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چکیده
هدف :هدف این پژوهش ،امکانسنجی برگزاری دورههای آموزش مجازی مهارتهای زندگی برای دانشآموزان نابینا (با تأکید بر نیروی
انسانی) است .روش :روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش تمام معلمان و مدیران دستاندرکار در
زمینهی آموزش دانشآموزان نابینای شهر تهران در سال تحصیلی  09-07بودند .نمونه این پژوهش را  00نفر از افراد؛ که به روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخابشده بودند ،تشکیل میدهند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته نگرش سنج شامل 99
سؤال  1گزینهای استفاده شد .دادههای گردآوریشده در نرمافزار  spss-21با استفاده از آزمونهای کای اسکوئر و ضریب همبستگی
اسپیرمن تجزیهوتحلیل شد .یافتهها :یافتههای پژوهش ،حاکی از آن بود که رابطهی مثبت و معناداری بین نگرش معلمان ،مدیران و
متخصصان با آموزش مجازی مهارتهای زندگی وجود دارد .نتیجهگیری :نتایج نشان میدهد که هر چه آموزش مجازی نابینایان بیشتر
باشد مهارتهای زندگی در آنان باالتر میرود و آموزش مجازی میتواند برای یادگیری برخی دروس مدرسه و نیز مهارتهای زندگی،
مورداستفاده نابینایان قرار گیرد.

کلیدواژهها :آموزش مجازی ،مهارتهای زندگی ،افراد با آسیب بینایی
مقدمه
نابینایی شایعترین اختالل حسی است .بدون بینایی درک فرد
از دنیای اطرافش متفاوت خواهد بود (ملکی .)7909،نابینا به
فردی گفته میشود که دید و بینایی او علیرغم برخورداری از
امکانات چشمپزشکی مانند عینك و  ...در یك چشم یا هر دو
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چشم 200یا کمتر باشد (افروز .)7909،بر طبق برآوردهای
سازمان جهانی بهداشت در دنیا تقریباً  971میلیون نفر دچار
مشکالت بینایی هستند (سازمان بهداشت جهانی )9979 ،5و
شیوع نابینایی در جهان  %9بوده که تقریباً برابر شیوع نابینایی
در کشورهای خاورمیانه است (تیلفورس ،6نگرال ،9پاراجاسگارا8
و دادزی .)9977،0حساسیت فوقالعاده نسبت به محیط اطراف،

همراه با بعضی بازخوردهای تردیدآمیز و نهچندان مثبت نسبت
به رفتار دیگران ،خود مشغولیهای موقعیتی ،خیالپردازی ،رویا
پردازیهای روزانه و چرتهای مکرر در کالسها و نشستهای
جمعی ازجمله بارزترین ویژگیهای شخصیتی نابینایان است
(افروز .)7909،با در نظر گرفتن این آمار و مشکالت افراد با
آسیب بینایی ،توجه به آموزش و ارائه راهکارهای بهینه در
آموزش این افراد امری ضروری است .افراد با آسیب بینایی
برای یادگیری بسیار متکی به اطالعاتی هستند که از طریق
دیگر حسهایشان دریافت میکنند (اندریو،79
بهطورمعمول آموزش به نابینایان به روشهای مختلفی صورت
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انسانی)استثنایی
نیرویکودکان
توانمندسازی
فصلنامهتأکید بر
ـــــــــــــ نابینا (با
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امکانسنجی برگزاری دورههای آموزش مجازی مهارتهای زندگی برای

میگیرد (اسکات ،7هندریکس ،9اسچیل ،9بملمانس 1و
اسچربیر )9979،5که اکثر آنها مانند خط بریل و برجستهسازی
نیازمند صرف وقت ،هزینه و انرژی زیادی بوده و با مشکالت و
کاستیهایی همراه هستند .لذا با استفاده از روشها و فناوری-
های جدید میتوان امر یاددهی و یادگیری این دسته از افراد را
تسهیل کرد .گستردهترین فناوری که عرصه یاددهی و یادگیری
را در قرن اخیر متحول ساخته است ،آموزش مجازی 6است
(بکر.)9977،9
پیشرفتهای صورت گرفته در توسـعه فـنآوریهـای
آموزشـی بهویژه در دهـههای اخیـر ،افقهای روشن و
امیدبخشی را در آموزش دانشآموزان خاص گشوده است .مهم-
ترین ویژگی متمایزکننده این نوع آموزش در مقایسه با شیوه-
های رایج در کالسهـا فراهمسازی فرصتهای یادگیری بیشتر
در هر مکان و هر زمان است (فرل .)9997 ،8برای نمونه
بررسیهای لواتك )9979( 0نشـان مـیدهـد آمـوزش از
طریـق فـنآوریهـای ویدئویی بـه غنیسازی یادگیریها و
افزایش مشارکت و موفقیتهای تحصیلی برجستهتر منجر می-
شود .بهطورکلی ،استفاده از فناوری اطالعات برای دستیابی به
هدفهای یادگیری بـا کیفیـت و بـرای همه ،امری
اجتنابناپذیر است (آیتی ،عطاران و مهرمحمدی .)7907،از
طرفی اینترنت در عرصههای آموزشی چالشهای جدیدی را
ایجاد کرده و استفاده از بستر و زیرساخت مناسب اینترنت برای
آموزش طی سالیان اخیر مورد استقبال قرارگرفته است .یادگیری
الکترونیکی ،شــکلی از یــادگیری اســت کــه از طریــق
ابزارهــای الکترونیکـی متنـوع نظیـر رایانـه شخصـی،
تلویزیـون ،تلفن همراه و بـا شیوههای مختلف (خودگردان،
کنترل بهوسیله آموزشگر) کنترلشده و اجــرای آن بــدون
محــدودیت جغرافیــایی و زمــانی صورت میپذیرد (رویال،79
)9995
یکی از چالشهای اساسی نظام آموزشوپرورش برای افراد با
آسیب بینایی این است که آنها دارای ذهنی سالم و پویا هستند
و قدرت استدالل و استنباط فکری و تفکر صوری باالیی دارند
و به مراحل عالی پیشرفت تحصیلی دست پیدا میکنند؛ و
ناکامی که در تحقق اهداف آنها به وجود میآید شامل موانع
محیطی و نیز در برخی موارد عدم آموزش درست مهارتهای
زندگی به این افراد است که نگذاشته استعداد آنها شکوفا شود
که آنها بتوانند در محیط سازگارانه رفتار نمایند ،در اینجا الزم

