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           چکیده
 یابي برتحرک و جهت شدف پژوهش حاضر، بررسي تأثیر آموزه

 13تعداد  حرکتي کودکان با آسیب بینایي بود.هاي مهارت
نفر گروه  95نفر گروه کنترل و  95) آموز پسر با آسیب بینایيدانش

سال از مدرسه شهید محبي تهران  99تا  7دامنه سني  درآزمایش( 
کنندگان بر اساس عملکرد شرکت به صورت هدفمند انتخاب شدند. 

کلن ازرتسکي انجام حرکتي که به وسیله آزمون رشد حرکتي لین
هاي آزمایش و کنترل به صورت تصادفي همسان و در گروه ،گرفت

جلسه  03گماشته شدند. گروه آزمایش در برنامه آموزشي به مدت 
هاي روزمره به فعالیت اي شرکت کردند و گروه کنترلیقهدق 95

 کنندگان به شکل  آوري اطالعات براي کل شرکتجمع پرداختند.
آزمون و پیگیري انجام گرفت. به منظور مقایسه دو پس ،آزمونپیش
متغیره استفاده گردید.  از مدل آماري تحلیل کواریانس چند ،گروه

نتایج حاصل تفاوت معناداري را در گروه آزمایش در مقایسه با گروه 
حرکات درشت( نشان دادند (هاي حرکتيمهارت کنترل در

(339/3P<بنابراین .)، امه آموزشي تحرک و توان گفت برنمي
هاي حرکتي تواند برنامه مناسبي جهت افزایش مهارتیابي ميجهت

 درکودکان با آسیب بینایي باشد.

آسیب  ،هاي حرکتيمهارت ،یابيتحرک و جهت: های کلیدیواژه

 کودکان ،بینایي

 
Abstract 
The purpose of the present study was to investigate 

the effectiveness of mobility and orientation 
training on the motor skills of children with visual 
impairment. 30 male students with visual 
impairment (15 subjects in control group and 15 

subjects in experimental group) with age ranging 
from 7 to 11 years from Shahid Mohebbi School in 
Tehran were selected.  The participants were and 
randomly assigned to experimental and control 

groups according to motor performance that was 
performed by Oseretsky Lincoln motor 
development test. The experimental group 

participated in a training program for 20 sessions of 
45 minute and the control group performed their 
daily activities. Data collection was carried out for 
all participants in the form of pre-test, post-test and 

follow-up. In order to compare the two groups, the 
statistical model of multivariate analysis of 
covariance was used. The results showed a 
significant difference in the experimental group 

compared with the control group in terms of motor 
skills (P<0/001). Thus, it can be said that the 
training program of mobility and orientation can be 

useful to improve the motor skills of children with 
visual impairment. 
Keywords: mobility and orientation, motor skills, 
visual impairment, children 
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                    مقدمه
از  .گذارد)بینایي کاهش یافته یا نابینایي کامل( روي تمام ابعاد رشدي کودک تأثیر مي يآسیب بینای

کارکردهاي  ،تعادل ،هاي اولیه رشد مانند هوشیاريکه سیستم بینایي در ایجاد بسیاري از جنبهاجآن
بنابراین کودکان مبتال به آسیب  ،زبان و یادگیري نقش دارد ،مفاهیم فضایي ،حرکتي ظریف و درشت

معرض خطر هستند )بوکینگ هام  شناختي درذهني و روان  -جدي بینایي و نابینا به لحاظ تحول حرکتي
وقتي  .آورد(. سیستم بینایي بیشترین اطالعات را براي ما در طول زندگي فراهم مي0331 ،و همکاران

شود. توانایي شخص براي بدست آوردن اطالعات در مورد محیط کم مي ،ي شخص دچار آسیب استبینای
طور کاهش تحرک براي کسي که به  .ها حرکت امن و مؤثر در محیط یا تحرک استیکي از این توانایي

