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مقدمه

تربـیــت بدنـی را رشـد مهارت هـای بدنـی و حرکتـی، مهارت هـا 
کـــــرده اند. تربیت بدنــــی  و الگوهـــــای حرکـــــتی بنیـــــادی تعــــریــــف 
مناسب سـازی شـده1، هنـر و دانـش بـرای تدویـن، اجـرا و نظارت بر 
کـه بـرای دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویژه  برنامـه  تربیـت بدنـی اسـت 
یادگیرنـده ای  بـه  بدنـی  تربیـت  آمـوزش  برنامـه   می شـود .  طراحـی 
کـه دارای نیازهـای ویـژه اسـت، بایـد بـر مبنـای ارزشـیابی جامـع او 
طراحـی  شـود تـا چنیـن دانش آمـوزی بتواند مهارت هـای الزم برای 
سـالم  و  متناسـب  بدنـی  داشـتن  و  ورزشـی  فعالیت هـای  انجـام 
بدنـی مناسب سـازی  تربیـت  آورد.  به دسـت  را  زندگـی  در سراسـر 
شـده، مدرسـه محور  اسـت و مخاطبـان آن دانش آمـوزان دوره ی 

ابتدایـی و دبیرسـتان بـا نیازهـای ویـژه هسـتند. 

ِگلـه و بوسـتیک  گسـتد و جیانـگ )1(، برایـان، ها پژوهش هـای آ
کـودکان  کـه نشـان داده انـد  از جملـه پژوهش هایـی هسـتند   )2(
تربیـت بدنـی  بینایـی در بسـیاری مـوارد در فعالیت هـای  آسـیب  بـا 
کنـار  و  ندارنـد  شـرکت  خـود  بینـای  همسـاالن  بـا  همـراه  حرکتـی  و 
کـودکان بـا آسـیب بینایـی بـه لحـاظ  گذاشـته شـده اند. بـرای اینکـه  
بایـد هماننـد همسـاالن  باشـند  بدنـی فعـال و خودتصمیم گیرنـده 
بـه  دسترسـی  بـرای  الزم  حمایت هـای  و  فرصت هـا  خـود  بینـای 
برنامــــه ی درسـی تربیـت بدنـی را داشــــته باشــــند )3(. بعـــضی از 
مربیـان  دیـدگاه  از  کـه  داده انـد  نشـــان  نیـز  جدیـد  پژوهـــش های 
کودکان با آسیب بینایی یکی از چالش های  تربیت بدنی، آموزش 
، دانش آمـوزان بـا آسـیب بینایی نیز  آنـان اسـت )4(. از سـوی دیگـر
موانـع زیـادی بـرای اسـتفاده از برنامه هـای ورزشـی در مکان هـای 
کـودکان  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  دارنـد.  مدرسـه  از  خـارج 

1. Adaptive Physical Education

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               1 / 6

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2426-fa.html


کــودکان و دانش آموزان با آســیب بـیـنایـــــــی ویژه نامــه 

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴ 34

انجـام  قابلیـت   ، برابـر انگیزه هـای  و  فرصت هـا  داشـتن  به شـرط 
آنـان  از  بهتـر  یـا  خـود  بینـای  همسـاالن  مثـل  را  ورزشـی  حـرکات 
دارنـد. یـک نمونـه از آن در پـارا المپیـک 2016 میـالدی در برزیـل 
بـود کـه چهـار دونـده ی بـا آسـیب بینایـی دوی 1500 متـر را سـریع تر 
زمانـی ممکـن  اتفـاق فقـط  ایـن  المپیـک دویدنـد.  از دونده هـای 
بـا  کم بینـا محیطـی  نابینـا و  کـه مربیـان دانش آمـوزان  اسـت بیفتـد 

کننـد.  آنـان فراهـم  فرصت هـا و انتظـارات بـاال بـرای 
بـرای  اساسـی  راهبردهـای  بعضـی  بیـان  مقالـه  ایـن  از  هـدف   
آمـوزش تربیـت بدنـی بـه دانش آموزان با آسـیب بینایی در مدارس 

