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 هایبر بهبود مهارت اسپارک تمرینیبررسی اثر برنامه  

 پیش دبستانی  یبیناپسران کم  بنیادی حرکتی

 

  عباس بهرام  - فرهاد قدیری _  مهران فقیه سلیمانی

 

 
 خوارزمیکارشناس ارشد رشته رفتار حرکتی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه 

 حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمیرفتار استادیار رشته 

 رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمیرشته  دانشیار

 

دچار مشکل هستند. از این رو  درشت در زمینه رشد و مهارت های حرکتیکم بیناکودکان  :چکیده

 یکم بیناپسران  بنیادیبر بهبود مهارت های  اسپارکهدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر برنامه حرکتی 

کم بینا پسر  82از بین  ساله 6 کودک 02تعداد  ،در این مطالعه نیمه تجربی .می باشدپیش دبستانی 

نمونه های ل به تحصیل بودند، به صورت مشغو شهرستان سنندج های پیش دبستانیکه در 

-اندازه . ابزارنفری جایی گرفتند 02و در دو گروه  اس پیش آزمون انتخاب شدندو بر اس دردسترس

 کاسپاربرنامه حرکتی شامل  ببود. برنامه منتخ ((TGMD0 0222الریخ  گیری، مجموعه آزمون

 06برنامه فوق در باشد، برای کودکان میشامل برنامه های تقویتی، بازی و ورزش این برنامه  ،بود

در سطح معناداری  کوواریانس یک راهه لیآزمون تحل همچنین از ها اجرا شد.جلسه روی آزمودنی

(20/2 >p ) تفاوت اسپارک تمرینیجلسه تمرین برنامه  06 استفاده شد. برای تحلیل داده ها 

تمرین درگروه ( p=2/200و دستکاری ) (p=2/220) جابجایی خرده آزمون مهارتدر  معناداری

با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان مدعی شد  شد. اسپارک نسبت به گروه کنترل

ا کم بینکودکان  و دستکاری جابجاییهای حرکتی موجب بهبود مهارت اسپارک تمرینیکه برنامه 

 .شده استنسبت به گروه فعالیت معمول 

  0بیناکم  ،0(0TGMDت )مهارت های حرکتی درشآزمون  ،0اسپارک تمرینیبرنامه  :کلیدی های واژه

  
  

                                                           
1 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐄𝐱𝐞𝐫𝐜𝐢𝐬𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐒𝐏𝐀𝐑𝐊 
2 𝐓𝐆𝐌𝐃 − 𝟐 
3 𝐋𝐨𝐰 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 (𝐕𝐈) 
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 مقدمه

شامل فرایند پیش رونده و پس  کرده ودر همه افراد از توالی ثابت پیروی  0و غیرخطی 4رشد حرکتی به عنوان یک فرایند مداوم

مهارتهای حرکتی از گیرد. حاصل تعامل بین نیازهای فرد، محیط و تکلیف قرار می این فرایند رونده در طول عمر بوده که

مهارتهای  کنندکه در این دوره باید رشد  حرکتی مهارتهایمهمترین یکی از  ،رشد کرده و به بلوغ می رسند سنین کودکی

مهارت های حرکتی، اساس رشد . جابجایی و دستکاری است استواری، است؛ این مهارتها شامل مهارتهای حرکتی بنیادین

(. 6گذارند )تاثیر می لکه بر حرکات روزمره نیزها نتنها بر حرکات ویژه ورزشی بودکان را شکل می دهند؛ این مهارتحرکتی ک

مستقیم بر توانایی فرد در انجام حرکات تخصصی مراحل بعدی ، دارای پیامدهای مستقیم و غیراز اینرو رشد محدود این مهارتها

های حرکتی مهم هستند، یا چند سال نخست زندگی برای رشد مهارت های حرکتی در دوره کودکی(. فرصت7است ) زندگی

حرکتی نیز به دنبال آن بروز می کند. عدم توانایی حرکتی کودک فقر  شودهای حرکتی کودکان محدود میزیرا وقتی فرصت

ممکن است کودک از پذیرش در  ماعی او آسیب می رساند. در مواردیبر وضعیت ظاهری، جسمانی و سایر روابط روانی و اجت

