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 سال 18 تا 16 و 12 تا 10 یجنس ون تجربه بلوغدبا و ب نایو ناب نایآموزان بدانش یۀکل شامل ،یآمار ۀجامع وای بوده مقایسه -پژوهش حاضر با روش علّی
های چهارم، پنجم، ششم آموزان کالسنفر از دانش 120نمونه این پژوهش را  .بودند لیمشغول به تحص ،1395-1396 یلیسال تحص در که ،شهر تهران

در دو مرحله انتخاب شده بودند، تشکیل  گیری هدفمندهای دهم، یازدهم، دوازدهم )دوره دوم متوسطه(؛ که به روش نمونه)دوره دوم ابتدایی( و کالس
        روایی ابزار  تصویرسازی ذهنی استفاده شد. ساختهپژوهشگرو پرسشنامه  (16PF) شانزده عاملی کتل پرسشنامهها از آوری دادهدهند. برای جمعمی

دو و خی آزمون. برای تجزیه و تحلیل آماری از پایایی آن با استفاده از آلفای کرانباخ محاسبه شد ،بر اساس نظرات اساتید و همچنینساخته پژوهشگر
 ت،یجذاب بودن، جسور ،ییتندخو پشتکار، و تالش یتیشخص یهایژگیو نیب یمعنادار و مثبت یرابطه که داد نشان هاافتهشد. ی استفاده SPSS-15افزار نرم

 که یصورت در اند،دانسته مبرا بودن پرحرف بودن، مضطرب بودن، ریگچون سخت یمنف یهایژگیو از را صوت صاحب هایآزمودن. دارد وجود گروه دو نیب
 اندداشته صوت صاحب از یتردرست یذهن یرسازیتصو بالغ نایناب آموزاندانش نمود مطرح توانیم ت،ینها در .بود هایژگیو نیا یدارا یمعلم داوطلب خانم

 . باشدیم مهم اریبس نایناب آموزاندانش یریادگی و آموزش در معلم صوت زین و
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 مقدمه
حسی است. بدون بینایی درک فرد  ترین اختاللنابینایی شایع

 کنش وتبار، خوشملکیاز دنیای اطرافش متفاوت خواهد بود )
(. از لحاظ قانونی فردی مبتال به 1390، کوالیی خدابخشی

در حالت )استفاده از عینک(  شود کهآسیب بینایی تلقی می

تیزبینی 
2

 200
دان دیدی چنان یا کمتر داشته باشد و یا می  

باریک داشته باشد که کمینه قطر آن در مقابل زاویه کمتر از 
به  2015، 1بیست درجه قرار داشته باشد )هاالهان و کافمن

شناختی، مطالعات تجربی  بُعد(. در 1394نقل از صدقی طارمی، 
بیانگر این حقیقت هستند که افراد نابینا در قدرت یادگیری 

ی واژگان، تفکر انتزاعی، پردازش اطالعات، مطالب، خزانه
قابلیت حفظ مطالب، توان تجزیه و تحلیل مسایل، نسبت به 

. صوت و (1396 )افروز،افراد عادی تفاوت معناداری ندارند 
شناختی و روانی انسان نقش مهمی  قدرت شنیداری در تحول

حالتی شناختی است که بر اساس  2را دارد. تصویرسازی ذهنی
های حاصل از اطالعات ذخیره شده پیشین )و نه درون داده

 س،یپارادشود )کالین، ها( موجب ایجاد تجربه بینایی میچشم
شناسی، (. محققین علم روان2000، 3هانیبیل و نیکوسل پولون،

عبارت  اند کهداده هیاراختلفی از تصویرسازی ذهنی تعاریف م
است از تجسم یا بازسازی ادراک اشیاء، حرکات، مناظر یا یک 

شود احساس به همان شکلی که در عالم واقعیت تجربه می
انسان با استفاده از تصاویر ذهنی (. 2006، 4)ویلی و گرینلیف

)حسینی  ر کندهای بیرونی خود ارتباط برقراتواند با واقعیتمی
 جهان از افراد بخش عمده دانشی که(. 1393ی، فوریصو 

و چند حس دیگر  بیناییاز طریق حس  دارند، خود رامونیپ
، 5هان و جنیورکو منشن، ،یونل ،)آلمن فراهم آمده است

بیشتر نیازهای اطالعاتی، که برای انسان اهمیت  (.2001
. امروزه شوندحیاتی دارند از طریق حس بینایی برآورده می

تصویرسازی ذهنی نقش مهمی در تحول شناختی، عاطفی و 
افرادی که نابینا هستند در  ژهیوبه دارد، عهده براجتماعی افراد 

گیری و ادراک در افراد نابینا به فرآیند شکل (.1387)ساداتی، 
 یادسپاریبهقدرت  وگیرد صورت تدریجی شکل می

به سخن دیگر  .ا بیشتر استهای مختلف در افراد نابینموقعیت
افراد نابینا با گوش دادن به الگوهای صوتی افراد مختلف از 

های شخصیتی ایشان تصاویری را در ذهن خود تصور ویژگی
(. تحول روانی در 1396کنند )افروز، نموده و بر آن باور پیدا می

های اجتماعی از رشد گرفته تا بازتاب ؛ابعاد مختلف دارد ،افراد
ویرسازی ذهنی. در هر یک از این فرایندها نابینایان دچار و تص

های بعد این در تحول فرایند روانی هستند ولی در سال ریتأخ

                                                                                                                                                                                                                                       
1.  Hallahan and Kaufman 
2. Mental Imagery 

3. Klein, Paradis, Polone, Kosslyn & Le Bihan  

4. Vealey & Greenleaf  
5. Aleman, Vanlee, Mantion, Verkoijen & Haan  

بنا بر پردازش اطالعات شنیداری در نابینایان جبران  رهایتأخ
یکی از این تغییرات و تحوالتی که در دوران رشد . شودمی

غاتفاق می کان نابینا همانند است. کود  6افتد؛ تحوالت بلو
( و مرحله 1389کنند )افروز، کودکان عادی بلوغ را تجربه می

