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 چکیده

ممکن  که شودمانع از دیدن بهنجار فرد مینقص در این حواس  رود، می شمار به انسان حواس پنجگانه ترین مهم از یکی بینایی

 نور، تیره و یا خارج از مرکز بینایی ببینند.ست محرکات را کماین افراد ممکن ا باشد. همراه ایثانویه و اولیه مشکالت و با عوارض

 بینایی، دهند که به دنبال ضایعهکودکان با اختالل بینایی و نابینا طیف قابل توجهی از دانش آموزان را در مدارس تشکیل می

 این در اغلب تربیت بدنی مربیان که آنجا هستند. از عقب حرکتی هایمهارت در و بدنی فعالیت در مشارکت در این افراد غالباً

 هایبرنامه و آموزان نابینا اختالالت دانش به کامل توجه و دقیق کنند، بنابراین، شناخت می گزارش را ییهاچالش زمینه

 برای اساسی راهکارهای برخی ارائه مقاله این از هدف است. برخوردار ایویژه اهمیت مناسب برای این کودکان از آموزشی

 رعایت بدنی تربیت برای را ملی های استاندارد تا بتوانند است بدن عمومی آموزش در بینایی اختالالت دارای کودکان اندنگنج

  .کنید جامعه پیشرفت در خودمختاری و کامل مشارکت سمت به و کنند

 های یادگیریکودکان با اختالل بینایی، ورزش، مهارت کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 مقدمه

 این دانش آموزان که است داده نشان تحقیقات .دارند وجود بینایی اختالالت با کودک 61000 از بیش دولتی ارسمد در امروز

 ( وAugestad and Jiang, 2015; Haegele and Porretta, 2015; Lieberman et al., 2010) بدنی فعالیت در مشارکت در غالباً

 ,.Brian et al., 2016; Haegele et al., 2015; Haibach et al., 2014;  Wagner et alهستند ) عقب حرکتی هایمهارت در

 هاجمعیت دشوارترین از یکی را بینایی اختالالت دارای کودکان تربیت بدنی، مربیان که است داده نشان اخیر تحقیقات .(2013

 تمریناتد ورزشی هایبرنامه در آموزان دانش این این، بر عالوه .(Lirgg et al., 2017دانند )می تمرینات بدنی عمومی آموزش برای

 که است این واقعیت  .(,Perkins et al., 2013کنند )می تجربه بدنی فعالیت برای را شماریبی موانع مدرسه محیط از خارج در

 همساالن از هترب یا یکسان طور به توانندمی مساوی، تشویق و فرصت داشتن صورت در هستند، بینایی نقص دارای که کودکانی



 دوندگان از سریعتر را 1500 بینایی، دور اختالالت با دونده چهار برزیل، ریودوژانیرو، در 2016 پارالمپیک در .کنند عمل خود

 ایجاد محیطی باالیی و مربیان تربیت بدنی، فرصت آموزگاران که است ممکن درصورتی تنها امر این .گذاشتند سر پشت المپیک

 راهکارهای برخی ارائه مقاله این از هدف کنند، می گزارش را ییهاچالش زمینه این در اغلب تربیت بدنی مربیان که آنجا از .کنند

 را ملی استانداردهای بتوانند تا است تمرینات بدنی عمومی آموزش در بینایی اختالالت دارای کودکان گنجاندن برای اساسی

  .کنید پیشرفت جامعه در خودمختاری و کامل کتمشار سمت به و کنند رعایت بدنی تربیت برای

 هستند؟ کسانی چه بینایی اختالالت دارای کودکان

 در حتی که دارد اشاره بینایی کاهش به نابینایی، جمله از بینایی، نقص" ،(2004) معلولیت دارای افراد آموزش قانون طبق

 Lieberman etاست ) نابینایی و کم بینایی شامل اصطالح نای .گذاردمی منفی تأثیر کودک آموزشی عملکرد بر اصالح، صورت

al., 2019). گونه نوری، هیچ هاآن از برخی. شوندمی روبرو بینایی هایتوانایی از وسیعی طیف با کودکان با تربیت بدنی مربیان 

 است ممکن برخی. دارد آن زمینه از متفاوت رنگی که ببینند را وسایلی بتوانند است ممکن برخی. بینندنمی رنگی را یا سایه

 با کوچک هایتوپ دیدن به قادر اما ببینند را مسیر یک اطراف در دویدن بتوانند است ممکن برخی و. ببینند را بزرگ ابعاد

 بینایی اختالل مادرزادی، مطلق، نابینایی: از عبارتند مربیان آشنایی برای اصطالحات و واژگان از برخی  .نیستند سریع سرعت

 کسی توان گفت، نابینانورگریزی. به طور کلی می میدان، دادن دست از حدت، دادن دست از پیشرونده، بینایی افت اکتسابی،

