنس 
والــدیـــــن،  تحصــــیات  و  شــــــغـــــل  بـــــارداری،  دوران  در  مـــــادر 
کــودک بررسـی شــد. آزمون عملی  تعــداد فرزنــدان، رتبــه ی تولــد 
هـــندرسون به عـــنوان مـــعیار ورود بـه پژوهــش اجـــرا شـــد. بـرای 

اطمینـان از اعتبـار آزمـون و حـذف سـوگیرِی احتمالـی فـرد ارزیـاب 
جلسـه،  یـک  طـی  بیـری،  بینایی-حرکتـی  یکپارچگـی  آزمـون  در 
آزمـون هم زمـان نمره گـذاری  بـا  آشـنا  ارزیـاب متخصـص و  3 نفـر 
اســـاس  بـر  بینایی-حرکــتی  یکپارچگـی  آزمـون  امتیـازات  کردنـد. 
کتابچـه ی راهنمـای آزمـون آورده شـده بـود، داده  کـه در  مــوادی 

. شــــد
گـــروه 20 نفـــــری  شــــرکــت کـــنـندگــــان انتــخــــاب شــــــده در دو 
بـه  قـــد  2/5 ±9/40؛  بـه ســـال:  )ســـن  کـــنترل  گـــروه  بـه عــــنوان 
 )24/6±  3/64 کیلوگـرم:  بـه  وزن  ±129/7؛   6/15  : سـانتی متر
 : آزمــایشی )سـن بـه سـال: 1/2 ±9/20؛ قـد بـه سـانتی متر گـروه  و 
گرفتنـد.  قـرار   )24/7±  4/02 کیلوگـرم:  بـه  وزن  130/2؛   ±6/16
کسـب  کـودکان و  بـا والدیـن  بـا انجـام هماهنگـی  آزمایشـی  گـروه 
بدمینتـون  ورزشـی  مهارت هـای  آمـوزش  کاس  در  رضایـت، 
گرفتـن ایـن موضـوع که رشـته ی ورزشـی  شـرکت کردنـد. بـا در نظـر 
مناسـب  حرکتـی  تنـوع  بـا  ورزشـی  رشـته های  ازجملـه  بدمینتـون 
دربرگیرنـده ی  نیـز  رشـته  ایـن  در  موجـود  حـرکات   و  می باشـد 
بـه  همچنیـن  می باشـد.  جسـمانی  آمادگـی  مختلـف  مؤلفه هـای 
کـه امـکان پـردازش اطاعـات محیطـی در مـورد بـازی  ایـن دلیـل 
مــــوجب  کـه  دارد  وجـود  کوتـاه  یک زمــــان  در  بازیکنـان  توسـط 
آنهـا  بینایـی  قـدرت  و  عکس العمـل  سـرعت  بهبـود  و  افزایـش 
کـودکان  ، آمـــوزش ایـن رشـــته بـه  مـــی شــــود در مطالعـه ی حاضـــر
مبتـدی انتخـاب شــد )13(. مهارت هـا به ترتیـب؛ حرکات  دسـت کاری 
کـت، سـرویس بلنـد، تـاس2، آندرهنـد زدن3، حـرکات  پـا،  تـوپ و را
دراپ شـات4 و درایـــو5 آمــــوزش داده شــــد. هر جــلســـه شامــــل: 
حـرکــات   و  دویـدن  رفـــتن،  )راه  عـــمومی  کـردن  گـرم  دقـیــقه   10
کردن تخصــصی )تمرین های مچ دسـت  گرم  کششـی(، 10 دقیقه 
کـت، تمریـن بـدون تـوپ و حـرکات  پـا(، 15 دقیقـه یادگیـری  بـا را
شـد(،  عنـوان  بـاال  در  کـه  به ترتیبـی  مهارت هـا  )آمـوزش  مهـارت 
تمرین2نفـره  دقیقـه   5 تـوپ،  بـه  ضربـه  تمرین هـای  دقیقـه   10
کـردن  5 دقیقـه سـرد  آزاد و  تمریـن  5 دقیقـه  باهـم(،  کـودک   2(
آزمایشـی  گـروه  آمـوزش مهارت هـای بدمینتـون در  بـود. دوره ی 
گرفـت  به مـدت 12 هفتـه طـی 36 جلسـه )60 دقیقـه ای( انجـام 
کنتـرل در تمریـن مشـارکت نکردنـد. پـس از  گـروه  )12(. درحالی کـه 
پایـان تمریـن، تمـام دانش آموزان دوبـاره تحت آزمـون یکپارچگی 

