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اثر تمرینات بینایی ورزشی بر ادراک بینایی و مهارت های حرکتی کودکان هشت 
تا 10 ساله ی نارساخوان

مقدمه: بررســی اثر تمرینات بینایی ورزشی بر ادراک بینایی  و مهارت های حرکتی کودکان هشت تا 
10 ساله ی نارساخوان بوده است. روش: این تحقیق به روش نیمه تجربی و به صورت میدانی، با طرح 
پیش آزمون - پس آزمون اجرا شــده است. نمونة آماری این تحقیق را 22 نفر از کودکان هشت تا 10 
سال مراجعه کننده به دو مرکز درمانی اختالل یادگیری در شهر اصفهان تشکیل می دادند که به صورت 
در دسترس و هدف مند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل  و تجربی قرار داده شدند. گروه 
تجربی، به مدت 12 هفته در تمرینات ورزشی بینایی ورزشی (سه جلسه ی یک ساعته در هفته) شرکت 
کرد و گروه کنترل در طول دورة تمرینات به فعالیت های روزانة خود پرداخت. قبل از شروع و در پایان 
 (M-ABC) دورة تمرینی، مهارت های حرکتی بنیادی با مجموعه آزمون های ارزیابی حرکت کودکان
و مهارت ادراک بینایی با آزمون ادراک بینایی گاردنر اندازه گیری و داده ها با استفاده از آزمون کواریانس 
تحلیل شد. يافته ها: یافته ها نشان دادند که تمرینات بینایی ورزشی باعث ارتقای مهارت ادراک بینایی 
و مهارت های حرکتی کودکان نارساخوان شده است. نتيجه گيري: با توجه به یافته های این پژوهش، 
به والدین و مسؤالن پیشنهاد می شود در برنامه های آموزشی نارساخوان ها، تمرینات بینایی ورزشی را 

نیز  قرار دهند.   
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The Effect of Sports Vision Exercises on Motor 
Fundamental Skills and Visual Perceptual Skills of 

8-10-Year-Old Dyslexic Children
Introduction: The	present	study	was	aimed	to	identify	the	influence	of	sports	
vision exercises on fundamental motor skills and visual perceptual skills of 
8-10-year-old dyslexic children. Method: A pretest-posttest quasi-experimental 
study was conducted. . The sample was composed of 22 eight- to ten-year-old 
dyslexic children who were referred to two learning disabilities treatment cen-
ters in Isfahan, Iran. The children were selected purposefully, using convenience 
sampling, and randomly assigned to two experimental and control groups.  The 
experimental group participated in sports vision exercises for 12 weeks (3 one-
hour sessions per week) and the control group continued their daily activities 
during this period of learning. Before and after the training, the fundamental 
motor skills were assessed using Movement Assessment Battery for Children 
(MABC) and visual perceptual skills were measured by Gardner’s test (TVPS-R, 
the data were analyzed using analysis of covariance.Results: The results showed 
that the sports vision exercises increase fundamental motor skills and visual per-
ceptual skills in dyslexic children.  Conclusion: Based	on	the	findings	of	recent	
research there is a suggestion for parents and authorities to include sports vision 
exercises in the educational programs of dyslexic children. 
Keywords: sports vision exercises, fundamental motor skills, visual perceptual 
skills dyslexia 
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عملکرد خواندن بینجامد(8).
بر اساس شــواهد، حدود 80 درصد کودکان نارساخوان 
عالوه بــر نقص در خوانــدن، دارای اختالالت حرکتی 
هســتند و در تعادل و هماهنگی مشــکل دارند که یکی 
از علل ضعف در تعــادل و هماهنگی آنها نیز به ادراک 
ضعیف بینایی شان نسبت داده شده است(9). با توجه به 
اینکه یکی از علل ادراک ضعیف بینایی نارســاخوان ها، 
نقص در احســاس بینایی اعالم شده(10)، شاید بتوان با 
تمرین عضالت چشم، احســاس بینایی و متعاقبًا ادراک 