دهد، حساسی است که دوره کودکی را به بزرگسالی پیوند می
حساسیت این مرحله برای کودکان استثنایی دو چندان است؛ 

های ذهنی، جسمی، های استثنایی بنابر ناتوانیزیرا گروه
دارند میزان رسیدگی به آنها بایستی هیجانی، عاطفی، روانی که 

های بسیار حساس به جهت بیشتر باشد و نوجوانی یکی از دوره
(. بدیهی 1397)افروز،  باشدتغییرات فیزیولوژیک و روانی می

های خوشایند ذهنی از الگوهای است میزان تصویرسازی
مطلوب صوتی همساالن و بزرگساالن، در تأمین بهداشت 
روانی و بلوغ افراد نابینا اثربخشی قابل توجهی دارد )شریفی 

(. هر چند حس بینایی زیربنای تصویرسازی 1380درآمدی، 
فرایند اند؛ ن این حس محرومذهنی است و افراد نابینا از داشت

 شودبا اطالعات حسی منطبق می تصویرسازی ذهنی مستقیماً
و  چشاییهای بصری، بویایی، نمایندهاز  اطالعات حسی که

اسماستراکباشند )لمسی می (. 2009، 7، نوردزی و پستم
با توجه به ماهیت گوناگون تصویرسازی ذهنی  ،بنابراین

ترده آن در اغلب مالحظات آموزشی کودکان نابینا و کاربرد گس
گیری تصاویر ذهنی و شنیداری بخشی، توجه به شکلو توان

گونه نقش شنوایی در تجسم یابد و ایندر نابینایان ضرورت می
 ،( عقیده دارد1388گردد. افروز )ذهنی نابینایان آشکار می

ادراک شنوایی در تصویرسازی ذهنی کودکان و  ریتأث مسأله
ترین موضوعات مورد بحث در قلمرو نابینا از مهمنوجوانان 

هایی که روانشناسی در دهه اخیر است. با این توصیف پژوهش
به بررسی تصویرسازی ذهنی در نابینایان از طریق کانال 

 مؤثربرخوردار است. عوامل  یادیزباشند، از اهمیت شنوایی می
ز نابینایی . سن برو1: از عبارتنددر تصویرسازی ذهنی نابینایان 

. عوامل و چگونگی عارضه نابینایی. 3. چگونگی بروز نابینایی 2
های مطلوب این عوامل هر کدام در به کارگیری توانایی

   شناختی و تصویرسازی ذهنی در افراد نابینا کمک فراوان 
 8(. افراد نابینا بنابر اصل جبران حسی1387کند )ساداتی، می
در تصویرسازی ذهنی جبران کنند، توانند کمبودهای خود را می

بینایی دچار  مثالًهای حسی این اصل اگر یکی از راه به توجه با
نقص شود، حواس دیگر از طریق کاربرد بیشتر به صورت بداهه 

شوند. هوش عملی توسط ادراک بینایی ضبط و تقویت می
دهد. هوش کالمی )ادراک ها پاسخ میتوسط مهارت دست

در تصویرسازی ذهنی نابینایان نقش شنوایی( به خصوص 
(. 1379ی و افروز، درآمدیفیشرکند )ایفا می یاکنندهنییتع

6. Maturity 

7. Struiksma, Noordzij & Postma 
8. Sensory Compensation Theory 
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عملکرد شنوایی نابینایان به علت دسترسی به فرایندهای 
کارآمدی تمرکز شنیداری در  قطعاًتر است و شنیداری یکپارچه

نابینا، با  افراد(. 2015)هاالهان، نابینایان بیشتر از بینایان است 
مندی از تفکر انتزاعی در تصویرسازی ذهنی بسیار موفق بهره

، هنگامی که کودکان و نوجوانان نابینا الگوهای عموماًهستند. 
دهند، برای صاحبان صداهای صوتی متفاوت گوش می

نمایند و نیز زمینه خوشایند، تصاویر مطلوب ذهنی ترسیم می
ایشان، بر همین اساس بسیاری از تعامالت مطلوب اجتماعی 

ز(. کاسلن1388گیرد )افروز، شکل می  1، تومپسون و جانی
. دادافراد بینا و نابینا انجام  گروهدو  یروپژوهشی بر  (2006)

هدف از انجام این پژوهش شرح توانایی نابینایان مادرزاد در 
بود که انجام تصورات دیداری ذهنی و مقایسه آن با افراد بینا 

در انجام این بینا و نابینا افراد از  گروههر دو داد که نتایج نشان 
خاطر  (2005) 2برتولو .های ذهنی موفق بودندنوع تصویرسازی

آموزان بیشتری کند آموزگاران خوش صدا توجه  دانشنشان می
گوید صوت ( می2013)  3کنند. پیلیشینرا به خود جلب می

کند تا می درمانی برای نابینایان موقعیت مناسبی فراهم
( 2008) 4اجتماعی شدن با افراد بینا را بیاموزند. مونستربرگ

آموزان نابینا تنها از راه شنوایی آموزش به دانش ،مشاهده کرد
 ریتأثآموزان بینا از راه شنوایی، نسبت به آموزش دانش

درآمدی و (. شریفی1387پایدارتری دارد )به نقل از ساداتی، 
ای تأثیر ی با عنوان بررسی مقایسه( در پژوهش1379افروز )

 برهای شخصیتی ایشان الگوهای صوتی بزرگساالن و ویژگی
تأثیر  ،کندتصویرسازی ذهنی کودکان نابینا و بینا بیان می

های شخصیتی آنان در الگوهای صوتی بزرگساالن و ویژگی
تجسمات  ،تصویرسازی ذهنی نابینایان متفاوت است، همچنین

دیدن تصویر صاحبان صوت در مقایسه با  ذهنی بینایان با
های فیزیکی نابینایان با شنیدن لحن صدای بزرگسال از ویژگی

 برتر و منطبق بر واقعیت است.
 نیتأمبخشی روانی، تواند در توانتصویرسازی ذهنی می

های مثبت در امنیت خاطر، اصالح رفتارها، تقویت نگرش
واقع شود. در  مؤثر کامالًنا کودکان و نوجوانان به ویژه افراد نابی