گیـر 1 اسـت.  خـاص یـا آمـوزش فرا

دانش آموزان با آسیب بینایی چه کسانی هستند؟

کـه  کاهـش بینایـی اطـــالق می شـــود  آســـیب بینایـی به نوعـــی 
حتـی بـا بهتریـن اصالح هـا، به شـدت بـر عملکـرد آموزشـی فـرد اثـر 
افـرادی  شـامل  بینایـی  آسـیب  بـا  دانش آمـوزان  طیـف  می گـذارد. 
را می بیننـد،  یـا رنگ هـا  را نمی بیننـد، سـایه  نـوری  کـه هیـچ  اسـت 

دارد،  قـــرار  زیـاد  رنگـــی  تضـــاد  بـا  زمــــینه ای  در  کـه  را  چیزهــــایی 
بینایـی  آنقـدر   می خواننـد،  را  درشـت  چاپـی  حـروف  می بیننـد، 
کننـد، بتوانند  کـه در محیط هـای آشـنا به راحتـی رفـت و آمـد  دارنـد 
در سـالن ورزشـی در مسـیرهای مشـخص بدونـد، یـا تـوپ کوچکی 

کننـد.  را در حـال غلتیـدن، تعقیـب 
الزم اسـت مربیـان تربیـت بدنـی بـا اصطالحاتـی ماننـد: نابینـا، 
کاهـش  کتسـابی3،  ا بینایـی  آسـیب  مـادرزادی2،  بینایـی  آسـیب 
دیـد6،  میـدان  کاهـش  تیزبینـی5،  کاهـش  پیش رونـده4،  بینایـی 
نورهراسـی7 و دید تونلی8 آشـنا باشـند. کاسـین و روبین )5( معنای 
کـه  کرده انـد  اصطالحـات رایـج در حـوزه ی آسـیب بینایـی را بیـان 

1 مشـاهده می شـود.  در جـدول 
آسـیب  مـورد علـت  مربیـان اطالعاتـی هـم در  اسـت  الزم 
آموزشـی  نیازهـای  بتواننـد  تـا  باشـند  داشـته  دانش آمـوز  بینایـی 
آســـــیب های بینایـی نیازمــــــند  کننـد. بعـــــضی  را بهــــتر تأمـــــین  او 
مناسب سـازی هایی در محیـط فیزیکـی آموزش اسـت. برای مثال، 
آلبینیسـم )زالـی( اسـت، نیـاز بیشـتری بـه  کـه دچـار  دانش آمـوزی 

نـور خورشـید دارد.  برابـر  محافظـت پوسـتش در 

جدول 1( اصطالحات مهم در حوزه  آسـیب بینایی

کتسابی آسـیبی که بعد از تولد ایجاد شـده اسـت.آسـیب بینایی ا
کاهش شـفافیت بینایی اطالق می  شـود.تیزبینی کاهش تیزبینی به  شـفافیت بینایی اسـت. 

آلبینیسم )زالی(
گموس )حرکـت  کاهـش تیزبینـی، نورهراسـی، نیسـتا کـه بـا  فقـدان رنگدانـه در پوسـت، مـو و چشـم ها 

غیـر ارادی چشـم ها( و استرابیسـم9 )لوچـی( همـراه اسـت. 

فقدان یا آسـیب بینایی در زمان تولد.آسـیب بینایی مادرزادی
کورتکسی-بینایی 10   . آسـیب  وجود مشـکل در پردازش داده ها به دلیل آسـیب بخش بینایی در قشـر مغز

میدان بینایی
کـه فـرد می توانـد ببینـد. کاهـش میـدان بینایـی به کاهـش بینایـی مرکزی11، کاهـش بینایی  محـدوده ای 

محیطـی12 یـا وجـود لکه هـای سـیاه13 اطالق می شـود. 

