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Abstract 
The present study investigates the effectiveness of sensory 
integration exercises on balance and orientation of students 
with visual impairment. This study is a semi-open study 
with a pretest-posttest design with a control group. The 
statistical population includes all blind students in special 
schools in Abadan and Khorramshahr in the academic year 
2019–2020. Among the special schools, 30 students with 
visual impairment were selected through an available 
sample and randomly divided into an experimental group 
(n =15, 7 girls and 8 boys) and a control group (n =15). 
Measurement and data collection methods include 
Lincoln-Ozertsky motor growth test (OMDT), basketball 
and dribble throw test (BDTT), and Ayers sensory 
integration exercises (AESI). After determining validity 
and addressing weaknesses, the test was administered to 
the experimental groups. The experimental group then 
performed exercises for 12 sessions of 90 minutes each. 
SPSS 21 software, Kolmogorov-Smirnov -test, Leven’s 
test and analysis of covariance were used to analyze the 
data. The results showed that sensory integration exercises 
had a positive significant effect on the balance and 
orientation of students with visual impairment at the level 
(P<0/01). Sensory-motor integration exercises in this 
study can improve the orientation and balance of students 
with visual impairment. 
Keywords: Sensory Integration Exercises, Balance, 
Orientation, Students with Visual Impairment. 

 دهیچک
 ییکپارچگی حسی حرکت هایتمرین یاثربخشپژوهش حاضر با هدف بررسی 

یی انجام شده است. روش نایب بیآموزان با آسدانش یابیبر تعادل و جهت
-آزمونپیشبا طرح  یشیآزمامهین از نوع یامداخلهانجام این پژوهش 

دختر و پسر با آسیب بینایی آموزان دانشاست. همة با گروه کنترل  آزمونپس
-1399 یلیآبادان و خرمشهر در سال تحص یهاشهرستان ییمدارس استثنا

 بیبا آس آموزدانش 30 این تعداد، از .عنوان جامعه انتخاب شدندبه 1398
 شیمادو گروه آز در وشدند  گزینشدردسترس  گیرینمونهصورت به یینایب
 .قرار گرفتند یصورت تصادفنفر( به 15( و کنترل )پسر 8دختر و  7، نفر 15)

 نکلنیل یآزمون رشد حرکتها شامل آوری دادهگیری و روش جمعابزار اندازه
و  (BDTT) بلیبسکتبال و در پرتابآزمون (، OMDTی )اوزرتسک –

برنامه  یینها یقبل از اجرا است. (AESI) آیرس تمرینات یکپارچگی حسی
ها نهسه نفر از نمو ی( رولوتی)پا یصورت مقدماتآیرس به یحس یکپارچگی

 یآن رو هایشدن ضعفو برطرف ییروا زانیم نییاجرا شد و بعد از تع
 90جلسة  12مدت شد. سپس گروه آزمایش بهاجرا  یشیآزما هایگروه

از  با استفاده هاداده تحلیل تجزیه و منظورها را انجام داد. بهی تمریناقهیدق
 تحلیل لون و آزمون اسمیرنوف،-آزمون کولموگروف ، ازSPSSافزار نرم

کپارچگی های یدهد که تمرینها نشان مینتایج یافته کوواریانس استفاده شد.
مثبت  ریأثتآموزان با آسیب بینایی یابی دانشحرکتی بر تعادل و جهت-حسی

 حرکتی-حسی یکپارچگی هایتمریندارد.  P<01/0 در سطحو معناداری 
 .شودمی آموزان با آسیب بینایییابی و تعادل دانشجهت بهبود سبب
 ی،ابیجهت ،تعادل ی،حس یکپارچگی هاینیتمر: کلیدی هایواژه
 یی.نایب بیآموزان با آسدانش
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 مقدمه
 از رشد یناش احتماالً آن دلیل که دارندحفظ و کنترل تعادل خود  مشکالتی در 1یینایب بیافراد با آس

 یینایس بوجود نقص در ح در ارتباط با یکه همگ باشدنامناسب  یعضالن و کشیدگی یحرکت یالگوها نامناسب
را ان تعادل انسثبات و  یعملکرد حرکت تواند سیرمی یینایب اختالل در حسگونه هر. (2010 ،ماالال)ک هستند

 موجود در محیطاطالعات که است  یینایب حس از حواس انسان یکی(. 2006و ماکوس،  نی)جودزبل تغییر دهد
 آناز  تیمحروم روو از این است این حساز ، ناشی ادراک افراد صددر 75 کهطوریدهد؛ بهانتقال میرا به فرد 

 هنجارب رشد ندیو فرا طیتعامل او با مح برو  فردی شود هایتواناییدر  یاساس راتییتغ تواند موجب ایجادمی
 (.2006 ،)کلست ی فرد داشته باشدزندگ تیفیکارکرد و ک ی برریاثرات چشمگ تأثیر بگذارد و درنتیجهاو 

