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 چکیده

پژوهش  اختالل بینايی بود.پسران با  مرين شنا بر حس حرکتت آموزش و بررسی تأثیر هدف پژوهش حاضر،

کنندگان پسران با اختالل بینايی عضو آزمون بود. شرکتآزمون و پسبا طرح پیش تجربینیمهنوع حاضر از

صورت و بهشدند صورت هدفمند انتخاب پسر سالم نابینا به 20بینايان شهرستان اراک بودند. تعداد انجمن نا

تنظیم  ارزيابی حس حرکت از آزمون نفر( قرار گرفتند. برای 10کنترل ) نفر( و 10تصادفی در دو گروه تجربی )

جربی در گروه ت. اجرا شد آزمونپیش گروه دو هربرای استفاده شد.  (1389) بهرامی دست برتر زاوية

رای گروه ب اما دقیقه( شرکت کردند؛ 60جلسه  هر فته وهفته )دو جلسه در ه 10مدت به های تمرينجلسه

های حس حرکت در همان محیط آزمونپس ،تمرينی اتمام دورةکنترل تمرين خاصی درنظر گرفته نشد. پس از 

میانگین و انحراف  ويلک، برای محاسبة -شاپیرو ها از آزمونبودن دادهند. برای تعیین طبیعیگیری شداندازه

ترتیب آزمون، بهآزمون و پسگروهی پیشنگروهی و بیاستاندارد از آمار توصیفی و برای تعیین اختالف درون

بسته مه آزمون تی ( استفاده شد. P≤ 0.05ه و تی مستقل در سطح معناداری )های تی همبستآزموناز 

که نمرات حس درحالی (؛ P≤ 0.05) در گروه تجربی را نشان داد حرکت حساختالف معنادار متغیرهای 

های حس حرکت آزموندر پیش ،(. همچنینP ≤ 0.05را نشان نداد )گروه کنترل اختالف معناداری  حرکت

آزمون، گروه تجربی عملکرد بهتری اما در پس نترل اختالف معناداری مشاهده نشد؛بین دو گروه تجربی و ک

بهبود حس  (. نتايج پژوهش حاضر بیانگر اين بود که تمرين شنا برP ≤ 0.05نسبت به گروه کنترل داشت )

ر د رسد استفاده از آموزش و تمرين شنانظر می، بهابراينبن پسران با اختالل بینايی تأثیر دارد؛ حرکت

 داشته باشد.تواند فوايد بسیاری بینايی میبخشی افراد با اختالل های ورزشی و توانبرنامه

 

 اختالل بینايی، تمرين شنا، حس حرکتآموزش و  واژگان کلیدی:

 

                                                           
 E-mail: A-Bahrami@araku.ac.ir                                         مسئول                              ةنويسند *
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 مقدمه
 در گريکدي با یمندنظام و دارامعن صورتبه ابعاد نيا و است یچندبعد و دهیچیپ یموجود ،انسان

 محدود یکيزیف بعد در تنها را خود یانسان مطالعات دانشمندان ،آگاهی اساس اين. برهستند ارتباط

 (.1) کردند شپژوه کردند و دربارة آن توجه یروان بعدجمله از گريد ابعاد تیفیکبه  زمانهم و کردندن

 اصلی لدالي از. نیست تصورقابل آن بدون زندگی واست  انسان حیات ةنشان ترينمهم حرکت ،همچنین

 براينکهعالوه ،سالم زندگی يكداشتن  برای. است سالمتی به دستیابی جسمانی، هایفعالیت در شرکت

 یمساعد ايطشر دارای نیز روانی ازلحاظ افراد است الزم است، نیاز مطلوب فیزيولوژيك و بدنی وضعیت

رکتی در ورزشکاران بسیار موردتوجه ح -های روانیاهمیت شناخت مهارت ،. امروزه(2) باشند

های آموزشی، ها در ورزشکاران از جنبهارزيابی اين مهارت ،زيرا پژوهشگران علوم ورزشی است؛

 ورزش در هک یحرکت -یروان یهاتیقابل از یکي غربالگری، استعداديابی و قهرمانی بسیار مهم است.