های . بنابراین رشد حرکتی مطلوب و بهنجار اثرات مفیدی بر سایر جنبههای جسمانی اجتناب کندو فعالیتهای ورزشی گروه

تواند  یم ،ساختاری یفرد یتهایاز محدود یکی( به عنوان VI) یاختالل بصر وول،یمطابق با مدل ن (.9، 8رشد کودک دارد )

خاص محققان  یهایاز نگران یکی(. 4بگذارد ) ریرشد کودک تاث یهاو بر همه جنبه کودک شده یکاف ینائیباعث عدم ادراک ب

در حوزه رشد  کم بینا و دارای اختالل کودکان  یبرا یمتناسب رشد یبرنامه ها جادی، ایحرکترفتار نهیو پژوهشگران در زم

 حرکتی، تواند در عملکردیم یو باز یحرکت یدر مهارت ها یکمبود تجارب کاف (.02، 4باشد ) یم انآن یحرکت یمهارت ها

 نایدر کودکان کم ب فیضع دی(. د4بگذارد ) ریتاث ییکم بیناکودک با اختالل  کیو رفاه  یزندگ تیفیک ،یو عاطف یاجتماع

شود. می یهماهنگ یو ضعف در الگوها یحرکت یالگوها نهیباعث عدم اکتساب به فیضع دید بر عملکردشان دارد؛ یمهم ریتاث

 کهی(. بطور00کند )می جادیا شانیدر تجارب حرکت یتیمحدودکم بینا در مواجه و تعامل با محیط باعث کودکان فرصت کم 

از تجارب محدود  یاگر مشکالت حرکت. و ردیگ یعوامل قرار م نیا ریافراد تحت تاث نیا یرشد حرکت انددادهنشان  قاتیتحق

را بهبود بخشد  یحرکت یهامهارت عملکرد تواندیمناسب و مرتبط م یمسئله دارد که تجارب حرکت نیشود داللت بر ا یناش

باشد که تحقیقات می بنیادیهای حرکتی توسعه مهارتبهبود و  کم بینایکی از شیوه های توانبخشی و کمک به افراد  (.4)

در  یاتینقش حو فعالیت های تفریحی   یباز، مختلف یحرکتهای در میان برنامه (.8،7،6) اهمیت آن را نشان داده اندمختلف 

یکی از برنامه هایی که در سالهای اخیر مورد  (.00) ان کم بینا نقش داردکودک یزندگ تیفیکو  یاجتماع - یعاطفعملکرد 

است. این برنامه  اسپارک )ورزش، بازی، اوقات فراغت برای کودکان و نوجوانان(برنامه تمرینی  قرار گرفته است، همگان توجه

                                                           
4 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐨𝐮𝐬 
5 𝐧𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐫 
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تمرینی بر مبنای فعالیت های تربیت بدنی به منظور ترویج سالمت مادام العمر، بدون خطر و لذت بردن از فعالیت های 

ها و عملکردهایی است که مله تمرینی اسپارک شامل دستورالعجسمانی یا دستاوردهای آکادمیک طراحی شده است. برنام

 ورزش و تربیت بدنی یکی از (.00شود )های حرکتی شرکت کنندگان میباعث افزایش انعطاف پذیری و بهبود عملکرد مهارت

علولیت ها و در مورد افراد با م. گیرندرا دربر می 6درشت حرکتیباشند که مهارت های ارکان اصلی آموزش و توانبخشی می

. اما آنچه نیاز به گرفته می شودنظر  در یک عامل مهم و تأثیر گذار قطعیمختلف، امروزه نقش ورزش به عنوان  ختالالت

ان و شرایط سنی گذاری آن و نیز نحوه استفاده بهینه از ورزش در بهترین زمان و مکق و بررسی بیشتر دارد چگونگی اثرتحقی

حقیقت آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، تدوین یک برنامه تمرینی منظم  . در(0) است برنامه گذارتر بودن آنبرای هر چه تأثیر

د حداکثر نبتوان کم بینا انتا کودک ،مشخص است جسمانی و زمان بندی شده و مقرون به صرفه با توجه به سن و شرایط

بررسی اثر  در 0090و همکاران سال  هاشم فعال .(0،0) دنکسب کن در مهارتهای حرکتی ظرفیت خود را در سن مورد نظر