است به نقش مهارتهای زندگی برای بهتر زیستن اشارهکنیم
چراکه بر اساس فراگیری این مهارتها فرد میآموزد که برای
مقابله و سازگاری صحیح با مسائل و مشکالت روزمره و بهبود
زندگی فردی و اجتماعی بتواند در موقعیتهای مختلف ،عاقالنه
و صحیح رفتار کند ،بهطوریکه با خود و دیگران سازگارانه
ارتباط برقرار کرده و با رفتاری صحیح ،با چالشها و خواستههای
زندگی روبرو شود (طارمیان و همکاران.)1301،
مهارتهای زندگی عبارتاند از :توانایی رفتار سازگارانه و مثبت
که افراد را قادر میسازد تا بهطور مؤثر با نیازها و چالشهای
روزمره برخورد نمایند (جزایری و رحیمی .)7909،هماینك
نابینایان بهراحتی از رایانه و اینترنت با کمك فایلهای صوتی
و نیز دو حرف برجسته «ت» و «ب» بر روی صفحهکلید استفاده
میکنند ،امروزه آموزش مهارتهای زندگیبخش مهمی از
برنامههای درسی اکثر نظامهای آموزشی دنیا است ،که با کمك
آن ارتقای سازگاری فرد ،ابتدا با خودش ،سپس با دیگران و
محیط برقرار میشود و میآموزد که در طول زندگی بهویژه در
موقعیتهای پرخطر چگونه عاقالنه و صحیح رفتار کند .بحری
( )7907در تحقیقی با عنوان آموزش الکترونیك برای نابینایان
نتیجه گرفت که اگر افراد خاص مانند نابینایان را با دقت
بیشتری مورد نگرش قرار دهیم به اهمیت مضاعف تجهیزات
کامپیوتری ،نهتنها بهعنوان ابزار ،بلکه بهعنوان تنها ابزار آموزش
و دسترسی پی میبریم؛ و توسعه اینگونه سیستمها وظیفهای
بر دوش همه اقشار جامعه بهخصوص مسئولین میباشد.
نابینایان فارسیزبان همانند بسیاری از زبانها ابزارهای کاملی
را برای دسترسی و استفاده از کامپیوتر در اختیار دارند و با کمی
توجه و سرمایهگذاری میتوانند از مزایای آموزش الکترونیك
بهره ببرند ،همچنین این تحقیق با پشتیبانی شرکت پکتوس
سختافزارها و نرمافزارهایی را در کشور تولید کرده است .کلرک
و گرف )9975( 77در تحقیقی با عنوان مهارت تطبیقی در والدین
نوجوانان با آسیب بینایی در جنوب آفریقا نشان میدهد که
ارزشهای خانوادگی (از قبیل نگرش نسبت به ناتوانیها ،ایمان
مذهبی و نزدیکی خانوادگی) در رفتار و تطبیقشان با نوجوانانشان
نقش بسزایی دارد .آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش سنتی
دارای مزایای عمدهای است .انعطافپذیری و حذف ترددهای
بیمورد و پرهزینه برای شرکت در دورههای آموزش از مهم-
ترین آنها به شمار میآید؛ اما این آموزش دارای مزایای دیگری
نیز به شرح زیر میباشد :هزینه برگزاری دورههای آموزش
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الکترونیکی گران نبوده و با استفاده از نرمافزارها و ابزارهای
موجود میتوان اقدام به برگزاری این دورهها نمود و در ضمن
اینگونه برنامهها از جذابیت بیشتری برای مخاطب برخوردارند.
بسیاری از تحقیقها نیز در سی سال گذشته نشان دادهاند که
فناوری میتواند نقشی مفید در فعالیتهای افـراد بـا شرایط
خاص مانند نابینایـان داشته باشد .به این نکته باید توجه شود
که پیشـرفت شگرف فناوری اطالعات ،بسـیاری از
محـدودیتهـای زمــانی و مکــانی را در امــر آمــوزش و
یــادگیری برطرف کرده است (حاج رمضان.)7909 ،
پاپادپولس )9971( 7در تحقیقی با عنوان رفتار انطباقی کودکان
و بالغین با آسیب بینایی در همهی حوزههای ارتباطات ،مهارت-
های زندگی روزانه و اجتماعی شدن بر روی چهلوشش کودک
و بالغ با آسیب بینایی که در مطالعه شرکت کرده بودند ،بررسی
شد .نتایج تأثیر سن روی تمامی رفتارهای انطباقی و روی همه-
ی حوزههای ارتباطات ،مهارتهای زندگی روزانه و اجتماعی
شدن را نشان میدهد .افراد با سن بیشتر و با آسیب بینایی
کارایی بهتر اما همچنین یك میزان باالتری از تأخیر را در
مقایسه با کودکان بروز دادند .عالوه بر این ،استقالل بیشتر
تحرک افراد با آسیب بینایی باعث کارایی بهتری شده است و
سطح تأخیر رشدی پایینتری دارند.
آموزش الکترونیك در ایران صنعتی نوپا در فناوری
آموزشوپرورش از راه دور است .در تدوین محتوای الکترونیك
(مجازی) با کیفیت ،باید بر اصولی که در تدوین هر نوع محتوای
آموزشی مدنظر قرار میگیرد ،توجه کرد :شناخت دقیق از
مخاطبان سیستم ،توزیع آنها در جامعه ،دسترسی به فناوری
موردنیاز ،توانایی آنها در کار با رایانه و تطابق آموزش مجازی
با نیازهای آموزش آنها بسیار مهم میباشد .آموزش مجازی
میتواند به افرادی که در چارچوب محدودیتهایی میباشند
کمك شایانی را بکند ،این امر خصوصاً برای کسانی که ازلحاظ
ذهنی پویا و توانمند هستند ولی ناتوانی جسمی و حرکتی مانعی
برای شکوفایی آنها شده است ،حائز اهمیت میباشد در بین
گروههای مختلف استثنایی کمبینایان و نابینایان از این قاعده
مستثنا نیستند و قادرند یاد بگیرند که چگونه بنویسند ،چگونه
بخوانند و چگونه کار کنند و دارای یك زندگی خودکفا و مستقل