1. The Beery and Buktenica
که از انتهای زمین خودی به انتهای زمین حریف ارسـال می شـود.. 2 )Toss( ضربه ای اسـت 
کـه بـه توپ هایـی که با ارتفاع کم به سـمت جلوی زمین می آیند، زده می شـود.. 3 )Underhand( آندرهنـد ضربـه ای اسـت 
)Drop shot( به ضربه هایی اتاق می شـودکه توپ از باالی سـر به جلوی زمین حریف فرسـتاده می شـود.. 4
که توپ با سـرعت و به طور افقی در سـطحی نزدیک به تور به سـمت زمین حریف زده می شـود.. 5 گفته می شـود  )Drive( به ضربه ای 
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کم توان حرکتی   کودکان  تأثیر تمرین های مهارتی بدمینتون بر بهبود یکپارچگی بینایی-حرکتی در 

85 سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

گرفتنـد.  قـرار  بینایی-حرکتـی 
گـروه آزمایشـی، دوبـاره آزمـون  پـس از پایـان 36 جلسـه تمریـن  
کنتـرل  گـروه آزمایشـی و  یکپارچگـی بینایی-حرکتـی بیـری از هـر دو 

گرفتـه شــد. ایـن پژوهـش بیـن سـاعت 9 تـا 12صبح انجام شـد.
تکمیـل  عـدم  شـامل  خـروج  معیارهـای  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
بیماری هـای  بـه  ابتـا  جلسـه ،   3 از  بیـش  غیبـت  پرسشـنامه ها، 
بـود  پزشـک  تشـخیص  اسـاس  بـر  روانـی  اختال هـای  و  مزمـن 
کت هـای  کـودکان از را کـردن مهـارت بـرای  )59(. جهـت تعدیـل 
ابعـاد  تـور 1/20 و  ارتفـاع  بدمینتـون مـدل جونیـور اسـتفاده شـد. 
زمیـن 12 متـر در 4 متـر طراحـی شـد )19(.  همچنیـن متغیرهـای 
کـه ممکن بود  ، صـدا، حـرارت و عوامـل دیگری  مزاحـم شـامل نـور
کنتـرل  شـد. به دلیـل برگـزاری  آزمـون اثرگـذار باشـند نیـز  بـر اجـرای 
آموزشـی در سـاعت های صبـح تابسـتان، خوشـبختانه  جلسـات 
کاس  کافـی برخـوردار بـود. در ایـن سـاعات  هیـچ  سـالن از نـور 
مـوازی در مجموعـه ی ورزشـی برگـزار نمی شـد و عمـًا هیـچ عامل 

مزاحمـی ماننـد صـدا وجـود نداشـت. 
کـد اخـاق بـه  به منظـور رعایـت ماحظـات اخاقـی و بـا اخـذ 
شـماره IR.IAU.S.REC.1396.6 از دانشـگاه آزاد اسامی واحد 
اخـذ  و  کـودکان  والدیـن  بـا  هماهنگـی  انجـام  از  پـس  و  سـبزوار 
رضایت نامـه بـرای شـرکت آنـان در پژوهـش، بـه والدیـن اطمینان 
به صـورت  پژوهـش  از  به دسـت  آمـده  اطاعـات  کـه  شـد  داده 
حفـظ  به منظـور  می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  بی نـام  و  محرمانـه 

