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Background and Aims Visual impairment is accompanied by side effects and problems that can affect the 
person’s mental and physical health. The purpose of this study was to scan the studies on the effects of 
sensory-motor rehabilitation and space-perception with a focus on parent-child interaction and fear of 
movement in children with visual impairment.
Methods The analysis of data in this project was done by the synthetic scan. The methodology was 
based on gathering, classifying, and summarizing data in studies on sensory-motor rehabilitation and 
space-perception with a focus on mother-child interaction and fear of motion in children with a visual 
impairment from 2007 to 2021 in articles found on databases, such as Eric, Ebsco, Google Scholar, Sco-
pus, ScienceDirect, PubMed, Magiran, SID, Ensani, IranDoc, and Noormags with searching keywords, 
such as sensory-motor rehabilitation, space-perception, fear of movement, and children with visual im-
pairment. In the primary search, 72 articles were chosen and then, 15 articles were chosen from them 
based on their title being sensory-motor rehabilitation and space- perception in children with visual 
impairment. 
Results The results showed that this treatment is suitable for decreasing motion fear in children with 
visual impairment. Also, sensory-motor rehabilitation and space-perception can improve motion fear 
factors, such as motivation, parent-child relationship, physical awareness, imitating others’ behavior, 
and orientation and mobility skills..
Conclusion By evaluating studies, it is figured that sensory-motor rehabilitation and space-percep-
tion with a focus on mother-child interaction is one of the supplementary treatments for children 
with visual impairment and will eventually decrease motion fear in children so that they can com-
mute independently.
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Extended Abstract

1. Introduction

ecent predict[ions state that until 2020, 
nearly 76 million people all around the 
world have visual impairment based on the 
World Health Organization. Visual impair-
ment can cause decrease physical activity 

and increase mental affairs and problems in the abilities 
and wellbeing of people with visual impairment. These 
people are weaker in motor skills and face problems when 
commuting alone. These problems can lead to a lack of 
social relationships and limitations in social relations. 
Motor problems in children cause fear of motion in them 
and this can cause them to have less knowledge about 
space perception and their surroundings, which results 
in decreasing mobility in these people. Sensory-motor 
rehabilitation is fundamental for functionality in life and 
has a fundamental role in orientation and mobility. Also, 
space-perception is a multi-dimensional concept that 
includes different skills based on acquiring information 
about spatial terms. Considering the effects of timely in-
tervention in improving motion skills in children with vi-
sual impairment, as well as the importance of the parent’s 
role in this matter, this project tried to assess the effects of 
sensory-motor rehabilitation and space-perception on fear 
of motion in children with visual impairment. Therefore, 
the purpose of this study was to assess the efficiency of 
sensory-motor rehabilitation and space-perception with a 
focus on parent-child interaction on fear of movement in 
children with visual impairment.

2. Methods

This study is a synthetic scan and the method used was 
based on gathering, classifying, and summarizing data 
found in scientific articles on the effects of sensory-motor 
rehabilitation and space-perception on fear of motion in 
children with a visual impairment from 2007 to 2021 in 
databases of Eric, Ebsco, Google Scholar, Scopus, Sci-
enceDirect, PubMed using keywords of sensory-motor 
rehabilitation, space perception, fear of movement, and 
children with visual impairment. All keywords were 
searched in English and Persian. In the primary search, 
72 articles were chosen and then, 15 articles were chosen 
from them based on their title being sensory-motor reha-
bilitation and space- perception in children with visual 
impairment. Of the main selected articles, 48 cases were 
eliminated for being unrelated to the subject, eight cases 
were eliminated for being out of date, and one article was 
eliminated for being repeated in a few of the databases, 
and finally, 15 articles were chosen.

3. Results 

Perception, sensation, and motion skills are necessary 
for people with visual impairment. They help create mo-
tion-perception integration in people with visual impair-
ment. Because of the important role that vision plays in 
sensory-motor development in children, some aspects of 
motion evolution can be delayed in children with visual 
impairment. Therefore, sensory-motor rehabilitation and 
space-perception intervention for these children can help 
improve cognitive, mobile, social, and emotional skills. 
These interventions put emphasis on the sense of hearing, 
touch, and smell and also on orientation and motion that 
can cause independence in these children and decrease 
their fear of movement.

4. Discussion

From the first 72 articles, 15 articles related to the sub-
ject were chosen and classified. In some of these stud-
ies, sensory-motor and motion-perception programs were 
evaluated. In 2021, Rashidipour et al. [23] assessed bal-
ance in children with visual disorder, and their results 
showed that protocols, like gaming, can improve balance 
in these children. Also, Mirzaie et al. [24] showed that an 
intervention program of motion-perception can promote 
gross mobility skills in children with visual impairment. 
Cappagli [25] in 2019 showed that auditory-motor train-
ing can stop growth delay in children with low vision In 
2019, Scally et al. [26] figured out that growth of mobil-
ity skills, social interactions, and self-esteem in children 
with visual impairment can be increased. Cappagli et al. 
[15] showed that space-perception in congenitally blind 
children was improved after training. Kimura et al. [27] in 
2016 concluded that feeling fear and existence or lack of 
fear affect mobility training. Also, Wiszomirska et al. [28] 
showed that vestibular stimulation can improve posture 
control and equilibrium in blind people, and also Borca 
et al. [29] reported that teaching technics for orientation 
and mobility can increase independence in children with 
visual impairment. Aki et al. [30] showed that motor skill 
training improves mobility in children with visual impair-
ment. Omidi et al. [31] reported that vestibular stimula-
tion training can affect dynamic equilibrium and mobile 
activities in participants. Ahmadi Barati et al. [32] showed 
that in complicated physical activities, for orientation 
growth in children with low vision, combined games can 
be used. Also, Sadeghi et al. [33] showed that central sta-
bility exercises affect the dynamic balance and gait speed 
of blind students. Yousefian et al. [34] in their study fig-
ured out that motion and orientation training is effective 
on static equilibrium mobile skills, gross motor skills, fine 
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motor skills, eye-hand coordination, hand-hand coordina-
tion, and motion speed in blind and low vision children. 
Drickvand et al. [35] showed that motion and orientation 
training can cause improvement in motion skills in chil-
dren with visual impairment. Ashrafi et al. [36] showed 
that doing rhythmic movements with music is a positively 
effective factor in motion-perception skills in low vision 
children, and also, participating in sports activities has 
great importance for people with visual impairment and 
causes motion-perception skills improvement. 
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مقاله مروری

توان بخشی حسی-حرکتی و ادراکی-فضایی با محوریت تعامل والد-کودک و ترس از حرکت در 
کودکان با آسیب بینایی: مطالعه مروری نظام مند 

