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 دهیچک
ضر پژوهش شی تعیینهدف  با حا شی برنامه اثربخ ستی بر حرکت و یابیجهت آموز صفهان انجام نابینا آموزاندانش یشناختروان بهزی ستان ا  این .شد در ا
 مدارس از دسترس در گیرینمونه روش به نابینا، آموزاندانش از نفر 24. بود کنترل گروه وآزمون پس-آزمونیشپ طرح با آزمایشیشبه مطالعۀ یک پژوهش،

 جایگزین نفر شامل شش دختر و شش پسر( دوازده گروه هر) کنترل گروه و آزمایش هایگروه از یکی در مساویطور به و شدند انتخاب اصفهان نابینایان ویژه
شی گروه. شدند شت در آزمای سه ه سه دو ایهفته) حرکت و یابیجهت برنامۀ آموزش جل سات این در کنترل گروه کهدرحالی کردند؛ شرکت( جل  شرکت جل

ستفاده با هاآزمودنی. نکردند ستی مقیاس از ا ستفاده با هاداده. شدند ارزیابی( 1989) ریف (PWBSشناختی )روان بهزی  با چندمتغیری کوواریانس تحلیل از ا
سخۀ SPSS افزارنرم یریکارگبه شان داد گروه آزمایش و کنترل در  .شدند تحلیل 26 ن ستینتایج ن درواقع آموزش  د.نرتفاوت معناداری دا یشناختروان بهزی

ستیبر  حرکت، و یابیجهت ۀبرنام سلط های خودمختاری،مقیاسو خرده یشناختروان بهزی شد محیط، بر ت  خود پذیرش و دیگران با مثبت ارتباط شخصی، ر
ست ) نابینا آموزاندر دانش شته ا ستیسبب  حرکت، و یابیجهت ۀآموزش برنامینکه ابا توجه به  (.P<001/0اثر مثبت و معنادار دا ی شناختروان بهبود بهزی

 .دارد یشناختروان بهزیستی در مهمی نقش حرکت و یابیجهت برنامۀ آموزش مانند هاییبرنامه چنین آموزش برای ریزیبرنامه نابینا شد، آموزاندانش
 

 :یدیکل یهاواژه
 .نابینا آموزاندانش حرکت، و یابیجهت ی،شناختروان بهزیستی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یشناسو روان یتیعلوم ترب ةخاص، دانشکد یازهایو آموزش افراد با ن یشناسارشد روان یکارشناس یدانشجو *
 اول است. ةسندیارشد نو یکارشناس ةنامانیمقاله برگرفته از پا نیا

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یشناسو روان یتیعلوم ترب ةخاص، دانشکد یازهایو آموزش افراد با ن یشناسگروه روان اریدانش مسئول: ۀسندینو **
Email: m.ashori@edu.ui.ac.ir 

 

 1399بهمن 4 :رشیپذ خیارت             1399 آذر 30: اصالحیهاریخ ت           1399 رآذ 18 :افتیدر خیتار

 
 
 
 

 
 
 
 

 

DOI: 10.22034/CECIRANJ.2021.261097.1501 

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 



 ...و حرکت بر یابیجهت یآموزش ۀبرنام یاثربخش یبررس
 

 1400 پاییز(، 36، )3 ةشمار ،12، سال ییاستثنا توانمندسازی کودکان نشریة  | 12

 مقدمه
 2ی کودکان با نیازهای ویژههاگروهیکی از  1کودکان نابینا
های متعددی یتمحدودعلت مشکالت بینایی، با هستند که به

دادن بینایی با مشکالتی همراه است که مواجه هستند. ازدست
یر بگذارد. از جملۀ تأثتواند بر سالمت جسمی و روانی فرد یم

توان به کاهش استقالل فردی، افزایش این مشکالت می
مشکل در و  3یزندگ تیفیکوابستگی، انزوای اجتماعی، کاهش 

 5یشناختروان یستیبهز اشاره کرد که 4جانیه یشناخت میتنظ
(. 2018کنند )هاالهان، کافمن و پولن، فرد را تهدید می

های با میزان بروز از ناتوانی ینایی و نابینایی یکیبهای آسیب
شود و درصد بسیار اندکی از افراد را پایین محسوب می

این میزان، در کودکان در سن مدرسه، کمتر  درواقعگیرد. یبرمدر
های از یک درصد است. به هر حال این کودکان یکی از گروه

های آموزشی و کودکان با نیازهای ویژه هستند و به برنامه
نیاز دارند؛ بنابراین  و حرکت یابیجهتمانند  خاصیی بخشتوان

امری ضروری است و به توجه زیادی نیاز دارد  هاآنآموزش 
 (.2015)کرک، گاالگر و کولمن، 

توان از آموزش ی افراد نابینا میشناختروانبهبود بهزیستی  برای
 هدف نهایی(. 2015، کرد )اسکات استفاده و حرکت یابیجهت

فرد  که یابی و حرکت این استهای جهتمهارتاز آموزش 
آشنا و ناآشنا  هایاز جمله محیطنابینا بتواند در هر محیطی 

. (2019 ،لمن و لویزآ) کندحرکت  مستقلایمن، کارآمد و  طوربه
ها را قبل آن دیباافراد نابینا که  ییهافنون و مهارت ۀمجموع به

به حرکت مستقل در تا  دهندحرکت انجام  نیدر ح ایاز حرکت 
 یابیجهت قتی. در حقندیگو یابیجهت ،شوندیمنجر م طیمح

به نیز . حرکت گویندمی طیخود در مح تیدرک موقع ییبه توانا
. شودیگفته م گریبه مکان د یفرد از مکان ییجاهجاب ییتوانا
به  یدو جزء اصلدارای  یی،نایب بیدر افراد با آس یحرکت ییتوانا
 ییشناسابه  یابیجهتی، طورکلبه. استو حرکت  یابیجهتنام 

 ییتوانا بهحرکت و  اطراف طیخود نسبت به مح یتموقع
و  یانتظار ،یمیکر ،یاشاره دارد )اعتبار طیدر مح ییجاهجاب
حواس خود برای  فرد از ینکها یعنی یابیجهت (.1380 زاده،لیعق

اطرافش استفاده کند.  یاشیا هب یش نسبتتعیین وضعیت خو
 را از طریق تقویت شنوایینابینا  دانشی است که فرد یابیجهت

استقالل در زندگی شخصی و اجتماعی ی سوبهیا سایر حواس 
های مناسب بازیها یا برنامهتدوین  رواز این ؛کندهدایت می

. فرد نابینایی ضروری استتقویت شنوایی کودکان نابینا  برای
 هاآنتواند از و مییابی آگاهی دارد های جهتکه از مهارت

در  اوتسلط  یجهدرنت و تری دارداستفاده کند، حرکت مستقل
                                                                                                                                                                                                        

1. blind children 

2. children with special needs 

3. quality of life 

از یک  ینکهقبل از ا .(2019 ،)آلمن و لویز شودرفتن بیشتر میراه
حرکت را  مراحل مقدماتی کودک نابینا انتظار داشته باشیم

به او ماتی را مقد هایاز مهارت ایمجموعه الزم استبشناسد، 
 یابیجهت توانایی اساسی نکات پایه، فنون اینیاد بدهیم. 