بینایی آنها را ارتقاء داد.  
یکی از راه های تمرین عضالت چشــم، تمرینات بینایی 
ورزشــی اســت. این تمرینات به مجموعه فنونی گفته 
می شود که در توسعه ی کارکرد بینایی و به منظور بهبود 
عملکرد حرکتی به کار می رود(11). برخی شواهد حاکی 
از آن است که تمرین عضالت چشم می تواند بر ادراک 
بینایــی، ادراک بینایی- حرکتــی و  بینایی- حس عمقی 
تأثیر بگــذارد(12). از آنجا کــه افزایش یک پارچگی و 
تعامل بین بینایی و ســایر حــواس می تواند بر عملکرد 
حرکتی تأثیر بگذارد(11)، شاید تمرینات بینایی ورزشی 

بر عملکرد حرکتی هم بی تأثیر نباشد.
اگرچه در مــورد اثربخش بودن تمرین هــای بینایی بر 
عملکرد حرکتی شواهدی وجود دارد(13،12). اما برخی 
یافته های متناقض نیز گزارش شــده اســت؛ مثاًل وود و 
آبرنتــی اثر چهــار هفته برنامه های تمریــن بینایی را بر 
عملکرد حرکتی بررســی و گزارش کردند که سودمندی 
استفاده از تمرینات بینایی همراه با تمرینات بدنی بیشتر 
از تمریــن بدنی صرف نیســت. همچنین، آبرنتی و وود 
به مدت چهار هفته اثر یــک دوره تمرینات بینایی را بر 
عملکرد دو گروه از ورزشکاران رشته های راکتی بررسی 
کردند اما شــواهدی که نشان دهنده ی اثر مثبت تمرینات 
بینایی ورزشــی بر عملکرد ورزشــی باشــد، مشاهده 
نکردنــد(14). بنابراین به نظر می رســد که در مورد اثر 
تمرینات ورزشــی بینایی بر عملکرد حرکتی توافق عام 

وجود ندارد.
به طور خالصه، با توجه به نتایج متناقض تحقیقات گذشته 

مقدمه
مهارت خواندن یکی از مهارت های اساسی و نماینده ی 
بســیاری از فرایندهای شــناختی است که در دریافت و 
درک اطالعات و مفاهیم جدید به ما کمک می کند(1). با 
این حال، تعدادی از کودکان هنگام ورود به مدرســه در 
این زمینه مشــکل دارند و دچار نارساخوانی هستند(2).  
نارســاخوانی حالتی اســت که در آن پیشرفت خواندن 
کودک نســبت به هوش، آموزش و سن او، کمتر از حد 
انتظار اســت(2). به طورکلی، خواندن مهارت پیچیده اي 
اســت که از لحظه ای که چشم ها به نوشته می افتد آغاز 
می شــود و در لحظه ای پایان می یابد که چشم ها پس از 
جذب مقداری اطالعات بینایی از نوشــته دور می شود. 
ادراک بینایی نقش بسیار مهمی در دریافت پیام نوشتاری 

بازی می کند(3).
کاواله ارتباط بین مهارت هــای ادراک بینایی و موفقیت 
خواندن را بررســی کرد و ادراک بینایی را جزو عوامل 
ادراک  دانســت(4).  خواندن  موفقیت  پیش بینیکننده ی 
بینایی شامل شناسایی، ســازمان دهی و تفسیر اطالعات 
دریافت شــده ی فرد از راه چشم اســت. وجود مشکل 
در ادراک بینایي و بینایی حرکتی با نارســاخوانی مرتبط 
است(5). شــانک و فراستیگ، نارســاخوانی را معلول 
مشــکالت ادراکي ناشــي از اختــالل در کارکرد مغز و 
سیستم اعصاب مرکزي مي دانند؛ چراکه فرد در خواندن 
بایــد از طریق حس بینایي اطالعــات را دریافت و آنها 
را با اطالعات پیشــین خود تلفیق کند و پاســخ حرکتی 
مناســب بدهد(6). به نظر برخی پژوهش گران، توانایی 
حرکات چشمی دانش آموزان به مهارت درست خواندن 
آنها کمک می کند، در حالی که دانش آموزان نارســاخوان 
در سامانه ی بینایی مشــکالتی دارند و بیشترشان تثبیت 
دوچشمی ناپایداری به خصوص در نیمکره ی چپ نشان 
می دهند و لذا تمرکز بینایــی ضعیفی نیز دارند. بی ثباتی 
دوچشــمی و ناپایداری ادراک بینایی نارساخوانان باعث 
می شود تا حروفی را که ســعی می کنند بخوانند، درهم 
ببیننــد(7). به عبــارت دیگر، کمبود توجــه دیداری و 
نیز مشــکل در پردازش دیــداری می تواند به اختالل در 
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برای شناســایی افرادی که هماهنگــی حرکتی ضعیف 
دارند، به کار می رود. آزمون مهارت های حرکتی بنیادی 
شامل ســه خرده آزمون مهارت های چاالک دستی، توپی 
و تعادلی اســت. روایی محتوایی، روایی ســازه، پایایی 
بیــن آزمون گرها و پایایی آزمــون- بازآزمون مجموعه 
آزمون هــای ارزیابی حــرکات کودکان در ایــران تأیید 

