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های اجتماعی و سازگاری اجتماعی یابی بر مهارتاثربخشی آموزش تحرك و جهت

آموزان نابينادانش

1پورآقائیهاجر 

 2حميدرضا وطنخواه

 3زهرا غالمی حيدرآبادی

 چکيده
 21تا  21آموزان نابینای های اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشیابی بر مهارتمنظور بررسی اثربخشی آموزش تحرک و جهتپژوهش حاضر بههدف: 

نفر از  03شامل آزمون با گروه كنترل بود. حجم نمونه آزمون و پسروش پژوهش تحقیق شبه آزمایشی با پیش روش: سال انجام شد.
بود كه این گروه نمونه در  59-57ساله مراكز آموزشی استثنایی و تلفیقی شهر تهران در سال تحصیلی  21تا  21آموزان نابینای پسر دانش

 SSRSهای اجتماعی های اجتماعی از مقیاس مهارتبرای بررسی مهارتفر( موردبررسی قرار گرفتند. ن 27نفر( و آزمایش ) 27دو گروه گواه )
ی یابی نیز با استفاده از جزوه آموزشو برای بررسی سازگاری اجتماعی از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل استفاده شد. آموزش تحرک و جهت

( MANCOVAی تحلیل نتایج از آمار توصیفی و سپس تحلیل كوواریانس )چندمتغیره شده توسط محقق در ده جلسه صورت گرفت. براتهیه

روه گهای اجتماعی مثبت و سازگاری اجتماعی یابی موجب افزایش مهارتبرنامه تحرک و جهتداد كه نتایج نشان  ها:یافتهاستفاده شد. 

طور چشمگیری در گروه آزمایش نسبت به گروه یابی بهو جهت های حركتآموزان گروه كنترل بوده و مهارتآزمایش در مقایسه با دانش

های اجتماعی توان سازگاری و مهارتیابی مینتایج پژوهش نشان داد با آموزش تحرک و جهت گيری:نتيجه كنترل بهبود یافت.

ها كمک كرد.آموزان نابینا را افزایش داد و به بهبود شرایط زندگی آندانش

 های اجتماعیآموزان نابینا، سازگاری اجتماعی، مهارتیابی، دانشتحرک و جهت ها:کليدواژه

 مقدمه

ت طالعااز است كه بخش مهمی ن انسااس احواز بینایی یكی 
اد، فرادراک اصد در 57كه طوریكند؛ بهمیمنتقل د به فررا محیطی 
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مطالعات كه روی (. نتایج 1329، 7گذارد )كلستنابینا بر جای می
شده است آموزان نابینا انجامهای اجتماعی و سازگاری دانشمهارت

د، احساس ترندهد كه نابینایان نسبت به آینده خود بیمناکنشان می
توانایی كمتری در فرونشاندن خشم و پرخاشگری خود دارند و دارای 

 . نابینایان تصورمی(1،1327گرامنگرش منفی نسبت به خود هستند )
 ها هستندمراتب بهتر از آنكنند كه افراد عادی دارای عملكردی به

شود امر نهایتاً بر خودپنداره آنان تأثیر منفی دارد و موجب می نكه ای

.(2019، مستعلمینابینا نتواند هویت موفق را در خود رشد دهد )
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ند توادهد كه نقص بینایی می( نشان می1320) 2پانتایج مطالعات لی
لیت صورت مقبوتواند بهحساس ناتوانی و حقارت باشد كه میعلت ا

اجتماعی پایین، نتایج تحصیلی ضعیف، ناتوانی جسمی و سازگاری 
اجتماعی ضعیف انعكاس یابد؛ بنابراین، ذكرشده است كه شرایطی 

را  1گیری و رشد خودپندارهمثل وجود نقص در بینایی، شكل
 دهد.صورت منفی تحت تأثیر قرار میبه

فرایند بازتوانی افراد مبتالبه نقایص بینایی باید شامل یادگیری 
های الزم، مثل بهداشت فردی، ارتباط، مسافرت كردن یا مهارت