حال حاضر ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش افراد نابینا 
کند که درباره نابینایان و نیز بررسی صوت در ایجاب می

چگونگی تصویرسازی ذهنی در پسران نابینا از جنس مخالف، 
از لحاظ نظری،  رایز باشد؛ داشته وجودهای علمی کافی یافته
های های آموزشی بایستی با ایجاد فرصتبرنامهها و روش

مناسب، امکانات آموزشی در جهت حس شنوایی و الگوهای 
مطرح شود نابینایان فقط  ،ذکر است . الزم بهکند جادیامطلوب 

آموزند، کنند، میارتباط برقرار می هاآن با افراد بر اساس صوت
تنظیم      خود و دیگران را یفردنیبکنند، و روابط بازی می

                                                                                                                                                                                                                                       
1. Kosslyn, Thompson & Giorgio 

2. Bertolo 
3. Pylyshyn 

تواند در سالمت روان نابینایان بسیار میامر  نیاکنند؛ می
الزم و ضروری است که الگوی صوتی  ،باشد. بنابراین رگذاریتأث

در اختیار  و ردیگ صورتها و تحقیقات آموزگاران بر مبنای یافته
های ضرورت دستیابی به برنامه رو،نیا از. شود گذاشتهمربیان 

مشهود است.  کامالًودکان و نوجوانان نابینا عملی در حوزه ک
در این راستا پژوهش حاضر قصد دارد عواملی که ممکن است 

را بررسی  بوده مؤثردر آموزش و تصویرسازی ذهنی نابینایان 
ساز یادگیری در های بعدی و زمینهنماید و راهگشای پژوهش

 لیتحل و نییتب حاضر، پژوهش هدف نظام آموزشی باشد.
 بلوغ تجربه بدون و با نایناب و نایب پسران یذهن یرسازیتصو
 .باشدیم معلم صوت یتیشخص یهایژگیو از یجنس

 یزرسایتصو به توجه با دارد یسع حاضر پژوهش ،بنابراین
 یازرسیتصو نیب ایآ ی همچون،سواالت به انینایناب در یذهن
ران پس داوطلب معلمی، در های شخصیتی خانماز ویژگی یذهن

 تفاوت ،یجنس بلوغ تجربه بدون و یجنس بلوغ تجربه یدارا نایب
 چه ات صوت اساس بر یسازریتصو نیاو  دارد؟ وجود یمعنادار

 باشد؟یم حیصح حد
 روش

 ،یآمار ۀجامع و بوده ایمقایسه -پژوهش حاضر با روش علّی
ون تجربه بلوغ دبا و ب نایو ناب نایآموزان بدانش یۀکل شامل
 در که باشدیمشهر تهران  سال 18 تا 16 و 12 تا 10 یجنس

 . بودند لیمشغول به تحص ،1395-1396 یلیسال تحص
 گیری در دو مرحله انجام شد. نمونه

های داوطلب خانم ۀابتدا پنج صوت انتخاب شد اول، مرحله در
و  های زیستی، شناختی، روانیمعلمی که از لحاظ ویژگی
نمونه این انتخاب شدند.  کردند،اجتماعی با یکدیگر فرق می

آموزان نفر( از دانش 60نفر )به تفکیک  120پژوهش را 
   های چهارم، پنجم، ششم )دوره دوم ابتدایی( و کالس
های دهم، یازدهم، دوازدهم )دوره دوم متوسطه(؛ که به کالس

ه بودند، گیری هدفمند در دو مرحله انتخاب شدروش نمونه
های )چهارم، آموزان پایهدهند. برای تمامی دانشتشکیل می

های )دهم، یازدهم، آموزان پایهپنجم، ششم( و تمامی دانش
آموزش و  5دوازدهم( مدارس بینا )مدرسه هوشمند؛ منطقه 

نابینایان شهید محبی؛  پرورش شهر تهران( و نابینا )مدرسه
در اتاقی مجزا و به آموزش و پرورش شهر تهران(  5منطقه 

آموز پخش گردید. سپس مطالعۀ صورت انفرادی برای هر دانش
را از نظر  یرأانجام شد و یک صوت که بیشترین   5مقدماتی

آموزان بینا و نابینا در مقاطع تحصیلی ذکر شده آورد بود، دانش
وارد مرحله دوم  صوت برتر انتخاب شد و جهت بررسی عنوانبه

نمونۀ پژوهش به روش  د. در مرحله دومکار پژوهشی گردی
  گیری گزینش هدفمند، مبتنی بر هدف و بر اساس نمونه

4. Monester berg 

5. pilot study 
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آموز . صوت انتخاب شده برای هر دانششدندانتخاب  هانمونه
آموزانی که در اتاقی مجزا به صورت انفرادی برای همان دانش

پخش گردید و  مجدداً داده بود،  یرأشده به صدای انتخاب
گیری چهار صوت دیگر آموزانی که در مرحله اول نمونهدانش

را انتخاب کرده بودند؛ از نمونه پژوهشی حذف گردیدند. 
کنندگان پژوهشگر، اطالعات الزم را در مورد پژوهش با شرکت

   واحد به صوت رأی داده شده؛ به صورت انفرادی در میان 
. در از آنان اخذ کرد مجدداًگذاشت و رضایت شفاهی را می

نمونۀ پژوهش  عنوانبهکننده صورت اعالم موافقت، شرکت
 120تعداد این پژوهش در  ،نهایتدر گردید. وارد مطالعه می

آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی و دوره دوم مقطع نفر از دانش
آموزان و دانش ربالغیغمتوسطه دارای اختالل بینایی بالغ و 
ر مدارس با استفاده از عادی با و بدون تجربه بلوغ جنسی د

قرار  مدنظر نمونه عنوانبهگیری گزینش هدفمند، روش نمونه
 .گرفتند
 سنجش  ابزار

لشخصیتی پرسشنامه . 1  1شانزده عاملی کت
(16PF): های شخصیتی صاحب برای بدست آوردن ویژگی