 200/20یک چشم و یا هر دو چشم  در ... و عینک مانند پزشکی چشم امکانات از برخورداری رغم علی او بینایی میزان که است

 20 در باشد قادر نابینا فرد فوق تعریف دید با قدمی  200در توان می عادی چشم با که را چه آن دیگر عبارت یا کمتر باشد. به

 مدارس معمولی کتب از استفاده به قادر نقص بینایی علت به که آموزانی دانش از بسیاری واقع در ببیند. نزدیکتر یا قدمی

 نقص دارای که افرادی از ینایی برخوردارند. گروهیقدرت ب از حدودی تا گردند می محسوب نابینا آموزشی نظر از و نیستند

 شوند. البته می محسوب بینا نیمه افراد جزو کمتر است 70/20بیشتر و از  200/20از   ها آن دید میزان اما هستند، بینایی

 هایبرنامه از مندیبهره یمینهز در نابینا افراد برای و بینایی از مندیبهره حداکثر نظر از مختلف هایتوانایی بینا نیمه افراد برای

  شود.می دیده تدارک خاصی آموزشی وسایل

 آورده شده است.  مطرح است، بینایی اختالل بحث در که دیگر مفید اصطالحات برخی 1 در جدول

 عاتدانش آموز به آن اطال است ممکن زیرا بدانند، بینایی اختالل علت یا زمینه پیش درباره کمی باید همچنین مربیان

 ثانویه شرایط با هاشناسی از آسیب برخی .دهد قرار هاآن اختیار و مربی باید در نیاز داشته باشد، بینایی مربوط به اختالل ثانویه

 دلیل )زالی( به آلبینیسم مثال، عنوان به .باشد داشته بدنی تربیت محیط با بیشتر سازگاری به نیاز است ممکن که است مرتبط

( برندمی رنج نیز بینایی اختالل از نتیجه در که) آلبینیسم به مبتال آموزان دانش و شودمی ایجاد پوست در هرنگدان وجود عدم

 آسیب یا مغزی فلج مانند دیگر های معلولیت اثر در غالباً قشر بینایی نقص .دارند آفتاب در پوست از محافظت به اضافی نیاز

 به مبتال افراد معلم با تربیت بدنی معلم .باشد همراه سازگاری نیازهای ایرس با است ممکن که شود می ایجاد مغزی دیدگی

  .کند تعیین را بدنی تربیت برای مصرف منع موارد هرگونه تا گرفت خواهد تماس والدین و( TVI) اختالل بینایی
 

 بینایی اختالل مورد در بحث برای مفید اصطالحات. 1 جدول

 تولد از دبینایی بع رفتن بین از  اکتسابی

 .دارد اشاره بینایی وضوح کاهش به حدت کاهش. بینایی وضوح دقت

 در مشکل) استرابیسم و نستاگموس فتوفوبیا، بینایی، حدت کاهش با. چشم و مو پوست، در رنگدانه وجود عدم آلبینیسم )زالی(
 شودمی مشخص( چشم حرکات هماهنگی

 دارد وجود تولد بدو از که بینایی دادن دست از مادرزادی

 مغز بینایی قشر به آسیب دلیل به بصری اطالعات مشکل در پردازش مغز قشر بینایی نقص

( کور نقاط) اسکاتوم یا محیطی دید کاهش مرکزی، دید کاهش به معمول طور به میدان دادن دست از. دید منطقه میدان

 .دارد اشاره

 .است درجه 20 از کمتر میدان دید یا کمتر، یا 200/20 انداز چشم است کور قانونی نظر از

 .غیره و است شب یا روز اگر است، خاموش یا روشن چراغ اینکه بیان برای کافی دید نور ادراک



 نور منبع یک جهت تعیین برای کافی دید نور طرح

 چشم ارادی غیر حرکت نستاگموس

 دید میدان و بینایی دتح رفتن بین از نتیجه در و بینایی عصب به آسیب بینایی عصب آتروفی

 .شودمی میدان/حدت رفتن بین از و استرابیسم نستاگموس، رفتن بین از باعث نتیجه در و نیافته توسعه بینایی عصب بینایی عصب هیپوپالزی

 برای اضافی زمان دار و لبه کاله آفتابی، عینک به احتمالی نیاز شامل PE محیط یک در نور. مالحظات به حساسیت فتوفوبیا )نور گریزی(

 کم. نور به روشنایی از انتقال

 است وخامت به رو زمان گذشت با بینایی  مترقی دید دادن دست از

 غواصی تماسی، های ورزش جمله از شود، ایجاد سر به ضربه اثر در تواندمی. آن پشتیبان هایالیه از شبکیه جداسازی شبکیه جداشدگی

