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چکيده
هماهنگي ،طرحيابي بدن و اندامها در ارتباط با اشيا و رخدادهاي محيطي است .هدف از اين پژوهش ،بررسي لزوم اجراي
طرح طناورز در مدارس كشور بود و از آنجا كه يكي از مشكالت عمده در يادگيري نوشتن ،هماهنگي چشم و دست است ،تأثير
يك دوره تمرينات طنابزني بر هماهنگي چشم – دست در دانشآموزان پاية چهارم ابتدايي بررسي شد .پژوهش حاضر با گروه
آزمايش و گروه كنترل همراه با طرح پيشآزمون – پسآزمون روي دانشآموزان پاية چهارم ابتدايي در سال  9911 – 19در
شهرستان بهارستان تهران انجام گرفت .آزمودنيها  01دانش آموز پسر پاية چهارم ابتدايي بودند كه بهطور نمونهگيري مرحلهاي
انتخاب و به تعداد برابر به دو گروه تقسيم شدند .دانشآموزان گروه آزمايش به مدت  91هفته و هفتهاي  9جلسه به مدت 01
دقيقه برنامة منتخب طنابزني را اجرا كردند .براي ارزيابي مهارت هماهنگي چشم – دست ،از مجموعه آزمون وي – ينا در دو
نوبت پيشآزمون – پسآزمون استفاده شد .دادههاي حاصل پس از سنجش نرمال بودن بهوسيلة آزمون  K-Sبا استفاده از آزمون
آماري  tمستقل و وابسته در سطح معناداري  1/10تجزيهوتحليل شد .نتايج نشاندهندة پيشرفت معنادار در گروه آزمايش
( P = 1/44براي دست راست و  P = 1/111براي دست چپ) بود .همچنين بين ميانگين نمرة پسآزمون هماهنگي چشم – دست
در گروههاي آزمايش و كنترل تفاوت معناداري مشاهده شد ( .)P = 1/1111نتايج نشان داد كه برنامةتمريني طرح طناورز موجب
پيشرفت در هماهنگي چشم – دست شده است .ازاين رو اين تحقيق اجراي طرح طناورز را در مدارس كشور مفيد و ضروري مي-
داند.

واژههای کليدی
طنابزني ،هماهنگي چشم – دست ،دانشآموزان ،فعاليت بدني ،پسران.
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مقدمه
حركت ،ا ولين وسيلة بيان كودك و ارتباط وي با محيط پيرامون و يك نياز طبيعي زندگي است ،بهطوريكه
در انسان حركت قبل از تولد به صورت ساده و ابتدايي آغاز شده و طي روند رشد در تعامل با محيط پيچيده و
كاملتر ميشود (.)0
متأسفانه پيچيدگي جوامع مدرن اغلب از رشد بسياري از تواناييهاي ادراكي – حركتي ممانعت ميكند.
محيطي كه امروزه كودكان در آن رشد ميكنند ،به حدي پيچيده و خطرناك است كه آنان پيوسته از دست زدن
ممانعت شده و از موقعيتهايي كه مقدار زيادي از حركت و اطالعات ادراكي را در اختيار آنان ميگذارد ،بازداشته
ميشوند .همچنين امروزه محيط كودكان بسيار منفعالنه و بيتحرك است .بسياري از كودكان در شهرهاي
بزرگ ،برجهاي آپارتماني و مهدكودك هاي بسيار كوچك رشد كرده و محيط مدرسه ،آنان را تشويق يا وادار به
تالش براي يادگيري از طريق حركت نميكند .كودكان بسياري از تجاربي را كه ميبايست براي رشد تواناييهاي
حركتي خود داشته باشند ،از دست ميدهند .كودكاني كه وقت خود را صرف تماشاي تلويزيون يا بازي با
كامپيوتر ميكنند ،عادتهاي كمتحركي و منفعالنه را در خود توسعه ميدهند .فقدان تجارب حركتي متنوع،
تكرار و انطباق كه با تمرين همراه شود ،رشد حركتي را به تأخير مياندازد (.)91
در زمينة رشد حركتي ميتوان به دو ديدگاه باليدگي و سيستمهاي پويا اشاره كرد .ديدگاه باليدگي بهطور
خالصه بيان ميكند كه رشد حركتي ناشي از وراثت است و تحت تأثير محيط قرار نميگيرد (،99 ،90 ،90 ،91
 .)1در مقابل تلن و همكاران (ديدگاه سيستمهاي پويا) با آزمايشهايي كه روي رفلكس نوزادان انجام دادند ،به
اين نتيجه رسيدند كه محيط نيز در فرايند رشد نقش مهمي دارد (.)1 ،94 ،91
بهنظر اسميت 9عدم توجه به زمينه هاي رشد حركتي در كودكان موجب ناكامي آنها در اجراها در آينده
ميشود كه اين مسئله سبب دلسردي نوجوانان از اجراي فعاليتها خواهد شد ( .)90ازاينرو براي جبران اين
عامل بهناچار بايد به ورزش هايي روي آورد كه در محيطي محدود قابل اجرا بوده و توانايي جبران بيحركتي را
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داشته باشند .براي بررسي اين موضوع مهارت هماهنگي چشم – دست بررسي شد كه براساس تقسيمبندي بلوم
در حيطة ادراكي – حركتي قرار دارد.
تعاريف مختلفي از هماهنگي بيان شده است ،هماهنگي عبارت است از ادغام سيستم عصبي – عضالني كه
سبب ايجاد حركات صحيح ،ظريف و هماهنگ در حركات بدن ميشود ( .)94اما با استناد به تعريف تروي