که برنامه ه نتیجه رسید ب بر بهبود مهارت های حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر اسپارکبرنامه حرکتی 

همچنین  (.07) حرکتی اسپارک موجب بهبود مهارت های حرکتی درشت در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر می شود

دربررسی تاثیر تمرینات منتخب )اسپارک( بر رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان مبتالبه  0090و همکاران کوثری 

ADHD  به وسیله آزمونTGMD-0  به این نتیجه رسید که برنامه حرکتی منتخب می تواند باعث بهبود مهارت های

ورزشی سی تاثیر اردوی تفریحی ( در برر0220) پنچیلیا و همکاران  (.06شود ) ADHD حرکتی درشت در کودکان مبتال به 

تفریحی  داخالت کوتاه مدت متشکل از اردویمبه این نتیجه رسید که  های حرکتی کودکان با اختالل بیناییبر رشد مهارت

( در ارزیابی عملکرد 0200ماتیاس و همکاران )(. 00) عملکرد پرش و پرتاب این کودکان شدتنها ورزشی منجر به بهبود 

های دویدن، سرخوردن، بین مهارت ایی به این نتیجه رسیدند کهحرکتی درشت روی کودکان با و بدون اختالل بینهای مهارت

شوت کردن و گرفتن اختالف معناداری بین کودکان نبود اما در دیگر مولفه ها تفاوت وجود داشت و کودکان بدون اختالل 

 برنامه تمرینی اسپارک در ارزیابی رشد مهارتهای حرکتی تحقیقاتی که )(. بینایی بهتر از کودکان با اختالل عمل کرده بودند

حرکتی اسپارک با  برنامهشته ذبا توجه به تحقیقات گبه نحوی همه به نتایج قابل قبولی رسیده اند  مورد استفاده قرار داده اند

و کم توان ذهنی انجام  ، سالمفعالیمبتال به اختالل بیش  جنبه بازی و تفریح بر رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان

ررسی اثر این برنامه سرنخی برای باما تابحال روی کودکان کم بینا مورد بررسی قرار نگرفته است و این امر می تواند ه گرفت

یر تاث هدف تحقیق بررسی دلیلبه همین  (.07، 06 ،4مانند کودکان کم بینا باشد ) دارای اختاللکودکان  های سایر گروه روی

 .استشهرستان سنندج ساله  6ی کم بیناپسران بنیادی های ا در بهبود مهارتر اسپارکیک دوره برنامه ی حرکتی 

                                                           
6 Gross Motor Skill 
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 روش شناسی

که در  کم بیناپسر  کودک 82از بین  کم بیناکودک   02 تعداد با طرح پیش آزمون و پس آزمون در این مطالعه نیمه تجربی

 پرونده پزشکی، و بر اساس های در دسترسنمونهل به تحصیل بودند، به صورت مشغو سنندجشهرستان پیش دبستانی 

و مشکالت  های خاصاز ورود کودکان دارای بیماریبدین وسیله ا ت آزمون انتخاب شدندپیشپرسشنامه ویژگی های فردی و 

نفری قرار  02به صورت کامال تصادفی در دو گروه  نمونه ها پس از انجام پیش آزمون به درون گروه ها جلوگیری شود، مختلف

 (TGMD-0) مهارت های حرکتی درشتابزاری که برای جمع آوری اطالعات در این تحقیق استفاده شد آزمون  .داده شدند

است. این آزمون به محققین ساله  02تا  0 کودکان برای مهارت های حرکتی درشتبود که یک مقیاس حرکتی هنجار مرجع 

در دو مولفه  خرده آزمون 00کند تا کودکان بهنجار را از کودکان با اختالل حرکتی شناسایی کنند. این مقیاس شامل می کمک

برای کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر  ( روایی وپایایی این آزمون را0090لطفی) .می باشد جابجایی و کنترل شیء

هم چنین برای نمره ی کل به طور  کنترل شی وجایی، ی جابدرونی برای نمره ب پایایی همسانیضری تهران تایید کرده است.