تفاده از اسو در  هستند مؤثر اریبس با آسیب بینایی افراد یزندگدر  یابیجهت های تحرک وروشاصول و  
 دانش مناسب. رشد ی نقش مهمی دارندزندگ و استقالل درروزمره  یزندگ هایفعالیت مثل گرید هایمهارت

الزم آمیز آنان موفقیت یلیتحص جینتاو  یزندگ تیفیک بهبود برای با آسیب بیناییافراد  3(یابیجهت) 2ییفضا
ه تا چ حرکتی-حسی هایتمرینپژوهش حاضر به این پرسش پرداخته است که  (.2014 و همکاران، یاست )ل
 شوند.میمنجر یابی و جهت تعادلبه بهبود  میزان

تعادل انسان  کنترلرود، میشمار به هامقوله ترینمهمحرکت و حفظ تعادل از برای افراد با آسیب بینایی، 
 و اگردارد بستگی  6یکریپ یو حس 5یبصر ،4یزیدهل های مختلفستمیاز سدریافتی اطالعات  یکپارچگیبه 
 لتردر کن ریدرگ یهاسازوکار گریرود، در دباز دست  ای ابدیدر کنترل کاهش  ریدرگ یهاستمیاز س یکی تیفعال
همراه با حفظ تعادل  یحرکت تیبه فعال فرد زمانی که (.2010، مکارانو ه اویر)س شودایجاد میافت عملکرد نیز 
 -یاطالعات حسهماهنگی در . گیردمیکار به طور یکپارچهبا یکدیگر بهرا مختلف  هایحیطه کل ،پردازدمی

 برای توانایی یحرکتو  8یادراک -یحس یرشد کودکان در عملکردها کردن شرایطفراهم، 7مختلف یحرکت
مهارت  سوی دیگر. از آوردمیفراهم  را یباز فراغت و مربوط به مدرسه، اوقات امور، روزمره یکارهادادن انجام
شود. یی مینایب با آسیب آموزانو باالبردن حس استقالل دانش تدر حرک یآزاد سببو تحرک  یابیجهت

حس رقابت کودک را کاهش  ،شودمی یبدن هایفعالیت پایینمنجر به عملکرد  فیضع یحرکت هایمهارت
مهارت نیتمر یبرا هایییت در موقعیتمحدود به شود ومی یحرکت هایفعالیتاز  انزوای آنان سببو دهد می

ه استاندارد ک یبرنامه آموزش طراحی و اجرای یک به ی زیادیکشورها لیدل همینبه  انجامد؛می یحرکت های
توجه  ،باشد یینایب آسیبافراد مبتال به  یزندگ طیکار رود و متناسب با شرامختلف به هایمحیطبتواند در 

                                                           
1. vision impairment 

2. spatial knowledge 

3. orientation 

4. atrial 

5. visual 

6. sensory body 

7. different sensory-motor information 

8. sensory-perceptual functions 
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ی متعددی در هاپژوهشیابیم که جود این، با نگاهی به ادبیات پژوهش در این حوزه، درمی. با ودارند یاژهیو
 این زمینه انجام نگرفته است.

 یتحرک یهابر تعادل و مهارت یحرکت -یحس گیکپارچی هاینیتمر در پژوهشی به بررسی اثربخشی
ی حرکت-یحس گیکپارچی هاینیو نشان دادند که تمر پرداختند تحولی یکودکان با اختالل هماهنگ دردرشت 

کارلسون،  م،یک . همچنین(2017، و محمد یمایش) است دهیکودکان را بهبود بخش یعملکرد حرکت ،تعادل و
بر کنترل  1یحرکت -یکپارچگی حس هایتمرین تأثیر ( در پژوهش دیگری به بررسی2016) لنسریو و یکرب

سبب  هانیتمر نیو نشان دادند که ا پرداختند تحولی یکودکان با اختالل هماهنگ هدوسوی یو هماهنگ یحرکت
 هاینیتمر ریتأث یبررس در( 1394) یرانحیو  یرحمان ،یشهباز کودکان شده است.عملکرد این بهبود 

ادند که تحولی نشان د یکودکان با اختالل هماهنگ بازخورد بر تعادل با ترکیب ی درحرکت-یحس گیکپارچی
 کودکان شده است. نیسبب بهبود تعادل و زمان واکنش ا 2یحرکت-یحس های یکپارچگینیجلسه تمر 58

ی تحرک -یحس گیکپارچی هاینیتمراثربخشی  ( در پژوهشی با هدف مقایسة2013فرگوسن، جلسما و جلسما )
نشان  تحولی هماهنگی اختالل به مبتال کودکان در 4عروقی-یقلب آمادگی و 3ایزومتریک قدرت بر عملکرد،