محیط  با را خود تواندنمی نداند، را فنون این کودک اگر. هستند
ن امتخصصباید  .ها و مسیرها را بشناسدراهکند و هماهنگ 

 کودکان هایی بهچنین مهارت آموزش و حرکت، برای یابیجهت
)هاردر آموزش بدهند  هاآنی به خوببهریزی کنند و نابینا برنامه

 (.2015 ،و میشل
آسیب بینایی نوعی آسیب حسی است که موجب کاهش  

و  ، فالک)سیراشود ی میشناختروان یستیبهزآوری و تاب
بهزیستی ی فراتر از شناختروان یستیبهز(. 2019 ،کینگاس

ذهنی و شاخص مناسبی برای درنظرگرفتن سالمت است )دسی 
 یستیبهز (.2006؛ ریف و سینگر، 2008و  2000و ریان، 

 هایتالش برای رشد و توسعۀ تواناییی به معنی شناختروان
است و به  مطلوب عملکرد فردی در راستای دستیابی به بالقوۀ

کند. دارد، اشاره می آنچه فرد برای بهزیستی و سالمت به آن نیاز
ی معیارهایی از جمله داشتن دیدگاه شناخترواندر بهزیستی 

به خود، پذیرش خویش، توانایی ایجاد شرایط منطبق با  مثبت
ی خود، تسلط بر محیط، توانایی برقراری شناختروانوضعیت 

گیری و داشتن هدف در زندگی، رشد مطلوب با دیگران، جهت
های بالقوۀ فردی از اهمیت مداوم تواناییفردی، استقالل، و رشد 

؛ 1393پور، جودت و سلیمانی، زیادی برخوردار هستند )قاسم
 دارای روانی بهزیستی (.2013تیان، لیو، هانگ و هوبنر، 

سازۀ  و منفی و عاطفۀ مثبت بین تعادل های هیجانی،سازه
است )سلیمانی و  زندگی از رضایت دربارۀ قضاوت شناختی
؛ 2009؛ لینلی، مالتی، وود، اوسبورن و هورلینگ، 1393حبیبی، 
بینا لذت کم (. افراد2011مارسل،  و وینگرهریتس نیکلیک،

 برند.شخصی خود می هایفعالیت ها وسرگرمی کمتری از
بیشتر است.  هاآندر  ناراحتی پذیری وتحریک خستگی، احساس

ند. کنمی مرگ گاهی آرزوی دارند و آینده به کمتری امید
 پیشگیری، زودهنگام، تشخیص از جملهمؤثر  اقدامات

تا با مشکالت خود  کندمی کمکها آنبه  ی و آموزشبخشتوان
و بهزیستی  سالمت بهبود یجه سببدرنت مقابله کنند.

 (.2008 ،)موجون عزی و همکارانشود می هاآنی شناختروان
یابی هایی در رابطه با اثربخشی آموزش حرکت و جهتپژوهش 

های مختلف در ایران و خارج از کشور در سنین مختلف و حوزه
( در پژوهشی نشان 1398رزاقی )انجام شده است. در این راستا، 

 طور معناداری بر بهبودبهیابی و حرکت آموزش جهت داد

4. cognitive emotion regulation 

5. psychological well-being 
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رکت و بهبود حهای اجتماعی، کاهش اضطراب مهارت
یر معناداری داشت. تأث آموزان نابینای پایۀ اول ابتداییدانش
یابی آموزش جهت( نشان داد 1398)زربخش های پژوهش یافته

کیفیت و سازگاری اجتماعی  توجهقابلو حرکت موجب بهبود 
نتایج شد. براساس  آموزان نابینای پایۀ دوم ابتداییدانش زندگی

(، با استفاده از 1396یدرآبادی )خواه و حپور، وطنپژوهش آقائی
های توان سازگاری و مهارتیابی و حرکت میآموزش جهت

آموزان نابینا را افزایش داد و به بهبود شرایط اجتماعی دانش
فرد کمک کرد. به عقیدۀ یوسفیان، یوسفی، نجفی هاآنزندگی 

 عنوانبهتوان یابی و حرکت می(، آموزش جهت1395و احمدی )
های حرکتی پسران له در جهت افزایش مهارتیک مداخ

های پژوهش آذرنیوشان، دیده بینایی استفاده کرد. یافتهیبآس
( بر اثربخشی آموزش 1394پور و عباسی )شیرزاد، مسیح

ید تأکآموزان نابینا یابی و حرکت بر کاهش خشم دانشجهت
 داشت.

و  یابیجهت نشان داد آموزش( 2019) نتایج مطالعۀ آرمی 
 پسران هیجان تنظیم و پیشرفته حرکتی هایمهارت حرکت، بر

 های مالیک و همکارانیافته. دارد یر معناداریتأث تایوانی نابینای
و حرکت  یابیجهت اثربخشی زیاد آموزشدهندۀ نشان( 2018)

ی و تعامل شناختروانبهزیستی  از طریق برنامۀ درسی بر
 و طبق پژوهش پوگروند .بود نابینا آموزاناجتماعی دانش

 هایمهارت و حرکت، بر یابیجهت ، آموزش(2018) همکاران
 تواندمی و دارد یرتأث معناداری طوربه کودکان اجتماعی رفتار

این  اجتماعی و فردی سازگاری و اجتماعی رفتار هایمهارت
( 2018) براساس نتایج پژوهش پتی. ببخشد بهبود را کودکان
 کنترل و سازگاری هایمهارت رکت، برو ح یابیجهت آموزش

 طوربه سالهسیزده تا ده نابینای آموزاندانش هیجانی مدیریت و
بیانگر ( 2017) های پژوهش کالیافته. دارد یرتأث معناداری