بیشتر واضح است و اشخاص با آسیب بینایي مشکالت بیشتري در کاربرد تحرک نسبت  ،ل نابیناستامک
به اشخاص با دید طبیعي دارند. حرکت مستقل یک هدف مهم است که بشر هر روز زندگي به آن نیاز  

(. 0399این نوعي چالش است )لیو و همکاران،  ،دارد و براي افرادي که دچار آسیب بینایي  هستند
تماد به نفس و شخص با آسیب بینایي نیاز به حرکت دارد تا خود را در جهان بیابد و به باالترین سطح اع

استقالل براي مشارکت در زندگي روزمره دست یابد، این در حالي است که رشد حرکتي در این کودکان 
هاي حرکتي (. ایجاد تأخیر در مهارت0390گیرد )چین چن، باشد و به کندي صورت ميدچار تأخیر مي

ي اجازه دهد تا هماهنگي حرکتي ناشي از این واقعیت است که ادراک کافي که به نوزادان با آسیب بینای
 اند(. نتایج نشان داده0399همکاران،  دیداري و کنترل حرکتي را جایگزین کنند، وجود ندارد )ریمر و –

نظر از سن و جنس در مقایسه با کودکان بینا  که عملکرد فیزیکي کلي در کودکان با آسیب بینایي صرف
افراد با آسیب بینایي به سطح باالتري از عملکرد فیزیکي تر است و این مشکل بزرگي است، زیرا پایین

شخص قادر به پاسخ  ،یین باشدهاي روزانه نیاز دارند. اگر سطح عملکرد فیزیکي پابراي اجراي فعالیت
هاي فیزیکي و اجتناب از فعالیت و نگريهاي مخرب، درونودکان احساسنخواهد بود و در این ک درست

دهند که آموزش اضافي و (. مطالعات نشان مي0399اجتماعي ظاهر خواهد شد )گرگوال و همکاران، 
هاي آموزشي، سطح هاي حرکتي خواهد داشت و تکنیکتمرین، تأثیر قاطع در بدست آوردن توانایي

برد ها را باال ميو کیفیت زندگي آن دهدهاي حرکتي کودکان با آسیب بینایي را افزایش ميمهارت
ها هستند که به اي از این تکنیکیابي مجموعه(. تحرک و جهت0391)البودزکي و تاسیمسکي، 

شان حرکت ایمن و دهند با شناخت محل و جهت مسیر در محیطاشخاص با آسیب بینایي اجازه مي
کودکان با آسیب بینایي افزایش  تقالل را درپذیري و اسکارآمد داشته باشند و به طور معناداري انعطاف

 (.0395دهد )هاگنر، مي
 هاگنر .اندهاي حرکتي نشان دادهمهارتیابي را بر اثربخشي آموزش تحرک و جهت تحقیقات مختلف     

اي به این نتیجه رسید که افراد با آسیب بینایي در معرض خطرهاي خاص رفت و طي مطالعه )0395(



 با ... هاي حرکتي کودکانیابي بر مهارتبررسي اثربخشي آموزش تحرک و جهت

951 

 

اي مانند هاي مقابلهها و شیوهتواند از طریق کسب مهارتهستند که این خطرات مي هاآمد در جاده
عنوان بهبود  ( طي تحقیقي با0399ر و همکاران )یابي کاهش یابند. ریمآموزش تحرک و جهت

جلسه به  90ها طي هاي حرکتي ظریف در کودکان با آسیب بینایي، از طریق آموزش این مهارتمهارت
( براي Manuvisکودک با آسیب بینایي و ارزیابي از طریق کتاب راهنما ) 00بر روي  هفته 6مدت 

هاي حرکتي ظریف کودکان سال با آسیب بینایي به این نتیجه دست یافتند که مهارت 90تا  6کودکان 
اي به این نتیجه مطالعهدر  (0393) ها افزایش یافت. بروکابعد از آموزش باال رفت و سرعت عمل آن