شده است(17).
مطالعــه ی بادامــی و همــکاران در بخــش پایایی بین 
آزمون گرها، دامنه ی ضریب ICC برای تکالیف مختلف 
از 0/88 تــا یک و میانگین کلی 0/98 به دســت داده که 
نشان دهنده ی توافق بسیار خوب آزمون گرها در تکالیف 
مختلف اســت. همین طور، در بخش آزمون- بازآزمون، 
دامنــه ی ضریب ICC برای تکالیف مختلف از 0/57 تا 
یک و برای میانگین کل 0/75 به دست آمد که این دامنه 
ثبات متوسط تا خوب نمرات آزمون در تکالیف مختلف 

را نشان می دهد(17).
مهاری های چاالا د تی 

بسیاری از آموخته های یک کودک، با استفاده از دست ها 
و روش هــای مختلف به دســت می آیــد. مهارت های 
دست کاری را به شــیوه های مختلف می توان طبقه بندی 
کرد؛ برای مثال در بعضی مهارت ها، یک دست عملکرد 
اصلی را به عهده دارد و دست دیگر نقش کمکی (نوشتن 
با یک دست و گرفتن کاغذ با دست دیگر) و گاهی نقش 
حرکتی بین دو دست تقسیم می شود (بستن بند کفش)، 
گاهی سرعت مهم تر از دقت است و زمانی دقت مهم تر از 
سرعت(18). در طراحی تکالیف مهارت های دست کاری 
مجموعه آزمون هــای ارزیابی حرکات کــودکان، موارد 
مذکور در نظر گرفته شــده است. تکالیف کودکان هفت 
تا هشت ساله در بعد مهارت های دست کاری، جاگذاری 
میخ ها، نخ کشی توری و کشیدن گل، و تکالیف کودکان 
نه تا 10 ساله در بعد مهارت های دست کاری، جابه جایی 

میخ ها، پیچ و مهره کردن و کشیدن گل است.
مهاری های تیای

ایــن مهارت ها ترکیب پیچیــده ای از حرکات زمخت و 
ظریف و شــامل دریافت و پرتاب اســت (18). در این 

در زمینه ی اثر تمرینات بینایی ورزشی بر عملکرد حرکتی 
ورزشکاران و بررسی نکردن اثر این تمرینات بر عملکرد 
حرکتی افراد غیرورزشکار ، مخصوصًا افراد نارساخوان 
که در عملکرد حرکتی دچار ضعف هســتند(15)، و نیز 
با توجه به اینکه تمرین عضالت چشــم می تواند باعث 
افزایش دقت و سرعت عضالت چشم شود(16)، به نظر 
می رسد سنجش اثر تمرینات ورزشی بینایی بر عملکرد 
حرکتی افراد نارســاخوان، به دلیل در دســترس بودن، 
کم هزینه بودن و قابلیــت انجام در فضایی اندک ارزش 
پژوهشی داشته باشد. لذا، این مطالعه برای پاسخ گویی به 
این دو سؤال طراحی شد که آیا تمرینات ورزشی بینایی 
بر مهارت های حرکتی بنیادی کودکان نارســاخوان تأثیر 
دارد؟ و آیــا این تمرینات بــر مهارت های ادراک بینایی 