9

( ،)9111هماهنگي يعني «طرحيابي بدن و اندامها در ارتباط با اشيا و رخدادهاي محيطي» .اين تعريف شامل دو
قسمت است كه توجه بيشتر به هريك اهميت دارد .همچنين اين تعريف مشخص ميكند كه هماهنگي ،موجب
درگيري الگوهاي حركات بدن يا اندام ميشود .الگوهاي معيني از حركات اندام ،فرد را قادر ميسازد كه نسبت به
انجام دادن الگوهاي ديگر ،بهتر به هدف برسد (.)0
بخش دوم تعريف ،بيانگر اين است كه الگوي حركت بدن ،مربوط به الگوي اشيا و رخدادهاي محيطي است.
دليل اهميت اين بخش آن است كه نياز به بررسي و مطالعة هماهنگي مهارت حركتي را دربارة موقعيتي كه
مهارت در آن اجرا شده است ،مشخص ميكند .ويژگيهاي شرايط محيطي ،بدن و اندامها را طوري براي عمل به
روش معين محدود مي كند تا رسيدن به هدف ميسر شود ،براي مثال انسان بايد براي راه رفتن در طول يك
مسير ،الگوهاي حركت بدن و اندام خود را با خصوصيات مسير تنظيم كند ( .)0بنا به تعريف ،رديابي عبارت است
از توانايي فرد در تعقيب نشانهها و اشيا همراه با هماهنگي حركت چشم ( .)91همچنين هماهنگي چشم و دست
عبارت است از توانايي فرد در تشخيص و انتخاب يك طرح يا شيء از اشياي پيرامون و هماهنگ كردن درك
بصري شيئي با حركات دست ( .)91از آنجا كه قابليتها ي باالي حركت و اجراي روان و زيباي مهارتهاي
حركتي پيچيده در نوجواني مستلزم رشد تواناييهاي حركتي در دوران كودكي است ( .)1 ،99اهميت يادگيري
حركات در دوران كودكي را دوچندان ميكند .يكي از بهترين مكانهايي كه زمينهاي مناسب براي يادگيري اين
مهارت ايجاد ميكند ،زنگ ورزش مدرسه است .توجه شود كه دو يا چند مهارت پايه و بنيادي ،مهارت ورزشي را
تشكيل ميدهد ( .)1باتوجه به عامل انتقال در يادگيري ،يعني يادگيري يك مهارت كه از تمرين و تجربة مهارت
ديگر بهدست ميآيد ( ،)4شايد بتوان گفت كه اگر مدارس براي همة كودكان برنامة تربيت بدني مناسبي داشته
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باشند ،ديگر اين كودكان نيازمند آموزشهاي ترميمي ويژه نخواهند بود ( .)9تبريزي در كتاب درمان اختالالت
ديكتهنويسي ميگويد :افزايش هماهنگي چشم – دست براي بهبود ديكته مفيد است (.)0
در مورد نقش فعاليت بدني بر بهبود هماهنگي حركات تحقيقات بسياري صورت گرفته است .از جملة آنها
ميتوان به تحقيق اميني ( )9911و بلياني ( )9911اشاره كرد كه نشان دادند فعاليت منتخب تمريني موجب
بهبود هماهنگي چشم – دست ميشود .اما باتوجه به تعداد زياد دانشآموزان ابتدايي و امكانات كم مدرسه
نميتوان هر نوع فعاليتي را كه به امكانات و منابع مالي زيادي نياز دارد به اجرا گذاشت .در واقع برنامة تمريني ما
بسيار محدود ميشود .يكي از ورزشهاي بسيار مفيد كه ميتوان با هزينهاي كم به اجرا گذاشت ،طنابزني است
(.)1
براساس تحقيقات انجامگرفته در آمريكا 91 ،دقيقه طنابزني برابر است با  91دقيقه دويدن با سرعت
متوسط  0/1مايل در ساعت .اگر فردي با وزن  901پوند 911 ،بار در هر دقيقه طناب بزند بدن او در هر دقيقه
 91كالري انرژي ميسوزاند (.)1 ،99
سازمان بينالمللي طنابزني و انجمن طنابزني كانادا در سال  9111ميالدي و فدراسيون جهاني طنابزني