باشند (افروز .)7909،تنها شرط الزم برای تحقق این امر ،داشتن
ذهنی باز ،بازخوردی مثبت و تصوری درست از نابینایی و نگاهی
بهدوراز تعصب است و پذیرفتن این حقیقت که تفاوت میان دو
گروه سالم و کمبینا و نابینا فقط در حد دیدن و ندیدن است و
ویژگیها و خصوصیاتی چون خلقوخو ،استعدادها ،عالیق،
هوش ،تمایالت و نظایر آن تفاوتهای فردی است که در بین
Papadopoulos
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ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﻧﺎﻣﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران .)7907 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺧﺰاﻧﻪي واژﮔﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ذﻫﻨﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﺗﮑﻮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ذﻫﻨﯽ ،ﭘﺮدازش
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﺗﻮان ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺗﺨﯿﻞ و اﻧﺸﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮيﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪاي دارﻧﺪ .اﻧﻘﻼب
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺷﯿﻮهﻫﺎي آﻣﻮزش ﮔﺮدﯾﺪ (ﺧﺎدﻣﯽ و رﺿﺎﯾﯽ.)7907،
آﻣﻮزﺷﻮﭘﺮورش ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ دورﻫﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻦ-
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزد .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز و ﺿﺮورتﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎل از ﺳﺒﮏ آﻣﻮزﺷﻮﭘﺮورش ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮي را
ﺑﻄﻠﺒﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﺮورتﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را ﺑﻪ
وﺟﻮد آورد (ﻣﯿﺮﮐﻤﺎﻟﯽ .)7909،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت و
اﺑﺰارﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻧﻮع از آﻣﻮزش ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﺮ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ (واﮔﺸﺎل .)9971،9رﺷﺪ  %19اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزش ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺑﺮﺧﻂ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ (ﺑﺴﯽ و ون ﺑﺮوﺋﻦ .)9979،9در آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻌﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎي آوردن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آﻣﻮزش ،آﻣﻮزش
را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داراي اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﮐﻮرس)9979،1؛ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺑﻪﺟﺎي ﺗﻤﺮﮐﺰ روي ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﺪﻫﻨﺪﮔﺎن و
ﻣﺆﺳﺴﺎت روي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش را
ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ و در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ (اﺧﻮان ،ﻣﺴﻌﻮدي ﻧﺪوﺷﻦ .)7909،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ دورهﻫﺎي
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ روي
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ
آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت
ﻧﮕﻪداري اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ :ﺻﻮت ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮاي ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد در ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻓﺮاﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
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زمان مناسب به آن رجوع کرده و آن را فراگیرند و یادگیری هر
بخش جواز ورود به بخش بعدی است .پیگیری وضعیت آموزشی
افراد و میزان پیشرفت آنها بهراحتی قابلبررسی است (بنیسی،7
 .)9996وجود ویژگیهای منحصربهفرد در آموزش مجازی در
دهههای اخیر موجب افزایش تقاضای یادگیرندگان و مراکز ارائه
خدمات آموزش برای بهکارگیری این روش آموزشی شده است
و مزایایی را به وجود آورده است که میتوان آن را از دو جهت
آموزشی و غیر آموزشی دستهبندی نمود :از مزایای آموزشی
میتوان به نداشتن محدودیت مکانی ،نداشتن محدودیت زمانی،
محدود نبودن ظرفیت پذیرش ،در نظر گرفتن استعداد فردی،