 .است را ارتقا داده حرکتی این کودکان عملکرد نمرات میانگین هاکه این تمرین دادند
از اطالعات فضایی  یینایب بیآموزان با آسادراک دانش افزایش یحس یکپارچگی هایتمرینهدف از انجام 

، جهات مختلفمشخص(، بهبود مهارت فضایی مانند  با ریتم ممنظ بدنی حرکات انجام مانند) بندیو زمان
 دهدمینشان  شدهانجام هایی پژوهشبررس (.1396، انیو شهربان یهاشم) بود یابیجهت و 5داخل، خارج، تعادل

با آسیب آموزان نداشته که بتواند به دانش جودشکل و نیبه ا کاملی بخشیتوانو  یآموزش ةکه تاکنون برنام
( موفق شوند و چون مسئله تعادل و یابیجهت)تعادل،  یحرکت-یکمک کند تا در غلبه بر مشکالت روان بینایی
اعمال  هازمینه نیمناسب در ا یبرنامه آموزش ی کهو در صورت دارد ی اودر دوره کودکریشه هر فرد  یابیجهت

 رکتیح-یحس یکپارچگیآموزش اهمیت . خواهد کرد یرا دچار مشکالت متعدد یینایب بینشود، افراد با آس
تعادل  تیبا محورای برنامهآموزش  ریزی برایبرنامهکامالً مشهود است و یی، نایب بیبه افراد با آس برای کمک

 یرورض با آسیب بیناییدانش آموزان  یحرکتحسی و  یهامهارت شیآن در افزا اثرات یو بررس یابیجهتو 
 ةبرنام ایکه آ انجام گرفت پرسش نیا با هدف یافتن پاسخ بهاضر پژوهش ح همین دلیلبه  رسد؛میبه نظر 

 رگذاریتأث با آسیب بیناییآموزان ( در دانشیابیجهت و)تعادل  یحرکت یهابر بهبود مهارت یحس یکپارچگی
 .است

 پژوهش روش
پیش طرح با آزمایشیهای کاربردی و از نظر روش، از نوع نیمهاز جمله پژوهش پژوهش از لحاظ هدف، این

                                                           
1. sensory-motor integration 

2. sensory-motor integration exercises 

3. isometric power 

4. cardiovascular preparation 

5. balance 
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 بیآسدختر و پسر با آموزان دانش هیکل جامعه آماری پژوهش شامل .کنترل بود با گروه آزمونپس-آزمون
بودند  89-99 یلیآبادان و خرمشهر در سال تحص یهاشهرستان ییمدارس استثنادر  سال 12تا  6یی سنین نایب

دردسترس  گیرینمونهصورت به (نایبکمنفر  14نابینا و  16یی )نایب بیبا آس آموزدانش 30 ها،میان آناز که 
 گرفتن و تحقیق ماهیت و موضوع ارۀآموزان دربپس از دادن اطالعات به والدین دانش و شدندانتخاب 
 ی. قبل از اجراشدند میو کنترل تقس شی( آزماهنفر 15دو گروه ) بهصورت تصادفی ها، بهآن از نامهرضایت

د از ها اجرا شد و بعسه نفر از نمونه ی( رولوتی)پا یصورت مقدماتبه آیرس یحس یکپارچگیبرنامه  یینها
براساس  نمونه بنتخااز ا پس .شداجرا  یشیآزما گروه یآن بر رو هایشدن ضعفو برطرف ییروا زانیم نییتع

 یهایماریب نبوددارو،  نکردنمصرف ،مداخله هنگاممزمن  یجسم یهایماریب نداشتن قبیلورود )از  یهارمعیا
 یارهایمع ودر پژوهش(  شرکت ضایتر مفر تکمیلو  یابیبر تعادل و جهت رگذاریتأث یو جسم یپزشکروان

توسط ( نداشتنضایتراعالم  و یابیمؤثر بر تعادل و جهت مزمن یپزشکروان یا جسمی ریبیما شامل) وجخر
آیرس  یحس یکپارچگی یهانیبا استفاده از تمر یاقهیدق 90مستمر  ةجلس 12 یها طنمونهآموزان، دانش

 حواس رب تأکید با که هافعالیت نکردند. این افتیرا دری امداخلههیچ . گروه کنترل شدندو مداخله  یابیارز
افتیدر یهاو مهارت جاییجابهدرجا،  بلیدر ،یلیل دن،یدوی، بازتاب انجام شدند، شامل دهلیزی و عمقی

دوچرخه ثابت، پوشاندن  یرو نیتمر دنیپرش طول، جه ورتمه،یکردن و پرتاب تور، پرتاب توپ، سرخوردن، 
و پرتاب به  یکردن تور کاغذکردن کاغذ، درست، مچالهبستههمبه یبا پاها فتنرراه ،رفتنی و راهپاها با گون