در سال  9119تشكيل شد .اين رشته در ايران زير نظر فدراسيون ورزشهاي همگاني فعاليت ميكند .براساس
تعريف فدراسيون ورزشهاي همگاني ،طنابزني عبارت است از يك فعاليت بدني كامل و مفرح كه بهصورت
انفرادي ،دونفره و گروهي با استفاده از طنابهاي كوتاه و بلند بهصورت  1 ،9و چند طنابي انجام ميگيرد .اين
ورزش از گذشتههاي دور به عنوان يك بازي و تفريح بين سنين مختلف رواج داشت و ورزشكاران رشتههاي ديگر
نيز جهت چابكي و استقامت و هماهنگي عصب و عضله و تعادل و در نهايت آمادگي جسماني از اين رشته
استفاده ميكردند ( .)90در اين تحقيق منظور از طنابزني همان بازي انفرادي با يك طناب است كه به شكل-
هاي مختلف به اجرا درميآيد.
برخالف ديگر كشورهايي كه در زمينة تربيت بدني توسعه يافتهاند ،در مورد طنابزني و تأثير آن روي
هماهنگي چشم و دست در ايران مطالعات آكادميك انجام نگرفته است و از آنجا كه در برنامة جديد آموزشي
وزارت آموزش و پرورش طراحي با عنوان طرح طناورز براي مقطع چهارم ابتدايي اجباري شده است ،ضروري
بهنظر مي رسد براي برخورداري از پشتوانة علمي تأثير اين فعاليت بدني روي دانشآموزان سال چهارم ابتدايي و
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اهميت اجراي اين طرح و تأثير آن بر دانشآموزان بهخوبي بيان شود .همانطور كه پيش از اين به اهميت مقولة
هماهنگي اشاره شد ،حركت نقش اساسي در زندگي انسان دارد .بنابراين ضروري بهنظر ميرسد تا تأثير اين
فعاليت بدني روي هماهنگي دانشآموزان در مطالعات مختلف مشخص شود .يكي از هماهنگيهاي الزم براي
ايجاد حركات مناسب هماهنگي چشم – دست مانند طناببازي است .ازاينرو اين تحقيق سعي دارد به بررسي
علمي تأثير تمرينات طنابزني روي هماهنگي چشم – دست دانشآموزان مقطع چهارم ابتدايي كه مخاطبان
اصلي طرح طناورز است ،بپردازد.

روش تحقيق
اين تحقيق از نوع نيمهتجربي است و در دستة تحقيقات كاربردي قرار ميگيرد .پژوهش حاضر با دو گروه
آزمايش و كنترل همراه با طرح پيشآزمون – پس آزمون صورت گرفت.
جامعه و نمونة آماری

جامعة آماري تحقيق عبارتند از كلية دانشآموزان مقطع چهارم ابتدايي ( 991نفر) كه در سال تحصيلي 11
–  19در شهرستان بهارستان مشغول به تحصيل بودند و مشمول طرح طناروز شدند.
نمونة آماري تحقيق حاضر به وسيلة فرمول تعيين حجم نمونة كوكران و براساس اطالعات مقالة اسماعيلزاده
( )9و با اطمينان  11درصد شامل  01نفر است كه به روش نمونهگيري مرحلهاي از فهرست تهيهشده توسط
مسئوالن اداره بهعمل آمد و در دو گروه آزمايش ( )n = 91و كنترل ( )n = 91قرار گرفتند .شرايط ورود دانش-
آموزان به اين تحقيق داشتن سن  91سال و سالمت عمومي و نبود مشكل جسماني و رضايت آگاهانه بود كه از
طريق مصاحبه با بهداشتيار مدرسه و مطالعة پروندة پزشكي دانشآموزان در مدرسه حاصل آمد .شايان ذكر
است كه چپ دست يا راست دست بودن از شرايط ورود به تحقيق نبود ولي دست برتر دانشآموزان بهوسيلة
دستگاه وي پنا قبل از اجراي آزمون ثبت شد و نتايج آزمون براي هر دو دست بهصورت مجزا بهدست آمد.
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روش اجرا