کودکان نارساخوان تأثیرگذار است ؟

روش
وامعه و نمینه ی آماری

نمونة آماری این تحقیق را 22 نفر از کودکان نارساخوانان 
هشت تا 10سال مراجعه کننده به دو مرکز درمانی اختالل 
یادگیری شــهر اصفهان تشــکیل می دادند. این کودکان 
به صورت در دســترس و هدف منــد انتخاب و به طور 

تصادفی در دو گروه کنترل  و تجربی قرار گرفتند. 
ابسار اژوهش

قبل از اجرای تمرینات، والدین شرکت کنندگان موافقت 
خود را با دادن یک رضایــت نامه ی کتبی اعالم کردند. 
برای جمــع آوری اطالعــات این تحقیــق در ارزیابی 
 مهارت های حرکتی بنیــادی از پیش آزمون و پس آزمون 
آزمون مهارت های حرکتی بنیادی(M- ABC) استفاده 

شد.
آزمین مهاری های رركتی ب يادی 

داده ها با مجموعه آزمون هــای ارزیابی حرکات کودکان 
جمع آوری شد. این آزمون برای تشخیص تبحر حرکتی 
مناسب نیســت، اما با تمرکز بر شناسایی تأخیر یا نقص 
در رشد مهارت های حرکتی، برای تعیین وضعیت رشد 
مهارت های حرکتی کودکان طراحی شــده اســت و لذا 
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تصویری به کودک نشــان داده می شــود و او باید پس 
از مشــاهده، گزینه ی صحیح را انتخاب کند. مدت زمان 
آزمون نه تا 25 دقیقه اســت (بســته به سن آزمودنی) و 
برای کودکان چهار ســاله ی کامل تا 12 ســال و 11 ماه 

کاربرد دارد.
این آزمون شــامل هفت خرده آزمون تشــخیص بینایی، 
حافظه ی بینایی، ارتباط بینایی فضایی، ثبات شکل بینایی، 
حافظه ی توالی بینایی، شــکل زمینــه ی بینایی و تکمیل 
بینایی اســت و به جنس، آموزش، نژاد، فرهنگ و زبان 
وابسته نیســت(20). تعداد پاسخ های صحیح دانش آموز 
در هر خرده آزمون محاسبه و نمره ی خام آن خرده آزمون 
محســوب می شــود. طراح آزمون پس از تعیین نمره ی 
خام و با توجه به ســن دانش آموز و با استفاده از جداول  
اســتاندارد شده، سن ادراکی هر یک از خرده آزمون ها را 
به دســت می آورد. با توجه به نمره ی خام، سن کودک 
و جداول  آزمون، نمره ی مقیاس بندی شــده محاســبه و 
بــا توجه به مجموع  این نمــرات ، بهره ی ادراک بینایی 

دانش آموز مشخص می شود. 
گاردنر پایایی این ابزار را در گروه چهار تا 13 ســاله 74 
تا 85 درصد گزارش کرده است. این آزمون در ایران در 
گروه های چهار تا هفت، هفت تا 11 و 12 تا 14 ســاله 
هنجاریابی و مشخص شده که تمام خرده آزمون های آن 

از روایی و پایایی برخوردار است(21).
اروتکل تمريا

تمرینات به مدت 12 هفته و هر هفته ســه جلسه ی یک 
ســاعته انجام می شــود. تمریناتی که گروه تجربی طی 
12 هفته انجام دادند، عبارت بودند از: ســتون حرکات 
ســاکادی. ساکادهای دو رشــته ای، دایره های دو دستی، 
ســوراخ کردن Oها، انداختن ســکه3، حرکات ســتونی 
جهشــی4، پرش های چشــمی نزدیــک- دور، کاتچو5، 
متعادل نگه داشتن دســته جارو،  پرتاب کیسه ی لوبیا از 