ها های اجتماعی و از این قبیل باشد. این مهارتجابجایی، مهارت
تری نفس بیشای برای كمک به این افراد برای اینكه اعتمادبهپایه

. (2012نامنی، روشنایی، ترابی و میالنی،شد ) داشته باشند خواهد
منظور بهبود كاركرد، مبتنی بر یادگیری برای این افراد، مداخالت، به

های جبرانی، آموزش در استفاده از وسایل كمكی تكنولوژیكی مهارت
منظور به دست آوردن زندگی مستقل، آموزش باشد. بهو یا هر دو می

ترین بتالبه نقایص بینایی یكی از مهمهای مسافرت به افراد ممهارت
ها است كه باید توسعه یابد.مهارت

مهارت سفر برای افراد مبتالبه نقایص بینایی ازلحاظ فنی با عنوان 
د توانكه این سفر می. درحالیشودشناخته می 9یابیو جهت 0تحرک

كوتاه برای چند دقیقه یا ساعت باشد یا بلند بوده و روزها به طول 
سازد كه راحت، سریع، امن و مستقل به ها را قادر میآنامد. انج

رد یوسفیان، یوسفی، نجفی فهای آشنا و غیر آشنا سفر كنند )محیط
یابی و تحرک های جهت؛ بنابراین اصول و روش(2057و احمدی، 

ها را در تواند آنبرای زندگی این افراد بسیار مفید است و می
های زندگی روزمره به كار گیرد كه لیتهای دیگر همچون فعامهارت

ها خواهد شد. رشد آگاهی فضایی درنهایت منجر به زندگی مستقل آن
دگی منظور افزایش كیفیت زنیابی( برای افراد نابینا بهصحیح )جهت

توانند آزادی حركت و توانایی حركت ها میها الزم است چون آنآن
ط، آموز در محیک یک دانشبا اطمینان را داشته باشند. افزایش تحر

ورد آمیزی را به دست آاحتمال این را كه وی نتایج تحصیلی موفقیت
(. به این دالیل بسیاری از كشورها توجه 71321دهد )لوافزایش می

یابی و تحرک و همچنین ای به تربیت آموزگاران جهتویژه
ر اهای محلی به كهای آموزشی استاندارد كه بتواند در محیطبرنامه

 .رود و متناسب با شرایط زندگی افراد مبتالبه نقص بینایی باشد، دارند
طوركلی تأییدشده است كه بازتوانی افراد نابینا وضعیت كاركردی به
كه محرومیت ازآنجایی (.1320، 1بخشد )پیترویک ها را بهبود میآن

 یاز بینایی همیشه با نگرانی ناشی از اتكای به دیگران و احساس ناامن
 شود وهمراه است. عدم استقاللی كه شخص نابینا به آن دچار می

كند كه متكی به دیگران است بستگی به شخصیت او، احساس می

1 Lippa 
2.Self-Consept
3 mobility 

بخشی موجود در كشور دارد؛ نواده و اطرافیان و امكانات توانرفتار خا
غنی  بخشی بسیاروجود در جوامع مترقی نیز كه امكانات تواناما بااین

فرد نابینا از اتكای به دیگر افراد بیم دارد. ولی عمٌال است. همچنان 
د، دریكونتواند داشته باشد )در جهت رفع آن فعالیت چندانی نمی

كند. . فرد نابینا پیری و تنهایی خود را دائم در نظر مجسم می(2059
نس ویژه اگر نابینا از جكند، بهای او را ترک نمیبیم از تنهایی لحظه

برد ابینا در نگرانی و فشارهای ناشی از این اتكا به سر میمؤنث باشد، ن
شود. میزان این افسردگی و اضطراب و نهایتاً مضطرب و افسرده می

كه در میت كوپر اسدر میان دختران نابینا بیشتر از پسران نابینا است. 
ساله انجام داده است،  23تا  1همین زمینه تحقیقاتی روی كودكان 

دكی كه زودتر راه رفتن را شروع كند امكان فعالیت گوید: هر كومی
شود. كند و زمینه كسب تجارب برای او هموارتر میبیشتری پیدا می