میـزان بینایـی 20/200 یـا کمتـر از آن بـا وجـود انجام اصالحات، یا میـدان بینایی کمتر از 20 درجه. نابینای قانونی
ک نور  14 که فرد می تواند تشـخیص دهد چراغ روشـن یا خاموش اسـت.ادرا بینایی در حدی اسـت 

ک فاصلـه از نور  15 که فرد می تواند  فاصله تا منبع نور را تشـخیص دهد. ادرا بینایی در حدی اسـت 

1. Inclusive Education
2. Congenital Visual impairment
3. Acquired/Adventitious Visual Impairment
4. Progressive Vision Loss
5. Acuity Loss
6. Field Loss
7. Photophobia
8. Tunnel Vision

9. Strabismus
10. Cortical Visual Impairment )CVI(
11. Central
12. Peripheral 
13. Scotomas
14. Light Perception
15. Light Projection 
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راهبردهای آموزشی

کـه مربیـان تربیـت بدنـی بـه کار می برنـد تـا دانش آمـوزان  فــنونی 
آنـان بـه برنامه هـای  کالس درس شـرکت دهنـد، دسترسـی  را در 
کننـد و بـه آنـان  کننـد، یادگیـری را برایشـان تسـهیل  درسـی را فراهـم 
باشـند،  مسـتقل  ممکـن  حـد  تـا  امـن  محیطـی  در  تـا  کننـد  کمـک 

آموزشـی نـام دارنـد.  راهبردهـای 
کافـی  آسـیب بینایـی بایـد فرصت هـای  بـرای دانش آمـوزان بـا 
تـا تأخیرهـای حرکتـی  بـرای حرکـت در محیطـی امـن فراهـم شـود 
آنـان بـه  حداقـل برسـد )6(.  راهبردهـای آموزشـی بسـیاری وجـود 
بینایـی  آسـیب  بـا  دانش آمـوزان  بـرای  آنهـا  از  می تـوان  کـه  دارد 

کـرد.  اسـتفاده  گیـر  فرا بدنـی  تربیـت  کالس هـای  به ویـژه در 
یکـی از ایـن راهبردهـا پیش آموزش5 اسـت. معلـم در این راهبرد، 
آسـیب بینایـی را بـا عناصـر مهـم درس، فعالیـت یـا  دانش آمـوز بـا 
آشـنا می کنـد. طـرح فیزیکـی فضـای بـازی،  مهـارت جلسـه ی بعـد 
آن  بـه  مربـوط  اصطالحـات  بـازی،  در  اسـتفاده  مـورد  تجهیـزات 
فـــعالیت، روش امـــتیازدهــــی، مــــوقعیت بازیکـــنان و راهـــبردهای 
کلیـدی بـرای دانش آمـوز  مربـوط بـه آن فعالیـت یـا بـازی از عناصـر 
از  اسـتفاده  بـا  می تـوان  را  پیش آمـوزش  اسـت.  بینایـی  آسـیب  بـا 

آمـوزش و تمریـن در فـــضای واقعـی انجـام  نقــــشه های لمسـی یـا 
داد. 