 به حرکت صیتشخ حس(. 3) است ورزشکاران در «حرکت حس زيتما اي صیتشخ» است، یضرور

 و ینیپاس اجسام ،یگلژ یوتر اندام ،یعضالن دوك) یکیمکان یهارندهیگ از حاصل اطالعات مجموعه

 انجام در یابرجسته نقش حرکت حس .(4) شودیم گفته كیناميد حالت( آزاد یعصب یها انهيپا

 فراهم ما یبرا را اندام حرکت درك امکان -الف :است لفهؤم سه یدارا و دارد یورزش یهامهارت ةنیبه

 نیح ادشدهجيا تالش درك ،نیهمچن و عضالت یروین دیتول و میتنظ درك، ةاجاز ما به -ب کند؛می

 در که کندیم ايجاد را اندام تیوضع درك و یابيجهت حس -ج ؛دهدیم را یعضالن یروین دیتول

 یهاهارتم از یاریبس موفق یاجرا. است لیدخ اریبس فیتکال انجام هنگام مفصل مطلوب ةيزاو میتنظ

 ،درواقع (.5) است دست ةيزاو و روین قیدق میتنظ ازمندین یریگنشانه ی وپرتاب یهامهارت مانند یورزش

 به تنپرداخو  هستند مؤثر فعال زندگی روند در حرکت حس ازجمله بسیاری یحرکت -روانی عوامل

 ،اهداف براساسرا  آن اصالح و حرکت یهایژگيو درك امکان حرکت حس(. 6) دارد اهمیت هاآن

گذارد، احساس يکی از عواملی که بر حس حرکت تأثیر می. (7) کندیم فراهم فیتکل و حرکتی یازهاین

شود و بر عملکرد افراد ازلحاظ افراد با اختالل بینايی، اين حس مختل می بینايی فرد است. در ورزش

 سزايی دارد.جسمی و روانی تأثیر ب

طبق آماری . دهندتوجهی از افراد هر جامعه را معلوالن تشکیل میدهد که درصد قابلآمار نشان می

 ،است شدهابسته به سازمان ملل متحد منتشر و 1(WHO)سازمان بهداشت جهانی  که اخیراً توسط

در سال  اساس گزارش اين سازمانبین، بردراين(. 8) نوعی معلول هستنددرصد از مردم جهان به 10

کنند سراسر جهان زندگی میدرنفر با اختالل بینايی میلیون  267میلیون نابینا و  41حدود  ،2004

، برنداختالل بینايی رنج میدرصد از کل افرادی که از  90ست که بیش از ا توجه آنجانکتة قابل (.9)

                                                           
1. World Health Organization 
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 1395(. مطابق با سرشماری نفوس و مسکن سال 9کنند )توسعه زندگی میدر کشورهای درحال

در اختالل بینايی  افراد بانفر  98977معلول حسی در ايران حدود  335408میان مرکز آمار ايران، از

 (. 10د )نکشور وجود دار

 با که رودیم کاربه يینایب مشکالت وجود یبرا که است یجهان یاصطالح« اختالل بینايی» اصطالح

 نظرطبق که یشخص به ،یقانون ازنظر ،نیهمچن(. 11) کرد درمان را آن توانینم نكیع از استفاده

های يکی از فعالیت(. 12) نديگویم نایناب ،باشد درصد 10 از کمتر دشيد یسنجيینایب و یپزشکچشم

طول زندگی از آن لذت ببرند. توانند درشنا است که می اختالل بینايی باورزشی مناسب برای افراد 

 شده داده نشان ناتوان افراد بودنخوب حس و یجسمان یآمادگ بر یآب یهاورزش و شنا مطلوب آثار

 یبرا یحيتفر -یورزش تیفعال كي عنوانبه و یعموم صورتبه یآب یهاورزش ن،يبراعالوه .است

، نیاز بیشتری به اطالعات حس دارنداختالل بینايی افرادی که (. 13) است شده هیتوص اریبس کودکان

استفاده در اين افراد، استفاده از مورد ترين راهبردتعادل دارند. معمولپیکری و دهلیزی برای حفظ 

. (14)ست ا تنظیم وضعیت بدن در فضا برایکردن حرکات های ديگر برای حفظ ثبات و هماهنگحس