زمینه و هدف آسیب بینایی با عوارض و مشکالتی همراه است که می تواند سالمت جسمانی و روانی فرد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از 
پژوهش حاضر، مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد تأثیر توان بخشی حسی-حرکتی و ادراکی-فضایی با محوریت تعامل والد-کودک 

و ترس از حرکت در کودکان با آسیب بینایی بود.
مواد و روش ها بررسی داده ها در پژوهش حاضر به صورت مروری نظام مند انجام گرفته است. روش شناسی  آن مبتنی بر گردآوری، 
طبقه بندی و خالصه کردن یافته های مقاالت علمی-پژوهشی مرتبط با توان بخشی حسی-حرکتی و ادراک-فضایی بر ترس از حرکت 
در کودکان با آسیب بینایی که بین سال های 2007 تا 2021 میالدی برگرفته از پایگاه های اطالعاتی اسکوپووس، ابسکو، پابمد،گوگل 
اسکالر، اریک، ساینس دایرکت و همچنین پایگاه های اطالعاتی مگیران، مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، پورتال جامع علوم انسانی، 
ایران داک، نورمگز با کلید واژه های توان بخشی حسی-حرکتی، ادراکی-فضایی، تعامل والد-کودک، ترس از حرکت و کودکان با آسیب 
بینایی صورت پذیرفته است. در جست وجوی اولیه 72 مقاله انتخاب شدند و در ادامه پانزده مقاله که عنوان آن ها توان بخشی حسی-

حرکتی و ادراکی-فضایی در کودکان با آسیب بینایی بود، انتخاب شدند. 
یافته ها نتایج نشان داد که این درمان برای کاهش ترس از حرکت در کودکان با آسیب بینایی مناسب است. همچنین توان بخشی حسی-

حرکتی و ادراکی-فضایی باعث بهبود فاکتورهای ترس از حرکت، از جمله انگیزه، رابطه والد-کودک، آگاهی بدنی، تقلید از حرکت دیگران 
و مهارت های جهت یابی و تحرک می شود. 

نتیجه گیری با بررسی مطالعات انجام گرفته می توان نتیجه گرفت که توان بخشی حسی-حرکتی و ادراکی-فضایی با محوریت تعامل مادر-
کودک، یکی از درمان های مکمل برای کودکان با آسیب بینایی است و قادر خواهد بود ترس از حرکت را در این کودکان کاهش دهد، به 

طوری که آن ها بتوانند مستقل رفت وآمد کنند. 
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مقدمه

پیش بینی های اخیر بیان می کنند که تا سال 2021 نزدیک 
به 295 میلیون نفر در سراسر جهان بر اساس تعریف سازمان 
بهداشت جهانی، دچار آسیب بینایی متوسط و شدید بوده اند ]1[. 
به عبارت دیگر، آسیب بینایی، شایع ترین معلولیت حسی است و 
بدون بینایی درک فرد از دنیای اطرافش متفاوت خواهد بود ]2[. 

و  نابینا  به دو گروه  قانونی  نظر  از  بینایی  افراِد دچار آسیب 

کم بینا تقسیم می شوند. افراد کم بینا مقدار کمی بینایی دارند 
که می توانند با به کارگیری لوازم کمک توان بخشی از این مقدار 
دارند؛  را  نور  توانایی درک  فقط  نابینا  افراد  ببرند.  بهره  بینایی 
بنابراین برای خواندن باید از خط بریل یا روش های مشابه آن 
بدون استفاده از حس بینایی بهره گیرند. از دست دادن بینایی با 
عوارض و مشکالتی همراه است که می تواند سالمت جسمانی و 
روانی فرد را تحت تأثیر قرار دهد، از جمله این مشکالت می توان به 
عدم استقالل فردی، افزایش وابستگی به دیگران، اُفت عملکرد، 
امید کم به آینده و نیازمند شدن به کمک در انجام امور زندگی، 
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انزوای اجتماعی، عدم شرکت در فعالیت های اجتماعی و مذهبی 
اشاره کرد ]3[. همچنین آسیب بینایی ممکن است باعث کاهش 
فعالیت  بدنی، افزایش مسائل روانی و مشکالتی در توانایی ها و 

بهزیستی افراد با آسیب بینایی شود ]4[.

سن وقوع آسیب بینایی بر سازگاری و استقالل این افراد اهمیت 
بسزایی دارد. افرادی که قبل از سن پنج تا شش سالگی بینایی 
خود را از دست داده اند یا مادرزادی دچار نابینایی هستند، در چند 
سال اول زندگی از تجارب و حافظه دیداری بهره ای نبرده اند. این 
کودکان اطالعات الزم را برای نقشه ذهنی از طریق کانال های 
این  اکتساب  در  کم بینا  افراد  اما  می آورند،  به  دست  دیداری 
اطالعات مشکالت بیشتری دارند. این کودکان معموالً در تجربه و 
دریافت اطالعات محیطی با محدودیت مواجه هستند که همین 
محدودیت می تواند شرکت در فعالیت های لذت بخش، ورزش و 

تعامل اجتماعی را در این کودکان به شدت محدود کند ]5[. 

این کودکان در مهارت های حرکتی ضعف دارند و در رفت و آمد 
به صورت مستقل با مشکالتی روبه رو می شوند که این مشکالت 
به عدم ارتباط اجتماعی و محرومیت در آن ها منجر می شود ]7 
، 6[. مشکالت حرکتی در این کودکان باعث ترس از حرکت در 
آن ها شده و این امر باعث می شود آن ها آگاهی کمی نسبت به 
ادرک از فضا و محیط اطراف خود پیدا کرده ]8[ و در نتیجه باعث 

کاهش تحرک در این افراد و بی تحرکی در آن ها می شود ]6[.

کودکان با آسیب بینایی در مقایسه با همساالن بینای خود از 
مهارت های حرکتی و آمادگی جسمانی کمتری برخوردار هستند 
]9[. آسیب بینایی می تواند بر تعادل، جهت یابی، ترس از حرکت، 
ادراک و اگاهی از محیط و هماهنگی افراد تأثیر بسزایی بگذارد؛ 
بنابراین این موارد را می توان با افزایش فعالیت بدنی و توان بخشی 

حسی-حرکتی بهبود بخشید ]10[. 

پژوهش ها نشان داده اند که 15 تا 50 درصد از افراد با آسیب 
بینایی، ترس از سقوط1 دارند ]12 ، 11[. نه تنها سقوط می تواند 
باعث مشکالت جدی برای فرد شود، بلکه حتی ترس از سقوط 
می تواند پیامد های فیزیولوژیک، شناختی و اجتماعی جدی برای 
زندگی شخص داشته باشد و این امر می تواند باعث خودداری از 
انجام فعالیت  هایی توسط فرد شود که قابلیت انجام آن ها را دارد 
]13[ که در نتیجه می تواند باعث کاهش اعتماد به  نفس و انزوای 

اجتماعی در این افراد شود ]14[. 