صوت از پرسشنامه شانزده عاملی کتل ویژه بزرگساالن استفاده 
شخصیتی و ترسیم نیمرخ  یهامؤلفهگردید که به منظور تعیین 

 استفاده پژوهش نیا درشناختی صاحب صوت مورد نظر، روان
 16ای تشکیل شده و سه گزینه سؤال 178این تست از  .شد

های آن شامل کند. مؤلفهمی گیریعامل شخصیتی را اندازه
گری و هوش عمومی، پایداری و ناپایداری هیجانی، سلطه

پذیری، سرزندگی و دلمردگی، خلق استوار و وابسته، ادوار سلطه
  خویی، احساسات هیجانی، شکاک و زودباور،  و گسیخته

   ظرافت، کاری و سادگی بیپرداز و اهل عمل، ظرافتخیال
کاری، خودکفایی و گرایی و محافظهاد، بنیاداعتمادی و اعتمبی

 مدار، مضطرب و آرام، گرا و اختاللمتکی به دیگران، کمال
باشد. میزان ضریب اعتبار بدست آمده از روش آزمون مجدد می

و با روش آلفا کرونباخ برابر با  65/0با فاصله زمانی کم برابر با 
ه از روش آلفا بدست آمد. میزان ضریب روایی با استفاد 54/0

پرسشنامه مذکور  (.1385)برزگر،  است 76/0کرونباخ برابر با 
آموزان صدای برتر از جانب دانش عنوانبهمعلمی که  توسط

        گیری و اندازه هامؤلفهو  شد لیتکمشناخته شده بود، 
 . شدندگذاری نمره

برای بررسی : یذهن یرسازیتصو ۀ. پرسشنام2
درآمدی و افروز پرسشنامه شریفیتصویرسازی ذهنی از 

 ( اقتباس شد و تغییراتی در آن صورت گردید. این1379)
 سؤال 37( و شامل 1396پرسشنامه به صورت محقق ساخته )

 ،یارتباطی، شناخت ،های زیستی، روانیباشد که ویژگیمی
یت جهت سنجش میزان قابل .سنجداجتماعی و اقتصادی را می

 حاضر از روش آلفای کرونباخ شپژوهاعتماد متغیرها در 
 88/0 استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای این آزمون عدد

ی برا ،شود. همچنینبدست آمده که بسیار خوب ارزیابی می
افق محاسبه روایی پژوهش، از روایی محتوایی و از شیوه تو

ه صوت کآموزانی داوران استفاده شد. پرسشنامه مذکور به دانش
ه شد و از بین پنج صوت انتخاب کرده بودند، داد معلمی را که

 .دیگردگذاری انجام نمره
 ی پژوهشاجرا روش

آموزان پسر بینا ، کل دانشمربوطهپس از کسب مجوز از مراکز 
های دهم، های چهارم، پنجم و ششم و کالسو نابینا در کالس

یازدهم، دوازدهم انتخاب شدند و به همان روشی که در   
گیری توضیح داده شد، مورد پژوهش قرار گرفتند. قابل نمونه

ذکر است که صوت پخش شده در مرحله اول و دوم         
گیری یک جمله واحد بود که در ابتدا و قبل از انجام کار نمونه

اهداف و اهمیت پژوهش  آموزان( پخش شد.برای نمونه )دانش
های داوطلب معلمی توضیح داده شده بود و خانمبرای 

ها، سالم انشاا... خوب و بچه»صدایشان با گفتن این جمله که 
معلم جدید شما  96خوش باشید، من به یاری خداوند از سال 

ضبط شد و بعد برای گروه نمونه که در باال ذکر  «خواهم بود
ها به کار تحلیل آوری دادهجمعشد؛ پخش گردید و پس از 

ها پرداخته شد.داده

 هایافته
 کنندگان به تفکیک گروههای توصیفی سن شرکتآماره. 1جدول 

انحراف 

 معیار
 آموزاندانش گروه تعداد کمترین بیشترین میانگین

 بالغ 30 15 17 87/15 4/0
 نایب

 نابالغ 31 9 12 06/10 8/0

 بالغ 30 14 18 80/15 5/1
 نایناب

 نابالغ 29 9 12 55/10 1/1

                                                                                                                                                                                                                                       
1. Catell’s Sixteen Factors Personality Inventory  
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 در بیترت به سن اریمع انحراف و نیانگیمفوق  جدول سساا بر
 با برابر نابالغ نایب گروه؛ 4/0 و 87/15 با برابر نابالغیب گروه

 نابالغ نایناب گروه؛ 5/1 و 80/15نابالغیناب گروه در؛ 8/0 و 06/10
 نیشتریو ب نیکمتر ن،یهمچن. باشدیم 1/1 و 55/10  با برابر

 نابالغ نایب گروه؛ 17 و 15 با برابر نابالغیب گروه در بیترت به سن
 و 9 نابالغ نایناب گروه؛ 18 و 14 با برابر نابالغیناب گروه؛ 12و  9

 .است 12

 های روانی صاحب صوت از نظر چهار گروهدو برای بررسی ویژگی. نتایج آزمون خی2جدول 

 

انتخاب درست و نادرست  یتفاوت فراوان فوق جدولاساس  بر
 ،2X=  19/17)پرتالش معنادار است  یژگیچهار گروه در و نیب

3 =df، 001/0  =sig) .انتخاب درست و  یفراوان تفاوت
 ،2X=  96/16)است  ییچهار گروه معنادار تندخو نینادرست ب

3 =df، 001/0 =sig). انتخاب درست و  یفراوان تفاوت
معنادار است  بودن جسور یژگیچهار گروه در و نینادرست ب

(79/18  =2X، 3 =df، 001/0 =sig). انتخاب  یفراوان تفاوت
جذاب بودن معنادار  یژگیچهار گروه در و نیدرست و نادرست ب

 نهیزم در هیفرض و (2X، 3 =df، 001/0 =sig=  45/15)است 
 معنادار گروه چهار نیب تفاوت وجود یعنی شده ذکر یهایژگیو