براي جمعآوري اطالعات ابتدا از تمام آزمودنيها پيشآزمون هماهنگي چشم – دست با دستگاه وي ينا
بهعمل آمد ،سپس برنامة طنابزني روي گروه آزمايش به مدت  91هفته ،هفتهاي  9جلسه و هر جلسه به مدت
 01دقيقه به اجرا گذاشته شد كه مدت تمرين شامل  91دقيقه گرم كردن سپس تمرين اصلي شامل هشت بار
دو دقيقه طنابزني با فاصلههاي دو دقيقه استراحت بود و در پايان  91دقيقه برگشت به حالت اوليه بود،
درحاليكه گروه كنترل هيچ برنامة طنابزني انجام ندارند ( .)91برنامة طنابزني شامل پرش ساده ،مكث روي
پا ،زيگزاك ،پرش جفت جلو عقب ،پنجه – پنجه ،قيچي پا از جلو ،گام جاگينگ ،ضربدري ،پاشنه – پنجه و
گهواره بود (.)1
پس از پايان  91هفته تمرين طنابزني پسآزمون هماهنگي چشم – دست با دستگاه وي ينا از كلية نمونه-
ها بهعمل آمد.
فرايند اجرای آزمايش

براي سنجش هماهنگي چشم – دست از دستگاه وي ينا زيرآزمون  4كوششي با استفاده از اهرم كنترل
استفاده شد .در اين آزمون آزمودني با استفاده از دو اهرم كه در دو سمت و باالي صفحة كليد قرار داشت ،سعي
ميكرد دايرة قرمز رنگي را كه در صفحة نمايش مشاهده ميكرد ،حركت دهد تا به نقطة برسد و به محض
رسيدن به نقطة  ،Bمسير حركت نمايان ميشد .فرد با استفاده از دو اهرم كه اهرم سمت راست تنها در راستاي
باال و پايين و اهرم سمت چپ تنها در جهت راست و چپ حركت ميكرد ،ميبايست به نقطة ميرسيد ،بدون
اينكه با ديوارههاي مسير برخورد كند .به محض برخورد دايرة قرمز با ديوارهها صداي بوقي شنيده ميشد .اين
آزمون حداقل سه كوشش تمريني داشت كه در صورت اجراي بسيار بد ،اين تعداد بهطور خودكار افزايش
مييافت تا مهارت نسبي توسط فرد كسب شود .سپس پنج كوشش اصلي شروع ميشد تا دستگاه پيام خاتمة
آزمون را اعالم كند .در پايان دستگاه پس از اجراي آزم ون و اتمام آن ،نمرة افراد را براساس تعداد خطا و زمان
كل طيشده بيان ميكرد كه در اين تحقيق تعداد خطا متغير مالك در نظر گرفته شد.
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روشهاي آماري
براي توصيف دادهها ،ميانگين و انحراف معيار ،از آمار توصيفي استفاده شد .سپس از آزمون كلوموگرف –
اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع دادهها بهره گرفته شد و از آنجا كه توزيع دادهها طبيعي بود ،از آمار
استنباطي مربوطه (آزمون مستقل براي مقايسة گروههاي آزمايش و كنترل نسبت به هم و آزمون وابسته براي
مقايسة پيشآزمون و پسآزمون گروهها) در سطح معناداري  10درصد استفاده شد .از نرمافزار  SPSSنسخة 91
براي محاسبات آماري استفاده شد.