همچنین درک فضا با توجه به ادراک شنیداری برای کودکان 
که  حالی  در  است،  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  بینایی  آسیب 
کودکان بینا اطالعات مکانی را بر اساس یک چارچوب مرجع 
دیداری برای جهت گیری در فضا و تعامالت اجتماعی رمزگذاری 
می کنند ]15[. همچنین مکانیسم های پالستیسیته می توانند در 

1. Fear of Falling

مغز افراد با آسیب بینایی عمل کنند و کمبود بینایی را جبران 
کنند ]16[.

به علت نقش بسزایی که بینایی در تکامل حسی-حرکتی ایفا 
می کند؛ بنابراین برخی از جنبه های تکامل حرکتی ممکن است 
در کودکان با آسیب بینایی به تأخیر افتد؛ بنابراین توان بخشی 
حسی-حرکتی، اساسی برای عملکرد در زندگی است و نقش 
اساسی در جهت یابی و حرکت دارد. این مهارت ها شامل راه رفتن 
شخص در یک خط سیر مستقیم، حفظ تعادل، استفاده از عصا، 

توجه به محیط و استفاده از باقی مانده بینایی است ]12[. 

از آنجا که یکپارچگی حسی-حرکتی از بدو تولد شروع می شود 
و با رشد کودک و تعامل با محیط ادامه می یابد؛ بنابراین با استفاده 
حسی  ورودی های  سایر  و  المسه  بویایی،  شنوایی،  حواس  از 
می توان به این افراد کمک کرد تا بر ترس حرکتی خود غلبه کرده 

و به طور مستقل فعالیت داشته باشند ]17 ،12[. 

همچنین ادراک فضایی مفهومی چندوجهی است که شامل 
مهارت های مختلف مبتنی بر کسب دانش در مورد روابط فضایی 
است. بهبود ادراک فضا برای رشد ادراکی، حرکتی و شناختی 
ضروری است. در واقع، ادراک فضا نه تنها برای فعالیت هایی مانند 
روزمره  عملکرد  برای  بلکه  است،  مناسب  تحرک  و  جهت  یابی 

زندگی نیز بسیار مهم است ]17[. 

مطالعات مختلف نشان داده اند که بسیاری از توانایی های مربوط 
به ادراک فضا (مثل جهت یابی) در همان ماه های اول زندگی ایجاد 
شده و به شدت تحت تأثیر تجربه حسی قرار می گیرند ]18[.

به عنوان مثال، شواهدی وجود دارد که بینایی نقش اساسی در 
ادراک فضا دارد ]19[؛ بنابراین یک پیش  بینی می تواند این باشد 
که آسیب بینایی ممکن است با جنبه های مختلف ادراک فضا 
و مهارت های حسی-حرکتی تداخل داشته باشد ]20[ و رشد 
حرکتی در کودکان با آسیب بینایی به دلیل مشکل در ادراک فضا 
به تأخیر می افتد ]21[. از طرف دیگر، عدم بازخورد فیزیولوژیکی 
به سیستم دهلیزی به واسطه بینایی نیز می تواند باعث عدم انجام 

فعالیت ها به صورت مستقل در این کودکان شود ]17[. 

همچنین با توجه به نقش آزمایش بهنگام در بهبود مهارت های 
حرکتی در کودکان با آسیب بینایی، والدین نیز در این میان 
نقش بسزایی ایفا می کنند. کودکان با آسیب بینایی مانند افراد 
عادی نمی توانند عواطف و احساسات خود را از طریق صورت به 
خوبی منتقل کنند؛ بنابراین در چنین شرایطی برای یک کودک 
با آسیب بینایی بسیار مشکل است که والدین را به هم صحبتی با 
خود درگیر کند؛ بنابراین تعامل فیزیکی والد-کودک بسیار مهم 
است. همچنین گاهی والدین در تعبیر و تفسیر رفتارهای دستی 
این کودکان دچار اشتباه شده و نمی دانند که حرکات دست های 

آن ها بیانگر چیست ]12[.
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حسی- بهنگام  آزمایشات  به  نیاز  بر  مختلف  پژوهش های 
حرکتی و ادارکی-فضایی برای کودکان با آسیب بینایی جهت 
بهبود نیازهای شناختی، حرکتی و اجتماعی تأکید کرده اند ]22 
، 20 ، 17[. در ایران در زمینه تجربیات افراد با آسیب بینایی در 
انجام ترس از حرکت مطالعات کمی انجام شده است و نیز با 
توجه به اینکه بسیاری از این آزمایشات حسی-حرکتی جنبه های 
محدودی را به کار برده اند، این آزمایشات تنها روی کودک یا والد 
انجام شده و پژوهشی که به صورت هم زمان والد و هم فرزند او را 

در برگیرد، وجود ندارد.

در این پژوهش سعی شده تأثیر توان بخشی حسی-حرکتی 
آسیب  با  کودکان  در  حرکت  از  ترس  بر  ادراکی-فضایی  و 
بینایی (در این پژوهش هم کودکان نابینا و هم کم بینا مدنظر 
هستند) بررسی شود؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر، مروری بر 
پژوهش های انجام گرفته در مورد تأثیر توان بخشی حسی-حرکتی 
و ادراکی-فضایی با محوریت تعامل والد-کودک و ترس از حرکت 

در کودکان با آسیب بینایی بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع مروری نظام مند است و روش  آن مبتنی 
بر گردآوری، طبقه بندی و خالصه کردن یافته های مقاالت علمی 
پژوهشی مرتبط با توان بخشی حسی-حرکتی و ادراکی-فضایی 

بر ترس از حرکت در کودکان با آسیب بینایی که بین سال های 
2007 تا 2021 میالدی برگرفته از پایگاه های اطالعاتی اریک2، 
ابسکو3، ساینس دایرکت4، اسکوپوس5، پاب مد6، گوگل اسکالر7 
و همچنین پایگاه های اطالعاتی مگیران، مرکز اطالعات علمی 
جهاد دانشگاهی، پورتال جامع علوم انسانی، ایران داک، نورمگز با 
کلیدواژه های توان بخشی حسی-حرکتی، ادرکی-فضایی، ترس از 

حرکت، تعامل والد-کودک و کودکان با آسیب بینایی بود. 