پذیري و استقالل را در کودکان با آسیب یابي به طور معنادار انعطافهاي تحرک و جهترسید که تکنیک
و  چین چن و (0395و همکاران ) دهد. الهووها را  افزایش ميبرد و رفتارهاي حرکتي آنبینایي باال مي

یابي هاي تحرک و جهتهاي خود به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت( در پژوهش0399ینلینب )
ما در این پژوهش بر آن هستیم که جهت دهد. هاي حرکتي افراد با آسیب بینایي را افزایش ميمهارت
ستفاده کنیم که یابي اي از برنامه آموزش تحرک و جهتیحرکتي کودکان با آسیب بینا هايمهارتارتقاء 

در بر گیرد و از  ،تحرک را که بر جنبه فیزیکي نیز تأکید دارد ،یابيعالوه بر جنبه ذهني که مربوط به جهت
 .تر باشدتر و کاربرديگسترده  ،شودبرنامه آموزشي که در مدارس به صورت روتین اجرا مي

 

 روش 
آزمون است که با هدف تعیین تأثیر پس -آزموناین پژوهش یک مطالعه نیمه تجربي با طرح پیش

 هاي حرکتي کودکان با آسیب بینایي انجام گرفت.یابي بر مهارتآموزش تحرک و جهت
سال با آسیب بینایي در مرکز استثنایي  99تا  7جامعه آماري شامل تمامي کودکان : گیريجامعه و نمونه

گیري در دسترس و مبتني بر هدف استفاده هدر این مطالعه از روش نمون بودند. شهید محبي شهر تهران
( براي هر 9137هاي مورد مطالعه در این پژوهش مشابه مطالعات پیشین )افروز و همکاران، شد. نمونه

سال با آسیب بینایي انتخاب شدند، که با در نظر  7 -99نفر ازکودکان  سن  13نفر و در مجموع  95گروه 
هاي هاي آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مالکطور تصادفي در گروهگرفتن معیارهاي ورود و خروج و به 
کسب  3 -9 آزمون از هر آیتم آزمون لینکن ازرتسکي نمره حداقلورود شامل؛ کودکاني که در پیش

( درج شده در پرونده کودک، کودکان با 13-993سال، داراي هوش طبیعي ) 99تا  7نمایند، دامنه سني 
 هاي حسي دیگرهاي خروج شامل؛ وجود اختاللج شده در پرونده کودک. مالکآسیب بینایي عمیق، در

)شنوایي، المسه( یا وجود معلولیت جسمي، شرکت در برنامه مشابه با برنامه آموزشي به کار رفته در 
جلسه(. سپس با رعایت مالحظات اخالقي و بیان  0پژوهش حاضر، غیبت در جلسات آموزشي )بیش از 

ها، رضایت نامه کتبي از والدین و سازي والدین و مربیان و کسب اجازه از آنبا آگاهاهداف پژوهش، 
آموزان اطمینان داده شد هر وقت آموزان براي شرکت در این پژوهش اخذ شد. همچنین به دانشدانش
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توانند از پژوهش خارج شوند، نسبت به شرکت در این پژوهش هیچ اصرار و اجباري که بخواهند، مي
نتایج بدست آمده با کسب رضایت از  و ست، نام و هویت و اطالعات افراد محرمانه باقي خواهد ماندنی

 تک تک افراد گروه در اختیار افراد و نهادها قرار خواهد گرفت.

 ابزار 
در این پژوهش است. این  شده کار بردههب هاياز جمله ابزار 9ازرتسکي –مقیاس رشد حرکتي لینکن 

سال طراحي شده است و به صورت  99تا  5مقیاس به منظور ارزیابي توانایي حرکتي کودکان سنین  
خرده مقیاس شامل:  6ماده در 16ساعت وقت الزم دارد و داراي یک و نیم  شود و حدودانفرادي اجرا مي

ویا، سرعت حرکتي، حرکات ارادي هماهنگي عمومي ایستا، هماهنگي عمومي پویا، هماهنگي دستي پ
، 9119باشد )قاسمي کهریزسنگي و همکاران، نامتقارن مي -متقارن، حرکات ارادي ناهمزمان -همزمان

شود. اعتبار این آزمون با استفاده گذاري ميهاي این مقیاس از صفر تا سه نمرهآزمونخرده .(9136فرید، 
ست آمده است )یوسفیان، بد درصد 67ن روایي این آزموآورد شده و بردرصد  33از روش بازآزمایي 

9119.) 