گسترش فرهنگ یادگیری مستقل ،استفاده از اساتید مجرب
بدون محدودیت جغرافیایی ،انعطافپذیری در اصالح یا تغییر
محتوا ،افزایش سرعت آموزش و از مزایای غیر آموزشی میتوان
به کاهش ترافیك ،کمك به حفظ محیطزیست ،کاهش آلودگی
هوایی و صوتی ،کاهش نیاز به فضای کالبدی اشاره کرد
(نصیری .)7909،هولنبرگ ( )9979در نظریه معروف خود به نام
«نظریه گفتگوی آموزشی هدایتشده» هشت ویژگی برای
آموزش باز و از راه دور برشمرده که ماهیت آموزش باز و از راه
دور را از آموزش مرسوم (سنتی) جدا میکند -7 :آموزش باز و از
راه دور بر اساس ارتباط غیر محاورهای پایهگذاری شده است -9
یادگیرندگان دور از یاد دهندگان قرار دارند -9 .مواد آموزشی که
اغلب بهصورت چاپی هستند از قبل تهیه و تدوینشده و با وسایل
کمكآموزشی دیگر پشتیبانی میشدند -1 .ارتباط دوجانبه معلم و
شاگرد بهطور غیرمستقیم و بهوسیله یك سازمان و با استفاده از
رسانهها و فناوری ارتباطی انجام میگیرد -5 .آموزش باز از راه
درون فردی است و قابلاجرا ،در هر جامعهای با هر ایدئولوژی و
برای هر منظوری و یا هر وسیلهای میباشد -6 .نظام آموزش باز
و از راه دور با استفاده از وسایل ارتباطجمعی آموزش انبوه را ممکن
میسازد -9 .آموزش باز و از راه دور یك نوع آموزش صنعتی است.
 -8آموزش باز و از راه دور منظم و سازمانیافته ،شکلی از گفتمان
آموزش هدایتشده است (هولنبرگ به نقل از حیدری.)7909 ،
یادگیری مهارتهایی چون خودآگاهی ،همدلی ،روابط بین
فردی و ارتباط مؤثر برای کمبینایان و نابینایان بسیار مهم و
حائز اهمیت میباشد چراکه میتواند او را در شناخت از خود،
توانایی و محدودیتهایش یاری کند و او را در برقراری روابط
با دیگران و داشتن ارتباط سازنده با افراد جامعه کمك کند
چراکه آنها فقط از نعمت دیدن محروم هستند و این توانایی را
دارند که از تغییرات و پیشرفتهایی که در جهان و بهخصوص
در صنعت رایانه و اینترنت اتفاق میافتد نهایت استفاده را بکنند.
بنا بر عقیده بسـیاری از صاحبنظران ازجمله هینریچ)9999( 9
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و فیوالن )9990( 9امـروزه شـیوههـا و فضـاهای جدیـد
ارتبـاطی فراهمشده کـه مـیتواننـد فراینـد یاددهی -یادگیری
را تسهیل کرده ،بهبود بخشـند.
همانطور که گفته شد در مطالعات پژوهشی گوناگون تأثیر
آموزش مجازی بر متغیر پژوهشی بررسیشده است .با توجه به
نقش و تسهیل آموزش مجازی در فرایند یادگیری ،اقدامات
آموزشی باید ابتدا از دروس غیر آموزشی شروع شود چراکه
مهارتهای زندگی در سازگاری اجتماعی و رفتاری نابینایان
امری ضروری و اساسی است .با توجه به اهمیت بحث،
پژوهشگران بر آن شدند تا امکانسنجی برگزاری دورههای
آموزش مجازی مهارتهای زندگی برای دانشآموزان نابینا را
موردپژوهش قرار دهند.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است .جامعه موردمطالعه
معلمان و مدیران و متخصصان میباشد که دستاندرکار
در زمینهی آموزش دانشآموزان نابینا میباشند .حجم
نمونه بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شد .نمونه موردمطالعه در این پژوهش  00نفر معلمان و
مدیران و متخصصان میباشند .معیار انتخاب افراد
موردپژوهش در نمونه حاضر شامل افراد دستاندرکار در
زمینهی آموزش افراد نابینا بوده است.
ابزار
در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی دیدگاه معلمان ،مدیران و
متخصصان از ابزار محقق ساخته استفاده شد .با این پرسشنامه
نگرش اشخاص را در زمینه کاربرد آموزش مجازی بهمنظور
افزایش مهارتهای زندگی در نوجوانان و جوانان نابینا
موردبررسی قرار میگیرد ،از روشهای متداول آموزش مجازی
برای نابینایان میتوان به استفاده از نرمافزارهای صوتی و نیز
استفاده از کلیدهای پایه یافتن ،کلمات بر روی کیبورد برای
تایپ و جستجوی مطالب اشاره کرد .در این ابزار نگرش به
آموزش مجازی در سه حیطه شناخت و باورها ،رفتار ،هیجان و
عواطف بررسی میشود .شیوه نمرهگذاری بدینصورت است:
سؤالها بهصورت کامالً موافقم =  ،5موافقم =  ،1نظری ندارم
=  ،9مخالفم =  9و کامالً مخالفم =  7نمرهگذاری میشوند.
سؤالهای  79 ،5 ،9 ،9 ،7و  97بهصورت کامالً موافقم = ،7
موافقم =  ،9نظری ندارم =  ،9مخالفم =  1و کامالً مخالفم =
 5نمرهگذاری میشوند .نمرات باال نشانه نگرش مثبت و نمرات
پایین نشانه نگرش منفی به این موضوع هستند.
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برای تأمین اعتبار محتوایی مفاهیم از شیوه توافق داوران
استفاده شد؛ جهت سنجش میزان قابلیت اعتماد متغیرها در
تحقیق حاضر از روش آزمون آلفای کرونباخ استفادهشده است.
ضریب آلفا کرونباخ برای این آزمون عدد  9/88بهدستآمده که
بسیار خوب ارزیابی میشود.
شیوه اجرای پژوهش

اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺪارس ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﻫﺪف ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ
ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ در
ﺑﺮﮔﻪ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.

با توجه به اینکه ،این پژوهش از جمعیت آماری باالیی
برخوردار است ،باید در بخش کوچکی از جامعه انجام و آن
ویژگی جمعیت شناختی آزمودنیها شامل معلمان و مدیران
را بهکل جامعه آماری تعمیم داد .بنابراین برای به دست
نابینا و متخصصان دستاندرکار در زمینهی آموزش دانش
آوردن اطالعاتی دربارهی دیدگاهها ،باورها یا مشخصات
آموزان نابینا میباشند.
گروهی از اعضای جامعهی آماری ،باید از روش پیمایشی
استفاده کرد؛ که با کسب اجازه از سازمان آموزشوپرورش
جدول شماره  1اطالعات دموگرافیک شرکتکننده در پژوهش
یافتهها

سن و تعداد

جنسیت و نفرات

تحصیالت و تعداد

شغل و تعداد

99 - 59

زن و مرد

لیسانس و فوقلیسانس و دکتری

معلم ،مدیر ،متخصص

 00نفر

 59خانم

لیسانس  50نفر

معلم  69نفر

 10آقا

فوقلیسانس  99نفر

مدیر  9نفر

دکتری  78نفر

متخصص  96نفر

دستاندرکار نابینایان

در این پژوهش از آزمون کای اسکوئر و ضریب همبستگی اسپیرمن استفادهشده است.

جدول شماره  2نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی امکانسنجی آموزش مجازی مهارتهای
زندگی ازنظر معلمان ،مدیران و متخصصان
𝟐𝛘
آموزش مجازی مهارتهای زندگی ازنظر

90/998

درجه آزادی
1

سطح معناداری
9/999

معلمان

آموزش مجازی مهارتهای زندگی ازنظر

10999

7

9/916

مدیران
آموزش مجازی مهارتهای زندگی ازنظر
متخصصان

79/99

4

9/998
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19/965
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9/95

معلمان ،مدیران و متخصصان

با توجه به نتایج جدول فوق میتوان مالحظه نمود که آزمون کای اسکوئر ،امکانسنجی آموزش مهارتهای زندگی ازنظر معلمان،
) (χ2 = 29/3 𝒑 < 0/05و مدیران ) (χ2 = 4/000 𝒑 < 0/05و متخصصان (χ2 = 13/
) 73 𝒑 < 0/05و درمجموع آزمون کای اسکوئر ،امکانسنجی آموزش مهارتهای زندگی ازنظر معلمان ،مدیران و متخصصان
را تأیید میکند )(χ2 = 40/065 𝒑 < 0/05
با توجه به معنادار بودن رابطهی آموزش مجازی و مهارتهای زندگی ازنظر مدیران شدت و جهت این رابطه موردبررسی قرار میگیرد.

جدول شماره  :3ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی امکانسنجی آموزش مجازی مهارتهای
زندگی ازنظر معلمان ،مدیران و متخصصان

آموزش مجازی ازنظر معلمان

𝑠r

آموزش مجازی ازنظر

آموزش مهارتهای زندگی

معلمان

ازنظر معلمان

7/999

سطح معناداری
تعداد کل
آموزش مجازی ازنظر مدیران

𝑠r

9/999
68

68

7/999

9/197

سطح معناداری
تعداد کل
آموزش مهارتهای زندگی ازنظر
مدیران

9/991
9

9

𝑠r

9/197

7/999

سطح معناداری

9/991

تعداد کل
آموزش مجازی ازنظر متخصصان

𝑠r

9

9

7/999

9/591

سطح معناداری
تعداد کل
آموزش مهارتهای زندگی ازنظر
متخصصان

9/599

9/995
98

98

𝑠r

9/591

7/999

سطح معناداری

9/995

تعداد کل
𝑠r

98

98

7/999

9/187

03

انسانی) استثنایی
توانمندسازی کودکان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصلنامهتأکید بر نیروی
ـــــــــــــنابینا (با
دانشآموزان
امکانسنجی برگزاری دورههای آموزش مجازی مهارتهای زندگی برای

آموزش مجازی ازنظر معلمان،
مدیران و متخصصان
آموزش مهارتهای زندگی ازنظر
معلمان ،مدیران و متخصصان

سطح معناداری
تعداد کل

9/999
00

00

𝑠r

9/187

7/999

سطح معناداری

9/999

تعداد کل

00

00

با توجه به نتایج جدول فوق میتوان مالحظه نمود که
ازنظر معلمان رابطهی بین آموزش مجازی و آموزش مهارت-
های زندگی رابطه مستقیم بوده و شدت این رابطه قوی می-
باشد؛ بنابراین هر چه آموزش مهارتهای زندگی به روش
مجازی بیشتر صورت گیرد ،اثربخشی آن باالتر است
). (r𝑠 = 0/53 𝑝 < 0/05
همچنین ازنظر مدیران رابطهی بین آموزش مجازی و آموزش
مهارتهای زندگی رابطه مستقیم بوده و شدت این رابطه قوی
میباشد؛ بنابراین هر چه آموزش مهارتهای زندگی به روش
مجازی بیشتر صورت گیرد ،اثربخشی آن باالتر است
). (r𝑠 = 0/43 𝑝 < 0/05

و نیز میتوان مالحظه نمود که ازنظر متخصصان رابطهی بین
آموزش مجازی و آموزش مهارتهای زندگی رابطه مستقیم
بوده و شدت این رابطه قوی میباشد؛ بنابراین هر چه آموزش
مهارتهای زندگی به روش مجازی بیشتر صورت گیرد،
اثربخشی آن باالتر است
). (r𝑠 = 0/52 𝑝 < 0/05
با توجه به نتایج جدول فوق میتوان مالحظه نمود که ازنظر
معلمان ،مدیران و متخصصان رابطهی بین آموزش مجازی و
آموزش مهارتهای زندگی رابطه مستقیم بوده و شدت این
رابطه قوی میباشد؛ بنابراین هر چه آموزش مهارتهای زندگی
به روش مجازی بیشتر صورت گیرد ،اثربخشی آن باالتر است
). (r𝑠 = 0/48 𝑝 < 0/05