نحوه جست وجو به این شکل بود که کلید واژه های توان بخشی 
از  ترس  والد-کودک،  تعامل  ادراکی-فضایی،  حسی-حرکتی، 
حرکت و کودکان با آسیب بینایی (که در این پژوهش افراد کم بینا 
و نابینا بررسی شدند) به زبان فارسی و انگلیسی جست وجو شد. 
در جست وجوی اولیه 72 مقاله انتخاب شدند و در ادامه پانزده 
مقاله که عنوان آن ها توان بخشی حسی-حرکتی و ادراکی-فضایی 
در کودکان با آسیب بینایی بود، انتخاب شدند. از بین آن ها 48 
مقاله به دلیل عدم تناسب با موضوع، هشت مقاله به علت قدیمی 
بودن و یک مقاله به علت تکراری بودن در چند پایگاه اطالعاتی 

حذف و نهایتاً پانزده مقاله انتخاب شد (تصویر شماره 1). 

2. Eric
3. Ebsco
 4. Science Direct
5. Scopus
 6. PubMed
7. Google Scholar

تصویر 1. فلوچارت انتخاب مقاالت بر اساس معیارهای ورود و خروج مطالعه

نویسنده اول و همکاران                                                                                                                                                                       
 

پژوهشی طب توانبخشی  *  –فصلنامه  علمی       
 
 

6 

آموزان با آسیب بینایی پرداخته بودند و وانبخشی حسی حرکتی و ادراک فضای در دانششدند، به صورت مستقیم به تجستجو را شامل می
شده بودند. معیارهای خروج نیز  انگلیسی در نشریات معتبر منتشر فارسی و  به زبان 2021تا  2007 مقاالت اصیلی بودند که از سال

ین مقاالتی که امکان دسترسی به متن کامل آنها فراهم نبود از ، همچنمیالدی بودند 2007عبارت بودند از مقاالتی که  قبل از سال 
 .پژوهش خارج شدند

 
 

 انتخاب مقاالت بر اساس معیارهای ورود و خروج مطالعه : فلوچارت1 شماره شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هایافته
 بندی شد. دسته 1جدول شماره  مقاله مرتبط با موضوع مورد بررسی انتخاب و در 15مقاله به دست آمده  72از 

. خالصه پژوهش1جدول  ت تعامل با محوری فضایی یحرکتی و ادراک -توانبخشی حسی های انجام شده در رابطه با
 والد- کودک در  کودکان با آسیب بینایی

 نقاط قوت و ضعف نتایج اصلی  دامنه سنی  هدف  نام نویسندگان 
 پور و همکارانرشیدی

2021 ]23[ 
ل کودکان دارای تعاد

اختالل بینایی: 
های اثربخشی پروتکل
 شبیه بازی در خانه

 

تا  6کودکان 
 سال 11

وضوع در این پژوهش بر این م
تاکید شده است که فقدان 

فت اطالعات از یک سیستم دریا
حسی مانند بینایی باعث عدم 

شود، بنابراین با انجام تعادل می
هایی شبیه بازی میپروتکل

ایستا و پویا  را این  توان تعادل
 کودکان بهبود داد.   

از نقاط قوت این مقاله می
توان به این موضوع اشاره 

توان این کرد که می
های شبیه به بازی پروتکل

را در سایر مناطق کشور و 
های ها و قومیتبا فرهنگ

مختلف نیز اجرا کرد  و 
توان از این همچنین می

ها برای بهبود جهتفعالیت
و هماهنگی حرکتی  یابی

نیز در این کودکان استفاده 

8 خروج از مطالعه به علت قدیمی بودن:  

 معیار خروج از مطالعه:
48عدم تناسب عنوان با موضوع اصلی:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله 72لیه نتایج جستجوی او  

 

تعداد مقاالت مرتبط باقی 42مانده :   

تعداد مقاالت مرتبط باقی 16 :مانده 1خروج از مطالعه به علت تکراری بودن:    

تعداد مقاالت مرتبط باقی 15مانده :  

 

15تعداد مقاالت نهایی در مطالعه:   
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برای مطالعه مروری حاضر، مقاالتی وارد پژوهش شدند که 
صورت  به  می شدند،  شامل  را  جست وجو  مورد  کلیدواژه های 
در  ادراکی-فضای  و  حسی-حرکتی  توان بخشی  به  مستقیم 
دانش آموزان با آسیب بینایی پرداخته و مقاالت اصیلی بودند که 
از سال 2007 تا 2021 به زبان فارسی و انگلیسی در نشریات 
معتبر منتشر شده بودند. معیارهای خروج عبارت اند از مقاالت 
قبل از سال 2007 میالدی و مقاالتی که امکان دسترسی به متن 

کامل آن ها فراهم نبود.

یافته ها

از 72 مقاله به دست آمده، پانزده مقاله مرتبط با موضوع مورد 
بررسی انتخاب و در جدول شماره 1 دسته بندی شد. 

بحث

هدف از مطالعه حاضر بررسی توان بخشی حسی-حرکتی و 
ادراکی-فضایی با محوریت تعامل والد-کودک بر ترس از حرکت 
در کودکان با آسیب بینایی بود. با مرور مقاالت در این زمینه 
عواملی که بر ترس از حرکت در افراد دچار آسیب بینایی تأثیر گذار 
هستند و لزوم به کارگیری آزمایشات توان بخشی حسی-حرکتی و 
ادراکی-فضایی با محوریت تعامل والد-کودک را می توان به شرح 

ذیل توضیح داد:

یادگیری  امکان  که  دارد  وجود  تمایلی  انگیزش  در  انگیزه: 
فردی را فراهم می آورد. کاهش بینایی می تواند انگیزه یادگیری 
تمرین  فرصت  و  داده  کاهش  را  اولیه  حرکتی  مهارت های 
بینا  این مهارت ها را کاهش دهد ]35[، در حالی که کودکان 
نشانه های دیداری و شنیداری را با یکدیگر ترکیب می کنند و به 
اکتشاف در محیط می پردازند، کودکان دچار آسیب بینایی فقط 
از نشانه های شنیداری استفاده می کنند و همین امر انگیزه آن ها 

را برای حرکت در محیط کمتر می کند ]36[. 

افراد دچار آسیب بینایی، عموماً فرصت ها و انگیزه های کمتری 
برای درگیری در فعالیت های حرکتی دارند. فاکتورهای متعددی 
وجود دارد که فرصت ها و انگیزه های حرکت را محدود می کنند. 
و  والدین  معلم ها،  توسط  اغلب  بینایی  آسیب  دچار  کودکان 
مراقبین بیش از حد محافظت شده و تحریک حسی و حرکتی 
مؤثر و فرصت های تحرک را دریافت نمی کنند که این عوامل 
باعث ایجاد ترس از حرکت در آن ها می شود. همچنین فقدان 
تحریک بینایی از محیط باعث رشد کندتر مهارت های حرکتی در 

این افراد می شود ]12[.