نتایـج  افـراد،  بـه حریـم خصوصـی  اسـرار شـخصی و عـدم تجـاوز 
و  ضـرر  عـدم  مـورد  در  گـزارش  شـد.  گروه هـا  میانگیـن  سـطح  در 
که  زیـان ناشـی از شـرکت در پژوهـش، شـرکت کنندگان آزاد بودنـد 
ابتـدا  کننـد.  اجتنـاب  همـکاری  ادامـه   از  بخواهنـد  کـه  زمـان  هـر 
آزمودنی هـا و متغیرهـای پژوهـش  یافته هـای توصیفـی مربـوط بـه 
و سـپس یافته هـای اسـتنباطی در رابطـه بـا هـر یـک از فرضیه های 
پژوهش بررسی شد. نرمال بودن داده ها و همگنی واریانس بین 
آزمـون لویـن بررسـی شـد و پـس از حصـول  گروه هـا بـا اسـتفاده از 
کوواریانـس  کوواریانـس اسـتفاده شـد. تحلیـل  اطمینـان، از تحلیـل 
کـه پـس از جمـع آوری داده هـا  کنتـرل آمـاری اسـت  یکـی از فنـون 
کـه  کمـک می کنـد تـا تأثیـر یـک یـا چنـد متغیـر دیگـر  بـه پژوهشـگر 
باشـند  داشـته  رابطـه  مسـتقل  یـا  وابسـته  متغیـر  بـا  دارد  احتمـال 
رابطـه  ایـن  چنانچـه  و  نمایـد  منظـور  آمـاری  تحلیل هـای  در  را 
کنـار  کوواریـت را از تحلیل هـای نهایـی  معنـا دار باشـد تأثیـر متغیـر 
تفاوت هـای  آمـاری  تعدیـل  کوواریانـس،  تحلیـل  هـدف  گـذارد. 
کـه به متغیر وابسـته  گـروه درزمینـه ی یـک یـا چندمتغیـری  اولیـه ی 
 افزایـش احتمـال یافتـن 

ً
کنتـرل نشـده اند و نهایتـا ربـط دارنـد، امـا 

احتمـال  یعنـی  اسـت  گـروه  میانگین هـای  بیـن  معنـادار  تفـاوت 
گروه هـا را پیـدا  کشـف تفـاوت معنـادار اسـت تـا تفاوت هـای بیـن 
 ،SPSS آمـاری  از نرم افـزار  کنـد. جهـت تجزیـه  و تحلیـل داده هـا 
ویرایـش 21 اسـتفاده  شـده و حداقـل سـطح معنـاداری در آزمـون 

گرفتـه شـد. فرض هـای مربوطـه 0/05 در نظـر 

یافته ها

گروه بر یكپارچگی بینایی-حركتی كوواریانس اثرات  جدول 1( نتایج تحلیل 

متغیر
مجموع 

مجذورات
درجه  
آزادی

میانگین 
مجذورات

F
سطح

معنا داری
Fمعنا داری

898/681898/68210/960/0010/050/82پیش آزمون-پس آزمون
--190/281190/2844/660/001گروه
----157/61374/26خطا

آزمـون برابری واریانس

بـه  توجــه  بـا  می شـــود،  مشـاهده   1 جـدول  در  کـه  همان طـور 
 )F= 210/96 ،P= 0/001( گـروه تجــــربـــــی آزمـــون بـرای  آمـاره ی 

آزمـــودنی ها در پس آزمـون وجـود دارد.  بیـن  تفـاوت مـــعنا داری 
کــم توانــــی  کـودکان بـا  آمـــوزش بدمـــینـتـــون در  کــه  بدیـن مــــعنی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               5 / 9

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2213-fa.html


تأثیــر تمرین هــای مهارتــی بدمینتــون بــر بهبــود یکپارچگــی بینایی-حرکتــی در کــودکان کم توان حرکتی  

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵ 86

آنـان شـده  حرکتـی موجـب بهبـود یکپارچگـی بینایی-حرکتـی در 
کـه ایـن امر نشـان دهنده ی بهبـود توانایـی در این کودکان  اسـت 
آزمـــایشی نیـز  کـــنترل و  گـروه   مـــی باشـــد. ایــــن اختـاف بـیـــن دو 
کـودکان  در  بدمینتـون  آمـوزش  کـه  بدیـن معنـی  اسـت.  معنـا دار 
کم توانـی حرکتـی موجـب بهبـود یکپارچگـی بینایی-حرکتـی در  بـا 
کـه ایـن امـر نشـان دهنده ی بهبـود توانایـی در  آنـان شـده اسـت 