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف امکانسنجی برگزاری دورههای
آموزش مجازی مهارتهای زندگی برای دانشآموزان نابینا (با
تأکید بر نیروی انسانی) انجام شد .نتایج حاصل از این مطالعه
نشان داد که امکانسنجی آموزش مجازی مهارتهای زندگی
ازنظر معلمان ،مدیران و متخصصان مورد تائید میباشد ،و هر
چه آموزش مهارتهای زندگی به روش مجازی بیشتر صورت
گیرد ،اثربخشی آن باالتر است .یافتههای توصیفی پژوهش
بیانگر آن است که در بین مؤلفههای مهارتهای زندگی،
خودآگاهی بیشترین فراوانی را در بین سایر مؤلفههای مهارت-
های زندگی دارد .این یافته را میتوان اینگونه تبیین نمود که
احتماالً مهارت خودآگاهی که شامل توانایی شناخت و آگاهی از
خصوصیات ،نقاط ضعف و قدرت ،خواستهها ،ترسها و  ...می-
باشد؛ رشد آن به فرد کمك میکند تا روابط اجتماعی و روابط
بین فردی مؤثر و همدالنهای با سایر افراد داشته باشد و
ازآنجاییکه نابینایان احساس میکنند که در تنهایی و جمع ،در
خانه و مدرسه و در مکانهای دگر بیشترین نگاه و توجه از
جانب دیگران را دارند ،به همین خاطر از حساسیت بیشتری

نسبت به دیگران برخوردارند و به همین دلیل برخی از رگههای
ناامنی روانی  -اجتماعی و گاه کم اعتمادی و پارهای بدبینیها
نسبت به کنشها و واکنشها نسبت به رفتارهای دیگران در
نابینایان مشاهده میشود (افروز .)7909 ،ازاینرو آموزش مؤلفه-
ی خودآگاهی بسیار حائز اهمیت میباشد .همچنین از دیگر
یافتههای توصیفی پژوهش میتوان اذعان داشت که ازنظر
مدیران در بین مؤلفههای مهارتهای زندگی ،ارتباط بین فردی
بیشترین فراوانی را در بین سایر مؤلفهها دارد .این توانایی به
فرد کمك میکند تا بتواند بهصورت مؤثر و مفید با انسانهای
دگر ارتباط برقرار کند .این امر مطابق با پژوهش بیت من 7و
همکاران ( )9979میباشد که در رابطه با جنبههای مختلف
ارتباط و زبان تفاوتهای زیادی بین دو گروه کودکان و
نوجوانان نابینا و بینا وجود ندارد.
یافتههای پژوهش ،حاکی از آن است که رابطهی مثبت و
معناداری بین نگرش معلمان ،مدیران و متخصصان با آموزش
مجازی مهارتهای زندگی وجود دارد .بهعبارتدیگر ،هر چه
آموزش مجازی نابینایان بیشتر باشد مهارتهای زندگی آنان
باالتر میرود .بر اساس مصاحبههای صورت گرفته و همزمان

Bit Man

1
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با آن پر کردن پرسشنامه نگرش سنج معلم ساخته توسط
معلمان ،مدیران و متخصصان یافتههای پژوهش نشان میدهد
که نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات رضایی ( )7909در
زمینهی انعطافپذیری روش آموزش الکترونیك ،و کاهش
محدودیتهای زمانی و مکانی همخوانی دارد .همچنین با
پژوهش بحری ( )7907در زمینهی سهولت استفاده نابینایان از
رایانه و اینترنت و نیز با یافتههای تحقیق فرامرزیان ()7909
درزمینهیی سازگاری با تغییرات نظام آموزشی ،و همچنین
یافتههای مهر محمدی ( )7907که باید در درجهی اول فرهنگ
استفاده از آموزش مجازی برای اولیاء دانشآموزان نابینا
بهصورت درونی درآید تا بتوانند با درک بهتر پشتیبان فرزندان
خود در زمینهی آموزش مجازی باشند ،همخوانی دارد .رضایی
( )7909مهمترین موانع ارتباطی را هزینهی باالی تجهیزات و
هزینه بهروز کردن مطالب میداند ،نتایج بهدستآمده از تحقیق
فوق با نتیجه تحقیق رضایی همخوانی ندارد و بنا بر نگرش
معلمان ،متخصصان و مدیران آموزش مجازی هزینهبر نیست.
همچنین تحقیق حاضر با یافتههای پژوهش لوپس)9979( 7
مبنی بر دسترسی به رایانه و آمادگی الزم به برگزاری دورههای
آموزش الکترونیکی و نیاز به سرمایهگذاری در زیرساختها
وجود ندارد ،همخوانی ندارد .ویور )9977( 9در تحقیق خود به
بررسی رابطهی متغیرهای آمادگی روانی ،جنسیت ،سن و تجربه
شرکت در یادگیری الکترونیکی در دورهی یادگیری الکترونیکی
پرداخت و نشان داد متغیرهای سن ،تجربه شرکت در یادگیری
الکترونیکی و آمادگی روانی با میزان آمادگی یادگیری
الکترونیکی رابطه دارند و متغیرهای جنسیت در آمادگی
یادگیری الکترونیکی تأثیرگذار نیست ،نتایج تحقیق حاضر
یافتههای ویور ( )9977را تأیید میکند .همچنین نئوکا 9و وئت
( )9979در تحقیقی نگرش مثبت در مورداستفاده از فناوریهای
آموزش الکترونیکی برای آموزش از راه دور و حمایت از دانش-
آموزان و تواناییها و ظرفیتهای بر روی رایانه و برنامههای
کاربردی اینترنت دارند ،را تأیید کردند که با نتایج بهدستآمده
از تحقیق حاضر همخوانی دارد .یافتههای پژوهش حاضر با
کالرک بیشکه )9975( 1مبنی بر فناوری اطالعات ،مهارتهای
خواندن و نوشتن را باال میبرد و بهموجب آن درنهایت کیفیت
زندگی و روند یادگیری تسهیل میشود نیز ،همخوانی دارد.
از نتایج و ویژگیهای تحقیق میتوان بیان کرد که طراحی
اولیه برنامههای آموزش الکترونیکی بر پایهی نظریه یادگیری
رفتارگرایی بوده است؛ درحالیکه یادگیری بهعنوان فراگیری
انفعالی در نظر گرفته میشد .نقش اصلی معلمان گردآوری