کـل-جزء-کــل6 اســـت. ایـن راهـــــبرد  ، روش  راهـــــبرد دیگـــر
کـه  چـرا  نیسـت  جدیـدی  مفهـوم  بدنـی  تربیـت  مربیـان  بـرای 
کاربـرد ایـن راهبـرد  کننـد.  آن اسـتفاده  از  ممکـن اسـت هـر روز 
آسـیب بینایـی بـه این صـورت اسـت  در مـورد دانش آمـوزان بـا 
کل مهـارت توضیـح داده می شـود. سـپس می گذارنـد  کـه ابتـدا 
آن مهـارت را  کنـد و بعـد هـر بخـش  آن  را امتحـان  دانش آمـوز 
پایـان، تمـام  یابـد. در  آن تسـلط  بـر  تـا  آمـوزش می دهنـد  او  بـه 
کل مهـارت  بخش هـا را بـا هـم یکپارچـه می کننـد تـا دانش آمـوز 
کنـد )6(. توجـه بـه ایـن نکتـه مهـم اسـت که بایـد ابتدا  را تمریـن 
آسـیب  کل مهـارت یـا فعالیـت را بـرای همـه ی دانش آمـوزان بـا 
بینایـی توضیـح داد تـا بتواننـد بخش های آن را درک کنند. برای 
تصویـر  بـازی  کل  از  کـودکان  بایـد  ابتـدا  ُگلبـال  بـازی  در  مثـال، 
جلـوی  چگونـه  بگیرنـد  یـاد  بتواننـد  تـا  باشـند  داشـته  درکـی  و 
کننـد یـا تـوپ را بـرای امتیازگیـری روی  ُگل  تـوپ را بگیرنـد، آن را 
ُگلبـال  کل بـازی  گـر دانش آمـوزان نتواننـد  زمیـن بغلتاننـد )7(. ا
کل بـازی برایشـان  را ببیننـد، یادگیـری یـک جـزء آن بـدون فهـم 

بـود.  خواهـد  بی معنـا 

گموس حرکات غیرارادی چشـم.نیستا
کاهش میدان دید اسـت.آتروفـی عصب بینایی کاهش تیزبینی و  که باعث  آسـیب عصب بینایی 

هیپوپـازی عصب بینایی  1
کاهـش  کاهـش تیزبینـی و  گموس، استرابیسـم و  آن نیسـتا کـه در نتیجـه ی  عـدم رشـد عصـب بینایـی 

میـدان دیـد ایجـاد می شـود. 

نورهراسی
کاله لبـه دار اسـتفاده شـود و هنـگام  آفتابگیـر یـا  آفتابـی،  کـه الزم اسـت از عینـک  حساسـیت بـه نـور 

کم نـور یـا برعکـس فـرد نیـاز بـه زمـان اضافـی بـرای انطبـاق دارد.  آمـدن از جـای روشـن بـه جـای 

بینایـی با گذشـت زمـان همواره تحلیل می رود.کاهـش بینایی پیش رونده

پارگی شـبکیه  2
که در اثر ضربه ی شـدید به سـر )برای مثال، در ورزش های  جدا شـدن شـبکیه از الیه های محافظش 

تماسـی، شـیرجه زدن در اسـتخر ( ایجاد می شود. 

رتینیـت پیگمنتوزا  3
ک عمقـی، وجـود لکه هـای سـیاه در  کاهـش ادرا محدودیـت میـدان بینایـی، شـب کوری، نورهراسـی، 

کاهـش دیـد رنگ هـا. ممکـن اسـت همـراه بـا خطـر پارگـی شـبکیه باشـد.  میـدان بینایـی، و 

رتینوپاتـی نارس بودن 4 
پـاره  خونـی  رگ هـای  آن  نتیجـه ی  در  کـه  شـدن  متولـد  نـارس  به دلیـل  بینایـی  سیسـتم  رشـد  عـدم 
باشـد.  همـراه  شـبکیه  پارگـی  خطـر  بـا  اسـت  ممکـن  و   می شـود(  چشـم  در  خونریـزی  )باعـث  شـده اند 