 و حرکت، بر یابیجهت اثربخشی زیاد برنامۀ آموزشی
 آموزاندانش اجتماعی و فردی سازگاری و اجتماعی هایمهارت
 در( 2016) شریف و آرفینی، عمر، اسا .است نابینا نوجوان

 یابی و حرکت، برجهت آموزش این نتیجه رسیدند به پژوهشی
 اجتماعی و فردی سازگارانۀ رفتارهای و اجتماعی هایمهارت
. دارد یرتأث معناداری طوربه سالههشت تا شش نابینا آموزاندانش
 دهندۀ آن است کهنشان( 2015) های مطالعۀ اسکاتیافته

سالمتی و بهزیستی  و حرکت، بر یابیجهت آموزش
. گذاردیر چشمگیری میتأث ی کودکان با آسیب بیناییشناختروان

( در پژوهشی به بررسی 2008) موجون عزی و همکاران
ی افراد با آسیب بینایی در ده کشور اروپایی شناختروانبهزیستی 

ی افراد با آسیب شناختروانستی پرداختند. مطابق نتایج، بهزی
هایی ی و آموزشبخشتوانتر از افراد بینا است و بینایی پایین

تا بهزیستی  کندمی کمکها آنیابی و حرکت به مانند جهت
 بیشتر شود. هاآنی شناختروان

یابی و حرکت بر جهت آموزش یرتأث ، حوزۀ در اگرچه 
ضطراب خشم، های حرکتی، اهای اجتماعی، مهارتمهارت

کیفیت زندگی، مدیریت و تنظیم هیجان و سازگاری کودکان 
های اندکی وجود پژوهش شده است، انجام هایینابینا پژوهش

یابی و حرکت بر بهزیستی یر آموزش جهتتأث دارند که
باشند. این موارد  کرده بررسی را نابینا آموزاندانش یشناختروان

ای ی سازهشناختروانبیانگر نوآوری این پژوهش است. بهزیستی 
است که شامل شش عامل ارتباط مثبت با دیگران، تسلط بر 
محیط، خودمختاری، رشد شخصی و هدفمندی در زندگی 

(. همچنین آسیب بینایی 1398مقدم، شود )یعقوبی و نساییمی
ی ارتباط دارد و شناختروانستی بینایی با ابعاد مختلف بهزیو کم

که آموزش یدرحال شود؛ی میشناختروانسبب کاهش بهزیستی 
شود می هاآنو حرکت موجب بهبود بهزیستی  یابیجهت

 خأل بنابراین (؛2008 ،)موجون عزی، سوسا پوزا و موجون

زمینه و اهمیت و ضرورت این پژوهش  این در پژوهشی
 شود.تر میبرجسته

 یستیبهزآوری و تابینکه ارتباط مستقیمی بین ابا توجه به  
(، 2020 ،)سیم ی در افراد با آسیب بینایی وجود داردشناختروان

 یستیبهزیر نامطلوبی بر تأثرسد آسیب بینایی به نظر می
که آموزش یدرحالی افراد نابینا داشته باشد؛ شناختروان
کمک کند  هاآنتواند به بهزیستی و حرکت می یابیجهت

؛ مالیک، عابد مانف، 1398آبکنار، )عاشوری، غفوریان و جلیل
آموزش  با رودمی احتمال درواقع(. 2018احمد و اسماعیل، 

به ادراک مناسب از محیط و  یابی و حرکت، کودکجهت
 تنش را یجادکنندۀا موقعیت یابد؛ اطالعات موجود در آن دست

 کاهش یا کند برطرف را موجود مشکالت و هاتعارض و بررسی

یر بگذارد. از این رو تأثخود  یشناخترواندهد و بر بهزیستی 
یابی یر آموزش جهتتأث میزان تعیین این پژوهش، اصلی هدف

 است. نابینا آموزانی دانششناختروانبهزیستی  و حرکت بر

 روش

 آزمایشیشبه روش، نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش
 آماری جامعۀ. است کنترل گروه وآزمون پس-آزمونشیپ طرح با

 که اصفهان است شهر نابینای آموزاندانش ۀهم شامل پژوهش
 به مشغول نابینایان ویژۀ مدارس در 1398 تحصیلی سال در

نفر  24در پژوهش حاضر شامل  موردمطالعهنمونۀ  .بودند تحصیل
ساله است که از مدارس آموزان نابینای نه تا دوازدهاز دانش

نابینایان شهید سامانی، فضیلت و بوستان اصفهان با روش 
طور تصادفی در دو گروه گیری در دسترس انتخاب و بهنمونه

آزمایش و کنترل قرار گرفتند؛ به نحوی که در هر گروه دوازده 
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ها از پایۀ تحصیلی سوم تا ششم آزمودنی داشتند.نفر شرکت 
در هر گروه آزمایش و کنترل  دبستان و از هر پایه شش نفر بودند.

در بسیاری از نفری، شش دختر و شش پسر وجود دارد. دوازده
های زمانی و مالی تعداد دلیل محدودیتمطالعات، پژوهشگران به

به همین دلیل  سازند؛های یک نمونه را محدود میآزمودنی
های برای تحقیق ازیموردنتعیین حداقل حجم نمونۀ  منظوربه

آزمایشی در هر گروه آزمایش و کنترل ده نفر آزمایشی و شبه
(. عالوه بر این، برای تعیین 1396دالور، پیشنهاد شده است )

و با استفاده از  80/0و توان آزمون  95/0حجم نمونه با اطمینان 

𝑛رابطۀ  =
(𝑍1+𝑍2) (2𝑆 )

d
دست آمد؛ دوازده نفر به ، تعداد

ها در هر گروه دوازده نفر درنظر گرفته شد. بنابراین تعداد آزمودنی
معیارهای ورود به این پژوهش شامل دامنۀ سنی نه تا دوازده سال 

تمایل به شرکت  ،وجود آسیب بینایی ،براساس پروندۀ تحصیلی
سوم تا ششم های آموزان در پایهتحصیل دانش ،در پژوهش

شد. معیارهای خروج از پژوهش نیز دبستان و زندگی با والدین می
نداشتن تمایل به ادامۀ پژوهش و غیبت بیش از یک جلسه در 

 برنامۀ آموزشی بود.
 ابزار سنجش

 این مقیاس :1(PWBS) یشناختروان یستیبهز اسیمق

مورد  2002( طراحی و در سال 1989وسیلۀ ریف در سال )به
تجدیدنظر واقع شده است )هوسر، اسپرینگر و پودروسکا، 

ی است که خودسنجی نوعی ابزار سؤال(. این آزمون هجده2005
مخالفم )یک  کامالًموافقم تا  کامالًای از درجه 6در یک پیوستار 

ۀ بهزیستی دهندنشانشود که نمرۀ باالتر تا شش( پاسخ داده می
، 10، 9، 5، 4، 3، 1ی هالسؤای بهتر است. همچنین شناختروان
 مقیاس شوند. اینگذاری میطور معکوس نمرهبه 17و  13

 ارتباط شخصی، رشد محیط، بر خودمختاری، تسلط عامل شش

می خود را پذیرش و زندگی در هدفمندی دیگران، با مثبت
 صورتبه عامل شش این نمرات مجموع نکهیا ضمن سنجد.