 روش اجرا
هدف از این برنامه ارتقاء  .یابي استفاده شدجهت آموزش گروه مداخله از برنامه آموزش تحرک و جهت

یابي فنون جهت"هاي حرکتي در کودکان با آسیب بینایي بود. این برنامه  برگرفته شده از  کتاب مهارت
)پوناني و راول،  ""Visual impairment hand book(، کتاب 9133)هیل و پاندر، "و حرکت

(. پس از 0333بود )چیدل،  "یابي در مدارس عموميبرنامه تحرک و جهت" با عنوان و پژوهش (0333
آزمون تست ، به منظور پیشهاي ورود و خروجها بر اساس پرونده تحصیلي و مالکانتخاب آزمودني

ها به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند و سپس  آزمودني .ازرتسکي را براي آنها اجرا کردیملینکن 
جلسه توسط مربي ورزش  1اي اي هفتهدقیقه 95جلسه  03برنامه آموزشي روي گروه آزمایش در 

بر روي دو آزمون مجددا نابینایان اجرا  شد. پس از اتمام جلسه آخر آزمون لینکن ازرتسکي به عنوان پس
ماه پس از اجراي پژوهش براي اطمینان از پایدار ماندن تأثیر آموزش، مجدداً آزمون  0شد. گروه اجرا 

در بررسي نتایج پژوهش، جهت بررسي طبیعي بودن توزیع  ها اجرا شد.ذکرشده جهت پیگیري براي آن
آزمون لوین و براي معنادار  از هامگني واریانس گروهاسمیرنف، براي ه -ها از آزمون کولموگروفداده

 ها از تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده گردید.بودن یا نبودن فرضیه
 

                                                           

9 . Linklon oseresky motor development scale 
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 محتواي جلسات آموزشي به شرح زیر بود:

 یابيآشنایي با مفاهیم جهت -جلسه اول: آموزش در مورد شناخت بدن و تربیت شنوایي
. از جمله آشنایي با "تربیت شنوایي کودکشناخت بدن و "آموزش در مورد  :جلسه دوم، سوم و چهارم

 هاي مختلف بدن، تشخیص محل اشیا از روي انعکاس صوتينحوه کارکرد قسمت
سازي و توضیح در مورد اثرات منفي تنش عضالني روي جلسه پنجم و ششم: آموزش مهارت آرمیده

 هاي حرکتيمهارت
 ا تمرین بدنيجلسه هفتم و هشتم: چگونگي استفاده از تمرین ذهني توام ب

 ها و توانایي اجراي آنهادرک مفهوم چرخش -هاي جغرافیایيدهم، یازدهم: آشنایي با جهت جلسه نهم،
 جلسه دوازدهم و سیزدهم: چگونگي استفاده از راهنماي بینا

 پانزدهم و شانزدهم: آموزش حفاظت از خود ،جلسه چهاردهم
 وط به استفاده از عصاهاي مربهفدهم، هجدهم، نوزدهم: آموزش مهارت جلسه

 آزمونجلسه بیستم: مرور تمرینات قبلي و پس

 

 هایافته

 سال بودند 99تا  7و دامنه سني  06/1±07/9با آسیب بینایي با میانگین سني  پسر 13گروه نمونه شامل 
معلوم که همگي در سطح آسیب بینایي عمیق قرار داشتند. از طریق مصاحبه با والدین و مسئولین مدرسه 