شخص نابینا كه تحرک و فعالیت ندارد امكانات بالقوه او شكوفا 
ها و تنها بار سنگین نابینایی و محدودیتنخواهد شد و درنتیجه او نه

 كشد بلكه احساس نامطلوببر دوش می های ناشی از آن راوابستگی
و منفی نسبت به شخصیت و وجود خویش دارد كه موجبات اختالالت 

شركت  (؛ بنابراین2059سازد )رحیمی و حسنی،روانی او را فراهم می
های های اجتماعی توسط فرد نابینا توانایی كسب مهارتدر فعالیت

 رسد كه بر میزاناجتماعی بیشتر را در او افزایش داده و به نظر می
ر ها میساش مؤثر باشد و شركت در این فعالیتسازگاری اجتماعی

ا یابی و تحرک خویش رهای جهتنیست مگر اینكه فرد نابینا مهارت
 د تا بدان وسیله بتواند با استقالل فردی بیشتری به فعالیتافزایش ده

اجتماعی بپردازد و احساس وابستگی كمتری به اطرافیان نماید.
یابی و حركت و تأثیرات آن بر زندگی افراد های جهتدر زمینه مهارت

های اندكی موجود است. در ایران با آسیب بینایی تعداد پژوهش
نشده و در خارج از كشور در مورد آن انجامكارهای تحقیقاتی چندانی 

های مختلف آن ازجمله تأثیر تمرینات نیز، محققان خارجی به جنبه
یابی نابینایان، راهبردهای استفاده از فضایی بر روی توانایی راه

های لمسی در درک جزییات فضایی محیط و مقایسه افراد بینا نقشه
ند و در ای بزرگ، توجه داشتهو دچار آسیب بینایی در بازسازی فضاها

های زیر توان به پژوهشاند كه میها تحقیقاتی انجام دادهمورد آن
 اشاره كرد.

( پژوهشی با هدف بررسی تأثیر آموزش 2050شریفی درآمدی ) 
آموزان نابینای پسر سوم های اجتماعی بر سازگاری دانشمهارت

ش مهارتهای اجتماعی راهنمایی انجام داد كه نتیجه آن نشان داد آموز
 رفتاری میچن بام سبب افزایش سازگاری-مبتنی بر رویكرد شناختی

دانش آموز نابینا می شود و كاهش نشانه های نقص مهارتهای 
( پژوهشی با 2059اجتماعی در آنها گردیده است. همچنین دریكوند )

4 orientation 
5 Leo 

 آموزان نابينادانش یاجتماع یو سازگار یاجتماع یهابر مهارت یابیآموزش تحرك و جهت یبخشاثر
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 هاییابی بر مهارتعنوان تعیین اثربخشی آموزش تحرک و جهت
سال با آسیب بینایی انجام داد. نتایج  22تا  5حركتی كودكان پسر 

ی تواند برنامه مناسبیابی مینشان داد برنامه آموزشی تحرک و جهت
اشد. بهای حركتی در كودكان با آسیب بینایی جهت افزایش مهارت

خویشتن كنند میمستقل سفر طور بهنابینایانی كه مشاهده شده 
طور بهشتند. سفر اه دابا همرن مقایسه با نابینایاتری در اری مثبتپند

شخصیت مستقل گیری نفس و شكلاعتمادبهیش افزامستقل باعث 
ی او را تهدید بیشترات ست خطراگرچه ممكن شود. مینابینا د فردر 

(. معلولیت نابینایی فرد را در شرایط 1327ز، یلینگو منركند. )كا
بحرانی شدیدی قرار می دهد كه فرد مبتال را از یک شخص مستقل، 
به فردی وابسته تبدیل می كند. نابینایی با محدود و دگرگون كردن 
دامنه تجربه های كودكان و نوجوانان نابینا، كاهش توانایی حركت به 