شود و حداقل و می محاسبهی شناختروان بهزیستی کلی نمرۀ
 پایایی و روایی است. 114و  18ترتیب حداکثر نمرۀ آن به

متعددی  هایپژوهش در یشناختروان بهزیستی هایمقیاس
 درونی ( همسانی2005دایرندوک ) است. شده گزارش مناسب

تا  77/0را بین  هاآنو آلفای کرونباخ  مناسب را هامقیاسخرده

 های( همسانی درونی مقیاس2006) یافته است. ریف 90/0

گزارش کرده است.  90/0تا  82/0بین  را یشناختروان بهزیستی
( پایایی از طریق 1393همچنین در تحقیق سلیمانی و حبیبی )

 دست آمد.به 85/0ضریب آلفای کرونباخ 

 پژوهش یاجرا ۀویش
ای از دانشگاه اصفهان مبنی بر نامهدر مرحلۀ اجرا، ابتدا معرفی

انجام پژوهش برای مدارس ویژۀ نابینایان شهر اصفهان دریافت 
ها به روش منظور اجرای پژوهش، نخست آزمودنیشد. به

های ورود به پژوهش گیری در دسترس و براساس مالکنمونه
ی والدین، ضمن ای توجیهی براانتخاب شدند. سپس در جلسه

نامۀ کتبی تا رضایت شدخواسته  هاآنتشریح اهداف پژوهش از 
برای شرکت در پژوهش را تکمیل کنند. برای ارزیابی 

ی شناختروانکنندگان در پژوهش، از مقیاس بهزیستی شرکت
ی هاسؤالآزمون استفاده شد. شایان ذکر است که پیش عنوانبه

طور انفرادی کالمی و بهها را پژوهشگر به روش پرسشنامه
کرد. در پرسید و سپس پرسشنامه را تکمیل میها میآزمودنی

تصادفی به یک گروه آزمایش و  صورتبهها مرحلۀ بعد، آزمودنی
های یک گروه کنترل اختصاص یافتند و اعضای هریک از گروه

یابی دوازده نفر بودند. در این مرحله، برنامۀ جهت آزمایش و کنترل
انفرادی و برخی جلسات  صورتبهت، برای گروه آزمایش و حرک

که یدرحالهای کوچک در مدارس ویژۀ نابینایان اجرا شد؛ در گروه
فقط از برنامۀ رایج مدرسه  گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد و

ۀ مورداستفادیابی و حرکت . برنامۀ آموزشی جهتکردنداستفاده 
ای دقیقه 60تا  45شی ۀ آموزجلسپژوهش حاضر شامل هشت 

ای دو جلسه به اجرا درآمد. شایان حدود یک ماه و هفتهکه شد می
وسیلۀ پژوهشگر اول که معلم ذکر است که این برنامه به

های الزم را دریافت آموزش و آموزان با نیازهای ویژه بوددانش
یابی و حرکت تجربه داشت، و در حوزۀ آموزش جهت بود کرده

براساس مبانی  یابی و حرکت،جهتبرنامۀ آموزشی انجام شد. 
( تنظیم 2019نظری پژوهش تلسفان، کهلر، بوتسفورد و کوک )

جلسات آموزشی این برنامه برگرفته از کتاب عاشوری است. شده 
به  یابی و حرکتجهتآموزش  برای که است( 1398و همکاران )

 آمده است. 1آن در جدول  یمحتوا. استاستفاده قابل نابینا افراد

 یابی و حرکتجهتبرنامة آموزشی  .1جدول 

 محتوا هدف جلسه

1 
 هایبرنامه و مهارتمعرفی 

 نیازپیش

 از آگاهی) بدنی و هنیذ آمادگی بدنی، تصور از آگاهی محیط، از حسی اطالعات دریافت یابی،جهت نیازپیش هایمهارت
 و ذهنی ارتباط رقراریب محیط، و خود بین ارتباط برقراری و محیط از آگاهی ها،آن کارکرد و حرکت خود، بدن اعضای
 مختلف( هایمحیط بین شناختی

 براساس خود وضعیت به بردنپی) صدا انعکاس با یابیمکان ،(محیط از فضایی و ذهنی هایبازنمایی) شناختی نقشۀنقشۀ شناختی و لمسی و  2

                                                                                                                                                                                                        
1. Psychologıcal Well-Beıng Scale (PWBS) 
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 محیط( از ایشدهبرجسته هایبازنمایی) لمسی هاینقشه ،(صدا بازتاب یابیمکان

 مقصد( به رسیدن چگونگی و مقصد موقعیت، تعیین) یابیجهت اصول یابیجهت اصول 3

 اجرا( و ریزیطرح انتخاب، تحلیل، ادراک،) یابیجهت شناختی فرایند مراحل یابیجهت مراحل 4

 یابیجهت اجزای 5
 تخمین یا گیریاندازه ساختمان، از خارج و داخل گذاریشماره روش ها،سرنخ و هانشانه راهنما، عالئم) یابیجهت اجزای
 محیط( با آشنایی یا آشناسازی خود جغرافیایی، هایجهت ها،اندازه

 حرکت با و بدون راهنما 6
 به رفتن) طرفین تعویض ،(دورزدن) برگشتن بینا، راهنمای با حرکت اصلی روش بینا، راهنمای از گرفتنکمک نحوۀ
 راهنما( دیگر طرف

 نشستن هایروش ها،درب از عبور کمک، رد یا پذیرش باریک، هایراه از عبور عبور از مسیرهای مختلف 7