 .شودیم دییأت است،

 پشتکار و تالش

 یمعنادار
 درجه

 یآزاد
 دویخ

 درست نادرست کل
 گروه

 یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد

001/0 3 19/17 

 نابالغ نایب 30 8/96 1 2/3 31 100

 نابالغیب 19 3/63 11 7/36 30 100

 نابالغ نایناب 28 6/96 1 4/3 29 100

 نابالغیناب 24 80 6 20 30 100

 کل 101 2/84 19 8/15 120 100

 ییتندخو

 یمعنادار
 درجه

 یآزاد
 دویخ

 درست نادرست کل
 گروه

 یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد

001/0 3 96/16 

 نابالغ نایب 21 7/67 10 3/32 31 100

 نابالغیب 25 3/83 5 7/16 30 100

 نابالغ نایناب 28 6/96 1 4/3 29 100

 نابالغیناب 30 100 0 0 30 100

 کل 104 7/86 16 3/13 120 100

 بودن جسور

 یمعنادار
 درجه

 یآزاد
 دویخ

 درست نادرست کل
 گروه

 یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد

001/0 3 79/18 

 نابالغ نایب 8 8/25 23 2/74 31 100

 نابالغیب 15 50 15 50 30 100

 نابالغ نایناب 2 9/6 27 1/93 29 100

 نابالغیناب 16 3/53 14 7/46 30 100

 کل 41 2/34 79 8/65 120 100

 بودن جذاب

 یمعنادار
 درجه

 یآزاد
 دویخ

 درست نادرست کل
 گروه

 یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد

001/0 3 45/15 

 نابالغ نایب 29 5/93 2 5/6 31 100

 نابالغیب 17 7/56 13 3/43 30 100

 نابالغ نایناب 26 7/89 3 3/10 29 100

 نابالغیناب 24 80 6 20 30 100

 کل 96 80 24 20 120 100
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 دو برای بررسی نحوه تدریس صاحب صوت از نظر چهار گروهنتایج آزمون خی. 3جدول 

انتخاب درست و نادرست  یتفاوت فراوان فوق جدولاساس  بر
 (2X، 3 =df، 03/0 =sig= 73/8)چهار گروه معنادار است  نیب

 درست پاسخ نابالغ نایب آموزانانتخاب در گروه دانش نیشتریو ب
 نابالغ نایناب(؛ درصد 3/73) درست پاسخ نابالغیب(؛ درصد 5/93)

 7/86) درست پاسخ نابالغیناب و( درصد 6/96) درست پاسخ
 .خوب درس دادن بود درست پاسخ( است. درصد

دهد که بین های پژوهش حاضر نشان مییافته
تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بودن تجربه بلوغ 

های شخصیتی شامل اجتماعی های ویژگیجنسی در زیر شاخه
بودن، مهربانی، پرانرژی بودن، مستقل بودن، و خونگرم 

پذیری، شاد بودن، اعتماد به نفس داشتن، با حوصله مسئولیت
بودن، صبور بودن، زبر و زرنگ بودن، رهبری، خوش اخالق 

گیری، مضطرب بودن و پرحرف بودن تفاوت بودن، سخت
های های ویژگیدر زیرشاخه یول ؛معناداری وجود ندارد

الش و پشتکار، تندخویی، جسور بودن، شخصیتی شامل ت
جذابیت، تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد و فرضیه مورد 

ها صاحب صوت را از آزمودنی ،گردد. همچنینمی دییتأنظر، 
گیر بودن، مضطرب بودن، های منفی چون سختویژگی

اند، در صورتی که خانم داوطلب پرحرف بودن مبرا دانسته
ها بود. با توجه به اطالعات به دست ین ویژگیمعلمی دارای ا

آمده از پژوهش حاضر تفاوت بین گروه بینا و نابینا در درست و 
ها از تصویرسازی ذهنی پسران نادرست بودن برخی از ویژگی

 . دیگرد دییتأبینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی نیز 
 گیریبحث و نتیجه

لیل تصویرسازی ذهنی پسران هدف پژوهش حاضر، تبیین و تح
های بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی

به بررسی و تبیین این  ابتدا باشد.شخصیتی صوت معلم می
ای از که تصویرسازی ذهنی در چه دورهشد  پرداختهموضوع 

 -افتد، بایستی دانست تقلید در دوره حسیمراحل رشد اتفاق می
یرسازی ذهنی است، یعنی کودک به حرکتی، که پیش تصو

ها و اعمالش نشان دهد، آن ای را با حرکتجای اینکه صحنه
کند. این فرایند تحولی در نتیجه را در ذهنش مجسم می

باشد، در تصویرسازی ذهنی است که بر پایه نظریه پیاژه می
شود و شروع می ریتأخها با کودک نابینا هر کدم از این تجربه

هایی روبرو است و در رشد شناختی تأخیر دارد و از با چالش
کند؛ تأخیر آنجایی که از حواس المسه و شنوایی استفاده می

کند، چنانچه فرایند تصویر را جبران می ،حرکتی –حسی 
کودکان مورد پژوهش در تحقیق حاضر مشکلی در تصویرسازی 

جام توانستند این فرایند را انذهنی نداشتند، و به سهولت می
های پژوهش حاضر در زمینه تصویرسازی یافته ،دهند. بنابراین

های           باشد؛ و با یافتهپیاژه می ذهنی بر پایه نظریه
( مبنی بر تصویرسازی ذهنی در افراد 1388درآمدی )شریفی

هایش به این نتیجه رسید باشد؛ او در یافتهنابینا نیز همسو می
یی بر روی برخی از فرایندهای ذهنی نابینا ریتأثکه هرچند که 

دهد که عملکرد کودکان نابینا در تصویرسازی ذهنی نشان می
متفاوت از کودکان بیناست و البته این تفاوت بدین معنا نیست 

تر از کودکان بینا هستند، بلکه بنابر اصل که کودکان نابینا عقب
نی توانند کمبودهای خود را در تصویرسازی ذهجبران حسی می

بر پایه نظریه هال که معتقد است؛  ،جبران کنند. همچنین
کاربرد تصویرسازی شنیداری از سن نه سالگی به بعد 

حاضر نیز همخوان است؛ چرا که  پژوهشچشمگیرتر است، با 
نمونه انتخاب شده در هر دو گروه در پژوهش حاضر از سن ده 

گیری د شکلبا توجه به اینکه فراین کهباشد سالگی و به باال می
و ادراک نمادهای فضایی در افراد نابینا، به صورت تدریجی 

های مختلف در پذیرد؛ قدرت به خاطرسازی موقعیتصورت می
هنگامی که کودکان و نوجوانان  عموماً افراد نابینا بیشتر است. 