هنگام شنا در زير آب به ،آيندشمار میلیتی که بخشی از سیستم دهلیزی بههای اوتواندام ،بیندراين

. توانند شنا را فرابگیرندمیاختالل بینايی  افراد با(. تقريبًا تمام 9)هستند  يابی بسیار مهمرای جهتب

با اختالل بینايی ممکن است از حرکت  اندارد. کودکاين افراد اهمیتی بیشتر از يك ورزش شنا برای 

محدوديت بیشتر  که اين موضوع باعث د و والدينشان اغلب نگرانند که فرزندانشان صدمه ببینندنبترس

اختالل بینايی  افراد باشود. آب برای طبیعی می قاعدةوجوی حرکتی و بازی بیکودك در جست

درون آب بدون داشتن ها قادرند وانع حرکت کنند. آنکند که بتوانند بدون ترس از مفضايی فراهم می

اختالل  بااند که ورزشکاران ها نشان داده. برخی پژوهش(8) ون اينکه بترسند بازی کنندهمراه و بد

های همسان هلـیزی نسبـت به گروهپیـکری و د -های حسیمؤثرتری از سیستم صورتبه بینايی

از حس  د افراد ورزشکارندهد که نشان مینتی وجود دارمطالعا ،. همچنین(15)کنند استفاده می

 ندداد نشان( 18) همکاران و 1لئودمك .(17،16) ورزشکار برخوردارندتری نسبت به افراد غیرحرکت به

 جوان بازيکنان عمقی حس هایقابلیت پويا و تعادل تواندمی عضالنی و عصبی آموزش هفته شش که

 کنترل ارتباط»با عنوان  در پژوهشی (19) غالمی و همکاران ،همچنین .را افزايش دهد بسکتبال

 و ورزشکار دانشجويان شناختیروان هایويژگی برخی با برتر دست زاوية تنظیم و نیرو تولید

کنترل  خطای با خلقی حاالت اختالل میان معناداری ارتباط که به اين نتیجه رسیدند «غیرورزشکار

 غیرورزشکاران در همبستگی اين اما ؛داشت وجود پژوهش گروه دو برتر دست زاوية تنظیم و نیرو

 کمتر ورزشکاران، در منفی خلقی حاالتبیان کردند که ها آن ،همچنین بود. بیشتر معناداری طوربه

                                                           
1. McLeod 
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د که نوجود دار نیز شواهدی .شود هاآن برتر دست زاوية تنظیم و نیرو تولید خطای موجب تواندمی

د شد نتمرينات در آب و شنا موجب بهبود تعادل در جوامع انسانی مختلف خواهد ندهنشان می

ثیر تمرينات شنای تأ»با عنوان  ( در پژوهشی22)مقدم و همکاران خرمی ،راستا. دراين(13،20،21)

ر تمرينات شنای کرال سینه بکه دريافتند  «کرال سینه بر تعادل ايستای پسران دارای اختالل بینايی

فرد نابینا از اولین و پرکاربردترين حس در  .اختالل بینايی تأثیر دارد بهبود تعادل ايستای پسران با

 اما اين حس ؛کنندباارزشی را فراهم میهای ديگر اطالعات حس؛ يعنی بینايی محروم است. انسان

ر فرد قرار ختیاسرعت دراترين اطالعات را دربارة محیط اطراف بهترين و جزيیبینايی است که مطمئن

ويژه . اين افراد به(23)دهد خود اختصاص میهای مغز انسان را بهم پردازشسودهد و نزديك به يكمی

که و ازآنجايی اند، اغلب تعادل ضعیفی دارندگونه تحرك بصری دريافت نکردهکسانی که هرگز هیچ

که اين افراد حس حرکت  توان گفتمی ،ندتعادل اثر دار  برهای موجود در حس حرکت مستقیماًلفهمؤ

های روزمره و تواند با افزايش خطر سقوط، اثری منفی بر فعالیت. تعادل ضعیف میدارندضعیفی 

د که ندههای مختلف نشان میوهشپژ .(24،25)بگذارد اختالل بینايی  افراد باهای ورزشی مهارت

چندانی در کنترل ، نابینايان مشکالت دوروشود؛ ازاينبینايی باعث ضعف کنترل تعادل میحذف عامل 