 مسیر انتخاب ردیابی، ساعد، و دست داشتننگهپایین ساعد، و دست داشتنباالنگه خود، از حفاظت فنون حفاظتی فنون 8

 

استفاده  ها باپس از پایان جلسات آموزشی، مجدداً همۀ آزمودنی
 هاآنارزیابی شدند و نمرات ی شناختروانمقیاس بهزیستی از 
 اترعایت مالحظ منظوربهآزمون درنظر گرفته شد. پس عنوانبه

 همکاری جلب و رضایت کسب از اخالقی پژوهش، پس
 .دش گرفته کتبی نامۀرضایت هاآناز  ها،آزمودنی هایخانواده

 محرمانهصورت به آموزان،دانش دربارۀ آمدهدستبه اطالعات
گزارش شد.  هاگروه متوسط سطح در پژوهش، نتایج استفاده و

ها نداشت ای برای آزمودنیهزینه گونهیچه پژوهش در شرکت
 پژوهش درها آن شرکت که شد داده اطمینان هاآنو به 

وتحلیل یهتجزبرای . ندارد احتمالی زیان و ضررگونه یچه
انگین و از می SPSSافزار نرم 26، از نسخۀ آمدهدستبههای داده

انس و انحراف استاندارد در سطح توصیفی و از تحلیل کوواری
  متغیری و چندمتغیری در سطح استنباطی استفاده شد.تک

 هاافتهی
رد میانگین و انحراف استانداشناختی، اطالعات جمعیت براساس

 بود. 50/10 ±16/1گروه آزمایش با هردو ها در سن آزمودنی
های آزمایش و کنترل مستقل نشان داد بین گروه tنتایج آزمون 

(؛ Sig =99/0از لحاظ متغیر سن، تفاوت معناداری وجود ندارد )
ۀ متغیرهای پژوهش که بهزیستی نمربنابراین اختالف 

شود. ها ناشی نمیشناختی است، از اختالف سن آزمودنیروان
های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش یعنی شاخص

 خودمختاری،های آن )مقیاسشناختی و خردهبهزیستی روان
 دیگران، با مثبت ارتباط شخصی، رشد محیط، بر تسلط

های آزمایش و ( در گروهخود پذیرش و زندگی در هدفمندی
ارائه  2جدول آزمون در آزمون و پسکنترل در موقعیت پیش

 شده است.
 های آنمقیاسشناختی و خردهمتغیر بهزیستی روانتوصیفی  هایشاخص. 2جدول 

 متغیرها
 گروه کنترل گروه آزمایش موقعیت 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

بهزیستی روان
ی

شناخت
 

 60/2 11/8 55/3 08/8 آزمونپیش خودمختاری

 60/2 11/8 43/3 16/10 آزمونپس

 94/1 83/11 50/1 58/11 آزمونپیش محیط بر تسلط

 72/1 66/11 40/1 16/13 آزمونپس

 27/2 91/15 91/1 75/13 آزمونپیش شخصی رشد

 31/2 91/15 75/1 00/16 آزمونپس

 70/1 00/12 97/1 58/10 آزمونپیش دیگران با مثبت ارتباط

 
 زندگی در هدفمندی

 
 خود پذیرش 

 
 نمره کل

 62/1 91/11 24/1 41/12 آزمونپس

 62/2 83/13 80/1 00/14 آزمونپیش

 52/2 75/13 42/2 58/15 آزمونپس

 13/2 25/15 55/2 00/14 آزمونپیش

 22/2 33/15 03/2 83/16 آزمونپس

 85/5 16/82 65/4 00/72 آزمونپیش

 24/5 91/81 99/4 75/82 آزمونپس

 

پیش  متغیرها نمراتدهد میانگین نشان می 2نتایج جدول 
وجود یک دلیل بهاز مداخله و پس از مداخله تغییر یافته است. 

( و وجود یک متغیر یابی و حرکتآموزش جهتمتغیر مستقل )
از آزمون آماری تحلیل ی( شناختروان)بهزیستی وابسته 

بودن به همین منظور، نرمال متغیری استفاده شد.کوواریانس تک
و ، با استفاده از آزمون آماری شاپیرو ویلکز بررسی هادادهتوزیع 
ها نتایج آزمون لون بیانگر همگنی واریانس. (<05/0P) شدتائید 

. اثر تعاملی بین (<05/0P)ی بود شناخترواندر متغیر بهزیستی 
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رو فرضیۀ همگنی آزمون نیز معنادار نبود؛ از اینگروه و پیش
های آزمون شود. پس مفروضههای رگرسیون تأیید میشیب

تعیین  منظوربهتوان متغیری رعایت و میتحلیل کوواریانس تک
یابی و حرکت بر بهزیستی میزان اثربخشی آموزش جهت

از تحلیل کوواریانس آموزان نابینا ی دانششناختروان
شده  گزارش 3 متغیری استفاده کرد که نتایج آن در جدولتک

 است.

 متغیریتکنتایج کلی تحلیل کوواریانس . 3 جدول
 توان آماری مجذور اتا معناداری سطح Fنسبت  میانگین مجذورات آزادی ةدرج مجموع مجذورات منابع تغییر

 00/1 61/0 0001/0 43/33 48/354 1 48/354 آزمونپیش
 99/0 49/0 0001/0 59/20 39/218 1 39/215 گروه
     60/10 21 68/222 خطا
      23 33/581 کل

 

آزمون اثر معناداری بر نمرات پس گروه، 3با توجه به نتایج جدول 
 (.F=59/20و  P>0001/0)ی داشت شناختروانبهزیستی 

درصد تغییر در این  49توان عنوان کرد براساس مجذور اتا می
آموزش  ریتأث. برای تعیین میزان علت اثر مداخله استمتغیر، به

های کیفیت زندگی مقیاسیابی و حرکت بر خردهجهت
 با مثبت ارتباط شخصی، رشد محیط، بر خودمختاری، تسلط)

آموزان نشدر دا (خود پذیرش زندگی و در هدفمندی دیگران،
علت وجود یک متغیر مستقل و شش متغیر وابسته از بهنابینا، 

به  ی استفاده شد.ریچندمتغآزمون آماری تحلیل کوواریانس 
، با استفاده از آزمون هادادهبودن توزیع همین منظور، نرمال

از آزمون ام. . (<05/0P)آماری شاپیرو ویلکز بررسی و تائید شد 
-های واریانسباکس برای بررسی فرض همگنی ماتریس