 .شد انجام آزمونپس درنهایت و بود متناسب هاآزمودنی همة با که و غیره بودسمت هدف 

 

 پژوهش هایابزار
 6کودکان  یحرکت ییتوانا ارزیابی برای آزمون: (OMDT) 1اوزرتسکی-نکلنیل یآزمون رشد حرکت

ها شامل مهارتشود. این میانجام  یانفراد و داردآزمون خرده 36 طراحی شده است. این آزمونسال  14تا 
تمام . تاس یحرکت یینایب یکپارچگیو  یچابک ،حرکتدر سرعت  و، دقت طرفین یحرکت یتعادل، هماهنگ

تا  شدهآزمون جمع خرده 36کل  ۀنمر ت،ی. درنهاشوندمی گذارینمره 3تا  0 اسیبراساس مق هاآزمونخرده
 63درصد تا  51 ،یهر جنس و سن درکردن هدونیمبا استفاده از روش  ییایپا ضریب. دیدست آکل به ۀنمر

 66افراد مذکر  یبرا ،(2012)، گپیاوا و پاسوک هاستیا، پیمارس آزمون توسط نیا ییایپا ضریب است.درصد 
 (.1395 ،یدرصد بوده است )رازق 67افراد مؤنث  یدرصد و برا

 ایفرد و جانسون بلیپرتاب بسکتبال و در یآزمون عمل: (BDTT) 2بلیبسکتبال و در پرتابآزمون 
 یازیامتو سه یازیپرتاب توپ دوامت ا،یو پو ستایو تعادل ا یدست یچاالک ،جاییجابه ،یتوپ یهاشامل مهارت

( ضریب اعتبار و روایی 1383) نیارحمانی و نژادیهمتآید. میدست به هاآزمودنیاز  سمت هدفبه یاقهیدق 15

                                                           
1. Ozeretsky motor development test (OMDT) 

2. Basketball and Dribble Throw Test (BDTT) 
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و  مطالب دفترچه راهنماگزارش کردند. برای انجام  62/0و  55/0و  77/0و  9/0ترتیب ها را بهاین آزمون
 ازیامت 10تا  0 هر آیتم. نیازمند نیست یآموزش خاص و بهدارد  ازیزمان ن قهیدق 30تا  20آموزان دانش یابیارز

و تعادل  یمشکالت حرکت همبتال بکودک  ،30کمتر از  ازیامتدر  خواهد بود. ریمتغ 40تا  0 نیب ازیامت دارد و
 .شودمی ییشناسا

 -یحس یکپارچگی هاینیتمردر پژوهش حاضر : (AESI) 1آیرس یحسی کپارچگی هاینیتمر
قبل از  قیمختلف، تنفس عم هایحالتدر  پذیرو انعطاف یساده کشش هاینیکردن، تمرگرمشامل  یحرکت
و  خاص بیترت بدون داشتنیکپارچگی حسی حرکتی  هایتمرینانجام  ،قهیدق 10به مدت  یاصل هانیتمر

با شدت  قهیدق 5مدت به میو انجام حرکات مال یساده کشش هاینیسردکردن، تمر ،قهیدق 30مدت متنوع به
ژه پردازش یوبه ی،تر روابط بین رفتار و عملکرد عصباملکح یتوض یبرا یحس یپارچگیک یتئوربودند.  کم

وب لکرد مطلعم برای حسی داددرون تئوری، این براساس. شد مطرح رسیا یکپارچگی حسی توسط آیحس 
 حسی کافی تکند. اگر تحریکا دریافتریزی شده است تا مدام اطالعات حسی را است. مغز برنامه ضروریمغز 

شود. دیده می عصبی ةسامان یاختالالتی در عملکرد اجزا ،وجود نداشته باشد رشدی تکاملدر زمان طالیی 
نحوۀ یکپارچگی حسی استفاده کرد. او  توضیح برای عصبیمراتب سامانه از مدل سلسله 1972در سال  رسیآ

النخاع و در بصل ویژهبه عصبی ةسامانتر های حیاتی یکپارچگی حسی در سطوح پایینمعتقد بود که جنبه
می شافزایکارایی در ساقة مغز و تاالموس عملکرد سطوح باالتر  افزایشبا  . در این میان،تاالموس قرار دارند

 ایایهمانند تون پوسچرال و تعادل، پ اساسیاولیه و  یعملکردها تقویتاین منطق، با  درواقع با استفاده از .یابد
 (.2018پرهام، رولی و روزانو،  لوکس،یماشود )می ایجادباالتر  حسطو یعملکردها برایحرکتی 