ها از آموزان از نظر اقتصادي در سطح نزدیک به متوسط قرار دارند و سواد آنشد که والدین این دانش
میانگین   ،دهدنشان مي 9طور که جدول سطح تحصیالت ابتدایي تا تحصیالت آکادمي متغیر است. همان

ه از مقایسه نمره کلي آزمون تفاوتي ندارد. نتایج به دست آمدهاي آزمایش و کنترل در پیشگروه
آزمون حاکي از دو گروه با کنترل کردن اثر پیش آزمون و پیگیري درهاي حرکتي در مرحله پسمهارت

یابي، نمره کلي کودکاني که در گروه این است که پس از شرکت در جلسات آموزش تحرک و جهت
افزایش معناداري  ،ه بودندهایي که در گروه کنترل جایگزین شدآزمایش شرکت داشتند، نسبت به آن

 ،. بنابراین0 آزمون حفظ کنند، جدول اند این افزایش را دو ماه پس از( و توانسته>339/3Pداشته است )

تواند به یابي ميجلسه تمرین تحرک و جهت 03با توجه به اندازه اثر مشاهده شده، به احتمال زیاد انجام 
هاي حرکتي در کودکان با آسیب بینایي شود. قابل ذکر است، نتایج طور چشمگیري سبب افزایش مهارت

مال بودن توزیع هاي نمرات متغیرهاي پژوهش و نرآزمون لوین در مورد پیش فرض همگني واریانس
هاي نمرات دو گروه در متغیرهاي پژوهش تأیید نمرات بررسي شد و فرض صفر براي تساوي واریانس

پیش فرض نرمال بودن  ها برقرار است. همچنیني واریانسپیش فرض همگن  گردید. به عبارت دیگر
 توزیع نمرات نیز تأیید گردید.
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 آزمون و پیگیری آزمون، پسکتی در مراحل پیشهای حرمقایسه میانگین نمره مهارت -1جدول 

 در گروه آزمایش و کنترل

 گروه آزمونپیش آزمونپس پیگیری 

 متغیر پژوهش

 انحراف معیار(±میانگین ) انحراف معیار( ±میانگین ) انحراف معیار(±میانگین )

-مهارت آزمایش 99/5±51/57 60/6±51/77 33/71±96/6

هاي 
 يحرکت

 کنترل 51/57±59/9 66/51±93/5 93/63±31/9

P≤0/01                        

 

 دو گروه گیری درآزمون  و پیهای حرکتی در مرحله پسمقایسه نمره مهارت -2 جدول

 آزمونبا کنترل کردن اثر پیش 

 آزمون درجه آزادی سطح معناداری ضریب اثر توان آماری
 آزمونپس 64/012 000/. 744. 1/000

 گیريپي 30/265 000/. 579. 999/.

 
 گیرینتیجه بحث و

هاي حرکتي کودکان با آسیب یابي بر مهارتهدف کلي بررسي آموزش تحرک و جهت در پژوهش حاضر
جلسه آموزش نتایج نشان داد که تفاوت  03دار ارائه شد. بعد از بینایي بود که به صورت فرضیه جهت

آموزان گروه کنترل آموزان گروه آزمایش نسبت به دانشحرکتي دانشهاي داري در نمرات مهارتمعني
هاي یابي در افزایش میزان مهارتآزمون وجود دارد که نشانگر تاثیر مثبت آموزش تحرک و جهتدر پس

شود. عالوه بر این (، بنابراین فرضیه پژوهش تأیید ميP<339/3حرکتي کودکان با آسیب بینایي است )
نتایج حاصل از مطالعه پیگیري نشان داد که تأثیر ایجاد شده بر گروه آزمایش در افزایش میزان مهارت 

(، بروکا 0335)نتایج این پژوهش با مطالعات بالشوا  .پس از آموزش نیز ادامه داشته استحرکتي دو ماه 
توان گفت کودکان با آسیب بینایي در در تبیین این یافته مي باشد.خوان ميهم (0395هاگنر ) و (0393)