دانش رسمی ،یافتن راههای مؤثر ،توزیع دانش و نظارت بر
فراگیران برای کسب ماده موردنظر است (لی و لی)9979 ،5؛
بنابراین یافتههای محقق همسو با این پژوهش است .در جهت
تبیین این یافتهها میتوان بیان کرد که نگرش مثبت درزمینهی
آموزش مجازی برای نابینایان وجود دارد .در هر آموزشی برای
دستیابی به نتایج بهتر باید از نظریههای یادگیری کمك گرفت.
نظریههایی چون رفتارگرایی ،شناخت گرایی ،ساختگرایی و
سازنده گرایی درزمینهی یادگیری و آموزش الکترونیکی مواردی
را برشمردهاند .بر اساس یافتههای تحقیق حاضر نظریهی
رفتارگرایی در بین سایر نظریههای یادگیری الکترونیکی برای
آموزش مجازی مهارتهای زندگی نابینایان بیشترین کاربرد را
دارد .باید توجه داشت که وقتی نتایج و انتظارات از یادگیری
برای فراگیر مشخص باشد و همچنین آزمونهای الزم جهت
اینکه یادگیرندگان ارزشیابی شوند و مشخص گردد که آیا به
نتایج یادگیری دست پیداکردهاند یا خیر؟ و نیز محتوای یادگیری
با ترتیب خاصی ارائه شود و این ترتیب توالی از ساده به پیچیده
بهکاربرده شود و یادگیرندگان بازخوردهای الزم را جهت نظارت
و تصحیح اشتباهات خود داشته باشند؛ این موارد اساس یادگیری
الکترونیکی بر مبنای نظریهی رفتارگرایی است و اینگونه به
نظر میرسد که در آموزش مجازی مهارتهای زندگی به
نابینایان بهتر است که مؤلفهها با ترتیب و توالی خاص و مناسب
صورت بگیرند و بازخوردهای صحیح جهت اینکه آیا مهارت را
بهخوبی فراگرفتهاند یا خیر ،و ارزشیابیهای مطمئن به کار
گرفته شود.
یافتههای پژوهش بر اساس مصاحبههای صورت گرفته
همچنین نشان میدهد که در بین انواع یادگیری الکترونیکی،
یادگیری ترکیبی شامل یك روش آمیخته از جلسات کالس
سنتی رودررو و جلسات یادگیری غیر همزمان از راه دور ،می-
باشد (لنه 6و همکاران .)9971،یافتههای تحقیق حاضر از دیدگاه
معلمان ،مدیران و متخصصان نشان میدهد که در بین انواع
یادگیری الکترونیکی ،بهتر است آموزش مجازی برای نابینایان
همراه با آموزش حضوری انجام گیرد (یادگیری ترکیبی)؛
بنابراین تحقیق حاضر با دیدگاه وایمند ،)9979( 9همخوانی دارد؛
و نیز روند آموزش ،بهصورت غیر همزمان برای نابینایان باید
صورت گیرد زیرا که استفاده از یادگیری غیر همزمان به دانش-
آموزان اجازه میدهد که با سرعت خودشان و در زمان خودشان از
طریق وب کار کنند .بیشتر دورههایی که در اینترنت در دسترس
است از نوع مدل غیر همزمان میباشند .دانشآموزان میتوانند در
یادگیری الکترونیکی در موقعیتهای توصیفشده فعال باشند
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(گاناسکاران .)9971 ،7کاربرد یادگیری الکترونیکی همچنین در
سطح گروهی که افراد در فرایند یادگیری فعال هستند نیز متفاوت
است .بعضی دورهها کامالً مستقل و فردی هستند درحالیکه در
برخی دورهها دیگران نیز در یادگیری مشارکت دارند .بعضی عناصر
یادگیری گروهی نظیر تاالرهای گفتگو ،سبك توزیع دوره میتواند
کامالً الکترونیکی باشد (با مربی یا بدون مربی ) و با رویکرد ترکیبی
توزیع الکترونیکی و کالسهای درس سنتی را داشته باشد .نتایج
بهدستآمده از پژوهش حاضر ،از دیدگاه معلمان ،مدیران و
متخصصان روش یادگیری الکترونیکی غیر همزمان برای
نابینایان مفید است ،بنابراین یافتههای تحقیق حاضر با دیدگاه
(گاناسکاران )9971،همخوانی دارد .پژوهشهای بسیاری
درزمینهی آموزش مجازی در کشورهای مختلف صورت گرفته
است .به نظر میرسد در ایران ،تاکنون درزمینهی آموزش
مهارتهای زندگی بهصورت مجازی برای نابینایان پژوهشی
صورت نگرفته است ،لذا امکان انجام این تحقیق در بخش
کوچکی از یك جامعه (دانشآموزان نابینای شهر تهران) فراهم
گشت .جهت بررسی ویژه و دقیقتر این موضوع عالوه بر پر
کردن پرسشنامه توسط دستاندرکاران آموزش دانشآموزان
نابینا ،مصاحبههایی در این رابطه انجام شد .مجموع نتایج
بهدستآمده از پژوهش حاضر بیانگر آن است که امکان
برگزاری دورههای آموزش مجازی مهارتهای زندگی برای
دانشآموزان نابینا ازنظر معلمان ،مدیران و متخصصان وجود
دارد.
بهعالوه ،توانایی داشتن مهارتهای زندگی ،باعث بروز زمینهی
سازگاری و رفتارهای مثبت و مفید در فرد میشود و فرد را قادر
میسازد که بهطور مؤثر با مقتضیات و کشمکشهای زندگی
روبرو شود .یادگیری مهارتهای زندگی پیوند اساسی با تمامی
جنبههای زندگی افراد دارد و بر سازگاری و انطباق آنها تأثیر
میگذارد .اهمیت یادگیری مهارتهای زندگی بهعنوان مهم-
ترین عامل سازگاری فردی و اجتماعی را هیچگاه نمیتوان
ازنظر دور داشت .دانشآموزان با آسیب بینایی در مقایسه با سایر
کودکان استثنایی دارای هوش نرمال ،ذهنی پویا و توانمند
هستند؛ به همین جهت سرمایهگذاریهای الزم بر روی این
قشر میتواند سهم بزرگی را در آینده این افراد داشته باشد .به
دلیل اهمیت یادگیری مؤلفههای مهارتهای زندگی یکی از
هدفهای عمده آموزش این دانش آموزان ،رشد توانایی
مهارتهای زندگی آنان است .در این پژوهش مشخص شد که
مؤلفهی خودآگاهی در بین سایر مؤلفههای مهارتهای زندگی
ازنظر معلمان ،مدیران و متخصصان دارای اهمیت بیشتری
است .مطلب دیگر آنکه برخالف پژوهشهای قبلی مهمترین
موانع ارتباطی هزینهی باالی تجهیزات و هزینه بهروز کردن
Ganaskeran