کـودکان می باشـد. ایـن 

بحث

دوره  یـک  آمــــوزش  تأثیــــر  بررســــی  مــــطـالعــــه  ایـــــن  هــــدف 
مــهارت های بدمینتـون بـر یکپارچگـی بینایی-حرکتـی در کودکان 
کـه به طــور داوطــلبانه در ایــن پژوهـــش  کم توانـی حرکــتی بـود  بـا 
کــه بیــن  کـــرده بودنـد. یافــته هـــای پژوهــش نشـــان داد  شـرکـــت 
نمــره ی پیــش آزمـــون و پـس آزمـــون یکــپارچگـــی بینایی-حرکتـی 
آزمایشـی پـس  گـروه  تفـاوت معنـا داری وجـود دارد )p≤0/05( و 
از یک دوره تمــریـــن بدمــینتـــون، یکــپـارچگـــی بیـنایی-حـرکــتی را 

کـرد. کنتـرل اجـرا  گـروه  به طــور معنـاداری بهتـر از 
نتـایــــج ایــــن پــژوهـــش بـا پژوهــــش بـودا و آفـــریکــا 1 )2020(، 
اســـکندرنژاد   ،)2017( اریکـســـون3   ،)2018( همکــاران  و  آبـرر2 
چــــن5  و   )2017( هــمکــاران  و  کــیـــن4  آ  ،)2015( هــمـــکاران  و 
و   6 بوســــا   .)20,24  ,7( اســــت  هـــمــسو   )2019( هـمـکـــاران  و 
توسـعه ی  کـه  کردنـد  عنـوان  خـود  پژوهـش  در   )2020( آفـریکــا 
کـودک بـرای عملکـرد تحصیلـی  مــــهارت های حـــرکتی درشــت 
همـکاران  و  آبـرر  پژوهـش  در   .)22  ,7( اسـت  ضـروری  بهــــینه 
و  جسـمانی  آمادگـی  رابطـه ی  کـه  اسـت  گـزارش  شـده   )2018(
عملکـرد تحصیلـی توسـط دو عامـل هماهنگـی بینایی-حـــرکتی 
بـا  هــمـــراه  بیـنایی-حـرکــتی  هماهـــنگی  و  مـــستقیم  به طــــور 
عــمــلکرد اجــرایـــی به طــور غـیرمـسـتقــیم مــیانجی گیری مـی شــود 
)20(. نتایـج پژوهــــش فـــاتی یوکسـل )2018( بـا هــدف بررســی 
تأثیـــــر مــــهارت هــــــای بدمــــینتـــــون بـر توانایی هـای جســـمـــانی 
کـه تمـــرین بدمــــینتون  کـــم توانی حـرکـتــی نشـــــان داد  افــــراد بـا 
کــــم توانی حـرکـتــــی  باعـــث رشــــد ســاخـــتار جسمــــانی افــــراد بـا 

.)25( مــی شـــود 

توضــــیح نظــــری، پیــــوند بیـن آمــــادگی جسمـــانی و پیــشرفت 
کـه نشــان  آمـــادگی قـــلب و عــروق اســت  تحصـــیلی، فرضـــیه ی 
می دهــد فعالیـت بدنـی باعـث تغییـرات عملکـردی و سـاختاری 
مـغــز می شــود )26(. در واقـع، مطالعـات تصویربـرداری رزونانـس 
کـه برای  کـه به خصــوص مــناطق مغـزی  مـــغناطیسی6 نشـــان داد 
از طریـق فعالیـت  مــانند هیپوکامـپ7،  مـــهم هســـتند،  یادگـیـــری 
جسـمانی تحـت تأثیـر قـرار می گیرنـد )27(. مطالعـات مغـز مرتبـط 
تخصیـص  کـه  مـــمتاز  کودکــان  کـه  مــی دهــد  نشـــان  رویـداد  بـا 
فعال تـر  فیزیکـی  نظـر  از   )28( دارنـد  توجـه  منابـع  از  کارآمدتـری 
آمــادگی  فــرضــیه ی  نتیــجـــه،  در  بودنـد)29(.  هــــمتا  کـودکان  از 
گزارش شـده بیـن آمادگی  جسـمانی، یـک توضیـح بـرای ارتباطـات 