بهبود تعادل، حس  ، مهم است که افراد با اختالالت بینايی برایبنابراين ؛(26)تعادل خواهند داشت 

پژوهشی با توجه به اين مطلب،  ؛(27)های منظم بپردازند حرکت و افزايش تحمل ورزشی به فعالیت

يافت  بر حس حرکت افراد با اختالل بینايی سنجید باشد، که تأثیر تمرينات شنا يا تمرين در آب را

با توجه به اينکه بینايی يکی از عناصر مهم  ،به آن ناتوان بود. همچنیننشد يا پژوهشگر در دستیابی 

اختالل بینايی با اشکال  است و اين توانايی در افراد بادر برقراری تعادل و بهبود حس حرکت افراد 

ه آيا با استفاده از آموزش و ال بود کيافتن پاسخ برای اين سؤدنبال گر بهمواجه شده است، پژوهش

حس حرکت در اين افراد و  ی درگیر در حس حرکت را تحريك کردهاساير حس توانمی شنا تمرين

 داد؟بهبود را 
 

 پژوهش روش
اند. ازبیـن تشکیل دادهآماری اين پژوهش را  جامعةنابینايان انجمن نابینايان شهرستان اراك همة 

 عنوانسال به 10-20با دامنة سـنی پسر نابینا  20فری نابینايان عضو در انجمن يادشده، ن 200 جامعة

نفر( و  10صورت تصادفی در گروه تجربی )شدند و بهصورت هدفمند انتخاب نمونة اين پژوهش به

تاريخچة پزشکی بررسی نظر افراد قبل از ورود به مطالعه از نفر( قرار گرفتند. اين 10گروه کنترل )

ها سالم بودند. آزمودنی پزشك متخصص، همة تشخیص و تأيید به پروندة پزشکی و شدند و با توجه

شد. افرادی  ها دريافتبی از والدين تمام آزمودنیصورت کتآگاهانه به پیش از ورود به مطالعه، رضايت
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 صرع، ديابت، مبتال به، نقص در سیستم شنوايی، يا نقص دستگاه عصبی به نقص نورولوژيك که مبتال

جراحی در يك سال ، های تنفسی و شکستگی اندامارییمبخون، عروقی، فشار -های قلبیبیماری

داد، بودند و همچنین، آسیـب تأثیر قرار میصرف دارويی که سیستم عصبی را تحتسرگیجه، م ،اخیر

، از پژوهش حذف کردکی میهای پزشکه فرد را مجبور به استفاده از مراقبتایگونهسر داشتند به

 شد استفادهژوکوفسکی  برتر دست ةيزاو میتنظ آزمون از دست ةيزاو میتنظ یریگهانداز یابر شدند.

 یحرکت -یروان عملکرد یابيارز برای وشد  نيتدو سابق یشورو ریجماه اتحاد در 1988 سال در که

 با یهمبستگ بيضر قيازطررا  آزمون نيا يی و پايايیروا و همکاران بهرامی. دش یمعرف ورزشکاران

 کرد. شکل شمارة يك گزارش مناسب زینرا  آن يیايپا و ،1/0 یدارامعن سطح در 75/0 یاصل دستگاه

 را مختلف هایزاويه آزمودنی ابتدا ،آزمون نيا یاجرا یبرا(. 28) دهدتصوير اين دستگاه را نشان می

 با شدمی درخواست وی از داد. سپس،می نشان و کردمی تمرينبا استفاده از حس المسه  بار سه

 زاويه های در عمل اين دهد. نشان بار سه را حالت سه هر و بدون استفاده از بازخورد بینايی بندچشم

 وشد می محاسبه درجه به آزمودنی هایاشتباه مقدار حالت هر در و شدمی تکرار بار سه مختلف

 . کرد، آزمونگر زاوية شروع حرکت را تعیین میهمچنین .دشمی ثبت هاآن قدرمطلق میانگین

 
 سنجزاويه دستگاه -1شکل 

 

هر جلسه  جلسه و دوشامل  ،هفته 10 مدتبه را ی کرال سینهشناآموزشی  تمرينی برنامة تجربی گروه