کوواریانس استفاده شد که این آزمون، فرض همگنی 
(. Sig =79/0کرد ) دییتأکوواریانس را -های واریانسماتریس

های کوواریانس، به لحاظ آماری به عبارت دیگر، برابری ماتریس

گی کافی بین برای تعیین معناداری همبست .معنادار نبود
که نتایج  متغیرهای وابسته، از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد

بود. به بیان  بیانگر وجود همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته
دیگر، همبستگی بین متغیرهای وابسته معنادار است 

(001/0=P.) در  هاهمگنی واریانس ۀمفروضمنظور رعایت به
سطح معناداری استفاده شد که  از آزمون لونمتغیرهای پژوهش، 

تر بود. پس فرض بزرگ 05/0در همۀ متغیرها از  شدهمحاسبه
های ها برقرار است؛ بنابراین تمام مفروضههمگنی واریانس

آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری )مانکووا( برقرار بود 
ها از این آزمون استفاده شد. به این منظور، و برای تحلیل داده

 شخصی، رشد محیط، خودمختاری، تسلط برهای مقیاسردهخ

در  خود پذیرش زندگی، و در هدفمندی دیگران، با مثبت ارتباط
اثر »های آماری فرضآزمایش و گروه کنترل در پیش گروه

 «ترین ریشۀ رویپیالیی، المبدای ویلکز، اثر هاتلینگ و بزرگ
نشان داده شده  4جدول بررسی و محاسبه شد که نتایج آن در 

 است.
 نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری. 4جدول 

 معناداری سطح Fآمارۀ  آزادی خطا درجة آزادی فرضیه درجة مقدار نام آزمون 

 گروه

 004/0 60/6 11 6 78/0 اثر پیالیی

 004/0 60/6 11 6 21/0 المبدای ویلکز

 004/0 60/6 11 6 60/3 هاتلینگاثر 

 004/0 60/6 11 6 60/3 ترین ریشۀ رویبزرگ

 

بیانگر آن است آمده  4که در جدول های چهارگانه آزموننتایج 
گروه آزمایش و کنترل، حداقل در یکی از متغیرهای که 

 با مثبت ارتباط شخصی، رشد محیط، بر خودمختاری، تسلط

تفاوت معناداری  خود، پذیرش زندگی و در هدفمندی دیگران،

آزمون آماری بردن به این تفاوت، از . برای پی(>05/0P)دارند 
 ارائه شده است. 5استفاده شد که نتایج آن در جدول مانکوا 

 چندمتغیرینتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس . 5جدول 
ی متغیرها

 وابسته
 منبع اثر

مجموع 
 مجذورات

درجة 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

آمارۀ 
F 

سطح 
 معناداری

 مجذور
 اتا

توان 
 آزمون

ی
خودمختار

 

 00/1 89/0 0001/0 90/142 33/137 1 33/137 آزمونپیش

 87/0 48/0 001/0 01/15 42/14 1 42/14 گروه

     96/0 16 37/15 خطا

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 



یمحمد عاشور ی،کمال نیوشن  

  17  |  1400 پاییز(، 36، )3 ةشمار، 12، سال استثنایی کودکان انمندسازتو نشریة

 

دهد، با درنظرگرفتن نشان می 5که نتایج جدول  طورهمان
ی همپراش، تفاوت بین رهایمتغ عنوانبهآزمون های پیشنمره

های آزمایش و کنترل گروهدر  زندگی در هدفمندینمرات متغیر 
تفاوت بین نمرات متغیرهای  کهیدرحال (؛<05/0P)معنادار نبود 
 با مثبت ارتباط شخصی، رشد محیط، بر تسلط خودمختاری،

های آزمایش و کنترل معنادار است گروهدر  خود پذیرش دیگران و
(05/0P<)توان گفت با توجه به مجذور اتا در ؛ بنابراین می

 ارتباط شخصی، رشد محیط، بر تسلط خودمختاری،مقیاس خرده
 56و  32، 28، 40، 48 ترتیبخود به پذیرش و دیگران با مثبت
 شود.علت اثر مداخله تبیین میتغییرات به درصد

 یریگجهینتبحث و 
 و یابیجهت آموزش اثربخشی تعیین هدف با حاضر پژوهش
. شد انجام نابینا آموزاندانش یشناختروان بهزیستی بر حرکت

 بهزیستی بر حرکت و یابیجهت آموزش ها،براساس یافته
 با یافته، این .داشت چشمگیری ریتأث هاآزمودنی یشناختروان
آموزش  ( مبنی بر اثربخشی1398)زربخش پژوهش  نتایج
 کیفیت زندگیو یابی و حرکت بر سازگاری اجتماعی جهت
( در راستای 1396پور و همکاران )آقائیآموزان نابینا، و دانش

یابی و حرکت بر سازگاری و یر چشمگیر آموزش جهتتأث
آموزان نابینا همخوانی داشت و ی اجتماعی دانشهامهارت

( 2018) همکاران و همچنین با نتایج پژوهش پوگروند
 و حرکت بر یابیجهت آموزش یر مثبت و معنادارتأثدرخصوص 

 کودکان اجتماعی و فردی سازگاری و اجتماعی رفتار هایمهارت
 آموزش چشمگیر ریتأث راستای در( 2017) نابینا، و کال

 فردی سازگاری و اجتماعی هایمهارت بر حرکت و یابیجهت
 .بود همسو نابینا نوجوان آموزاندانش اجتماعی و

 بهزیستی بر حرکت و یابیجهت آموزش که یافته این تبیین در
 گفت توانمی داشت، فراوانی ریتأث هاآزمودنی یشناختروان

 یشناختروان بهزیستی مانند هاییحوزه در نابینا، افراد از بسیاری
 بهزیستی(. 2019 تلسفان و همکاران،) هستند مواجه مشکل با

 برای مناسبی شاخص و ذهنی بهزیستی از فراتر یشناختروان
 سینگر، و ریف ؛2008 ریان، و دسیاست ) سالمت درنظرگرفتن

 توانیم نابینا، افراد یشناختروان بهزیستی بهبود برای(. 2006
 برنامه این در. کرد استفاده حرکت و یابیجهت برنامۀ آموزش از

 کمک، رد یا پذیرش باریک، هایراه از عبور آموزش به حتی
 و بینا راهنمای با حرکت نشستن، هایروش ها،درب از عبور
 عصا، جاییجابه و گرفتن نحوۀ عصا، نگهداری و حفظ عصا،
 آمدنپایین پله و از باالرفتن ها،درب از عبور اشیا، با برخورد نحوۀ