جسـمانی و مـــوفقیت تحصیلـی اسـت.
را  بیشـتری  توجـه   

ً
اخیـرا کـه  نظـری  از توضیح هـای  یکـی دیگـر 

کـرده اسـت، فرضیـه ی تحریـک شـناختی8 اسـت.  به خـود جلـب 
ایـن فرضیـه بیـان می کند که فعالیت بدنی هماهنگ )برای مثال، 
یادگیـری مهارت هـای ورزشـی جدیـد یـا مهارت هـای هماهنگـی( 
فرآیندهـای  بلکـه  افزایـش می دهـد،  را  آمادگـی جسـمانی  نه تنهـا 
نیـز  را  اجرایـی  عملکردهـای  یعنـی   ، باالتـر مرتبـه  شـناختی  کنتـرل 
کـه بیشـتر  کودکانـی  تقویـت می کنـد )30(. بـر اسـاس ایـن فرضیـه، 
نـه  کـه  می شـود  پیش بینـی  هسـتند،  مشـغول  بدنـی  فعالیـت  بـه 
مــی بخشند،  بهـــبود  را  خــود  تناسـب  انـدام  و  کـرده  ورزش   تنـــها 
مهـارت  یادگیـری  بـرای  بیشـتری  فرصت هـای  بدین وسـیله  بلکـه 
حرکتـی نیـز دارنـد. یادگیـری مهارت هـای حرکتـی جدیـد می توانـد 
بـه هـر دو، هماهنگـی حرکتـی و همچنیـن شـناختی نیازمنـد باشـد 
و به نظـر می رسـد یکـی از راه هـای بهبـود عملکردهـای شـناختی، 

کارکردهـای اجرایـی اسـت )31(. به ویـژه 
مـــــداخات تـــــمرینی پـژوهــــش حاضــــر توانـســــت یکــــپارچگی 
بــر  اعـــــتقاد  زیــرا  بخــــشد  بهـــــبود  را  کــودکان  بینایی-حـــــرکتی 
ــرکت، حافــــظه را فعــال می کنــد و در توانایــی  کــه حـــ ایـــــن اســت 
گذاشــته )32( و  کــردن حــروف و اشــکال تأثیــر  کپــی  کــودک در 
هماهنگــی دســت و چشــم، مهــارت الزم بــرای نوشــتن متــن را 
تقویــت می کنــد )33(. داســــیلوا پاچــــکو9 و هــــمکاران )2016( 
بــر  زمــــانی  فــقــــط  حـرکـتــــی  مـــهــــارت های  کــه  نمـــــودند  بیــان 
کــه شــکـــل  توانایی هــای شــناختی و عـــــملکرد تحصیلــی مـــــؤثرند 

1. Africa & Botha
2. Oberer
3. Ericsson
4. Akin 
5. Chen

6. Magnetic resonance imaging,
7. Hippocampus
8. cognitive stimulation hypothesis
9. Da Silva Pacheco
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کم توان حرکتی   کودکان  تأثیر تمرین های مهارتی بدمینتون بر بهبود یکپارچگی بینایی-حرکتی در 

87 سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

تخصصــی حـــرکتی را شــامل شــود و بیشــتر درگیــری شــناختی را 
ایجــاد نمایــد )34(. 