پژوهش، تکالیف کودکان هفت تا هشــت ساله در بعد 
مهارت های توپی، پرتاب کیسه ی لوبیا و پرتاب و گرفتن 
تــوپ با یک دســت و تکالیف کودکان نه تا 10 ســاله 
در بعد مهارت های توپی، پرتاب کیســه ی لوبیا و گرفتن 

توپ با دو دست است.
مهاری های تعاد ی

تعادل ایستا و پویا: تعادل ایستا شامل حفظ تعادل بدون 
تغییــر مرکز ثقل بدن و تعادل پویا حفظ تعادل در حالت 
تغییر مرکز ثقل اســت(19). تکالیف کــودکان هفت تا 
هشت ســاله در بعد مهارت های تعادلی، تعادل لک لک، 
پریــدن در مربع و راه رفتن روی یــک خط و تکالیف 
کودکان نه تا 10 ساله در این بعد، تعادل یک پایی، توپ 

تعادل و لی لی کردن در مربع است.
امتیازبنــدی عملکرد در این آزمــون دو روش دارد: 1. 
اســتفاده از نمرات خام (مثل زمــان به ثانیه) و 2. تبدیل 
نمرات خام به نمرات ترازشــده ی نمونه ی اســتاندارد 
(نمونه ی آمریکایی) که دامنه ی آن از صفر تا پنج برای هر 
تکلیف متغیر اســت(18). در تکالیفی مثل انداختن سکه 
در قلــک که هر دو اندام طرفــی فوقانی و تعادل که هر 
دو اندام طرفی تحتانی را درگیر می کند، میانگین نمرات 
ترازشــده ی اندام ها به صورت یک نمره آورده می شود. 
دامنه ی نمره ی اختالل در خرده آزمون مهارت های دستی 
(سه تکلیف) صفر تا 15؛ در خرده آزمون مهارت های توپی 
(دو تکلیف) صفر تــا 10 و در خرده آزمون مهارت های 
تعادلی (ســه تکلیف) صفر تا 15 است. دامنه ی نمره ی 
کلی اختالل که از جمع نمرات ترازشده حاصل از هشت 
تکلیف به دســت می آید، صفر تا چهل است که نمرات 

بیشتر، عملکرد حرکتی ضعیف تر را نشان می دهد.
آزمین ادراكی بي ايی گاردنر1 

از این نســخه که گاردنر در سال 1928 تهیه کرده و در 
ســال 1996 در آمریکا مورد تجدید نظــر قرار گرفته، 
تحت عنوان TVPS-R 2 اســتفاده می شود. این آزمون 
شــامل دو دفترچه اســت که یکی از آنها سه و دیگری 
چهار خرده آزمون دارد و هر خرده آزمون از 16 پرســش 
تصویری تشــکیل شده است. برای هر مورد این آزمون، 

1- Gardner
2- Test of Visual-Perceptual Skills - Revised
3- Penny Drop
4- Saccade Column Movements
5- Catcho



تازه های علوم شناختی، سال 19، شماره 2، 1396 ]43-51[
Advances  in Cognitive Science, Vol. 19, No. 2, 2017

الر تمري ای بي ايی ورزشی بر ادراا بي ايی و مهاری های رركتی كیدكانتتت

47
47

هر مرحله، پژوهشگر در مورد راهنمای چگونگي انجام 
کار توضیح می داد و اطمینان حاصل مي کرد که کودکان 
راهنمای اجرا را به خوبــی فهمیده اند. یک هفته بعد از 
پیش آزمون، گروه آزمایش در برنامه ی12 هفته ای (ســه 
جلسه ی یک ســاعته در هفته) تمرینات ورزشی بینایی 
شرکت کردند. گروه کنترل در طول دوره ی تمرینات به 
فعالیت های روزانه ی خود پرداخت. بعد از اتمام دوره ی 

تمرین مجدداً از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.
تجسيه و تحليل آماری

تحلیــل آمار ی داده هــای این پژوهش پس از اســتفاده 
از نرم افزارهــای آمــاری SPSS 6  ویرایــش 22 برای 
محاســبات آماری، در دو بخش توصیفی و اســتنباطی 
صــورت گرفت. در این تحقیق بــرای توصیف داده ها، 
میانگین، انحراف معیار، رســم جداول و شکل ها از آمار 
توصیفی و برای مقایسه ی نتایج پیش آزمون و پس آزمون 

از تحلیل کواریانس استفاده شد.