 وقتی (.1380 همکاران، و اعتباری) شودمی داده اهمیت پله از
 بتواند و باشد داشته مستقلی فعالیت تا بگیرد یاد نابینا کودک
 بهتر او بهزیستی کند،وآمد رفت خود محله و محیط در ترراحت

 به حرکت، و یابیجهت آموزش برنامۀ حقیقت در. شودمی
 در که هاییبا آموزش و دارد توجه نابینا کودکان شدنمستقل

 بیشترها آن یشناختروان بهزیستی دهد،می ارائه راستا این
 یشناختروان بهزیستی بهبود به امر همین بنابراین شود؛می
 یابیجهت آموزش که است منطقی جهی. درنتشودمنجر میها آن
 نابینا آموزاندانش یشناختروان بهزیستی بهبود به حرکت و

 .کند کمک

      23 62/209 کل

ط
تسل

 
بر

 
ط

محی
 

 00/1 79/0 0001/0 08/62 23/34 1 23/34 آزمونپیش

 87/0 40/0 005/0 83/10 97/5 1 97/5 گروه

     55/0 16 82/8 خطا

      23 83/67 کل

رشد
 

صی
شخ

 99/0 60/0 0001/0 79/24 48/48 1 48/48 آزمونپیش 

 65/0 28/0 20/0 29/6 30/12 1 30/12 گروه

     95/1 16 28/31 خطا

      23 95/92 کل

ارتباط
 

ت
مثب

 93/0 45/0 002/0 59/13 65/8 1 65/8 آزمونپیش 

 73/0 32/0 001/0 61/7 84/4 1 84/4 گروه

     63/0 16 18/10 خطا

      23 33/47 کل

ی
هدفمند

 00/1 88/0 0001/0 52/122 65/103 1 65/103 آزمونپیش 

 47/0 20/0 06/0 06/4 44/3 1 44/3 گروه

     84/0 16 53/13 خطا

      23 33/155 کل

ش
پذیر

 
خود

 00/1 81/0 0001/0 54/71 94/56 1 94/56 آزمونپیش 

 99/0 56 0001/0 98/20 70/16 1 70/16 گروه

     79/0 16 73/12 خطا
      23 83/113 کل
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 بر حرکت و یابیجهت یافتۀ دیگر این بود که آموزش 
 با مثبت ارتباط شخصی، رشد محیط، بر تسلط خودمختاری،

 نابینا آموزاندانش خود پذیرش و زندگی در هدفمندی دیگران،
 یهاپژوهش نتایج با یافته این .مثبت و معناداری داشت ریتأث

 حرکت و یابیجهت آموزش اثربخشی درخصوص( 1398) رزاقی
 آموزاندانش تحرک بهبود و اضطراب اجتماعی، یهامهارت بر

 مبنی( 1395) همکاران و یوسفیان، و ابتدایی اول پایۀ نابینای
 حرکتی هایمهارت بر حرکت و یابیجهت آموزش اثربخشی بر

این، با نتایج  بر همخوانی داشت. عالوه بینایی ۀدیدبیآس پسران
 آموزش یر چشمگیرتأثدر راستای ( 2019) پژوهش آرمی

 تنظیم و پیشرفته حرکتی هایمهارت و حرکت بر یابیجهت
 آموزش یر مثبتتأثمبنی بر ( 2018) نابینا؛ پتی پسران هیجان
 مدیریت و کنترل و سازگاری هایمهارت و حرکت بر یابیجهت

 در( 2016) همکاران و نابینا، و آرفینی آموزاندانش هیجانی
 بر یابیجهت و تحرک آموزش ریتأث اثربخشی راستای
 اجتماعی و فردی سازگارانه رفتارهای و اجتماعی هایمهارت
 .بود همسو نابینا آموزان دانش

 بر حرکت و یابیجهت آموزش که یافته این تبیین در 
 با مثبت ارتباط شخصی، رشد محیط، بر تسلط خودمختاری،

 ریتأث هاآزمودنی خود پذیرش و زندگی در هدفمندی دیگران،
آموزش برنامۀ  که کرد عنوان توانمی داشت، چشمگیری

نیاز های پیشیابی و حرکت شامل آموزش مهارتجهت
یابی، دریافت اطالعات حسی از محیط، آگاهی از تصور جهت

بدنی، آمادگی ذهنی و بدنی )آگاهی از اعضای بدن خود، حرکت 
ط و برقراری ارتباط بین خود و آگاهی از محی ،هاآنو کارکرد 

های محیط، برقراری ارتباط ذهنی و شناختی بین محیط
های ذهنی و فضایی از مختلف(، نقشۀ شناختی )بازنمایی

خود  تیوضعبردن به یابی با انعکاس صدا )پیمحیط(، مکان
های برجستههای لمسی )بازنماییبراساس بازتاب صدا(، نقشه

(. عالوه 1398د )عاشوری و همکاران، شوای از محیط( میشده
هایی گیرد که چگونه و به چه روشبر این، کودک نابینا یاد می

در شرایط مختلف از افراد بینا کمک بگیرد )اعتباری و همکاران، 
یابی و حرکت به سالمت افراد به آموزش جهت درواقع(. 1380

ن، شود )کرک و همکاراای میهای مختلف توجه ویژهدر حوزه
 بعید شود،می توجه مذکور موارد تمام به که ایبرنامه (. در2015
 ارتباط شخصی، رشد محیط، بر تسلط خودمختاری، که نیست
 افراد خود پذیرش و زندگی در هدفمندی دیگران، با مثبت

یابد )هاالهان و همکاران،  بهبود آن درکننده شرکت نابینای
 کودک به حرکت، و یابیجهت برنامۀ در این، بر عالوه. (2018

 به کند؛ تصور را محیط در خود موقعیت که شودمی داده آموزش
 یآگاه خود مقصد از و کند فکر برود، کجا به خواهدمی نکهیا

 بر تسلط خودمختاری، بهبود به امر همین رواز این باشد. داشته
 در هدفمندی دیگران، با مثبت ارتباط شخصی، رشد محیط،
 نیست بعید جهی. درنتشودمنجر میها آن خود پذیرش و زندگی

 خودمختاری، بهبود موجب حرکت، و یابیجهت آموزش که
 دیگران، با مثبت ارتباط شخصی، رشد محیط، بر تسلط