دهند، برای صاحبان نابینا به الگوهای صوتی متفاوت گوش می
نمایند و لوب ذهنی ترسیم میصداهای خوشایند، تصاویر مط

بررسی شد؛ از بین پنج صوت    پژوهشچنانچه که در این 
 کردندآموزان یک صوت را انتخاب های داوطلب، دانشخانم

مبنی بر الگوهای ( 1388)های پژوهش افروز که با یافته
باشد. افراد نابینا شنیداری در تصویرسازی ذهنی نیز همسو می

تجربه بیشتری در توجه و تفسیر اطالعات نسبت به افراد بینا 
شنوایی به دست آمده از محیط پیرامون خویش دارند؛ به 

شان در پژوهش حاضر نسبت که در تصویرسازی ذهنیطوری
به بینایان از صاحب صوت )خانم داوطلب معلمی( بهتر عمل 

توان این یافته را با سرعت پردازش اطالعات که کردند؛ که می
آید؛ نیز شناختی به حساب می -انمندی ادراکی بیشتر یک تو

 صاحب صوت دادن درس خوب

 یمعنادار
 درجه

 یآزاد
 دویخ

 درست نادرست کل
 گروه

 یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد

03/0 3 73/8 

 نابالغ نایب 29 5/93 2 5/6 31 100

 نابالغیب 22 3/73 8 7/26 30 100

 نابالغ نایناب 28 6/96 1 4/3 29 100

 نابالغیناب 26 7/86 4 3/13 30 100

 کل 105 5/87 15 5/12 120 100
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و رودر  (1998) و همکاران، 1های لیزاردتبیین کرد که با یافته
نیز همخوان است. بنابر اصل جبران حسی، ( 2004)، 2و روسلر

کودکان و نوجوانان نابینایی که فاقد تجربه بینایی و از قرار 
توانند بر پایه یمعلوم، فاقد تصویرسازی ذهنی بینایی هستند، م

توان می ،بنابراین. حس شنوایی به تجسم ذهنی مبادرت ورزند
گونه تبیین کرد که در نتایج حاصل از پژوهش حاضر را این

آموزان نابینا تصویرسازی ذهنی شنیداری جایگزین دانش
در مواردی که یک تکلیف  ،شود. همچنینتجسم دیداری می

ان است و در مواردی که یک دیداری باشد به سود بینای مطلقاً
محرک صوتی در کار باشد، به سود نابینایان خواهد بود و لذا 

تر قدرت تصویرسازی ذهنی شنیداری نابینایان به خاطر حساس
های شنیداری آنان باالتر از قدرت تصویرسازی بودن سلول

و شریفی  (1388) شنیداری بینایان است که با پژوهش افروز
که نابینایان برای انجام دادن  (1388) درآمدی و عسگریان

همخوان  ،ها نیاز به تصویرسازی ذهنی دارندبسیاری از فعالیت
باشد طور که در پژوهش حاضر مشخص میباشد. همانمی

توانستند نابینا بوده و با این حال می کامالًافراد مورد پژوهش 
 به راحتی از صدای صاحب صوت تصویرسازی ذهنی داشته

( و 2000باشند که این یافته با پژوهش ویکس و همکاران )
(  که تصویرسازی ذهنی در نابینایان 1999) 3کینگ و پارسونس

باشد. صدای خوشایند معلمان، باشد؛ نیز همسو میبهتر می
های مثبتی را نماید و گرایشتوجه بیشتری را به خود جلب می

پژوهش حاضر نیز  طور که درهمان .انگیزاندها بر میدر آن
آموزان از بین پنج باشد در انتخاب صوت؛ دانشمشخص می

 کردندصدا یک صوت را که به نظرشان خوشایندتر بود انتخاب 
( مبنی بر انتخاب 1977، )4که این یافته با پژوهش گرونوال

   باشد. در آموزان نیز همسو میصوت مناسب برای دانش
ا تجربه بلوغ جنسی های پژوهش حاضر؛ نوجوان بیافته

تصویرسازی بهتری از کودکان نابینا بدون تجربه بلوغ جنسی 
اند. این یافته از صاحب صوت )خانم داوطلب معلمی( داشته

( همسو است که به این 1995) 5تحقیق حاضر با پژوهش بونت
 9-10باشد که در دوره کودکی سنصورت قابل تبیین می

ی درونی تمرکز دارند اما از هاسالگی نابینایان بر روی ویژگی
سالگی، تصاویر ذهنی کودکان نابینا از لحن  17تا  14حدود 

        تر یافتههای شخصیتی سایر افراد سازمانصدا و ویژگی
شود که تصویرسازی ذهنی گردد. بدین ترتیب معلوم میمی

کودکان نابینا بر پایه حس شنوایی، با افزایش سن تقویمی، 
های پژوهش بر اساس یافته ،گردد. همچنینر میتتمایزیافته

تری نسبت به بینایان حاضر نابینایان تصویرسازی ذهنی درست

                                                                                                                                                                                                                                       
1. Lessard  

2. Roeder & Rösler  
3. King & Parsons  

4. Gronwall  

5. Bonnett  
6. Brazelten  

اند؛ که بر اساس از صاحب صوت )خانم داوطلب معلمی( داشته
 گونهنیبدتوان این نتیجه را می (2019)  6های برازلتنیافته

ع بودن یا تبیین کرد که یک فرد نابینا به توالی، نت و منقط
زیرا در صدای  ؛متوالی بودن صوت و پیامدهای آن توجه دارد