کـه نیاز به  از جملـه اهـداف بلندمـدت فعالیـت بـرای کودکانی 
آمـوزش ویـژه دارنـد، ایجـاد احسـاس مثبـت از خـود، شایسـتگی 
آمـــادگی جسمـــانی و حـــرکتی،  اجتماعـــی، مـهـــارت های حرکتـی، 
مهارت هـای اوقـات فراغـت، مهارت هـای بـازی و بیـان خـاق و 
از بیـن بـردن اضطـراب اسـت. برنامه هـای ورزشـی بایـد بـا توجـه 
کـه  می شـود  باعـث  ورزش  شـوند.  تدویـن  کـودکان  ناتوانـی  بـه 
ایـن طریـق  از  را  بـه خودکفایـی برسـند و زندگـی خـود  افـراد  ایـن 
پژوهش هـا  کننـد.  پیـدا  اجتماعـی  هماهنگـی  و  نماینـد  حفـظ 
نشـان داده اند که توسـعه ی شایسـتگی جسـمی و حرکتی که رشـد 
می شـود،  موجـب  را  حرکتـی  کـی  ادرا رشـد  و  اجتماعـی  توانایـی 
بایـد اهـداف اصلـی بـرای ایـن افـراد باشـد. افـراد دارای ناتوانـی 
کننـد،  کـه نمی تواننـد به طـور منظـم در فعالیت هـای بدنـی شـرکت 
در به دسـت آوردن حرکـت و مهارت هـای مـورد نیـاز بـرای رشـد و 
آسـیب های جبران ناپذیـری را تجربـه می کننـد. عـدم  نمـو طبیعـی 
تحـرک بدنـی در بیـن افـراد دارای معلولیت منجـر به اختال های 
نارسـایی  عروقـی،  قلبـی  بیماری هـای  چاقـی،  ماننـد  عملکـردی 
آماده سـازی حرکـت، اختال هـای هماهنگـی  توجـه، اختـال در 

و فقـدان قـدرت می شـوند )35(.

نتیجه گیری

کنونـی حمایتـی بـرای مداخـات آتـی با هـدف بهبود   مداخلـه  
کم تـوان حرکتـی خواهـد بـود.  کـودکان  یکپارچگـی بینایی-حرکتـی 
نتایـج ایـن پژوهـش هـــمچنین بـه شناسـایی حــرکــات تخصصـی 
کم تـوان حرکتی  کـودکان  کـه بـر یکپارچگـی بینایی-حرکتـی  ورزشـی 
کمــــک می کنـد. ایــــن مــــطالعه همچنیـن سـهم  تأثـیــــرگذار اسـت، 
منحصربه فـردی در رابطـه ی بیـن مهارت های حرکتی تخصصی و 
یکپارچگـی بینایی-حرکتـی دارد، زیـرا پژوهش هـا ی معـدودی در 
ایـن رابطـه انجـام  شـده اسـت. در نهایـت، ایـن مطالعـه بـا اذعـان 
کنند بر لـزوم تجدید  کـودکان بـرای یادگیـری باید حرکـت  بـه اینکـه 
کیـد می کنـد. بـا توجـه بـه  نظـر مـدارس بـر رویکـرد آموزشـی خـود تأ
کـه تأثیـر بدمینتـون را مـورد بررسـی قـرار  نتایـج پژوهـش پیـش رو 
و  مینی بسـکتبال  تأثیـر  کـه  قبلـی  پژوهش هـای  همچنیـن  و  داد 
را مــورد سـنجش  فـــعالیت ها  بازی هـــای بومــی-مـــحلی و دیگـر 
کلـی درخصـوص اثـر بیشـتر  قـرار دادنـد، شـاید بتـوان بـه نتیجـه ی 
رشـــته های ورزشـی و بسـط ایـن نظـر بـه تمـام فعالیت هـای بدنـی 

کـه البتـه نیازمنـد بررسـی بیشـتر می باشـد و می توانـد  اشـاره نمـود 
به عــنوان پیـشــــنهاد پژوهــــشی بـرای پژوهــــش های آتـی در نظــــر 

گرفته شـود.

تشـکر و قدردانی

دانش آمـوزان،  والدیـن  دانش آمـوزان،  تمـام  از  بدین وســــیله 
ابتدایـی شــهــر  مـــدارس  اداری  و  آمــــوزشی  کــارکنان  و  مــــعلمان 
کردند، سپاسـگزاری  کـه در انجـام ایـن پژوهـش مـا را یـاری  تهــران 

می شـود.

تضـاد منافع

ایـن پژوهـــش هیچ گونه تضـاد منافعی ندارد.
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