 .شود نابینا آموزاندانش خود پذیرش و زندگی در هدفمندی
ی، نتایج این پژوهش بیانگر آن است که آموزش طورکلبه 

آموزان نابینا ی دانششناختروانیابی و حرکت، بر بهزیستی جهت
آموزش  دهدیمچشمگیری دارد. به عبارتی این نتایج نشان  ریتأث

در بهبود بهزیستی  مؤثری امداخله تواندیمیابی و حرکت جهت
هدف  نکهیاآموزان نابینا باشد؛ با توجه به ی دانششناختروان

یابی و حرکت این بود که هر نهایی برنامۀ آموزشی جهت
ایمن،  صورتبهآموز نابینا بتواند در هر محیط اطراف خود دانش

مؤثر، موزون و مستقل حرکت کند. عالوه بر این، آموزش 
انجام و در محیط طبیعی  زمانهم صورتبهیابی و حرکت، جهت

ی شناختروانرسد همین امر سبب شد بهزیستی شد. به نظر می
کودک نابینا  آنکهافزایش یابد. شایان ذکر است که پیش از  هاآن

کند، به دریافت  مشخصخود را در محیط  تیموقعبخواهد 
اطالعات حسی از محیط، آگاهی از تصور بدنی و آمادگی ذهنی 

یابی نیاز جهتهای پیشتمهار هاآنو بدنی نیاز دارد که به 
ها نیز در برنامۀ مربوط به این شود. همۀ این مهارتگفته می

 پژوهش آموزش داده شد.
های پژوهش حاضر این است که کنترل همۀ محدودیت 

مانند میزان توجه، دقت، خستگی و سالمت  متغیرهای مزاحم
یابی و آموزش جهتحاضر دشوار بود. برنامۀ ی شناختروان

ای در طول دقیقه 60تا  45جلسۀ آموزشی در هشت  حرکت،
فشرده انجام  صورتبهای دو جلسه( و یک ماه )چهار هفته، هفته

با توجه به شرایط زمانی، کوتاهی بود.  نسبتاً زمانمدتشد که 
فرصت انجام آزمون پیگیری و بررسی نتایج بلندمدت حاصل از 

ی دیگر پژوهش، تعداد هاتیمحدودپژوهش فراهم نشد. از 
ی خاص و امداخلهی هابرنامه، استفاده از هایآزمودناندک 

آموزان ی دانششناختروانبهزیستی ابزارهای ویژه برای ارزیابی 
ی نتایج تحقیق ریپذمیتعمبود؛ بنابراین الزم است در  نابینا

 احتیاط شود.

هایی متغیری آتی تا حد امکان به هاپژوهشدر  شودیمپیشنهاد  
ی شناختروانمانند میزان توجه، دقت، خستگی و سالمت 

های ی بعدی، تعداد جلسههاپژوهشتوجه شود. در  هاآزمودنی
برای بررسی یابی و حرکت افزایش یابد. آموزش جهتبرنامۀ 

، مدتیطوالندر یابی و حرکت آموزش جهتاثربخشی برنامۀ 
ها تعداد آزمودنی حجم نمونه یاعمل آید. های مختلفی بهپیگیری

های بعدی افزایش یابد و از سایر ابزارهای مرتبط در پژوهش
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تا محدودیت در تعمیم نتایج کمتر شود. در استفاده شود 
ی آتی در حوزۀ آسیب بینایی، به متغیرهایی مانند هاپژوهش

میزان آسیب بینایی، زمان آسیب، نوع آسیب بینایی و علل آن و 
توجه شود؛ با توجه  هاآنهمچنین وضعیت اجتماعی و اقتصادی 

، در یابی و حرکتآموزش جهتبه اثربخشی فراوان برنامۀ 
ود. همچنین ی از این برنامه استفاده شبخشتوانمدارس و مراکز 

آموزش با توجه به اثربخشی فراوان برنامۀ  شودیمپیشنهاد 
، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و یابی و حرکتجهت

سازمان بهزیستی از این برنامه برای آموزش مربیان و معلمان 
 کودکان نابینا استفاده کند.

 منابع
. (1394)انسیه، ش.، خدیجه، م.، و فاطمه، ع.  ب.، آذرنیوشان،

 خشم کاهش بر یابیجهت و تحرک آموزش اثربخشی
 جامعۀ ملی همایش اولین مقاالت مجموعه نابینا، آموزاندانش

 نابینا. شهروند بینا،
(. 1380زاده، ن. خ. )اعتباری، ب.، کریمی، ا.، انتظاری، ب.، و عقیل

. چاپ اول. تهران: سازمان آموزش و پرورش یابی و حرکتجهت
 استثنایی.

(. 1396حیدرآبادی، ز. ) خواه، ح. ر.، و غالمیپور، ه.، وطنآقایی
 و اجتماعی هایمهارت بر یابیجهت و تحرک آموزش اثربخشی
مجلۀ توانمندسازی نابینا.  آموزاندانش اجتماعی سازگاری

 .83-75(، 21)8، کودکان استثنایی
بر یابی و حرکت آموزش جهتاثربخشی (. بررسی 1398رزاقی، م. )
آموزان و بهبود تحرک دانشهای اجتماعی، اضطراب مهارت
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Program on the Psychological Well-Being of Blind Students 
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Abstract 

The aim of the current study was to determine the effectiveness of orientation and mobility training program on 

psychological well-being of blind students in Isfahan. This research is quasi-experimental with a pre-test and post-

test design and a control group. Twenty-four blind students were randomly selected from a school for the blind in 

Isfahan. They were randomly divided into experimental and control groups and each group consisted of 12 students 

(6 girls and 6 boys). The experimental group participated in orientation and mobility training in 8 sessions (two 

sessions per week), while the control group did not. The Ryff (1989) Psychologıcal Well-beıng Scale (PWBS) was 

used to assess all participants. Data were analyzed using multiple analysis of covariance with SPSS version 26. 

The results showed that the experimental and control groups had a significant difference in the variable of 

psychological well-being. Indeed, the orientation and mobility program had a positive significant effect on 

psychological well-being and the subscales of autonomy, environmental control, personal growth, positive 

communication with others, and self-acceptance in blind students (P<0.001). Since the orientation and mobility 

program training improved the psychological well-being of blind students, the planning of such training programs 

as the orientation and mobility program plays an important role in the well-being of blind students. 

 

Keywords: Blind Students, Orientation and Mobility, Psychological Well-Being. 
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