 و 2.90جایی خرده آزمون جاب پسران درپایایی همسانی درونی برای  است.کرده گزارش  2.80و 2.82، 2.77میانگین، به ترتیب 

 و 2.88 تا 2.82آزمون مجدد  -آزمونتایید شد. دامنه ضریب پایایی  2.92ی مرکب کل نمرههمچنین برای  و 2.89 کنترل شی

 (.02باالتر تایید شد ) و 2.90پایایی درون نمره گذار 

جلسه برنامه تمرینی  06بر روی گروه تجربی  ،ه به صورت کامال تصادفیتقسیم بندی افراد پس از پیش آزمون در دو گروبعد از 

 زیر نظر معلم تربیت بدنی خود پیش دبستانی و گروه کنترل در این مدت به فعالیت های معمول شد اجرا هفته 8اسپارک در 

که شامل بازی و سرگرمی برای  بود اسپارکمشغول بودند. برنامه تمرینی انتخاب شده در این تحقیق برگرفته از برنامه حرکتی 

 02دقیقه اول شامل گرم کردن، پس از آن  00 .ا می شودچهار بخش اجر دردقیقه  40شد. این برنامه در مدت کودکان می با

 02را در بر می گیرد و در نهایت  کنترل شیءمهارت های  کهدقیقه بازی  02س های جابجایی، سپدقیقه بازی شامل مهارت

 06تحلیل داده ها از روش های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی و از نرم افزار  برای .بود انجام گرفت دقیقه سرد کردن

SPSS برای  آمار استباطی و از د. از آمار توصیفی برای محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی و رسم نموداراستفاده ش

در سطح  کوواریانس یک راههآزمون از  بحث برای آزمون فرضیه های مورد ها وو همگنی واریانس (K-S) نرمال بودن داده ها

 شد.  استفاده(  p< 20/2معناداری )
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 یافته ها

های تجربی و کنترل به صورت جدول ارائه شده سن گروه و عت شناختی مانند میانگین قد، وزندر این بخش اطالعات جمی

 .است

 : اطالعات جمعیت شناختی گروه ها0جدول 

 نمونه ها: جدول مشخصات فردی 0 جدول

 گروه سن )سال( قد )سانتی متر( وزن )کیلو گرم(

 

09 +_ 0 

 

09 +_ 0 

 

 

000 +_ 4 

 

000 +_ 4 

 

6 

 

6 

 

 کنترل

 

 اسپارک

  

 : سطح توصیفی نمرات جابجایی0جدول 

 برنامه تمرینی اسپارک در مقایسه با فعالیت معمول پیش دبستانی )تربیت بدنی عمومی( تاثیر بیشتری بر :فرضیه تحقیق

  های جابجایی کودکان کم بینا ندارد.مهارت

 در مولفه جابجایی پس آزمون و پیش آزمون نمرات انحراف معیارو مقایسه میانگین  0جدول 

 پس آزمون پیش آزمون 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 07/0 42/06 00/0 62/08 تجربی

 00/0 02/00 46/0 72/08 کنترل

 میانگین پیش آزمون و پس آزمون دو گروه در مولفه جابجایی: 0شکل 
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 های جابجاییدو گروه در مقایسه با یکدیگر در مهارت واریانسنتایج تحلیل کو:  0جدول 

میانگین  درجه آزادی رهایمتغ

 مجذورات

 توان آماری میزان تاثیر Pمقدار  Fمقدار

 /008 /40 /220 00.060 06.427 0 پیش آزمون

 /778 /66 /200 40.820 000.002 0 گروهعامل 

 

تجربی و  گروه دو) ها بر حسب عضویت گروهآزمودنی کلی جابجایی دهد، بین میانگین باقیماندة نمراتنشان می 0جدول 

توان ، درصد بوده است 40. میزان این تاثیر شودصفر رد می (. لذا فرض>20/2P) شودداری مشاهده میی( تفاوت معنکنترل

 است. /، حاکی از دقت آماری بسیار باالی این آزمون و کفایت حجم نمونه778آماری برابر با 

 سطح توصیف

بر )تربیت بدنی عمومی( تاثیر بیشتری  برنامه تمرینی اسپارک در مقایسه با فعالیت معمول پیش دبستانی فرضیه  تحقیق:

 دارد.ن کم بینا های دستکاری کودکانمهارت

 های دستکاری در دو گروه کنترل و تجربی.میانگین و انحراف معیار دادهمقایسه  

 

 

0
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30

آزمون                  پس آزمونپیش

تجربیگروه
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 در مولفه دستکاری پس آزمون و پیش آزمون نمرات انحراف معیار مقایسه میانگین و 4جدول  