هر کسی توالی و پیامدهای خاصی نهفته است که توجه 
کند. اسپیلکا و نابینایان را بیش از بینایان به خود جلب می

های ذهنی درباره شناسایی افراد از روی ویژگی (2017) 7مولین
دهد که نابینایان قادرند ن میهای پژوهش خود نشاآنها در یافته

ها تشخیص دهند. به صراحت هویت افراد را  از روی صدای آن
        شود که های پژوهش حاضر نتیجه میاز دیگر یافته

های داوطلب آموزان در مرحله اول انتخاب صوت )خانمدانش
معلمی( فقط یک صوت را انتخاب کردند و تمایل داشتند که 

آموزان ها شود، از آنجایی که دانشعلم آنخانم صاحب صوت م
گذرانند، صدای بیشترین ساعات زندگی خود را در مدرسه می

دهد در عالقه، یادگیری و بازده فردی که به آنها آموزش می
معلمان بایستی بر  ،روباشد. از اینها بسیار حائز اهمیت میآن

 دیکتأآموزش این گروه از راه شنیداری و به صورت مناسب 
ای خود هافتهی در( 2012) همکاران و 8آبلکه چنانچه  .ورزند

 مبنی بر انتخاب صوت مناسب در آموزش؛ به این نتیجه 
ها در ترتیب قرار دادن صفات و ویژگی ،اند. همچنینرسیده

چهار گروهی که تصویرسازی ذهنی از صاحب صوت در 
آموزان با و بدون دانش اکثراًاند، انجام دادهپژوهش حاضر 

 ،تجربه بلوغ جنسی در گروه نابینایان بیشتر است. بنابراین
گرایش نابینایان به الگوهای صوتی خوشایند بیش از بینایان 

زیرا الگوهای صوتی خوشایند در نابینایان بیش از بینایان  ؛است
     کند که با اعتماد به نفس و امید به زندگی را تقویت می

مبنی بر عزت نفس و ( 2000) و همکاران 9های ویکسیافته
ها های معلم و شناسایی این ویژگیآموزش همسو است. ویژگی

آموزان را نسبت به معلم منعکس سازد. تواند دیدگاه دانشمی
توان زمینه مساعدی را برای ها؛ میبا بررسی این ویژگی

و  یلو) ن و معلم فراهم ساختآموزاافزایش ارتباط بین دانش
ک         که در پژوهش حاضر چنانچه (.1997 ، 10لیسینچیو

آموزان نابینا؛ بین پنج صوت دوست داشتند که یک صوت دانش
 نیا دهندهنشان ؛شان شوددادند، معلم یرأکه اکثریت بدان 

در حیطه آموزش کودکان نابینا باید به نقش  که است مطلب
های این نتایج با یافته .بیشتری داشت دیکتأفزاینده معلمان 

ن و2017)  11سارا          ( نیز همسو است. 2013)  12( و شا
نابینایان صفات مثبت بیشتری به صاحب  خصوصاً آموزان، دانش

دادند. در مواقعی صوت )خانم داوطلب معلمی( از خود نشان می

7. Spilka & Mullin 

8. Abel  
9. Weeks  

10. Levy & Lysynchuk  
11. Saran  
12. Show  
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ب های مطلوب معلم خوهای معلمان نابینا، با ویژگیکه ویژگی
از دیدگاه نابینایان هماهنگ باشد، کودکان نابینا به راحتی نقص 

های ارتباطی خود را کاهش داده و با تأکید بر یادگیری در نظام
های کالسی نشان اکتشافی تمایل بیشتری را برای مشارکت

تمی       در  ،(. همچنین1999، 1دهند )میلر، برونل و اسمی
کنار پرسشنامه پژوهشگر به ها در هایی که آزمودنیداده

کردند؛ به نظرشان صاحب صوت )خانم آزمونگر بیان می
کند داوطلب معلمی( فردی است که به آنها در درس کمک می

دارد که سریع باش! این یافته آموزان را به عجله وا نمیو دانش
    آموزان نابینا معلمی رو ( که دانش2001با تحقیق هارت )

ت دارند که در امور درسی به آنها کمک نمایند پسندند و دوسمی
با ذکر مثال متعدد تشریح کند، همخوانی دارد.  توأمو مطالب را 

ل سازد که     ( خاطر نشان می2011)  2کافمن، جیمز و دنی
آموزانی که توسط معلمان با صدای دلنشین درس       دانش

یف درسی خوانند، از احساس توانمندی باالیی در انجام تکالمی
( در پژوهش خود بدین نتیجه رسید 1958) 3برخوردارند. کوگان

آموزان در توانند باعث پیشرفت دانشکه معلمان صمیمی می
(، حجازی و همکاران 1985) 4دروس شوند. پیترسون و روی

روابط با  و( به این نتیجه رسیدند که مهارت در تدریس 1393)
آموزان فت دانشمعلمان، از عواملی هستند که با پیشر

ها نشان حاضر نیز داده پژوهشهمبستگی باالیی دارند. در 
آموزان آموزان بینا و چه در دانشدهند که چه در گروه دانشمی

ها و صفات ویژگی اکثراًنابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی، 
مثبت به صاحب صوت )خانم داوطلب معلمی( که صدایش 

اند و نیز او را از تمامی نسبت داده برایشان دلنشین بوده است را
 دانستندیم، مبرا داردهایی که حالت منفی صفات و خصیصه

ها به صورت های پژوهش، این انتخابکه البته در یافته
ها و ها را بر اساس نظریهناصحیح بوده است. علت این انتخاب

گونه تبیین کرد توان اینشناسی اجتماعی میها در رواندیدگاه
که خصوصیات چندی وجود دارد که نقش مهمی در تعیین 

که افراد تمایل دارند کسانی  نسانیبدکنند. مقدار عالقه ایفا می
را دوست داشته باشند که صمیمی، باکفایت، باهوش، پرانرژی 

تر باشد، تر و الیقو مانند اینها باشند. هرچه شخصی شایسته
تواند درست هم میگیرد، که تری به وی تعلق میصفات مثبت
-صوت مناسب و همراه با تکریم و لحن احترام ،رونباشد. از این