دوطرفه،  یحرکت ی، هماهنگجسمی تعادلایجاد  ،یحرکت ریزیبرنامه تیتقو ها شامل:هدف کلی این تمرین
حرکت  ا،رد پاه یراه رفتن رو ،بازی با طنابشامل:  یصورت کلبه هافعالیت. فهرست ی بودحس المسه و عمق

، زدن درجا بلیدر ،یلیل دن،ی، دوهااندامتحمل وزن بر  دهیکودکانه با ا ی، بازفمختل هایحالتکردن در 
 نیتمر دنیپرش طول، جه ورتمه،یکردن و پرتاب تور، پرتاب توپ، سرخوردن، افتیدر یهاو مهارت جاییجابه

 با کردن تورکردن کاغذ، درست، مچالهبستههمبهی و با گون شدهی پوشاندهرفتن با پاهادوچرخه ثابت، راه یرو
بادکنک درون ظروف گود و  ایکوچک  یانداختن تورها ،شدهتعیینسمت هدف بهتوپ کاغذ و پرتاب 

ثابت  ءیزدن به شهضرب ،منظم هایسوراخبا  ییهایحبوبات در بطر ریختن گر،یکدیکردن آن با دست جاابهج
 ینیتمر ةآن. برنام آمیزموفقیت افتیدر یو تالش برا گریکدیتوپ به سمت  ایحبوبات  ةسیبا دست، پرتاب ک

سادات  ،پوراست )قاسم قهیدق 82جلسه شش جلسه در هفته و هر جلسه  26مدت به یحرکت-یحس یکپارچگی
 (.1393، محمدزاده ی ونیحس

 

 

                                                           
1. Aires Exercises for Sensory Integration (AESI) 
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 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
س کوواریان تحلیل لون و آزمون اسمیرنف،-کولموگروف هایآزمون از هاداده منظور تحلیلبه در پژوهش حاضر
، اطالعات توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار نمرات 1در جدول شد.  انجام SPSS افزاربا استفاده از نرم

آزمون( نشان داده شده آزمون و پسیابی به تفکیک دو گروه در دو مرحلة سنجش )پیشو جهت تعادلمتغیر 
 .است

 

 هاافتهی
 هاشاخص یف( توصالف

  یابیجهت تعادل و نمرات استاندارد انحراف و میانگین. 1جدول 
 کنترل و آزمایش گروه تفکیک به گیریاندازه مرحلة دو در

 معیار انحراف میانگین تعداد مرحله گروه متغیر

 تعادل

 کنترل
 4/614 28/38 15 آزمونپیش

 4/453 29/56 15 آزمونپس

 آزمایش
 5/092 27/93 15 آزمونپیش

 5/655 31/75 15 آزمونپس

 یابیجهت

 کنترل
 10/796 64/87 15 آزمونشیپ

 10/074 66/83 15 آزمونپس

 آزمایش
 12/997 63/93 15 آزمونپیش

 10/955 69/42 15 آزمونپس

فرض اصلی برای انجام تحلیل عنوان پیشیکسانی شیب خط رگرسیونی به ، نتایج تحلیل2در جدول 
 واریانس آورده شده است.وک

  یونخط رگرس یبش یکسانی یلتحل یج. نتا2 جدول
 واریانسوک تحلیل فرضپیش عنوانبه

 تغییرات منبع
مجموع مجذورات 

 نیانگیانحراف نمره از م

درجة 

 آزادی

ن مجموع مجذور یانگیم

 نیانگیانحراف نمره از م
 نسبت فراوانی

 512/0 44/0 25/1 1 25/1 آزمونپیش گروه

 23/0 49/1 05/9 1 05/9 آزمونپیشگروه 

است؛  05/0از  تربزرگ (=52/0pآزمون )معناداری اثر متقابل گروه و پیش، سطح 2براساس نتایج جدول 
 شود.بنابراین فرضیة همگنی رگرسیونی پذیرفته می
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 نمرات توزیع بودننرمال بررسی منظوربه یرنفاسم-آزمون کولموگروف یج. نتا3جدول 
 آزمونپس آزمونیشپ 

 متغیر
 -کولموگروف آزمون

 یرنفاسم
 نسبت

 -کولموگروف آزمون

 یرنفاسم
 نسبت

 997/0 401/0 879/0 588/0 تعادل

 768/0 665/0 828/0 626/0 یابیجهت

آزمون و پسبودن توزیع نمرات پیشاسمیرنف برای بررسی نرمال-نتایج آزمون کولموگروف 3در جدول 
شده معناداری آمارۀ محاسبهیابی آورده شده است. براساس نتایج مندرج در جدول، سطح و جهت تعادل آزمون
 شود.بودن توزیع نمرات پذیرفته میاست؛ بنابراین فرض نرمال 05/0تر از بزرگ

 

 هایانسوار یهمگن یبررس یبرا ینآزمون لو یجه. نت4جدول 
 متغیر فراوانی 1 یدرجة آزاد 2 یدرجة آزاد نسبت