پشــت، توپ وی.دی.پی1، فکر کــردن با توپ وی.دی.
پی، جدول رمزگشایی2، تعقیب نور چراغ قوه، گفته های 
سیمون، جدول دور و نزدیک، پیگردی آهسته3،  دامنه ی 
شــنوایی یا بینایی4، حافظه های تأخیری. حرکت مداوم5. 

جدول وی.دی.پی. 
روش تحقيق

برای انتخاب نمونه با مسؤالن دو مرکز اختالل یادگیری 
شــهر اصفهان در مورد اهداف تحقیــق صحبت و قول 
مساعدت گرفته شــد. از بین مراجعان این دو مرکز، 22 
کودک هشــت تا10 ساله که به تشــخیص متخصصان 
مراکز اختالل نارساخوانی داشتند، به صورت دردسترس 
و هدف منــد انتخــاب و به طور تصادفــی در دو گروه 
کنترل و تجربی قرار داده شدند. یک هفته قبل از شروع 
تمرینــات، برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا شــد، به 
این نحو که هر یک از شــرکت کنندگان هر آزمون را با 
حضور پژوهشگر در یک اتاق انجام  دادند. قبل از شروع 

جدول1- ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش

شاخص های آماری
متغيرها

تمرینات بينایی  ورزشی  
انحراف معيارميانگين

مهارت های دست کاری
10/402/85پیش آزمون
7/293/07پس آزمون

مهارت های توپی
4/593/15پیش آزمون
3/382/23پس آزمون

مهارت های تعادلی
1/651/67پیش آزمون
0/631/25پس آزمون

مهارت های بنيادی حرکتی
16/565/89پیش آزمون
11/725/15پس آزمون

مهارت ادراک بينایی
80/3616/19پیش آزمون
93/50121پس آزمون

1- VDP
2- Decode Chart
3- Slow Pursuits
4- Auditory Span With Vision
5- Continuous Motion
6- Statistical package for social science

یافته ها
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 حر محمیدی و همکار 

ورزشــی بــر چاالک دســتی کــودکان دارای اختالل 
نارســاخوانی تأثیر مثبت دارد. این یافته با نتایج ســایر 
پژوهشگران(26-30) هم خوانی دارد. کروگر، تأثیر یک 
برنامه ی تمرین مهارت های بینایی را بر عملکرد مهارت 
بازیکنان کریکت بررســی کرد و نشان داد که تمرینات 
بینایی بر بهبود عملکرد دســت کاری بازیکنان کریکت 
تأثیر مثبت دارد(26). زوپانو همکاران و پائول و همکاران 
اثر تمرینات ورزشی بینایی را بر هماهنگی چشم و دست 
بررسی کردند. نتایج این مطالعات نشان داد که تمرینات 
بینایی ورزشی، ادراک بینایی و هماهنگی چشم و دست 
را ارتقــا می دهــد(27،28). دیوتویت و همــکاران، اثر 
تمرینات بینایی ورزشــی را بر هماهنگی چشم و دست 
ســربازان تازه وارد ســنجیدند. یافته ها نشان دهنده ی اثر 
مثبت این تمرینات بر هماهنگی چشم و دست سربازان 
بود. دیوتویت بیان کرد که تمرین حرکت های چشــمی، 

عملکرد بینایی حرکتی را بهبود می بخشد(29).
فریدنی و مشکاتی نیز در پژوهشی، به مقایسه ی اثر یک 
دوره تمرینات بینایی ورزشی تخصصی دارت و ترکیبی، 
بر هماهنگی چشــم و دست پرداختند. یافته ها نشان داد 
که هر یک از این برنامه های تمرینی بر دقت و ســرعت 
هماهنگی چشم- دست شرکت کنندگان مؤثر بوده و این 
هماهنگــی را ارتقا داده اســت(30). به طور خالصه، بر 