 ( استخر در)

 شدن جدا خطر با همراه .رنگ بینایی کاهش و هااسکاتوم عمق، درک کاهش کوری، شب میدانی، هایمحدودیت پیگمنتوزا رتینیت

 است شبکیه

 خونریزی ایجاد) خونی هایرگ شکستن به منجر است ممکن که شود،می مختل زودرس تولد دلیل به چشم پیشرفت نارس رتینوپاتی

 باشد. همراه شبکیه شدن جدا رخط با است ممکن .شود اسکار بافت و( چشم در

 

 بینایی اختالالت دارای آموزان دانش برای هافعالیت در اصالحات .2جدول 

 مثال نوع اصالح

 اصالح

 تجهیزات

 بزرگتر توپ از استفاده •

 باال کنتراست یا روشن توپ از استفاده •

 تر نرم توپ یک از استفاده •

 کنید دفع آن کردن کند برای را توپ •

 صوتی منابع کردن افهاض •

 توپ به زنگ یا بوق یک کردن اضافه •
 اهداف کردن بزرگتر یا اهداف کاهش •

 چرخش هنگام در صدا و سر ایجاد برای توپ یک اطراف در پالستیکی کیسه یک زدن گره •

 شود.مشخص می گل یک رساندن ثمر به دروازه، روی به هازنگ زدن گره با •

 اصالحات

 قانون

 مدافع و خود بین تهاجمی بازیکن به بیشتر ضایف دادن •

 شود استفاده توپ چرخاندن از بسکتبال هنگام در فقط •

 فنی بخشش •

 والیبال در بیشتر پرش اجازه •
 بازیکن هاینقش اختصاص •

 کنید توپ لمس به ملزم را همه زدن گل از قبل •

 دهید نوبت همه به مالکیت، تغییر از قبل •

 اصالحات
 مرزی

 بازی فضای اندازه کاهش یا افزایش •

 بلند مرزهای ایجاد برای کف نوار زیر در طناب دادن قرار •

 بازی منطقه کردن مشخص برای احتیاط نوار از استفاده •

 هدف مناطق سایر یا گل پشت در صوتی منابع تهیه •

 مرزها دایجا برای زمین روی باال کنتراست با هایرنگ یا روشن نوارهای از استفاده •
 بازی مناطق گذاری عالمت برای بزرگتر هایمخروط از استفاده •

 های لبه یا زیاد، پرش های قطب و استانداردها مانند زمینه، پس برابر در تجهیزات کنتراست افزایش برای رنگی نوار از استفاده •

 تعادل پرتوی

 ل بینایی/نابیناتربیت بدنی برای افراد دچار اختال های اصالحیفعالیت. 3 جدول

 توصیف اصالح فعالیت

 .کندمی درک را دست مچ یا شانه آرنج، است، ترراحت آنچه به بسته دونده دیدن راهنمای دویدن



 خود کامل حرکت تا دهدمی را امکان این هادونده به و کنندمی درک را کوتاه رشته یک راهنما و دونده تتر

  .باشند داشته بازو نوسان برای را

 هایدر مسافت مستقل طور به و داردمی نگه است شده وصل ثابت سیم یک به که را ایرشته دونده راهنما سیم
  .کندحرکت می مستقیم و کوتاه

 راه از صدا منبع

 دور

  .کندمی حرکت صوتی منبع یک سمت به دونده

  .آورددر می به صدا را زنگ کنند،می حرکت هم کنار که حالی در راهنما منبع صدا

 .دودمی است، محکم شده زمین در که طنابی داشتن نگه با بزرگ ایدایره حرکت یک در دونده اییدویدن دایره

 راهنمای پیراهن

 انسان

 دود. پوشیده، می روشن پیراهن که راهنما یک )کم بینا( پشت دونده

 .کنددوچرخه سواری می باشد،می تغییر هیچگونه بدون که ثابت دوچرخه یک سوار با دوچرخه ثابت دوچرخه دوچرخه سواری

 خلبان عنوان به بینا فرد. براند تغییراتی هیچگونه بدون را خود پشتی دوچرخه تواندمی سوار دوچرخه دوچرخه پشتی
 .کندمی عمل( عقب صندلی) استوکر عنوان به بینایی نقص دارای فرد و کندمی عمل( جلو صندلی)

 دوچرخه این روی بر تواندمی سوار دوچرخه دو .شود سوار تغییری هیچگونه بدون تواندمی سوار دوچرخه نبیجا دوچرخه

  .دارد وجود ارتباطی مسائل یا تعادل کمی. بنشینند یکدیگر کنار

 تا شود پاشیده آب دیوار از پا هشت حدود در آب که ایگونه به داد قرار عرشه روی توانمی را آبپاش پاشی آب سیستم شنا کردن