 تعادل 023/3 1 28 093/0

 یابیجهت 614/2 1 28 117/0

یجه ترتیب نتشد؛ بدین دییتأرو فرض صفر ، نتایج آزمون لوین معنادار نبود؛ از این4با توجه به جدول 
واریانس استفاده وتوان از آزمون تحلیل کها برقرار است؛ بنابراین میگیریم که مفروضة همگنی واریانسمی

 کرد.
 هاهیفرضآزمون ( ب

 تعادل  مقایسة برای واریانسوک تحلیل نتایج. 5جدول 

 کنترل گروه و آزمایش گروه در یابیجهت و

 تغییرات منبع

مجموع مجذورات 

انحراف نمره از 

 نیانگیم

 آزادیدرجة 

ن مجموع یانگیم

مجذور انحراف 

 نیانگینمره از م

 اثر اندازۀ نسبت فراوانی

 897/0 01/0 066/234 408/650 1 480/650 آزمونیشپ

 409/0 01/1 718/18 013/52 1 013/52 گروه تعادل

    779/2 27 026/75 خطا

     29 514/761 کل

 946/0 01/0 841/475 565/2934 1 565/2934 آزمونیشپ 

 340/0 01/0 924/13 869/85 1 869/85 گروه یابیجهت

    167/6 27 512/166 خطا 

     29 529/3151 کل 
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ی آزمایش هاگروهیابی در و جهتتعادل واریانس برای مقایسة نمرات و، نتایج آزمون تحلیل ک5جدول در 
آمده دستبه Fو مقدار  71/18آمده تعادل دستبه Fآزمون نشان داده شده است. مقدار و کنترل، در مرحله پس

(. به همین دلیل فرض پژوهش P<01/0است ) 01/0نیز کمتر از  هاداری آنو سطح معنا 92/13یابی جهت
شود که آموزش آزمون، نتیجه گرفته میدر پس شیآزمابودن میانگین نمرات گروه باالشد. با توجه به  دییتأ

 یبآموزان با آسدانش یابی درتعادل و جهتبهبود موجب  های یکپارچگی حسی حرکتی مؤثر بوده وتمرین
 شده است. یناییب

 

 گیرییجهنتو  بحث
ی دانشیابحرکتی بر تعادل و جهت-های یکپارچگی حسیتمریناین پژوهش با هدف تعیین اثربخشی 

کپارچگی های یدهد که آموزش تمریننتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می آموزان با آسیب بینایی انجام شد.
 شده است. میانگین یناییب یبآموزان با آسدانش یابی درتعادل و جهتبهبود موجب  حرکتی مؤثر بوده و-حسی

خوانی های زیر همنتایج پژوهشنتایج پژوهش حاضر با دست آمد. گروه آزمایش در مرحلة تفاوت نیز معناداری به
موجب  یعصب فیزیولوژیکی ساختارهای بر ، در تمرکز(2012هیلی، ریسپولی و استریوسند ) ، اورلی،النگدارد: 

؛ براساس پژوهش شودهای حرکتی میتر مغز مانند مهارتبهبودی و تقویت سامانه عصبی و کارکردهای بر
 یزندگ یهاتیدر فعال استقالل تواندیمحرکتی -یحس یکپارچگیدرمان ، (2012الباسان، کیهان و دزگان )

 های، در انجام تمرین(2013) جلسماو فرگوسن، جلسما  . براساس پژوهشدهد شیکودکان افزا نیروزمره را در ا
و  رحمانی ،شهبازیدر پژوهش  ارتقا یافته است. حرکتی این کودکان عملکرد نمرات حرکتی-حسییکپارچگی 

 پارچگییک بوده است. رویکردافزایش ثبات عمقی دلیل فزایش یا بهبود در تعادل احتماالً بها (1394) حیرانی
 که ودشمی یاطالعات هماهنگی و پردازش در مرکزی عصبی سیستم کارکرد در بهبود سبب حرکتی-حسی

 رایشوند. بتعادل می هایمؤلفه و حرکتی رشد در بهبود موجب و اندکرده دریافت محیط از حسی هایگیرنده
عمقی و حواس شنوایی و بینایی و  شامل حس داخلی عوامل میان ایپیچیده انفعاالت و فعل تعادل، حفظ

-حسی بازخوردهای و عصبی شبکة بر متقابلیتأثیر  افعال این شود.می انجام عضالنی عوامل حس پیکری
 صورتافراد با آسیب بینایی به در فرایند این (.1384زاده، بهرام و شفیع گذارند )طاهری،می جای بر حرکتی
تعادل در ایی بسز نقشحرکتی -یکپارچگی حسی حرکتی هایتمرینبنابراین  شود؛می انجام ناهماهنگ و ناقص