1. Optic Nerve Hypoplasia
2. Retinal Detachment
3. Retinitis Pigmentosa

4. Retinopathy of Prematurity )RP(
5. Pre-Teaching
6. Whole-Part-Whole
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اسـت.  کالمـی1  و  توصیفـی  مسـتمر  توضیحـات  سـوم،  راهبـرد 
توصیفـی  اصطالحـات  بـا  ولـی  به سـادگی  معلـم  راهبـرد،  ایـن  در 
کـه او چـه کاری را بایـد  مناسـب بـرای دانش آمـوز توضیـح می دهـد 
کـت را حدود  انجـام دهـد. بـرای مثـال، ایـن جملـه ی معلـم که: "را
بهتـر  خیلـی   ،" نگـه دار خـود  چـپ  شـانه ی  بـاالی  سـانتی متری  ده 
کاربـرد   !" نگـه دار این جـوری  را  کـت  "را کـه:  اسـت  جملـه  ایـن  از 
چـه  دانش آمـوزان  همـه ی  بـرای  یکسـان  و  دقیـق  روشـن،  زبـان 
آسـیب بینایـی باشـند چـه نباشـند، مفیـد اسـت.  مربـی تربیـت  بـا 
کالس اتفـاق می افتـد را بـرای  آنچـه در طـول  بدنـی بایـد همـواره 
کنـد. امـا در اسـتفاده از توضیحـات کالمـی  دانش آمـوزان توصیـف 
حـد تعـادل را نگـه دارد، زیـرا اسـتفاده ی بیـش از حـد از کالم بـرای 
معلـم خسـته کننده و مانـع اجتماعـی شـدن دانش آمـوزان اسـت. 
ایـن راهبـرد را می تـوان بـا راهبـرد مدل سـازی لمسـی و اشـاره های 

کـرد.   آموزشـی همـراه 
نشـان دادن مناسـب2، راهبـرد دیگری در آمـوزش تربیت بدنی 
کم بینـا  اسـت. اسـتفاده از ایـن راهبـرد به ویـژه بـرای دانش آمـوزان 
ایـن  در  اسـت.  مفیـد  بسـیار  فعالیت هـا  از  بعضـی  یادگیـری  در 
کم بینـا  بینایـی دانش آمـوز  نظـر در میـدان  مـورد  راهبـرد، فعالیـت 
بایـد   ، ایـن کار از  قبـل  ببینـد.  را  انجـام  شـیوه   او  تـا  می شـود  انجـام 
بایـد  و  بهتـر می بینـد  از دانش آمـوز سـؤال شـود در چـه موقعیتـی 
در  نـور  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  دانش آمـوز  بینایـی  کـه  داشـت  توجـه 
 ، داخـل یـا خـارج سـاختمان، طبیعـی بـودن یـا مصنوعـی بـودن نـور
کننـده یـا سـایه، وجـود  ابـری یـا آفتابـی بـودن هـوا، وجـود نـور خیـره 
ُکنتراسـت یـا تضـاد رنگـی )رنـگ تجهیـزات و لبـاس مربـی و افـراد 
در مقابـل پس زمینـه( یـا از روزی بـه روز دیگـر به دلیـل نـوع آسـیب 
کم بینـا در  کنـد. بعضـی دانش آمـوزان  بینایـی ممکـن اسـت تغییـر 
نـور خاصـی بهتـر می بیننـد و بعضـی بایـد بسـیار نزدیـک بـه شـیء 

باشـند تـا ببیننـد. 
کـه  مدل سـازی لمسـی3 و راهنمایـی بدنـی4 بـرای دانش آموزانـی 
کاربـرد بیشـتری دارد. وقتـی مهـارت  آسـیب بینایـی شـدید دارنـد، 
، جدیـد باشـــد، اســـتفــــاده از ایـن دو  یـا تکلیـفـــی بـرای دانش آمــوز
راهـــبــــرد باعـــث افـــزایـــش خودکـــارآمـــدی دانش آمــوز می شـــــود. 
آن مدل سـازی  کـه در  آموزشـی اسـت  مدل سـازی لمسـی راهبـرد 
دانش آمـوز  و  می شـود  انجـام  همسـاالن  یـا  مربـی  توسـط  مهـارت 
کم بینـا نـوع حـرکات اجـرای فعالیـت توسـط مربـی یـا همسـاالنش 
ایـن  از  اسـتفاده  بـا  بـا دسـت هایش حـس می کنـد. دانش آمـوز  را 