 پس آزمون پیش آزمون 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 04/0 82/04 80/0 06/00 تجربی

 00/0 42/09 29/0 68/00 کنترل

 

 سطح استنباط

ی هامهارتتاثیر برنامه اسپارک روی گروه تجربی در مقایسه با  گروه کنترل در نتایج تحلیل کوواریانس  0 جدول 

 دستکاری

 توان آماری میزان تاثیر Pمقدار  F مقدار میانگین مجذورات درجه آزادی رهایمتغ

 /760 /406 /207 04.000 02.807 0 پیش آزمون

 0 /248 /200 804/08 08.002 0 عامل گروه

 

ه تجربی و گرو دو)هاگروهحسب عضویت ها بر زمودنیآ کلی دستکاریدهد، بین میانگین باقیماندة نمرات می نشان 0جدول 

توان ،درصد بوده است 40. میزان این تاثیر شودمیصفر رد  (. لذا فرض>20/2P)شد داری مشاهدهی( تفاوت معنگروه کنترل

 .حاکی از دقت آماری بسیار باالی این آزمون و کفایت حجم نمونه است 0آماری برابر با 
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 و نتیجه گیری بحث

کودکان کم بینای  حرکتی جابجایی یهامهارتنخستین هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تاثیر برنامه منتخب اسپارک بر 

ثبت گردید. نتایج آماری نشان داد اثرات اصلی نوع  0222ها با استفاده از آزمون اولریخ شهرستان سنندج بود. نمرات آزمودنی

هدف دیگر پژوهش حاضر مقایسه بین  (.P<2/20ی حرکتی درشت در کودکان کم بینا تاثیر دارد )هامهارتبرنامه، بر بهبود 

ها رکتی درشت در کودکان کم بینا بود. نمرات گروهی حهامهارتهای معمول مدرسه بر بهبود یتفعالبرنامه حرکتی اسپارک با 

ثبت گردید. نتایج آماری  0222ی پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون اولریخ ها در مرحلهبراساس عملکرد آزمودنی

)جابجایی و ی حرکتی درشتهامهارتنشان داد برنامه حرکتی اسپارک در مقایسه با برنامه معمول مدرسه افزایش بر بهبود 

 (.P<2/20دستکاری( داشته است )

بر  های معمول مدرسهدر مقایسه با فعالیت منتخب اسپارکی برنامهاولین فرضیه مورد پژوهش در مطالعه حاضر این بود که،  

  دارد. یرتاثهای حرکتی جابجایی کودکان کم بینا رشد مهارت

های جابجایی نسبت به گروه اسپارک منجر به رشد بیشتری در مهارتی نتایج این بخش از پژوهش نشان داد که  برنامه

های نیوول دالیل نتیجه به دست آمده با توجه به مدل محدودیتز های معمول مدرسه در کودکان کم بینا شده است. ایتفعال

آید محیط به حساب می حرکتی، هایمهارتبر رشد  ی موثرهایکی از محدود کنندهممکن است عامل محیط تاثیرگذار باشد. 

نقش  ان. در واقع، تجارب گذشته کودک(00، 0) که تجارب یادگیری فرد، برای یادگیری بعدی او بسیار موثر هستند به طوری

های آموزشی . ارائه برنامهدارد های حرکتیسازی محیط نقش مهمی در توسعه مهارتد. غنینها دارمهمی در یادگیری آینده آن

(. نوع 00، 0) در نظر گرفت حرکتی کودکان هایتوان مهمترین عامل توسعه مهارتسازی محیط را میمناسب جهت غنی

باشد که باید در مداخالت مورد یمی رشد شایستگی حرکتی کودکان کم بینا از عوامل مهم در زمینه تمرین، مقدار و زمان آن

العمر فعالیت جسمانی  در مشارکت مادام FMS(، اهمیت 0228استودن و همکاران ) (. با توجه به مدل02) توجه قرار گیرد

قابل توجه بوده و در قالب این الگو، ارتباطی دو طرفه و پویا میان کفایت حرکتی و فعالیت جسمانی وجود دارد که نشان می 