 که آوردیم جودو به را ها در افراد با آسیب بینایی، شرایطی. این تمریندنداریابی افراد با آسیب بینایی و جهت
 یصبع فیزیولوژیکی ساختارهای بر تمرکز با و شودمی درگیر بدن و مغز یهاتیفعال مجموعه بیشتر آن طی

عصبی و کارکردهای برتر  ةتقویت سامان، موجب بهبودی و 2، دهلیزی و عمقی1های وستیبوالرسیستم مانند
 میل بر حسی یکپارچگی همچنین درمان(. 2012شود )النگ و همکاران، های حرکتی میمغز مانند مهارت

 بودناحساس موفق. یابدمی جریان آن از استفاده تولید و محیط با تعامل این افراد برای انگیزۀ ذاتی یا درونی

                                                           
1. vestibular systems 

2. atrial and deep 
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ینایی با آسیب باحساس شایستگی و بهبود عملکرد فرد  افزایش سببتواند حرکتی، می-حسی هایدر تمرین
در افراد با آسیب را  نادرستحرکتی مشکل پاسخ  -حسی  یکپارچگی هایتوان گفت تمرین؛ بنابراین میشود

، میابراهینتایج پژوهش در این زمینه  شود.مییابی در آنان و جهتو موجب بهبود تعادل  کندمیبرطرف بینایی 
فعالیتو معنادار  تأثیرگذاری مثبت (1392)فرد تجریشی و دانایی پورمحمدرضای حقگو، ورنوسفادرانی، مهوش

جو پیراسته. دهدنشان می فعالحرکتی را بر حواس حسی و عمقی کودکان مبتال به توجه بیش-های حسی
 و اجتماعی تعامل ارتباطی، هایمهارت معنادار افزایش سبب حسی یکپارچگی درمان که داد ( نشان1394)

امیری، پیشیاره و بهنیا، . دهقان، شودمی حرکت و تعادل و بدن آگاهی پردازش هایمؤلفه در حسی پردازش
طور بهحرکتی -های حسیصورت گزارش کردند که فعالیتخود را بدین پژوهش( نتایج 1389صفرخانی )

 این ی دردر پژوهششده است.  کنشیفزوندکان مبتال به بهبود کارکردها و عملکرد حرکتی کو معناداری سبب
 در کاهش زانو و ران حرکتی دامنة میان کاهش (2010چیاکچیرو، درسلی، سیلوا، دیلوس ریز و یوریک ) باره،

 هدف با پژوهشی در( 1397) حیرانی کردند. خسروی و را گزارش مثبتی و دارمعنا ارتباط ها،آزمودنی تعادل
که  پذیر دریافتندآموزش هوشی توانکم کودکان حرکتی هایمهارت رشد بر هااین تمرین تأثیر بررسی
 از تأثیرات این و شودمی درشت و ظریف حرکتی هایمهارت رشد سبب حرکتی-حسی یکپارچگی هایتمرین
 ارتباطبه بررسی  پژوهشی( در 1385) ی و همکاران. هداوندخانبیشتر مدنظر است کالسی آموزش برنامة

 بهبود در متخصصان آموزش نقش و هوشی توانکم آموزاندانش در نویسیدست با حرکتی-بینایی یکپارچگی
 هوشی توانکم کودکان درشت حرکتی هایمهارت ها برتمرین تأثیرات این همچنین در بررسی .پرداختند آن

 کانکود درشت حرکتی هایمهارت بر حرکتی-حسی یکپارچگی هایتمرین تأثیر که مشخص شد شدید،
 .(1393محمدزاده،  حسینی، سادات پور،معناداری دارد )قاسم ریتأث هوشی توانکم

 کودکان در حسی یکپارچگی هایتمرین دریافتند که( 1394) یبهرام محمدنژادگل اقدسی و ینی،دهمچنین 
 عاطفی، العملعکس حسی، وجویجست) عوامل در حسی رخنیم افزایش موجب با اختالل یادگیری خواندن

 مهوش. شودمی( درکی/ ظریف حرکات تحرکی،بی حواس، پریشانی/ توجهیبی دهانی، حس حساسیت
 حرکتی -حسی یکپارچگی اثربخشی بررسی فبا هد حاضر پژوهش در( 1395) پوشنه پرهون و، ورنوسفادرانی

 -سیح یکپارچگی دهد که آموزشنتایج نشان می .شد انجام ننارساخوا کودکان خواندن و تعادل عملکرد بر
توان معناداری دارد؛ بنابراین می ریتأثمؤثر و نارساخوان  کودکان خواندن و تعادل عملکرد بهبود در حرکتی

یابی تعادل و جهتبهبود موجب  مؤثر بوده و حرکتی -های یکپارچگی حسینتیجه گرفت که آموزش تمرین
 دختران تشکیل را نمونه گروه اینکه به توجه ها باشده است. از جمله محدودیت نایییب یبآموزان با آسدانش در

 شنهادمعلمان و درمانگران پیبه همراه شود.  احتیاط با باید هاگروه سایر به نتایج این است که تعمیم دادند،می
کودکان  مؤثردارویی در درمان رو غی خطربی نسبتاً یعنوان روشحرکتی به-یکپارچگی حسیروش د از شومی

آموزان با سایر شود تا در مطالعات آینده بررسی را در دانشکنند. پیشنهاد میاستفاده  دارای آسیب بینایی
 اختالالت آزمایش کنند.