ضربـه  مثـل  فعالیتـی  اجـرای  هنـگام  کـه  می شـود  متوجـه  راهبـرد 
کـت، بـدن در چـه وضعیتـی اسـت و دسـت ها  زدن بـه تـوپ بـا را
بـا توصیـف  چگونـه حرکـت می کننـد. مد  ل سـازی لمسـی همیشـه 
گفتـه می شـود  کالمـی همـراه اسـت و بـه دانش آمـوز  و نشـانه های 
از دسـت هایش در چـه زمانـی و چگونـه بـرای درک نـوع حـرکات  
مربـی یـا همکالسـی هایش اسـتفاده کنـد. مربـی بایـد میـزان تمـاس 
کمـک الزم در مدل سـازی را در نظـر بگیـرد و ممکـن اسـت الزم  و 

باشـد مدل سـازی چنـد بـار تکـرار شـود. 
کمـک یـا راهنمایـی بدنـی5 اسـت. مربـی در ایـن   ، راهبـرد دیگـر
کمـک بدنـی اندکـی مثـل لمـس آرنـج در هنـگام آمـوزش  راهبـرد بـا 
در  دسـت  کل  دادن  حرکـت  مثـل  کامـل  بدنـی  کمـک  یـا  شـنا 
کمـک بدنـی  کمـک می کنـد.  بـه دانش آمـوز  تـوپ  بـه  ضربـه زدن 
کاهـش دادن تدریجـی  کـرد و بـا  کامـل شـروع  کمـک  را می تـوان بـا 
نشـانه ی  ارائـه ی  و  انـدک  تمـاس   ، کم تـر حمایـت  به سـوی  کمـک 
کاربـرد ایـن راهبـرد، دو نکتـه وجـود دارد.  کالمـی پیـش رفـت. در 
کـه، میـزان و علـت تمـاس بـا دانش آمـوز بایـد  نکتـه  اول آن اسـت 
به لحـاظ قانونـی موجـه باشـد و به همیـن دلیـل مربـی تربیـت بدنـی 
کـه کـدام مهارت هـا نیـاز بـه کمک بدنـی دارند،  بایـد در نظـر بگیـرد 
کمـک بایـد ارائـه شـود. نکتـه  دوم ایـن اسـت  کجـا و چـه مقـدار  و 
هیـچ گاه  مربـی   ، دانش آمـوز شـدن  غافلگیـر  از  جلوگیـری  بـرای  کـه 
کـردن  کمـک  ، اقـدام بـه  نبایـد بـدون اعـالم قبلـی بـه دانش آمـوز

. کــند

مــناسب ســازی فـعالیت تربــیـت بدنـی

فاصلـه  محیـط،  و  فضـا  تجهیـزات،  در  معلـم  کـه  تغییراتـی  بـه 
ایجـاد  فعـــالیت  یـا  بـازی  انجـام  سرعـــت  و  قوانیـن  اهــــداف،  بـا 
از  بعــضی   ،2 مـــی شــود. جـدول  گـفـــته  مــناسب ســـازی  مـــی کــند، 
مناسب سـازی های پیشـنهادی بـرای تجهیـزات، قواعـد و فضـای 

می دهـد.  نشـان  را  بـازی 

می تـوان  نیـز  جسـمانی  آمادگـی  فعالیت  هـای  انجـام  بـرای   
تجهیـزات  از  اسـتفاده  داد.  انجـام  را  کلیـدی  تغییـرات  از  بعضـی 
از  اسـتفاده  لمـس،  قابـل  محدوده هـای  کـردن  فراهـم  شـنیداری، 
کمنـد6   تجهیـزات بدن سـازی ثابـت هـوازی و اسـتفاده از راهنمـا یـا 
بـرای انجـام فعالیـت دویـدن نمونه هایـی از این تغییرات هسـتند. 
جـدول 3 برخـی از ایـن تغییرات برای انجام فعالیت های دویدن، 