 .شود نزدیک دیواره شناگران سیگنال

 هنگام در و است الزم ضربه تعداد چه دیگر طرف به استخر انتهای یک از که کنندمی پیگیری شناگران هاضربه شمارش

 کنند.می شمارش را هاضربه شنا

 .کنند شنا مستقیم خط یک در بتوانند تا ندکن استفاده الین خطوط یا استخر کنار از توانندمی شناگران استخر کنار

 ورزش و بدنی تربیت در بینایی اختالالت دارای آموزان دانش حضور برای . منابعی4 جدول

 آدرس توصیف منبع
-https://www.aph.org/physical معلمان و والدین برای منبع سایت وب یک نابینایان سایت وب برای آمریکا چاپخانه

education/ 
 دارای افراد برای تفریحی و ورزش ئرالمعارفدا

 (Leibs, 2012) بینایی نقص
A - Z یا بینا کم افراد توسط که ورزشی 

 قوانین، تاریخ، با همراه شود،می انجام نابینا

 یک هر برای منابع و انطباق

http://www.infoagepub.com/products/ 

Encyclopedia-of-Sports-Recreation-

for- 
People-with-Visual-Impairments 

 حرکتی درشت برای توسعه درسی برنامه

 Liebermanبینایی ) اختالل دارای کودکان

and Haibach, 2016) 

 برای درشت حرکتی درسی برنامه یک

 ناشنوا یا نابینا بینایی، کم دارای که کودکانی

 هستند

https://www.aph.org/manuals/#alpha-

g 

 بدنی هایفعالیت برای لانتقا هایدستورالعمل
 دارای که آموزانی دانش برای جامعه بر مبتنی

هستند  ناشنوایی یا نابینایی بینایی، نقص

(Lieberman et al., 2006) 

 برای نوجوانانی انتقال درسی برنامه راهنمای
 ناشنوایی یا نابینایی دارای اختالل بینایی، که

 هستند

https://www.aph.org/manuals/#alpha-

g 

 با همکاری برای زیادی منابع با سایت وب نابینایان  سایت وب برای پرکینز مدرسه

 بینایی نقص دارای افراد

www.Perkins.org 

دچار  که افرادی برای تفریح و بدنی تربیت

 مبانی: هستند ناشنوایی یا بینایی اختالل

 (Lieberman et al., 2013آموزش )

 ورزش و بدنی تربیت مورد در درسی کتاب

 ناشنوایان یا بینایی نقص دارای افراد برای

 برای آمریکایی بنیاد توسط شده منتشر

 نابینایان

http://www.afb.org/store/Pages/ 

ShoppingCart/ProductDetails.aspx? 

ProductId=978-0-89128-454-3 

مدرسه تگزاس برای افراد دچار اختالل بینایی 

 یو نابینا: منابع تربیت بدن

-http://www.tsbvi.edu/physical بدنی تربیت در اصالحات درباره نکاتی
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 گیرینتیجه

 و ورزش هنگام در توانندتمرین، می و یادگیری آزمایش، برای مناسب وسایل داشتن صورت در بینایی اختالالت دارای کودکان

  از یک هر از استفاده با توانندورزش می مربیان و بدنی تربیت بیانمر .شوند برخوردار تریکامل هایمهارت از بدنی هایفعالیت

 برای موفقیت توانا سازند. به را خود آموزان دانش تا دهند انجام خود هایکالس در را اصالحاتی مقاله، این در شده ذکر موارد

 بهترین .باشند ورزشی تیم یا بدنی یتترب کالس در فعال عضو یک که شود فرصتی داده باید بینایی اختالالت دارای کودکان

 این وظیفه".ببینید خود آموزان دانش در را هامحدودیت و امکانات و بمانند مثبت" که است این اینگونه معلمان، برای توصیه

 خود کامل هایپتانسیل از تا کند کمک آموز دانش هر به که کنند ایجاد را محیطی توانندمی که است کودک بدنی تربیت معلم
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Abstract 

Vision is one of the most important of the five senses of the human being. Defects in these senses 
impede one's normal vision, which may be associated with primary and secondary complications and 

problems. These individuals may see the stimuli dim, dark, or out of center of vision. Visually 

impaired and blind children make up a significant proportion of students in schools who, following 

visual impairment, are often involved in physical activity and retarded motor skills. Since physical 
education educators often report challenges in this area, accurate recognition and attention to the 

disorders of blind students and appropriate educational programs are particularly important for these 

children. The purpose of this article is to provide some basic guidelines for the inclusion of children 

with visual impairments in general body education so that they can adhere to national standards for 
physical education and progress towards full participation and autonomy in society. 

Keywords: Children with Visual Impairment, Exercise, Learning Skills 

 