رابطه والد-کودک: نحوه نگرش والدین به مشکل فرزندشان 
دارد،  زیادی  تأثیر  آن ها  فرصت های  یا محدود کردن  ایجاد  بر 
همچنین عدم پذیرش کودک دچار آسیب بینایی توسط والدین 
باعث تأخیر در رشد مهارت های حرکتی در آن ها می شود ]37[. 

گاهی حمایت بیش از حد والدین مانع رشد مهارت های حرکتی 
و ترس در حرکت در این افراد می شود ]38[. 

همچنین انکار آسیب بینایی کودک از طرف والدین نیز باعث 
و  گرفته  کودک  از  را  رشد  فرصت طالیی  والدین  که  می شود 
باعث ترس در حرکت در وی شوند. یکی دیگر از واکنش هایی 
که والدین به کودک دچار آسیب بینایی نشان می دهند، پنهان 
کردن کودک از جامعه است که این کار باعث می شود کودک در 
محیط اکتشاف کامل نداشته باشد و در نتیجه رشد وی به تأخیر 

می افتد ]37[. 

از طرف دیگر، در مقایسه با کودکان بینا والدین کودکان دچار 
آسیب بینایی، مدت زمان کمتری را به تعامل با این کودکان 
می پردازند. یکی از این دالیل این است که کودکان دچار آسیب 

بینایی نمی توانند زبان بدن را ببینند و آن را درک کنند ]38[.

تأخیر در رسیدن به آگاهی بدنی: آگاهی بدنی شامل آگاهی 
از بخش های مختلف بدن و درک مفاهیمی است که با بدن 
تداعی می شود مانند باال و پایین، پشت، جلو، راست و چپ. 
در سنین مدرسه کودکان با آسیب بینایی باید بتوانند موقعیت 
بدن خود را در ارتباط با محیط درک کنند. برای مثال، کودک 
باید بتواند از روی صداها محل و موقعیت آن ها را در ارتباط با 

بدن خود درک کند ]38[.

به  تولد  بدو  در  نوزادان  دیگران:  از حرکت  تقلید  در  ناتوانی 
وسیله بینایی تحریک می شوند، نوزادانی که اشیای درخشان یا 
چهره مادر خود را می بینند، به سمت آن حرکت می کنند و به 
این ترتیب تحول مهارت های حرکتی در آن ها آغاز می شود، اما 
کودکان با آسیب بینایی در این زمینه با چالش هایی مواجه هستند 
و ممکن است به اندازه کودکان بینا برای حرکت برانگیخته نشوند. 
مهارت های حرکتی همچنین از طریق مشاهده حرکت دیگران و 
تقلید فراگیری می شود، افراد بینا می توانند ببینند که دیگران 
چگونه بدن خود را راست نگه می دارند. همچنین انعکاس تصاویر 
بینایی  با آسیب  اما کودکان  آیینه می بینند،  در  را  بدنی خود 

نمی توانند الگوهای حرکتی را مشاهده کنند ]39[.

فضایی  جهت یابی  تحرک:  و  جهت یابی  مهارت های  فقدان 
مهارت فرد در استفاده از اطالعات محیطی، تجزیه و تحلیل آن 
برای تعیین موقعیت فرد و جایگاه او نسبت به اشیا در محیط 
است. مهارت های فضایی با ایجاد و استفاده از روابط فضایی بین 
یک مکان خاص و خود فرد در یک موقعیت ثابت معین یا بین 
مکان های مختلف تعریف می شود ]41 ،40[، جهت یابی فضایی 
باعث یادگیری ادراکی-شناختی و ادغام حواس می شود که در 
و  ادراک فضا منجر می شود. جهت یابی  به رشد مفهوم  نهایت 
تحرک، یکی از نیازهای اساسی در کودکان دچار آسیب بینایی 
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جدول 1. خالصه پژوهش های انجام شده در رابطه با توان بخشی حسی-حرکتی و ادراکی-فضایی با محوریت تعامل والد-کودک در کودکان با آسیب بینایی

نقاط قوت و ضعفنتایج اصلی دامنه سنی هدف نام نویسندگان 

رشیدی پور و همکاران
]23[ 2021

تعادل کودکان دچار 
اختالل بینایی: اثربخشی 
پروتکل های شبیه بازی 

در خانه

کودکان 6 تا 11 
سال

در این پژوهش بر این موضوع تأکید شده 
است که فقدان دریافت اطالعات از یک 

سیستم حسی مانند بینایی باعث عدم تعادل 
می شود؛ بنابراین با انجام پروتکل هایی 
شبیه بازی می توان تعادل ایستا و پویا را 

این کودکان بهبود داد. 

از نقاط قوت این مقاله می توان به این موضوع اشاره کرد که 
می توان این پروتکل های شبیه به بازی را در سایر مناطق 
کشور و با فرهنگ ها و قومیت های مختلف نیز اجرا کرده و 
می توان از این فعالیت ها برای بهبود جهت یابی و هماهنگی 
حرکتی نیز در این کودکان استفاده کرد. از نقاط ضعف این 
پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که این پژوهش 
فقط در منطقه خاصی از کشور )استان یزد( انجام شده؛ 

بنابراین تعمیم نتایج آن باید با احتیاط انجام شود.

میرزایی و همکاران، 
]24[ 2020

تأثیر برنامه ادراکی-
حرکتی مبتنی بر روش 
جانستون و رامون بر 
مهارت های حرکتی 

درشت کودکان آسیب 
بینایی 

کودکان 7 تا 10 
سال 

نتایج نشان داد برنامه آزمایش ادراکی 
حرکتی باعث ارتقای مهارت های حرکتی 

درشت و ظریف در کودکان با آسیب 
بینایی شده است. یکپارچگی حسی در 

قالب فعالیت های ادراکی-حرکتی می تواند 
به ارتقای مهارت های فیزیکی، ادراکی، 

شناختی و روانی-اجتماعی در این کودکان 
منجر شود. 

از نقاط قوت این پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد 
که بهبود مهارت های ادراکی-حرکتی باعث بهبود خودپنداره 

و تصویر بدنی در این کودکان می شود و در نتیجه باعث 
افزایش اعتماد به نفس در آن ها می شود. از نقاط ضعف این 
پژوهش می توان به محدود بودن تعداد نمونه و محدودیت 

زمانی پژوهشگر در برگزاری جلسات اشاره کرد. 

امیدی، 2020 ]25[
تأثیر شش هفته تمرینات 

تحریک وستیبوالر بر 
عملکرد تعادلی و حرکتی 

نابینایان

افراد 10 تا 17 
سال

رشد حرکتی کودکان مبتنی بر رشد 
مهارت های حرکتی پایه ای آن ها است 
و تجربیات حرکتی مختلف موجب رشد 

مهارت های حرکتی پایه و افزایش آگاهی 
محیطی در کودکان می شود؛ بنابراین نتایج 
این پژوهش نشان داد که تمرینات تحریک 
وستیبوالر بر تعادل پویا و عملکرد حرکتی 

آزمودنی ها تأثیرگذار است. 