نتيجه گيري
یافته ها نشــان دادند کــه تمرینات بینایی ورزشــی بر 
ادراکی- بینایی کودکان دارای اختالل نارساخوانی تأثیر 
مثبت دارد. این یافته ها با یافته های شــرمن و باالصاحب  
هم خوانی دارد. شــرمن، در مقالــه ی بازنگری خود، اثر 
تمرینــات بینایی ورزشــی را بر تیزبینی بصری ایســتا، 
تیزبینی بصــری پویــا (ادراک عمق)، دید ســه بعدی، 
تصویرســازی ذهنی دقیق، حرکت و سرعت چشم، دید 
محیطی و تجســم تأیید  کــرد. او چنین نتیجه گرفت که 
همه ی این توانایی های بصــری با تمرینات بینایی، قابل 
آموزش و بهبود است(22). باالصاحب و همکاران نیز در 
تحقیقــی اثر تمرین مهارت های بینایی بر اجرای مهارت 
پرتاب در کریکت بازان را ســنجیدند. نتایج نشان داد که 
شــش هفته تمرینات بینایی بر ادراک عمیق ورزشکاران 
تأثیر داشــته است. آنها پیشنهاد کردند که انجام تمرینات 
بینایــی منجر به بهبود مهارت های بینایی از جمله ادراک 
عمیــق کریکت بازان می شــود(23). آبرنتــی و الدک و 
فریرا نیز اذعان داشتند که مهارت هاي نرم افزاري بینایی 
ماننــد ادراک، تمرکز و زمــان واکنش بینایــی، آگاهی 
مرکزي و  پیرامونی و تصویرســازي، با تمرین پیشرفت 

می کند(24،25).
یافتــه ی دیگر این مطالعه نشــان داد که تمرینات بینایی 

جدول 2- برآورد تحليل کوواریانس به منظور مقایسه ی ميانگين متغيرهای پژوهش در دو گروه

گروهمتغير
ميانگين 

حاشيه ای  
همگنی 
واریانس

مجموع 
DFمربعات

ميانگين 
مربعات

F آمارهSig

مهارت های دست کاری
5/81آزمایش

0/24749/67149/6712/860/002
9/07کنترل

مهارت های توپی
2/46آزمایش

0/27417/18117/187/090/015
4/49کنترل

مهارت های تعادلی
0/12آزمایش

0/4946/8816/888/780/008
1/25کنترل

مهارت های بنيادی حرکتی
8/59آزمایش

0/310232/24112/2216/980/001
15/48کنترل

مهارت ادراک بينایی
100/45آزمایش

0/51112321123224/100/001
85/16کنترل
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اساس پژوهش های مذکور، به نظر می رسد، توانایی های 
بینایی بخش جدایی ناپذیر مهارت های دست کاری باشند.
یافتــه ی دیگر این مطالعه نشــان داد که تمرینات بینایی 
نارســاخوان  کــودکان  توپی  مهارت هــای  ورزشــی، 
را ارتقــاء می دهــد کــه این یافتــه با یافته های ســایر 
پژوهشــگران(26،31،32) هم خــوان اســت. مالحی و 
همکاران نشــان دادند که تمرینات ورزشی بینایی منجر 
به بهبود مهارت های توپی در بسکتبال و تنیس  روی میز 
می شــود(31). در مطالعه ای دیگر، کروگر تأثیر تمرینات 
بینایی ورزشی را بر بهبود عملکرد در کریکت مطالعه کرد 
و نشــان داد که انجام یک برنامه ی تمرین بینایی هشت 
هفته ای، باعث بهبود عملکرد توپی این ورزشکاران شده 
است. آنها ابراز کردند که اگر تمرینات بینایی متناسب با 
نیازهای تکلیف طراحی شود، می تواند میانگین ضربه به 
توپ در رشــته ی کریکت را به طور معناداری باال ببرد. 
همچنین کروگر نشــان داد که تمرینات بینایی ورزشــی 
بــر پارامترهای دیگری چون مهارت های دســت کاری، 
هماهنگــی، آگاهی بینایی، مهارت های پیگردی چشــم، 
دقت، آگاهی محیطی، مهارت های هم کنش- واکنشی و 