 



 ...یکپارچگی هایتمرین یاثربخش                                                                                                       182

 منابع
 اثربخشی (.1392فرد، ف. )تجریشی، م.، و دانایی پورمحمدرضای ح.، ،حقگو عب.، ،ورنوسفادرانی مهوش ،م. ابراهیمی،

 .بخشیتوان علوم در پژوهشفعالی. بیش-توجه نقص اختالل یهانشانه بر حرکتی-حسی یکپارچگیهای فعالیت
9(2) ،231-220. 

 ةنامانیپا. یدرخودماندگ یفبر کاهش نشانگان اختالل ط یحس یکپارچگیدرمان  یثربخشا(. 1394ا. ) جو،راستهیپ
 مشهد. ی. دانشگاه فردوسیشناسو روان یتیعلوم ترب ۀ. دانشکدیعموم یشناس. رشتة روانارشد یکارشناس

 آموزاندانش حرکتی هایمهارت بر حرکتی- حسی سازییکپارچه هایتمرین تأثیر(. 1397) ع. ز.، و حیرانی، خسروی،
 .99-110 ،(1)3 .ورزش دوفصلنامة. پذیرآموزش ذهنی توانکم

و  ادراکی هایتمرین از استفاده تأثیر (. بررسی1389صفرخانی، م. ) ا.، و دهقان، ف.، بهنیا، ف.، امیری، ن.، پیشیاره،
شناختی علوم هایتازه. فعالیبیش توجه اختالل کمبود به مبتال سالة هشت تا پنج کودکان رفتاری اختالالتی حرکت

. 12(3) ،96-82. 

 حسی نیمرخ بر حسی یکپارچگی هایتمرین تأثیر(. 1394)غ. ر.  محمدنژاد بهرامی،ن.، و گل ع. دینی، م.، اقدسی،
 .9-20 (،28)7 .ارزشیابی و آموزش .نارسانویس و نارساخوان دبستانی کودکان

بر تعادل و زمان  یحرکت-یحس سازییکپارچه هاییتفعال یاثربخش(. 1394)ع.  یرانی،م.، و ح ی،س.، رحمان ی،شهباز
 .1-9 ،(3)9. ینبخشی نوتوان. یواکنش کودکان با اختالل رشد حرکت

بازخورد  ۀیافتکاهش فراوانی و خطا برآورد مختلفهای تأثیر روش .(1384) زاده، م.طاهری، ح. ر.، بهرام، ع.، و شفیع
-138، (6)3. ورزشی و حرکتی علومپیچیده.  حرکتی تکلیف یک یادگیری و عملکرد ،خطا کشف قابلیت بر افزوده

72. 

 هایمهارت بر حرکتی-حسی یکپارچگی هایتمرین تأثیر(. 1393)زاده، م. ح. و محمد ،حسینی، ف. سادات پور، ل.،قاسم
 .75-84 ،(4)4 .ناتوانی مطالعات مجلة. شدید ذهنی توانکم کودکان درشت حرکتی

 و تعادلی عملکرد بر حرکتی-حسی یکپارچگی اثربخشی(. 1395)پوشنه، ک.  ک.، و ع.، پرهون، مهوش ورنوسفادرانی،
 .257-263 ،(2)14 .رفتاری علوم تحقیقات. نارساخوان کودکان خواندن

 کودکان درشت حرکتی هایمهارت بر حرکتی-حسی یکپارچگی هایتمرین (. تأثیر1396) هاشمی، ا.، و شهربانیان، ش.
 .419-427 ،(3)25سبزوار.  پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجلةهماهنگی رشدی.  اختالل با

در دانش یسینوبا دست یحرکت-یینایب یکپارچگیرابطه (. 1385هداوندخانی، ف.، بهنیا، ف.، فرهبد، م.، و صالحی، م. )
 .839-854، (4)6. مجلة پژوهش در حیطة کودکان استثناییی. توان ذهنآموزان کم

. نشریة مهارتی بسکتبال در دختران دانشجوهای تعیین اعتبار و روایی آزمون (.1383نیا، ف. )نژاد، م.ع.، و رحمانیهمتی
 .135-146، (20)20. حرکت
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