هستند. ترس از صدمات ناشي از تصادم با اجسام، نگراني از حرکت  هاي حرکتي دچار تأخیرانجام مهارت
وب ها محسآن رد هاي حرکتيانگیزگي حرکتي از عوامل محدودکننده مهارتبه سوي اجسام ناآشنا و بي

(. یکي از این 0399د و لذا در این زمینه نیازمند یک برنامه آموزشي هستند )لیو و همکاران، شومي
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کند که این این برنامه بازخوردهاي حسي مختلف ایجاد مي .یابي استها، برنامه تحرک و جهتبرنامه
و را در جهت کسب بازخوردها باعث باال رفتن آگاهي افراد و یکپارچگي حواس گوناگون وي شده و ا

هاي حرکتي ساده، تمرین در (. در مهارت9111دهد )پارسایي، هاي ذهني و عملکردي یاري ميتوانایي
بهتر است از تمرینات ذهني و   ،اما وقتي پیچیدگي مهارت بیشتر شود ،تمریني استهر شکلي بهتر از بي

( طي پژوهشي به 9137) افروز و همکاران(. 0336و فرایدین،  رسون)ال شودطور توامان استفاده هبدني ب
معناداري  به طور ،آموزان نابینایي که آموزش تمرین ذهني دریافت کرده بودندکه دانش این نتیجه رسیدند

هاي حرکتي نمره باالتري نسبت به آن دسته که آموزش ندیده بودند، بدست آوردند. ریمر و در مهارت
هاي حرکتي ظریف در کودکان با آسیب بینایي، از بهبود مهارت( طي تحقیقي با عنوان 0399همکاران )

کودک با آسیب بینایي به این  00هفته بر روي  6جلسه به مدت  90ها طي طریق آموزش این مهارت
ها هاي حرکتي ظریف کودکان بعد از آموزش باال رفت و سرعت عمل آننتیجه دست یافتند که مهارت
( طي پژوهشي با عنوان تحرک، ایمني و تجارب عابران پیاده نابینا و 0399) افزایش یافت. لیو و همکاران

هاي تحرک و جهت یابي و سنجش از طریق پرسشنامه کم بینا در استرالیا  با استفاده از آموزش مهارت
و از  هاي حرکتي توسعه یافتنددر مهارت ،اندها داشتهنشان دادند افرادي که تجارب مثبت در این برنامه

هاي تحرک ها و الگوهاي پیچیده تعامل با محیط زیست آگاهي بیشتري کسب کردند و مهارتزیرساخت
 .شان افزایش یافتو جابجایي

 

 گیرینتیجه
هاي حرکتي یابي بر بهبود مهارتنتایج  این تحقیق نشان داد که استفاده از برنامه تحرک و جهت

مطالعات پیشین شرکت در تمرینات بدني براي کودکان با کودکان با آسیب بینایي تاثیر دارد و طبق 
به  ،شودهاي حرکتي و تعادل ميآسیب بینایي داراي اهمیت است و عالوه بر اینکه باعث بهبود مهارت

تواند باعث رشد و توسعه تصور بدني، آگاهي فضایي، تحرک و جهت عنوان یک شیوه توانبخشي مي
د کنترل بدن و افزایش ارتباطات اجتماعي در کودکان با آسیب یابي، افزایش ظرفیت جسماني، بهبو

بینایي شود و زیربنایي براي سالمتي مطلوب فراهم کند؛ بنابراین این پژوهش بر اهمیت برخورداري و 
 کند.کسب زندگي فعال در کودکان با آسیب بینایي تأکید مي

 سپاسگزاری
مسئولین محترم مدرسه شهید محبي استان تهران که کننده در این پژوهش و از کلیه کودکان شرکت

 گردد.همکاري الزم را در انجام این پژوهش داشتند، تشکر و قدرداني مي
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