تمرکز بینایی نیز تأثیر مثبت داشته است(26). 
یافته ی بعدی این مطالعه نشــان داد که تمرینات بینایی 
ورزشــی بر مهارت هــای تعادلی کودکان نارســاخوان 
تأثیــر مثبــت دارد. ایــن یافته ها بــا یافته های ســایر 
پژوهشــگران(34،33) هم خوانی دارد. به نظر می رسد، 
بینایي یکي از اثرگذارترین حواس در حفظ تعادل باشد 
و مســیرهاي بینایي تنظیم کننده ی تعادل باشــند. زوپان 
ایــن فرضیه را بیــان می کند که آموزش مکرر سیســتم 
بصری موجب تقویت فیبرهای عضالنی و پاسخ عصبی 
کارآمدتر می شود(35). جعفری و زاهدی، اثر یک دوره 
تمرینات عملکردی، ورزشــی بینایی و ترکیبی بر تعادل 
ایســتا و پویای زنان سالمند را بررسی کردند. نتایج این 
تحقیق نشان داد که این تمرینات بر تعادل ایستا و پویای 

شرکت کنندگان تأثیر داشته است(33). 
در مطالعه ای دیگر، تأثیر مثبت تمرینات بینایی ورزشــی 
و پیالتس بر تعادل ایســتا و پویای زنان ســالمند تأیید 

شد(34). در پژوهشی ناهم خوان با نتایج پژوهش حاضر، 
وود ایــن ادعا را که تمرینات ورزشــی بینایی می تواند 
مهارت های بینایی و عملکرد حرکتی را بهبود ببخشــد، 
مورد تردید قرار داد. آنها نتوانستند شواهدی مبنی بر تأثیر 
تمرینات ورزشــی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران ارائه 
دهند(35). شاید یکی از دالیل ناهم خوانی این مطالعه با 
مطالعات دیگر، عدم اســتفاده از تمرینات مناسب بینایی 

ورزشی باشد.
به طــور خالصه، بــه نظر می رســد تمرینــات بینایی 
ورزشــی با بهبود بخشیدن به کارکردهای بینایی کودکان 
نارســاخوان، موجب بهبود مهارت های حرکتی آنها شده 
است. مطابق با نظریه های ادراکی حرکتی، نه فقط ادراک 
بر حرکت اثر می گذارد، حرکت هم بر ادراک تأثیر دارد. 
با مشاهده ی ضعف حرکتی افرادی که دارای ناتوانی های 
شناختی هستند، به راحتی می توان به اثر ادراک بر حرکت 
پی برد. به عکــس، از باالتر بودن ادراک کودکانی که به 
مرحله ی راه رفتن رسیده اند از کودکان هم سنی که هنوز 

راه نرفته اند، می توان به اثر حرکت بر ادراک پی برد.
مطابــق با نظر پاین و ایســاکس، ارتبــاط بین ادراک و 
حرکت مهم اســت و بدون ادراک (نظیر آنچه از طریق 
فرآیندهاي حســی دریافت می شــود) حتی ساده ترین 
حرکت اگر ناممکن نباشــد مشــکل  است(36). مفهوم 
ادراکــی ـ حرکتی که به کرات در رشــد حرکتی به کار 
رفته، نشــان دهنده ی تأثیرات متقابل حرکت و ادراک بر 
یکدیگر اســت(36). بر همین اساس به نظر می رسد، در 
این پژوهش با حرکت عضالت چشم متعاقب تمرینات 
بینایی ورزشــی، ادراک بینایی افزایــش یافته و متعاقب 
افزایش ادراک بینایی، مهارت هــای حرکتی ارتقاء یافته 
باشــد. لذا با توجه به نتایج پژوهــش حاضر می توان از  
تمرینات بینایی ورزشــی به عنوان یک استراتژی مناسب 
بــرای بهبود مهارت های حرکتی کودکان مبتال به اختالل 

نارساخوانی استفاده کرد.

95/8/24 ;  پذیرش مقاله: دریافت مقاله: 95/2/19
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