خاطر هب -1)شنا  ثیر آموزش و تمرين، بررسی تأهدف پژوهش حاضر. نددقیقه انجام داد 60حدود 

حس د( بر نحاالتی که هنگام شنا وجود دار ،همچنین -2 خواص آب و تأثیر آن روی حس حرکت،

زشی شنای کرال سینه براساس برنامة تمرينی آمو ؛ بنابراين، برنامةاختالل بینايی بود حرکت در افراد با



 1397زمستان  ،34فتار حرکتی شماره ر                                                                                                   22

ینايان استان مرکزی ناب از مربی شنای تیم ،منظوربدين ی شد.( طراح32مقدم و همکاران )خرمی

آموزش و تمرين را و  در استخر حضور داشت رينی ویطول تمام جلسات تمکه در کمك گرفته شد

فقط نوع آموزش آن متفاوت است که و  داد. برای همة افراد، آموزش و تمرين شنا يکی استانجام می

راد آموزش با تأکید بر حواس شنوايی و المسه توسط مربی متخصص و باتجربه انجام شد. در اين اف

 هاآزمودنی از نشد. ابتدای هر جلسة تمرين گرفته درنظر یخاص تمرين گونههیچ گروه کنترل برای

، هر جلسة تمرينی حاوی پنج کنند. همچنین کردندقیقه اقدام به گرم 10 مدتبه شدمی خواسته

، آشناشدن با آب ابتدايی آموزش اين بود که در سه جلسة شدهبینیپیش دقیقه سردکردن بود. برنامة

احتمالی از آب، تمرينات بردن ترس ها برای ازبینآب، توجیه آزمودنیدر رفتن )شامل نشستن و راه

، در سه جلسه سپس شود.ها داده ( به آزمودنیدريايی پشت و ستارةشکل الكبه دم، شناوریدم و باز

 پا، سه جلسه حرکات دست و ادغام آن با پا و سه جلسه تنفس و ادغام دست و پا و تنفس نحوة ضربة

های هر مانده مطابق با توانايی، تمرينات شنا در هشت جلسة باقیبنابراين (؛29) دشآموزش داده 

ها آزمودنی اينکه همةدلیلند؛ اما بهآزمودنی و با مشورت يك فیزيولوژيست ورزشی طراحی و اجرا شد

رسید نظر می، بهطور کامل نبودند و همچنینپروتکل تمرينی در زمان مقرر و بهقادر به يادگیری 

بخش آموزش در پژوهش نداشته باشند، مطالعه تنفس تأثیر چندانی بر متغیر موردتمرينات مربوط به 

ها از آزمودنی و قابلیت متناسب با میزان يادگیری ،جای آنفس از پروتکل تمرينی حذف شد و بهتن

کنترل اثر خستگی تمرين،  برای شد با تمرکز بیشتر ساير تمرينات را انجام دهند.ها خواسته میآن

 دست برتر( در تنظیم زاوية) حس حرکت آزمونپس تمرينات، ایهفته 10 اتمام دورة از دو روز پس

ها از آزمون بودن دادهاجرا شد. برای بررسی طبیعی تجربی و کنترل هایگروه برای محیط همان

اختالل بینايی از  حرکت پسران با آموزش و تمرين شنا بر حس بررسی تأثیر برایو  1ويلك -شاپیرو

استفاده شد.  05/0ا مساوی با تر يو میزان آلفا کوچك 95/0سطح معناداری در  2آزمون کوواريانس

 IBMساخت شرکت  20 نسخة 3اس.پی.اس.اس. افزارهای آماری با استفاده از نرمتحلیلوهمة تجزيه

 کشور آمريکا انجام شد.
 