1

آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اوﻟﯿﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ اﻣﺮوزي از
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺷﺪ و
وارد
های الزم را به عمل آورد.
استفاده
محدودیتها
با توجه به اینکه نمونه انتخابشده مربوط به شهر تهران است،
بنابراین به تعمیم نتایج به سایر نقاط کشور باید بااحتیاط عمل
کرد.
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهاد میشود که این پژوهش در سایر مناطق نیز اجرا و
نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شود و نیز در تحقیقات آتی
نرمافزارهایی جهت آموزش مهارتهای زندگی برای دانش-
آموزان نابینا تهیه و تدوین گردد.
منابع
اخــوان .پیمــان ،مســعودی ندوشــن .عصــمت ( .)7909بررســی
یــادگیری الکترونیــك و ارائــه یــك چهــارچوب پیشــنهادی
بـــرای توســـعه آمـــوزش الکترونیکـــی در کشـــور ،فصـــلنامه
اطالعرسانی  ،آموزشی و پژوهشی ،پائیز و زمستان.
افــــروز .غالمعلــــی( .)7909مقدمــــهای بــــر روانشناســــی و
آمـــوزشوپرورش کودکـــان اســـتثنایی ،انتشـــارات دانشـــگاه
تهران.
آیتــی .محســن ،عطــاران .محمــد ،مهرمحمـــدی .محمــود()7907؛
الگــوی تــدوین برنامــههای درســی مبتنـــی بـــر فنــاوری
اطالعـــات و ارتباطـــات (فـــاوا) در تربیـــتمعلم ،فصـــلنامه
مطالعـــات برنامـــه درســـی؛ ســـال اول ،ش ،5صــص 55تــا
89
بحری ،عبدا .)7907( ...بررسـی و ارائـه یـك مـدل مناسـب بـرای

مــدیریت و ارائــه آمــوزش الکترونیکــی ،پایاننامــه کارشناســی
ارشد دانشـگاه صـنعتی اصـفهان ،دانشـکده صـنایع و سیسـتم-
ها.
حـــاج رمضـــان .نیـــره ()7909؛ مقدمــــهای بــــر آمــــوزش
الکترونیکـی و سیسـتم مـدیریت فراگیرنـدهی ، LMSمجلــه
فناوری اطالعات؛ ش ، 19صص 98- 71
حیـدری ،محســن ( .)7909بررســی نظــام مــدیریتی دانشــگاه پیــام
نـــور و تفـــاوت آن بـــا دانشـــگاههای مرســـوم ،پایاننامـــه
کارشناســی ارشــد ،رشــته مــدیریت آموزشــی ،دانشــگاه آزاد
اسالمی ،واحد تهران جنوب.
جزایــری .علیرضــا  ،رحیمــی .ســیدعلی ســینا ( .)7909مهــارت
مدیریت هیجانها ،انتشارات دانژه.
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Feasibility study of holding virtual courses of life skills for blind students (with
emphasize on human force)
Maryam Hashemi Bakhshi1
Gholam Ali Afrooz2
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Abstract
Aim:The purpose of this study, the feasibility of virtual learning life skills courses for
blind students (with an emphasis on human resources) is. Methods: The population consisted
of all teachers and administrators involved in the education of blind students in Tehran were
91-90. The sample consists of 99 individuals, who were selected by simple random sampling,
form. To collect data from the questionnaire contains 22 questions Attitude 4 option was used.
Data collected in spss-21 software using chi-square test and Spearman correlation coefficients
were analyzed. Results: The results indicate that the positive relationship between attitudes of
teachers, administrators and professionals are learning life skills. Conclusion: The results show
that the higher the learning of life skills in their blind goes up And learning can be used to
learn some lessons and school life skills, used to be blind.
Keywords: virtual education, life skills, People with visual impairment
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