از نقاط قوت این پژوهش می توان به این امر اشاره کرد که 
از تمریناتی که در این پژوهش استفاده شده است، مربیان 
ورزشی در مدارس مخصوص نابینایان می توانند به عنوان 
تمرین برای این افراد استفاده کنند، زیرا مدت زمان این 

تمرینات مناسب زنگ ورزش است و به وسیله خاصی نیاز 
ندارد. از نقاط ضعف این پژوهش می توان به گسترده بودن 
دامنه سنی که بین 10 تا 17 سال است، اشاره کرد، چون 
کودکان در هر سنی ویژگی های رشدی مختلفی دارند. 

کاپگلی و همکاران، 
]26[ 2020

تمرینات حرکتی-
شنیداری باعث بهبود 

تحرک و شناخت فضایی 
در کودکان با آسیب 

بینای می شود.

کودکان 6 تا 17 
سال 

با توجه به نتایج این پژوهش می توان از 
حس شنوایی به عنوان یک سیستم حسی 
جبرانی برای بهبود ادراک فضایی در این 
کودکان استفاده کرد؛ بنابراین آموزش 

حرکتی-شنیداری می تواند مانع تأخیرهای 
رشدی در کودکان کم بینا شود.

این مقاله به بررسی تکنولوژی هایی پرداخته که به درک 
فضا و رشد اجتماعی در این کودکان کمک می کند مانند 
نرم افزاری که تصاویر دیداری را به لمسی تبدیل می کند 
که این موضوع از نقاط قوت این مقاله است. نقاط ضعف 
این مقاله این بود که این مقاله در پایان به محدودیت ها و 

پیشنهادها اشاره نکرده بود. 

اسکالی و همکاران 
]27[ 2019

اثربخشی فعالیت های 
بدنی در کودکان با آسیب 

بینایی
کودکان 5 تا 15 

سال 

نتایج این پژوهش در وهله اول باعث 
افزایش فعالیت ها بدنی این کودکان 

شده است و در وهله بعدی باعث رشد 
مهارت های حرکتی، تعامالت اجتماعی و 
اعتماد  به  نفس کودکان با آسیب بینایی 

شده است. 

از نقاط قوت این پژوهش می توان به تعداد نمونه که شامل 
53 کودک بودند، اشاره کرد که تعمیم پذیری نتایج در این 

شرایط بهتر است. از نقاط ضعف این پژوهش می توان 
به گسترده بودن دامنه سنی که بین 5 تا 15 سال است، 
اشاره کرد، چون کودکان در هر سنی ویژگی های رشدی 

مختلفی دارند. 

کاپگلی و همکاران، 
]15[ 2017

آموزش توان بخشی چند 
حسی باعث بهبود ادراک 
فضایی کودکان با آسیب 

بینایی می شود.
3 تا 5 سال 

کسب مهارت های شنیداری-فضایی پایه ای 
برای رشد مهارت های حرکتی و اجتماعی 
در کودکان با آسیب بینایی است. نتایج 

این پژوهش نشان داد که عملکرد ادراک 
فضایی کودکان نابینای مادرزادی پس 
از آموزش بهبود یافته است، اما در مورد 

کودکان کم بینا اثرگذاری کمتر بود.

از نقاط قوت این پژوهش می توان به دامنه سنی 3 تا 
5 سال اشاره کرد که با توجه به اینکه در سراسر دنیا بر 

آزمایش بهنگام تأکید می شود، کودکان در این سن می توانند 
به  خوبی مهارت های ادراکی-فضایی را بهبود دهند. از نقاط 
ضعف این مقاله می توان به افراد نمونه اشاره کرد که فقط 

پسرها بودند. 

احمدی براتی و 
همکاران، 2017

]28[

مقایسه اثربخشی 
آزمایشات بازی های 

حرکتی، ذهنی و ترکیبی 
بر بهبود ادراک فضای 
دانش آموزان کم بینا 

کودکان 9 تا 12 
سال 

نتایج نشان دادند که در فعالیت های بدنی 
پیچیده تر برای رشد جهت یابی کودکان 
کم بینا بهتر است از بازی های ترکیبی 

)دریبل توپ( استفاده شود. 

از نقاط قوت این پژوهش می توان به این مورد اشاره کرد 
که می توان از این برنامه درمانی برای سایر کودکان با نیاز 
ویژه نیز استفاده کرد و این برنامه فقط مختص کودکان با 

آسیب بینایی نیست.
از نقاط ضعف این پژوهش می توان به این موراد اشاره کرد: 
نمونه گیری در دسترس، عدم کنترل بر تصویرسازی ذهنی و 

عدم امکان پیگیری نتایج. 

صادقی و همکاران، 
]29[ 2016

اثربخشی تمرینات 
ثبات مرکزی بر تعادل 

و سرعت راه رفتن 
دانش آموزان نابینا

دانش آموزان 10 
تا 12 سال

تعادل یک فاکتور ضروری برای افراد با 
آسیب بینایی است که به ایجاد یکپارچگی 
فضایی در این افراد کمک می کند. نتایج 
نشان داد تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل 
پویا و سرعت راه رفتن دانش آموزان نابینا 

تأثیرگذار است. 

از نقاط قوت این پژوهش می توان به قابل اجرا بودن آن در 
ساعات تربیت بدنی دانش آموزان با آسیب بینایی اشاره کرد. 
از نقاط ضعف این پژوهش می توان به عدم پیگیری نتایج 

آن توسط پژوهشگر اشاره کرد. 

صاحب یوسفی و همکاران. توان بخشی حسی-حرکتی و ادراکی-فضایی با محوریت تعامل والد-کودک و ترس از حرکت در کودکان با آسیب بینایی
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نقاط قوت و ضعفنتایج اصلی دامنه سنی هدف نام نویسندگان 

یوسفیان و همکاران، 
2016
]30[

بررسی تأثیر آموزش 
مهارت های جهت یابی 

و حرکت اولیه بر 
مهارت های جهت یابی 
و حرکت پیشرفته افراد 

آسیب دیده بینایی

5 تا 14 سال

نتایج نشان داد که آموزش تحرک و 
جهت یابی بر مهارت های حرکتی تعادل 

ایستا، مهارت های حرکتی درشت، 
مهارت های حرکتی ظریف، هماهنگی 
چشم-دست، هماهنگی دست-دست، 
سرعت حرکات کودکان نابینا و کم بینا 

تأثیر دارد.