آموزان نابینا و نیز حتی در زمینه آمیز جهت صحبت با دانش
های آموزش و بازده مناسب جهت یادگیری آنها در محیط

باشد. به همین جهت روزمره و آموزشی بسیار حائز اهمیت می
در نابینایان  خصوصاًسازی ذهنی نقش صوت در فرایند تصویر

 .است تیاهم باها بسیار و سالمت روان آن

                                                                                                                                                                                                                                       
1. Miller, Brownell & Smith  
2. Kauffman, James & Daniel  

اشاره  لیذتوان به مواردی های پژوهش میاز محدودیت
باشد، که نمونه مورد مطالعه در شهر تهران میاز آنجایی .کرد

های بدست آمده به سایر شهرهای باید نسبت به تعمیم یافته
نمونه مورد بررسی پسران  ،همچنین .دیگر با احتیاط عمل کرد

بودند، لذا پژوهش حاضر قابلیت تعمیم به گروه دختران را 
ریزی درست و همه شود به منظور برنامهندارد. پیشنهاد می

های علمی، جدید آموزان نابینا مطابق با روشجانبه برای دانش
و هماهنگ با استانداردهای جهانی در خصوص آموزش 

ایان با استفاده از الگوهای صوتی مناسب مناسب به نابین
 استفاده شود.

 منابع
 شانگانن با کودکان یتوانبخش و یروانشناس(. 1396) .ع. غ افروز،

 .تهران دانشگاه انتشارات .داون
 پرورش و آموزش و یروانشناس بر یامقدمه(. 1397) .ع. غ افروز،

 .تهران دانشگاه انتشارات .دوم چاپ .ییاستثنا کودکان
 دوباره ینگاه د،یتهد نه است فرصت بلوغ(. 1389). ع. غ افروز،
 یهمکار با .ختم نگار نشر .پسرها و دخترها در بلوغ دهیپد به

 .تهران یفرهنگ قاتیتحق و آموزش یالمللنیب موسسه

          یمبان یاسهیمقا و یلیتحل یبررس(. 1388) .ع. غ افروز،

جوانان  یاجتماع – یو روان یشناخت یهایژگیو یشناختروان
 12، 39 (2) .یتیو علوم ترب یشناسمجله روان .و ناشنوا نایناب

– 1. 
 ،یمراد .، وم ،یلواسان یغالمعل .،م ،ییطباطبا یقاض .،ا ،یحجاز
 نقش: مدرسه در یریدرگ و آموزدانش با معلم روابط(. 1393) .آ
 یهاپژوهش فصلنامه .یروانشناخت یاساس یازهاین گریانجیم

 .19-40 (،1) 5. یروانشناخت یکاربرد

 یذهن یرسازیتصو(. 1393) .ش ،یفوریص و.، ض .م .س ،ینیحس
 .22-30، 25 .تهران یپزشک علوم دانشگاه .مادرزاد انینایناب در

 و میتعل .انینایناب در یذهن یرسازیتصو(. 1387) .ا .س ،یسادات
  .80- 81 (،80) 4 .ییاستثنا تیترب

 یهایژگیو سهیمقا(. 1388) .م ان،یعسکر .، وپ ،یدرآمدیفیشر
   .نایناب آموزاندانش دید از معلم یرفتار و یشناخت ،یعاطف

 3 . یکاربرد یشناسروان فصلنامه .پسر و دختر یعاد و نایبکم
(11،) 60 -37. 

 کودکان یداریشن ییتوانا مقایسه(. 1380) ، پ.یدرآمدیفیشر
 -یشناخت یهایژگیو و تجسم و ییسااشن در نایناب و نایب

 -یعلم فصلنامه .آنها یصدا یرو از آموزگاران یعاطف
 81-103 (،1) 1. ییاستثنا کودکان یپژوهش

 ریتأث سهیمقا یبررس(. 1379) ، پ.، و افروز، غ. ع.یدرآمدیفیشر
 در هاآن یتیشخص یهایژگیو و بزرگساالن یصوت یالگوها

 تیترب و میتعل پژوهشکده .نایب و نایناب یذهن یسازریتصو
 .7( 1) .ییاستثنا کودکان

3. Cogan  
4. Petersen & Roy  
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بناب،  یارغب .،م کتا،ییشکوه .،ع. غ افروز، .،ر. ع ،یطارم یصدق
 یرتقابرنامه ا یاثربخش ی(. بررس1394) .ع. بشارت، م .، وب
المت و س یبر سازگار یینایب بیبا آس نوجوانان یزندگ تیفیک

 ،(5) 6. یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش نامهفصل .روان آنان
37-21 . 

. آ کوالیی، خدابخشی ا.، و کنش،خوش ع. ر.، تبار،ملکی
 انشد در اجتماعی سازگاری و خودپنداره (. مقایسه1390)
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Abstract 

 Aim of present research is considering the visual imagination of personality characters of teacher’s voice in seeing 

and blind boys with and without experiencing the puberty. Statistical population included all blind and visually 

impaired 10 to 12 and 16 to 18 years old students with and without the experience of puberty in Tehran who were 

studying in the academic year 2016-2017. 120 students of primary school (fourth, fifth, sixth grades) and high 

school (tenth, eleventh, and twelfth grades) were chosen by purposive sampling method for the study. For data 

gathering Catell’s Sixteen Factors Personality Inventory (16PF) and self-made questionnaire were used. Validity 

and reliability of self-made questionnaire were assessed by experts’ opinion and Cronbach’s alpha. Chi-square 

test and SPSS software were used for statistical analysis. Findings showed that there is a positive and significant 

relationship between the personality traits of effort and perseverance, aggression, boldness, attractiveness, 

between the two groups. Subjects found the voice possessor to have negative characteristics such as being strict, 

anxious, and talkative, while the female volunteer teacher had these characteristics. Finally, it can be argued that 

adult blind students have more accurate mental imagery of the voice owner and that the teacher's voice is very 

important in the education and learning of blind students.     

  

Keywords: Visually Impaired, Puberty, Visual Imagery. 
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