نتايج و يافتههای تحقيق
در تحقيق حاضر نمرة هماهنگي چشم – دست براي هر دو دست بهصورت مجزا در دو گروه آزمايش و
كنترل با پيشآزمون و پسآزمون تحليل شد .ابتدا از آزمون استفاده شد تا طبيعي بودن متغيرهاي وابسته در
مراحل مختلف تحقيق ارزيابي شوند .دادهها در مراحل پيشآزمون – پسآزمون تحقيق از توزيعي طبيعي
برخوردار بودند .بنابراين از آزمونهاي پارامتريك براي آزمون فرضيههاي تحقيق استفاده شد .به كمك آمار
استنباطي آزمون  tگروههاي مستقل و وابسته اختالف احتمالي بين گروههاي آزمودني «كنترل – آزمايش» و
«پيشآزمون – پسآزمون» بررسي شد.
جدول  – 2ميانگين و انحراف معيار نمرة آزمون هماهنگی چشم – دست دانشآموزان گروههای آزمايش و
کنترل در مراحل آزمون
گروه ها
نوع دست
دست راست

دست چپ

شاخص های

کنترل

آزمايش
ميانگين

انحراف معيار

پيشآزمون

91/99

2/23

93

پسآزمون

13/43

3/89

93

پيشآزمون

99/49

2/53

93

95/33

پسآزمون

13/83

2/49

93

95/99

آماری

تعداد

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

99/99

2/44

93

91/59

2/98

93

2/44

93

2/49

93
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در جدول  9ميانگين نمرة دانشآموزان ابتدايي براي اجراي هماهنگي چشم – دست دو گروه آزمايش و
كنترل براي هر دو دست راست و چپ نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده ميشود ،ميانگين پيشآزمون
و پسآزمون نمرة هماهنگي چشم – دست دانشآموزان گروه آزمايش برابر با  91/00و  11/41براي دست راست
و  90/49و  11/11براي دست چپ بود .درحاليكه ميانگين پيشآزمون و پسآزمون نمرة هماهنگي چشم –
دست دانشآموزان گروه كنترل بهترتيب برابر با  99/99و  91/19براي دست راست و  90/11و  90/99براي
دست چپ بود.
جدول  – 1جدول مستقل دو گروه آزمايش و کنترل برای هماهنگی چشم – دست در دست راست و چپ
مقدار F

درجات آزادی

سطح معنیداری

پيش آزمون

2/399

58

3/525

پس آزمون

5/342

58

3/344

پيش آزمون

2/539

58

3/828

پس آزمون

3/353

58

3/333

آزمون

درست راست

دست چپ

جدول  1نشان ميدهد كه تفاوت معناداري بين دو گروه آزمايش و كنترل در پيشآزمون هماهنگي چشم –
دست وجود نداشت (سطح معناداري  P = 1/190و  .)P = 1/191ازاينرو هر دو گروه از نظر امتياز هماهنگي
همگن هستند ،اما در پسآزمون هماهنگي چشم – دست براي هر دو دست بين دو گروه كنترل و آزمايش
تفاوت معناداري وجود دارد (در سطح معناداري  P= 1/144و .)P = 1/111
جدول  – 9جدول وابستة دو گروه آزمايش و کنترل برای هماهنگی چشم – دست
گروه
آزمايش
کنترل

درجات آزادی

سطح معنیداری

پيش آزمون -پس آزمون دست راست

13

3/3332

پيش آزمون – پس آزمون دست چپ

13

3/3332

پيش آزمون -پس آزمون دست راست

13

3/281

پيش آزمون – پس آزمون دست چپ

13

3/295
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جدول  9نشان ميدهد كه تفاوت معناداري بين پيشآزمون و پسآزمون در گروه آزمايش براي هر دو دست
وجود داشت (سطح معناداري  ، )P = 1/1119ولي تفاوت معناداري در گروه كنترل ديده نشد (سطح معناداري
 P = 1/911و  )P = 1/900كه نشاندهندة تأثير مثبت برنامة تمريني بر هماهنگي چشم – دست است.

بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر درك تأثير تمرين طنابزني بر رشد ادراكي – حركتي در بعد هماهنگي چشم –
دست بود .برا اين منظور هماهنگي چشم – دست در كودكان در دو گروه كنترل و آزمايش بهصورت پيشآزمون
– پس-آزمون مقايسه شد.
نتايج بررسيهاي پسآزمون نسبت به پيشآزمون گروهها نشان داد كه دانشآموزان گروه آزمايش بهطور
معناداري در هماهنگي چشم – دست براي هر دو دست راست و چپ پيشرفت داشتند ،درصورتيكه در
دانش آموزان گروه كنترل تفاوت معناداري مشاهده نشد .در مقايسة پيشآزمون گروه آزمايش نسبت به گروه
كنترل تفاوت معناداري مشاهده نشد كه نشاندهندة همگن بودن گروهها پيش از اجراي برنامة تمريني است .اما
در بررسي پسآزمون دو گروه تفاوت معناداري در گروهها بهدست آمده كه مقدار اين تفاوت در دست چپ بيشتر
از دست راست بود كه نشاندهندة تأثير برنامة تمريني بر هماهنگي چشم – دست در دانشآموزان است.
از آنجا كه بيشتر آزمودنيهاي اين تحقيق راست دست بودند ،دليل تأثير بيشتر روي دست چپ استفادة
كمتر از دست چپ در حالت عادي است .از آنجا كه در مراحل اولية يادگيري ،يادگيري بيشتري صورت ميگيرد
و با پيشرفت در يادگيري از سرعت يادگيري كاسته ميشود ،دست چپ نسبت به دست راست پيشرفت بيشتري
را نشان داده است (.)4
يافتههاي بهدستآمده از پژوهش حاضر نشان ميدهد كه تمرين يك مهارت ادراكي – حركتي سبب بهبود
مهارتهاي حركتي پايه و بنيادي كودكان شركتكننده در تحقيق ميشود .اين يافته با ديدگاه باليدگي در رشد
حركتي همراستا نيست .بهطور خالصه اين رويكرد بيان ميكند كه رشد حركتي ناشي از وراثت است و تحت
تدثير محيط قرار نميگيرد ( .)1 ،99 ،90 ،90 ،91در مقابل تلن و همكاران با آزمايشهايي كه روي رفلكس
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نوزادان انجام دادند ،به اين نتيجه رسيدند كه محيط نيز در فرايند رشد نقش مهمي دارد ( .)1 ،94 ،91بنابراين
نتايج بهدست آمده با نتايج ديدگاه باليدگي همراستا نبوده و با ديدگاه سيستمهاي پويا سازگار است ،زيرا براساس
اين ديدگاه عالوهبر وراثت ،محيط نيز در فرايند رشد نقش مهمي دارد ( .)90 ،90 ،91نتايج اين تحقيق با نظرية
انتقال نيز سازگار است ،زيرا براساس اين ديدگاه يادگيري يك مهارت از طريق تمرين و تجربة مهارت ديگر
بهدست ميآيد.
نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيق اميني كه در سال  9911به بررسي تأثير دو نوع برنامة تمريني منتخب
بر هماهنگي چشم و دست دانشآم وزان پسر پاية اول ابتدايي با كمك دستگاه ستاره و ترسيم آن در آينه
پرداخت ،همخواني دارد .وي به اين نتيجه رسيد كه برنامة تمريني منتخب ميداني و كالسي بر هماهنگي چشم
– دست كودكان در مقطع اول ابتدايي تأثير معناداري دارد ،و باتوجه به وجود گروه كنترل در تحقيق هر نوع
پيشرفت در هماهنگي را در نتيجة تأثير برنامة تمريني كالسي يا ميداني دانست ( ،)0همچنين با نتايج تحقيق
بلياني كه در سال  9911انجام گرفت ،همخواني دارد ( .)1ايشان در تحقيق خود به بررسي تدثير فعاليت بدني
منتخب بر تواناييهاي ادراكي – حركتي در دانشآموزان پاية اول پرداخت كه براي اين منظور از آزمون لينكن –
اوزرتسكي استفاده كرد و نشان داد كه فعاليت منتخب تمريني تأثير معناداري بر تواناييهاي ادراكي – حركتي از
جمله هماهنگي دانشآموزان پاية اول ابتدايي دارد .گيان و همكاران در سال  1111نشان دادند كه برنامة
تمريني ميتواند موجب افزايش هماهنگي چشم – دست دانشآموزان مقطع دبيرستان شود .اين تحقيق نيز
مي تواند اهميت وجود يك برنامة تمريني را در ساعت ورزش در كلية مقاطع نشان دهد .اودرمن و همكاران در
سال  1114نشان دادند كه يك دوره برنامة تمريني ميتواند تأثير معناداري بر هماهنگي چشم – دست
دانشآموزان پاية دوم ابتدايي داشته باشد .به اين ترتيب برنامة تمريني طنابزني را ميتوان در ارتقاي سطح
هماهنگي چشم – دست دانشآموزان در مقطع چهارم ابتدايي مفيد دانست .همچنين اجراي طرح طناورز از اين
ديدگاه مفيد است.
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