از نقاط قوت این پژوهش می توان به این امر اشاره کرد 
که پژوهشگران در این پژوهش در نوشتن برنامه آموزشی 
تمام مؤلفه های تحرک و جهت یابی را مد نظر قرار داده اند 

)شناخت بدن، آگاهی فضایی، آگاهی محیطی، تقویت 
حواس شنیداری و تعیین محل صدا(. از نقاط ضعف این 
پژوهش می توان به طوالنی بودن زمان تست )لینکلن 

ازرتسکی( اشاره کرد. همچنین این پژوهش فقط روی افراد 
با آسیب بینایی پسر انجام شده است.

دریکوند و همکاران، 
2015
]31[

بررسی تأثیر آموزش 
تحرک و جهت یابی 

بر مهارت های حرکتی 
کودکان با آسیب بینایی

7 تا 11 سال

نتایج نشان داد آموزش تحرک و جهت یابی 
باعث بهبود مهارت های حرکتی کودکان 
با آسیب بینایی می شود. همچنین شرکت 
در تمرینات بدنی برای کودکان با آسیب 

بینایی اهمیت دارد. 

از نقاط قوت این پژوهش می توان به تعداد باالی جلسات 
)بیست جلسه، هفته ای سه جلسه( اشاره کرد که توسط 
مربی متخصص انجام شده است. از نقاط ضعف این 

پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که این پژوهش 
فقط روی افراد با آسیب بینایی پسر انجام شده است.

اشرفی و همکاران، 
2015
]32[

تأثیر تمرینات ریتمیک 
بر مهارت های ادراکی-
حرکتی کودکان دچار 

آسیب بینایی

کودکان 5 تا 
7 سال

نتایج نشان داد انجام حرکات ریتمیک 
همراه با موسیقی، یک عامل تأثیرگذار 
مثبت بر توانایی های ادراکی-حرکتی 

کودکان کم بینا است. شرکت در 
فعالیت های ورزشی برای افراد با آسیب 

بینایی دارای اهمیت ویژه ای است و باعث 
بهبود مهارت های ادراکی-حرکتی می شود. 

از نقاط قوت این پژوهش می توان به این امر اشاره کرد که 
می توان از این تمرینات به عنوان یک شیوه توان بخشی 
استفاده کرد که باعث رشد و توسعه تصویر بدنی، آگاهی 
فضایی، بهبود مهارت های حرکتی، تحرک و جابه جایی، 
افزایش ظرفیت جسمانی، بهبود کنترل بدن و افزایش 

ارتباطات اجتماعی در کودکان با آسیب بینایی می شود. از 
نقاط ضعف این پژوهش می توان به حجم کم نمونه در 

گروه آزمایش )ده نفر( اشاره کرد. 

هایباخ و همکاران، 
]9[ 2014

عوامل مؤثر بر 
مهارت های حرکتی 
درشت در کودکان با 

آسیب بینایی
6 تا 12 سال

نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در 
مهارت های حرکتی درشت بین کودکان 
نابینا و کم بینا وجود دارد؛ بنابراین آموزش 
مهارت های حرکتی در سنین کمتر باعث 
بهبود مهارت های حرکتی در این کودکان 

می شود.

از نقاط قوت این پژوهش می توان به این مورد اشاره کرد 
که در این پژوهش شدت بینایی که شامل نابینای مطلق 
، کم بینا را مد نظر قرار داده، چون در بیشتر پژوهش ها 
به شدت بینایی افراد توجه نمی شود. از نقاط ضعف این 

پژوهش می توان به این مورد اشاره کرد که نمونه های این 
پژوهش کودکان ورزشکار بوده اند؛ بنابراین تعمیم پذیری 

نتایج باید با احتیاط انجام شود. 

بورکا و همکاران، 
]33[ 2010

تأثیر آموزش تکنیک های 
جهت یابی و تحرک در 
رفت وآمد دانش آموزان با 

آسیب بینایی 
کودکان 6 تا 10 

سال 

نتایج نشان داد آموزش تکنیک های 
جهت یابی و تحرک باعث افزایش استقالل 

در کودکان با آسیب بینایی می شود. 
همچنین مهارت های شنیداری و درک فضا 
نیز در آن ها افزایش یافته است؛ بنابراین 

فعالیت هایی همانند بازی باعث ایجاد انگیزه 
در این کودکان می شود. 

از نقاط قوت این پژوهش می توان به تکنیک های جهت یابی 
و حرکت اشاره کرد که در این مقاله به طور کامل این 

تکنیک ها توضیح داده شده است و بخش بزرگی از مقاله 
را دربرمی گیرد، اما از نقاط ضعف این مقاله می توان به 

کوتاه بودن آن اشاره کرد؛ مثاًل بخش هایی مانند یافته ها 
و نتیجه گیری بهتر بود مفصل تر توضیح داده شود و نتایج 

هم خوان و ناهم خوان با پژوهش آورده شود. 

مک آلیستر و گری، 
]22[ 2007

آموزش تحرک و 
استقالل برای کودکان 

کم بینا پیش دبستانی

کودکان 
پیش دبستانی 
)مقاله مروری(

با توجه به اینکه مراقبان اصلی کودک 
نقش مهمی در استقالل کودکان کم بینا 
دارند؛ بنابراین تشویق کودک و کشف 

دنیای اطراف و آموزش تحرک و استقالل 
در سنین پیش از دبستان باعث افزایش 

عزت  نفس و خودارزشمندی در این 
کودکان می شود. 

از نقاط قوت این پژوهش می توان به بررسی کودکان 
پیش دبستانی اشاره کرد که با توجه به اینکه در سراسر 

دنیا بر آزمایش بهنگام تأکید می شود، کودکان در این سن 
می توانند به  خوبی مهارت های تحرک و استقالل را کسب 
کنند. از نقاط ضعف این پژوهش می توان به این موضوع 
اشاره کرد که پژوهشگران می توانستند پژوهش های مورد 
استفاده در این پژوهش را به صورت جدولی ارائه دهند 
که خواننده با یک نگاه اجمالی بتواند به نتایج پژوهش ها 

دسترسی پیدا کند. 

آکی و همکاران، 
]34[ 2007

آموزش مهارت های 
حرکتی در کودکان 

کم بینا
کودکان 8 سال

برنامه مهارت های حرکتی شامل 
تمرین های تعادلی، هماهنگی حرکتی و 
مهارت های انگشتان بود. نتایج نشان داد 

که آموزش مهارت های حرکتی باعث بهبود 
حرکت در کودکان کم بینا می شود. 