 

 

 

                                                           
1. Shapiro-Wilk 

2. Covarian Test 

3. Spss 
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 نتایج
 اخص تودةشرا شامل سن، قد، وزن و ها آزمودنی جمعیت شناختیهای جدول شمارة يك ويژگی 

های کنترل و ها در گروهبودن واريانسرا برای همگن ويلك -نتايج آزمون شاپیرو ،و همچنین بدنی

 دهد.نشان میتجربی 
 

 ويلک -و نتايج آزمون شاپیرو هاآزمودنی ويژگی های جمعیت شناختی -1 جدول

 گروه
 میانگین و انحراف معیار

 وزن )کیلوگرم( متر(قد )سانتی سن )سال(

 4/53±67/60 6/164±5/3 2/14±06/40 کنترل

 1/51±20/10 7/167±39/1 2/13±25/80 تجربی

 783/0 236/0 0 /728 شاپیرو ويلك

 

 اختالل بینايی از آزمون کوواريانس پسران باحرکت  آموزش و تمرين شنا بر حس بررسی تأثیر برای

ها بودن توزيع نمرات و همگنی واريانس گروههای کوواريانس شامل طبیعیفرضاستفاده شد. پیش

ويلك استفاده شد. نتايج اين -ها از آزمون شاپیرو. برای تعیین طبیعی بودن توزيع دادهبررسی شد

صورت طبیعی بوده است. برای تعیین شده بهگیریاندازههای مام دادهتوزيع تکه آزمون نشان داد 

 1از آزمون لوين ،آزمونپسدر مرحلة آزمون و پیش ها در مرحلةهای توزيع دادهبودن واريانسبرابر

در  آزمون وپیش ها در مرحلةهای توزيع تمام دادهواريانسکه استفاده شد. نتايج اين آزمون نشان داد 

 است.برابر بوده  آزمونپس مرحلة

گروه  ت بین گروه تمرين وحرک در متغیر حسرا نتايج آزمون تحلیل کوواريانس دو  جدول شمارة

 دهد.کنترل نشان می
 

 لحرکت بین گروه تمرين و گروه کنتر نتايج آزمون تحلیل کوواريانس در متغیر حس -2 جدول

 Df 
میانگین 

 مجذورات
 ضريب اتا سطح معناداری Fمقدار 

 588/0 0001/0 21/24 69/24 1 منبع تغییرات

  02/1 17 خطا

P < 0.05 , **P < 0.01 

 

                                                           
1. Levine Test 
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، آزمون تحلیل آزموننتیجه گرفته شد که پس از تعديل نمرات پیش شمارة دوبا توجه به نتايج جدول 

بین گروه تمرين و گروه کنترل حرکت،  آزمون حسدر پس ،بنابراين دار است؛کوواريانس نیز معنا

 داری مشاهده شد.اختالف معنا

 

 گیریبحث و نتیجه
شنای کرال سینه بر تعادل ايستای پسران  آموزش و تمرين هفته 10 که نتايج پژوهش حاضر نشان داد

شنا  عنوان تمرينشده در شنای کرال سینه که بهدادههای آموزشرد. با نگاهی به مهارتنابینا تأثیر دا

ستاره و شناوری  پشت، حرکتهايی چون حرکت الكمهارتدر پژوهش حاضر از آن استفاده شد، به 

يابیم که سر از حالت عمودی میاين حرکات دراجرای هنگام خوريم و با دقت در وضعیت سر دربرمی

 ،بنابراين (؛9دارد ) همراهکه حداکثر تحريك اوتريکول را به حالتی است؛ به حالت افقی تغییر يافته

های اين بخش از دستگاه دهلیزی گوش داخلی که يکی از سیستم تحريکاتکه شايد بتوان گفت 

توان با مورد می اينبر . عالوهشودمیهبود حس حرکت ب درگیر در حس حرکت است، موجب

های آب مانند فشار هیدروستاتیك و نیروی بیونسی و تأثیری که بر حس گرفتن برخی ويژگیدرنظر

د حس احتمال را داد که تقويت حس عمقی امکان بهبوعمقی عضالت، مفاصل و پوست دارند، اين 

 گیری بايدجیه علمی اين نتیجهدر تو ،وجود آورده است. همچنینحرکت را در پسران نابینا به

ها حرکات پس از آنکه آزمودنی ،واقعنیم. درفکپروتکل تمرينی شنای کرال سینه بینگاهی به نیم

د، نوبت به آموزش حرکاتی چون سُرخوردن، ضربة ياد گرفتنايستايی مانند ستاره، شناوری و غیره را 

به حرکت آزمودنی در آب و حفظ حالت پا، دست و غیره رسید. فرايند آموزش همة اين حرکات 

توان اين می نظر بايومکانیك، ازبنابراين نیاز دارد؛شود، شناوری که يك حالت تعادلی محسوب می