1. Consistent, Descriptive Verbal Explanations
2. Appropriate Demonstration
3. Tactile Modeling

4. Physical Guidance
5. Physical Assistance or Guidance
6. Tether
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گیر کالس های فرا کودکان با آسیب بینایی در مدارس خاص یا  تربیت بدنی مناسب سازی شده برای 
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کـه بـا  دوچرخه سـواری و شـنا را توضیـح داده اسـت. آشـکار اسـت 
، دانش آموز با آسـیب  گیر انجـام چنیـن تغییراتـی در کالس هـای فرا

و  بـه فعالیـت می پـردازد  بینـای خـود  بـا همسـاالن  بینایـی همـراه 
احسـاِس در حاشـیه مانـدن، نمی کنـد. 

1. Guide Wire

جدول 2( مناسب سـازی ها و تغییرات پیشـنهادی برای انجام فعالیت ها توسـط دانش آموزان با آسـیب بینایی

مثالنوع تغییر
■ اسـتفاده از توپ بزرگتر

کنتراسـت( بیشـتر ■ اسـتفاده از توپ ُپررنگ تر یا با تضاد رنگی )
■ اسـتفاده از توپ نرم تر

کردن توپ برای آهسـته تر شـدن حرکت آن  کم باد   ■
■ قرار دادن منابع صوتی پشـت دروازه ها یا تور بسـکتبال

کـردن یا زنگ دار کردن توپ ■ صـدادار 
■ پایین تـر قـرار دادن هدف هـا یـا دروازه ها یا بزرگتر کردن دروازه ها

■ بسـتن کیسـه ی پالسـتیکی دور توپ برای صدادار شـدن هنگام غلتیدن 
کردن امتیازدهی  ■ بسـتن زنگ به تور دروازه برای صدادار 

■ دادن فضـای بیشـتر بـه بازیکـن مهاجم بـا ایجاد فاصله  بین او و دفاع
■ مجـاز بـودن غلتانـدن تـوپ روی زمیـن یـا زدن توپ به زمین برای پاس دادن توپ در بسـکتبال 

کردن از بعضی از خطاهای فنی ■ چشم پوشـی 
■ اختصـاص دادن نقـش به بازیکنان

■ ملـزم بـودن لمس توپ توسـط همـه، قبل از امتیاز گرفتن
■ نوبـت دادن بـه همـه، قبـل از تغییر مالکیت توپ

■ افزایـش یـا کاهش اندازه ی زمین بازی
■ برجسـته کردن محدوده ی بازی با اسـتفاده از چسـب و طناب مناسـب

■ اسـتفاده از نـوار احتیـاط یـا پرچم بـرای عالمت گذاری محدوده ی خارج از بازی
■ اسـتفاده از منابع صوتی پشـت دروازه ها یا هدف ها

کنتراسـت( بیشـتر روی زمین  کردن محدوده ها با اسـتفاده از نوار پر رنگ یا دارای تضاد رنگی ) ■ مشـخص 
■ اسـتفاده از مخروط هـای بزرگتـر برای عالمت گذاری فضای بازی

کنتراسـت( تجهیزاتـی ماننـد تیرک هـا یـا مخروط هـای پـرش ارتفـاع یـا  ■ اسـتفاده از نوارهـای رنگـی بـرای افزایـش تضـاد رنگـی )
لبه هـای تختـه  تعـادل نسـبت بـه زمینـه 

جـدول 3( تغییـرات مربـوط به فعالیت های قلبی عروقی و تناسـب اندام

توضیحتغییرفعالیت
کدام راحت تر است( می گیرد.راهنمای بینا آرنج، شانه یا مچ دست راهنما را )بسته به اینکه با  فرد دونده، 

کمنددویدن
دونـده و راهنمـا یـک ریسـمان کوتـاه را می گیرنـد. بـا ایـن کار فرد دونـده دامنه  حرکتـی کاملی برای 

چرخش بازویش دارد.