یج حاصل از این بخش از مطالعه حاضر با نتا(. 00دهد فعالیت جسمانی باعث افزایش رشد مهارتهای حرکتی بنیادی می شود )

(، که 0228(، اپیر و همکاران )0228(، هاوی و همکاران )0229(، هوون و همکاران )0200نتایج مطالعات ماتیاس و همکاران )

کودکان کم بینا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که برنامه های مداخله  تیهای مداخله بر رشد حرکبه بررسی نقش برنامه

از نظر نوع برنامه  (. همچنین02، 08، 00، 02) است ی حرکتی کودکان کم بینا شود همخوانهامهارتتواند باعث بهبود می

، که به بررسی (0092و همکاران ) وزیمالنور، (0229)و همکاران  اکبری(، 0200فعال مغانلو و همکاران )با تحقیقات  تمرینی
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تاثیر برنامه منتخب اسپارک بر کودکان دارای اختالل و سالم پرداختند و به این نتیجه رسیدند که برنامه اسپارک رشد 

ی مطالعهاین بخش از پژوهش با نتایج  (. اما یافته09، 07، 02، 4ی حرکتی در کودکان را درپی دارد، همخوان است )هامهارت

های حرکتی درشت کودکان با اختالل بینایی ( که به بررسی تاثیر برنامه منتخب بر رشد مهارت0220پنچیلیا و همکاران )

تفریحی ورزشی منجر به بهبود عملکرد پرش یکی  دوییافت که مداخالت متشکل از یک هفته ار پرداخت و به این نتایج دست

همخوانی ندارد. شاید از دالیل  (،09، 00، 9ی دیگر تاثیری نداشت )از شش مولفه جابجایی، در این کودکان شد و بر پنج مولفه

ی ایی باشد. برنامههای جابجی مداخله مورد استفاده روی مهارتتفاوت در نتایج تحقیق پنچلیا با تحقیق حاضر مربوط به برنامه

تمرین منتخب جلسه  06، اما در تحقیق حاضر از مداخله در پژوهش پنچلیا مربوط به یک هفته اردوی تفریحی ورزشی بود

می داند.  را بالیدگی های حرکتیبالیدگی که تنها عامل رشد مهارت بر خالف نظریه اسپارک با جنبه بازی و تفریح استفاده شد.

همانطور که مشاهده شد، محقق از یک سو با دست کاری محیط و از سوی دیگر با به کمترین میزان رساندن تأثیر عامل نمو و 

نتایج  (.08، 00) های حرکتی پایه به دست آوردا تأثیر قابل توجهی بر رشد مهارتهیدگی از طریق محدود کردن سن گروهبال

محیط را عامل  های پویانظریه سیستم .جا دادتوان در چارچوب نظریه سیستم های پویا را میپژوهش  آمده از این به دست

داند. این نظریه داللت بر آن دارد که عوامل مؤثر بر رشد حرکتی، شامل نیازهای ویژه های حرکتی میمؤثری در رشد مهارت

است و این عوامل در رشد  محیط)عوامل تجربه و یادگیری(تکلیف حرکتی در تبادل با فرد )عوامل زیست شناختی و وراثتی ( و 

مراه عوامل تکلیف، فرد ای اثر گذار است. چنین مدل تبادلی بر این نکته داللت دارد که سیستم های ههای حرکتی پایهتوانایی

رکتی و کفایت حرکتی تغییر توانند با افزایش کنترل حاند، بلکه به طور بالقوه نیز می تنها با یکدیگر تعامل داشتهو محیط ن

خالف دیدگاه بالیدگی است که تنها سیستم عصبی مرکزی را مسئول حرکت می داند و موده یا خود تغییر یابند. این برایجاد ن

نیز بر خالف دیدگاه پردازش اطالعات که یک عامل در مورد کلیه حرکات تصمیم گیری می کند. بر اساس نظریه سیستم های 

 .کلیه سیستم های فرد استز سیستم های بسیار پیچیده و هماهنگ تشکیل می شوند. رفتار حاصل عملکرد پویا، افراد ا

ههای معمهول   در مقایسهه بها فعالیهت    منتخب اسپارکی برنامهدومین فرضیه مورد پژوهش در مطالعه حاضر این بود که،  

 دارد. یرتاثهای حرکتی دستکاری کودکان کم بینا بر رشد مهارت مدرسه

ی هامهارتهای معمول مدرسه باعث بهبود یتفعالی منتخب اسپارک در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر نشان داد برنامه