حین حرکت از سمت های چرخشی که درکردن گشتاورای کنترلمودنی برانتظار را داشت که تالش آز

عضالنی الزم ايجاد شود و  -شود، موجب شده است تا در بدن تسهیل کنترل عصبیآب به او وارد می

طورکه بیان همان براين،پژوهش افزايش يابد. افزون کنندگان دربه پیروی از آن حس حرکت شرکت

همراه دارد. کثر تحريکات اوتريکول را بهحدا رکات يادشدهدرحین انجام حبودن سر شد، افقی

يابی فرد هتاوتريکول با همکاری ساکول به ج ،در اين مرحله که حرکت در آب وجود دارد ،آنبرعالوه

 عنوانبه برتر دست زاوية تنظیم و نیرو کنترل مؤلفه های براين،عالوه( 9د )کندر زير آب کمك می

اختالل  افراد با ويژههافراد )ب شوند. همةمی قلمداد تکالیف بیشتر در دخیل ،روانی حرکتی مهارت

 حرکت، حین هستند؛ خود حواس به اتکا نیازمند ،اطراف محیط با موفق تعامل ايجاد برای بینايی(

 حرکت حس که است شايان ذکر. کنندمی را مهیا بدن خارج و حرکات درك امکان ويژه حواس

 ؛(19) است حرکت کنترل دستگاه از اساسی يك بخش بلکه ؛نیست توانايی يا حس يك تنهايیبه
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بهبود حس های اتولیتی، توسط اندام يابیطريق جهتگرفته از، ممکن است تحريکات صورتبنابراين

خوردن، شتاب حرکت در ابتدا ، در شروع حرکاتی چون سُرد. همچنیننحرکت را فراهم کرده باش

دارد.  همراهبههای آب با بدن، کاهش ولکولدلیل اصطکاك ناشی از مبه، و سپس يابدمی افزايش

 بهبود بر ندنتوايابی میطريق جهتآموزش ازتحريکات ذهنی و که  است شده مشخص ،همچنین

اين تغییرات شتاب موجب  که شايد بتوان گفت .دنباش اثرگذار برتر دست تنظیم زاوية و نیرو کنترل

ود حس حرکت بهب ،و بنابراين شوندای سیستم دهلیزی میدايرهری نیمتحريك بخش حلزونی و مجا

های دارد که يك، دو يا تمامی توجیه . همواره اين احتمال وجودشده استرناشی از تحريکات بخش ذک

 یلی وجود داشته باشد که از ديدشده در باال در بهبود حس حرکت دخیل باشند و شايد هم دلذکر

ثیر تالش فراوان در يافتن پژوهشی که تأ باوجود انپژوهشگر ،حاله باشد. درهردور ماندبه پژوهشگر

ثیر فعالیت تأ هاپژوهشبرخی اما  ؛ناتوان بودند ،رين شنا بر حس حرکت را نشان دهدتمآموزش و 

دانشجو و (، 16ران )مرادی نورآبادی و همکامطالعات  زجملها ؛اندنی بر حس حرکت را نشان دادهبد

. همسو هستندبا پژوهش حاضر  (30) نادری و همکارانو  (18) همکاران و لئودمك ،(17)همکاران 

در آب بر بهبود تعادل ايستا  بودن تأثیر تمرينکه بر مفید هايینتايج با نتايج پژوهش اين ،همچنین

باشد، های اين پژوهش ناهمسو پژوهشی که با يافته(؛ اما 13، 22،31-20) همسو است ،کنندتأکید می

توان سو میهای همبا بررسی پژوهش ،بنابراين ؛گر در دستیابی به آن ناتوان بوديافت نشد يا پژوهش

اختالل  وجب بهبود حس حرکت در پسران بام بدنی های مختلفو فعالیت نتیجه گرفت که تمرين

 د شد.نبینايی خواه

تعمیم نتايج بايد با احتیاط  بنابراين، ؛بودها تعداد اندك آزمودنیهای پژوهش حاضر از محدوديت

توان می حاضر با نگاهی گذرا به پژوهش ،هررویی نیاز است. بههای ديگرپژوهشصورت بگیرد و انجام 