سـیم راهنما 1
آن  کمـی از  کـه بـه سـیمی متصـل شـده اسـت، می گیـرد و بـا فاصلـه ی  فـرد دونـده ریسـمانی را 

مـی دود. جلـو  بـه  مسـتقیم  مسـتقل،  به طـور 
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توضیحتغییرفعالیت
که از منبع صوتی )دسـت زدن یا زنگ( می شـنود، می دود.منبع صوتی در فاصله  دور فرد دونده به سـوی صدایی 

دویدن
کنار دونده می دود.منبع صوتی کـه زنگی را تـکان می دهد، در  راهنمـا در حالـی 

که به زمین محکم شـده اسـت، می گیرد و در مسـیر دایره   شـکلی می دود. دویدن دایره وار دونده ریسـمانی را 
فرد دونده پشـت سـر راهنمایی که پیراهن پررنگی پوشـیده اسـت، می دود.پیراهـن راهنما 1
از دوچرخـه  ثابـت بدون هیچ تغییری اسـتفاده می کند.دوچرخه ثابت

دوچرخه  دونفره 2
دوچرخه سـواری بـدون هیـچ تغییـری انجـام می شـود. فـرد بینـا در جلـو و فـرد بـا آسـیب بینایـی در 

عقـب نشسـته اند و هم زمـان رکاب می زننـد.

کنار هم 3 دوچرخـه ی 
و  نشسـته اند  هـم  کنـار  دوچرخه سـوار  دو  می شـود.  انجـام  تغییـری  هیـچ  بـدون  دوچرخه سـواری 

می زننـد.  رکاب 

ضربه زن  4 
گر می زنـد  کـه تـوپ تنیسـی به سـر آن چسـبیده اسـت بـه شـانه ی شـنا ضربـه زن 5 بـا میلـه ی سـبکی 

تـا او بدانـد حـدود دو متـر بـا دیـوار انتهـای اسـتخر فاصلـه دارد. 

آب پاششنا سیستم 
آنهـا را بـا  گران بـه دو متـری دیـوار انتهـای اسـتخر نزدیـک می شـوند، دسـتگاه آب پـاش  وقتـی شـنا

آب خبـردار می کنـد. پاشـیدن 

گر با شمارش حرکات دست خود از یک طرف به طرف دیگر استخر، خودش را در مسیر نگه می دارد.شـمارش ضربه ای دست شنا

گران می توانند با ردیابی دیواره ی اسـتخر در مسـیر مسـتقیم شـنا کنند. ردیابی دیواره  اسـتخر شـنا

خالصه و جمع بندی 

کـودکان بـا آسـیب بینایـی قابلیـت آن را دارند که به شـرط وجود 
کننـد، یـاد  شـرایط مناسـب، فعالیت هـای بدنـی و ورزشـی را تجربـه 
کننـد. مربیـان  آنهـا پیشـرفت  کـردن در انجـام  بـا تمریـن  بگیرنـد و 
تربیت بدنی می توانند با به کارگیری راهبردهای آموزشـی مناسـب، 
ایجـاد تغییراتـی در تجهیـزات ورزشـی و قواعـد یـا محـدوده  فضای 
بـازی و مناسب سـازی فعالیت هـا بـرای دویـدن، دوچرخه سـواری 
کـردن شـرایط خوبـی را بـرای آموزش دانش آموزان با آسـیب  و شـنا 
پـرورش  و  آمـوزش  نظـام  در  بینایشـان  همسـاالن  کنـار  در  بینایـی 

کننـد.  گیـر فراهـم  فرا
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1. Human Guide Shirts
2. Tandem Bike

3. Side-by-Side Bike
4. Tapper

بلندی ضربه ی  میله   از  استفاده  با  کار  این  انجام  برای  با خبر می کند.  زمان دور زدن  و  استخر  انتهای  به  از رسیدن  را  بینایی  آسیب  با  گران  که شنا آموزش دیده ای است  فرد   .5
می زند.  گر  شنا شانه ی  به  آهسته ای 
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