از نقاط قوت این پژوهش می توان به دامنه سنی آن اشاره 
کرد که فقط کودکان هشت ساله در این پژوهش شرکت 
کرده اند؛ بنابراین در این دامنه سنی نتایج به خوبی قابل 
تعمیم خواهد بود. از نقاط ضعف این پژوهش می توان به 

این موضوع اشاره کرد که در این پژوهش فقط مهارت های 
حرکتی مد نظر قرار گرفته و با توجه به اینکه تقویت حواس 

نیز برای این کودکان بسیار حائز اهمیت است، بهتر بود 
مهارت های حسی-حرکتی با هم آموزش داده شود. 

صاحب یوسفی و همکاران. توان بخشی حسی-حرکتی و ادراکی-فضایی با محوریت تعامل والد-کودک و ترس از حرکت در کودکان با آسیب بینایی
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است، فقدان این مهارت منجر به مشکالتی در رشد شناختی8، 
دچار  فرد  می شود.  عاطفی12  و  زبانی11  اجتماعی10،  حرکتی9، 
آسیب بینایی در محیط های ناآشنا بیش از حد مضطرب می شود. 

بنابراین درک شناخت محیط برای این افراد ضروری است. این 
افراد با بهره گیری از سایر حواس مانند شنوایی، المسه و بویایی 
می توانند محیط را به خوبی شناسایی کنند. لووِنفلد اظهار داشت 
که تحرک از دو جزء تشکیل می شود یکی جهت گیری (تعیین 
موقعیت ذهنی) و دیگری حرکت بدن (فیزیکی) از یک مکان به 
مکان دیگر است. جهت گیری ذهنی (توانایی فرد در درک محیط 
اطراف و ارتباط بینایی و مکانی محیط با فرد) تعریف می شود ]42[. 

کودکان نابینا از سال های اول زندگی به روش های یادگیری 
برای تحرک مستقل و آگاهی از محیط خود نیاز دارند که به آن ها 
امکان حرکت ایمن و کارآمد را می دهد؛ بنابراین افراد دچار آسیب 
بینایی باید بتوانند محیط اطراف خود را توصیف کنند، نقشه های 
شناختی بسازند، بتوانند مسیرها را دنبال کنند و توانایی برآورد 
مدت زمان/فاصله را داشته باشند و از راهبردهای حل  مسئله در 

شرایطی که در آن هستند، استفاده کنند.

نتیجه گیری

مهارت های ادراکی و حسی-حرکتی یک عامل ضروری برای 
افراد با آسیب بینایی است که به ایجاد یکپارچگی ادراکی-فضایی 
مشکالت  همچنین  می کند.  کمک  بینایی  آسیب  با  افراد  در 
مشکالت  بارزترین  از  یکی  ادراکی-حرکتی  و  ادراکی-فضایی 
کودکان با آسیب بینایی است که بر حرکت و فعالیت های مستقل 

این افراد تأثیرگذار است. 

به علت نقش بزرگی که بینایی در تکامل حسی-حرکتی در 
کودکان دارد، برخی جنبه های تکامل حرکتی ممکن است در 
کودکان دچار آسیب بینایی به تأخیر بیفتد؛ بنابراین آزمایشات 
توان بخشی حسی-حرکتی و ادراکی-فضایی برای این کودکان 
و  اجتماعی  حرکتی،  شناختی،  مهارت های  بهبود  در  آن ها  به 
هیجانی کمک می کند. این آزمایشات با تأکید بر حواس شنوایی، 
المسه، بویایی و همچنین تأکید بر جهت یابی و تحرک باعث 
ایجاد استقالل در این کودکان شده و ترس از حرکت را در آن ها 

کاهش می دهد.

تحقیقات   کمبود  از جمله  محدودیت هایی،  با  پژوهش  این 
ادراکی-فضایی  و  حسی-حرکتی  توان بخشی  تأثیر  زمینه  در 
از حرکت در کودکان  ترس  بر  والد-کودک  تعامل  با محوریت 
حاضر  مروری  مطالعه  همچنین  بود.  مواجه  بینایی  آسیب  با 

8. Cognitive
9. Motor
10. Social
11. Linguistic
12. Emotional

مقاالت  بیشتر  اگرچه  بود.  نظام مند  جست وجوی  روش  فاقد 
به دست آمده از مجالت معتبر بین المللی و علمی-پژوهشی داخلی 
بود و از نظر رتبه بندی کیفی مقاالت در سطح مقبولی برآورد 
می شوند؛ بنابراین در تعمیم نتایج آن به این علت که هم نابینایی 
و هم کم بینایی بررسی شده و مقایسه روش های درمانی در این 

دو مورد سخت است و باید احتیاط های الزم انجام شود. 

همچنین اگرچه راهبردهای جست وجوی کاملی به کار گرفته شد، 
اما تنها مقاالت انگلیسی و فارسی مرور شد و ممکن است مقاالت 
از  باشد. یکی دیگر  به زبان های دیگر وجود داشته  مربوط دیگری 
محدودیت های این پژوهش، عدم دسترسی به ادبیات خاکستری13 بود. 

می رسد  نظر  به  ذکرشده،  محدودیت های  گرفتن  نظر  در  با 
بهتر باشد تحقیقاتی که در آینده در این حیطه صورت می گیرد 
می شود  پیشنهاد  همچنین  بپردازد.  مقاالت  کیفی  بررسی  به 
کارگاه های آموزشی و دوره های ضمن خدمت توان بخشی حسی-

حرکتی و ادراکی-فضایی با محوریت تعامل مادر-کودک برای 
مشاوران و معلمان برگزار شود. همچنین توصیه می شود مشاوران 
و معلمان زمانی را برای تمرین های توان بخشی حسی-حرکتی و 
ادراکی-فضایی اختصاص دهند و از توان بخشی حسی-حرکتی و 
ادراکی-فضایی برای بهبود ترس از حرکت و جهت یابی و تحرک 

برای این کودکان استفاده کنند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله یک مقاله مروری نظام مند است و هیچ نمونه انسانی و 
حیوانی ندارد.

حامي مالي

این مقاله از رساله دکتری نویسنده اول، به راهنمایی نویسنده 
دوم و مشاوره نویسندگان سوم و چهارم استخراج شده است.

مشارکت نویسندگان

مفهوم پردازی و نظارت: پرویز شریفی درآمدی، صاحب یوسفی؛ 
روش شناسی: محمد عسگری، صاحب یوسفی؛ تحقیق، نگارش-

پیش نویس اصلی و نگارش-بررسی و ویرایش: تمام نویسندگان، 
گردآوری اطالعات: صاحب یوسفی؛ تجزیه و تحلیل داده ها: پرویز 
تمام  مالی:  منابع  و  منابع  یوسفی؛  صاحب  درامدی،  شریفی 

نویسندگان.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

13. Gray Literature

صاحب یوسفی و همکاران. توان بخشی حسی-حرکتی و ادراکی-فضایی با محوریت تعامل والد-کودک و ترس از حرکت در کودکان با آسیب بینایی
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