های پویا، به علت داشتن فرصت یستمسحرکتی دستکاری کودکان کم بینا شده است. دلیل نتیجه بدست آمده با توجه به 

ی حرکتی را درپی ندارد، عوامل محیطی نقش تعیین هامهارتهای پویا بالیدگی به تنهایی رشد یستمستمرین است. مطابق 

شود. مرحله آمیز تقسیم میموفقیت یپیشرفت و ماهر شدن در یک رفتار به دو مرحلهدارند.  هامهارتی در رشد این اکننده
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تغییرات هماهنگی در پارامترهای بنابراین (. 02، 8) ه استهای یادگیرنداول سازماندهی و مرحله دوم کارآمدی در سیستم

های این بخش از پژوهش با نتایج . یافتهتواند باشدمختلف درون حرکات مجرد و مداوم به عنوان یک نتیجه از تمرین می

(، اوما و 0227) (، هارتمن و همکارن0228(، اپیر و همکاران )0202(، هوون و همکاران )0200مطالعات آموهان و همکاران )

های مداخله در زمینه افراد کم بینا و نابینا (، که به بررسی  نقش برنامه0220(، مکنزی و همکاران )0224همکاران )

های بنیادی در این گروه از کودکان را در پی دارد، همخوان های مداخله رشد مهارتپرداختند، به این نتیجه رسیدند که برنامه

(. همچنین تحقیق حاضر از نظر همخوانی در مورد برنامه منتخب اسپارک روی کودکان دارای اختالل 00، 00، 06 ،00است )

، 0(، همخوانی دارد )0089، اردستانی و همکاران )(0200) همکاران و شیخ(، 0200و سالم با تحقیقات کوثری و همکاران )

( که به بررسی تاثیر برنامه 0220پنچیلیا و همکاران ) یهمطالعهای این بخش از پژوهش با نتایج (. اما یافته09، 08، 00

های حرکتی درشت کودکان با اختالل بینایی پرداخت و به این نتایج دست یافت که مداخالت متشکل منتخب بر رشد مهارت

کودکان شد، و بر های دستکاری در این ی مهارتاز برنامه تفریحی ورزشی منجر به بهبود عملکرد پرتاب یکی از شش مولفه

همخوانی ندارد. شاید از دالیل تفاوت در نتایج تحقیق پنچلیا با تحقیق حاضر مربوط  (،02ی دیگر تاثیری نداشت )پنج مولفه

برنامه تفریحی  هفته 0ی مداخله در پژوهش پنچلیا شامل ی مداخله مورد استفاده باشد. مدت برنامهبه مدت اجرای برنامه

 هفته تمرین منتخب اسپارک با جنبه بازی و تفریح استفاده شد. 8تحقیق حاضر شامل  بود، اما درورزشی 

مرینی مناسب در اختیار فرصت ت قرار دادن  دلیلبه  اسپارک گرفت که برنامه تمرینیی توان این نتیجه ی این بحث ماز همه

محتوای آن با رشد  ای کهبرنامه از یک سو و داشتن بازی و تفریحاد با ایجهمچنین ، تجربی نسبت به گروه فعالیت معمول گروه

های حرکتی جابجایی هماهنگ بود، باعث بهبود مهارتهای حرکتی جابجایی گروه اسپارک نسبت به گروه فعالیت معمول مهارت

 در کودکان کم بینای شهرستان سنندج شد.

می شود پیشنهاد  کم بینامهارت های حرکتی درشت کودکان  بر بهبود اسپارکبا توجه به روشن شدن نقش برنامه حرکتی 

جهت استفاده از نتایج این تحقیق به  تمرینی را با هم مقایسه کرده و بهترین برنامه را معرفی کنند.نقش سایر برنامه های 

ای را برای ویژه کشور برنامه های تربیت بدنی هایپیش دبستانیصورت عملی، پیشنهاد می شود ادارات آموزش و پرورش و 

در کنار برنامه های آموزشی ارائه دهند تا این قشر آسیب پذیر جامعه از  کودکان کم بینای این ارتقاء سطح مهارت های حرکت

 .مند شوندواید این برنامه ها به خوبی بهرهف
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