شرط  ؛ با ايند بودنثر خواهمؤ بینا و نابینادر بهبودی حس حرکت پسران کم هااين تمرين که گفت

 ،. همچنینشوند درست و در مدت زمان کافی انجام ه شیوةزيرنظر افراد متخصص، ب هاکه اين تمرين

های آبی مانند های بدنی در محیطو فعالیت اتتمرينی جبران نقايص حس حرکت اين افراد، برا

 هستند. تمرينات مفید و مناسبیاستخرهای شنا 

شنای کرال سینه برای بهبود  استفاده از آموزش و تمرينکه ژوهش نشان داد نتايج اين پ ،کلیطوربه

ر هیدروستاتیك، دمای نیروی بیونسی، فشا. است و مفید اختالل بینايی مؤثر با انحس حرکت پسر

ای هآورند تا تمامی سیسستموجود میه در آب وجود دارد، شرايطی را بهشرايط اختاللی کآب و 

های خاص خود دلیل ويژگیه، آب بو بهبود يابند. همچنین دخیل در حس حرکت برانگیخته شوند

کند. نیستند، فراهم می در محیط خشکی افرادی که قادر به انجام تمرين را برای ی ايمنهمواره محیط

تفاده از اس ،بنابراين رو هستند؛هبینا و نابینا همواره با خطر افتادن در محیط خشکی روبافراد کم
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نظر ی اين افراد برطرف کند. بهاز آن را براخطر افتادن و صدمات ناشی  تواندتمرينات در آب می

ويژه بخشی افراد ناتوان بهتمرينی و توان عنوان بخشی از برنامةکه اين نوع تمرينات بايد بهرسد می

کار گرفته شوند. به نظر متخصص و در سطح کشوررست، زيرريزی داختالل بینايی، با برنامه افراد با

شنا بر ديگر متغیرهای  ويژه آموزش و تمرينیر تمرين در آب بهثتأ شود کهپیشنهاد می ،همچنین

افراد نابینا و  دپنداره، چابکی، توان و قدرتنفس، خوحرکتی مانند خودکارآمدی، اعتمادبه -روانی

 ینا بررسی شود.بکم

 

 تقدیر و تشکر
نمونه در عنوان هافرادی که ب ويژههدانیم از انجمن نابینايان استان مرکزی بدر پايان، بر خود الزم می

ش و فناوری دانشگاه اراك که از معاونت محترم پژوه ،همچنین اين پژوهش مشارکت کردند و

 .، صمیمانه تقدير و تشکر نمايیمنامه را تقبل کردندهای پژوهش اين طرح مستخرج از پايانهزينه
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Abstract 
Kinesthesia variable is very important for boys with visual impairments. So, the aim of 

this study was to determine the effect of swimming training and practice on boys with 

visual impairment. This study was semi experimental with pretest-posttest design. 

Participants included boys with visual impairment (aged 9 to 15) from the Society for 

the Blind in Arak city, who were randomly assigned to an experimental (n = 10) and 

control (n = 10) groups. Bahrami (2011) test of setting the Joint-Position Sense and 

Kinesthesia, isometric dynamometer was used to measure the preferred hands' 

Kinesthesia of the participants. The experimental group was required to participate in a 

ten-week water training program (two days a week), while the control group did not 

participate in any organized training program. Both groups performed a pretest prior to 

the experimental period and performed a posttest immediately after the experimental 

period. Shapiro-Wilk test for normality of the data and independent and paired t test for 

determining the in-group and intergroup differences between pre-test and post-test, at a 

significance level of 95 percent and the P≤0.05, were used. The paired t test showed 

significant difference of kinesthesia of experimental group (P ≤ 0.05). While the 

kinesthesia data of control group showed no significant difference (P ≥ 0.05). Also, the 

scores on the pretest showed no significant difference between the experimental and the 

control groups (P ≥ 0.05). However, on the post test, a between-group difference was 

found in the participants’ task scores (P ≤ 0.05). The result showed that swimming 

training can improve the kinesthesia of boys with visual impairment. So, it seems that 

the use of this training in exercise and rehabilitation program of these people can have 

many benefits for them. 
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