محیط و ارتباط با آن، رشد شناختی و اطراف و كاهش میزان مهار 
عاطفی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.بنابراین فقدان فرصت برای 
تجربه كامل محیط، می تواند رشد شخصی و اجتماعی فرد نابینا را با 
كاستی هایی رو به رو كند و به احساس بی كفایتی، وابستگی و عزت 

ی تماعی، عاطفی و آموزشنفس پایین و در نهایت منتج به سازگاری اج
 (2053كمتری گردد.)ملكی تبار و همكاران، 

در مجموع می توان بیان كرد مهارت جهت یابی و تحرک باعث 
آزادی در حركت و باالبردن حس استقالل دانش اموزانی كه دارای 
نقص بینایی اند می شود.كودكانی كه آموزشهای تحرک و جهت یابی 

آن مستقالنه حركت می كنند، از  را دریافت می كنند و بوسیله
منفعتهای اجتماعی، روانشناختی و فیزیكی ای مانند به دست آوردن 
خودپنداره قوی تر در رابطه با حركت خودشان، تقویت سالمتی فرد 
از طریق قدم زدن، اقزایش تعامالت اجتماعی و انجام دادن بهتر 

وینگ، مهارتهای زندگی روزانه، برخوردار می شوند.)بروک و ك
(.مهارتهای حركتی ضعیف منجر به عملكرد ضعیفی در 1323

فعالیتهای بدنی می شود، حس رقابت كودک را كاهش می دهد و 
باعث كناره گیری از فعالیتهای حركتی می شود.این فرایند موجب 
محدود شدن موقعیتهای برای تمرین مهارتهای حركتی و مشاركت 

مهارتهای اجتماعی باعث اجتماعی می شود.از سوی دیگر فقدان 
مشكالت و آسیبهای روانی بسیاری می شود و آموزش صحیح به 
افراد دارای آسیب بینایی به منظور كمک به بهبود مهارتها برای لذت 

ش پژوهبردن از تعامالت اجتماعی الزامی ست. بنابراین هدف از این 
یابی بر میزان سازگاری مهارت تحرک و جهتبررسی تأثیر آموزش 

 های اجتماعی نابینایان است.اجتماعی و كسب مهارت

 روش
پژوهش حاضررر ازنظر هدف پژوهش كاربردی اسررت و ازنظر روش 

با طرح پیش با گروه آزمون و پسپژوهش نیمه آزمایشررری  آزمون 
آموزان جامعه آماری این پژوهش شررامل تمام دانش كنترل اسررت.

1 Bell Adjustment Inventory (BAI) 

سر  سال  21تا  21نابینای پ ست كه در  صیلی ساله ا -2051تح
شهر تهران مشغول به تحصیل بودند كه طبق آمار اداره  2057 در 

شهر تهران تعداد آنان آموزش ستثنایی  شد نفر می 251وپرورش ا با
آموزان در دو مجتمع آموزشی نابینایان شهید تن از این دانش 237)

صیل بوده و  شغول به تح آموز در دانش 50محبی و دكتر خزائلی م
برند(. محقق ابتدا پرسررشررنامه مهارت قی به سررر میمدارس تلفی

 233آزمون روی عنوان پیشاجتماعی و سرررازگاری اجتماعی را به
نهنفر اجرا كرد و سرررپس از بین آن با حجم ها نمو نفر كه  03ای 

ها كمتر از میانگین نمره مهارت اجتماعی و سررازگاری اجتماعی آن
مایش ) خاب و در دو گروه آز نفر(  27ر( و كنترل )نف 27بود، انت

صررورت همتا قرار داده شرردند. مالک ورود به این پژوهش سررن به
به بیماری دیگر بود )دانشدانش ا آموز تنهآموز و عدم ابتالی وی 

جلسررره  23گروه آزمایش به مدت  دارای آسررریب بینایی باشرررد(.
ای( تحت برنامه آموزشررری كه در دقیقه 13ای یک جلسررره )هفته

صرررورت گروهی قرار گرفت و در این مدت د و بهادامه خواهد آم
ازاین دوره آموزشررری گروه كنترل آموزشررری را دریافت نكرد. پس

شنامه س آزمون بر روی هر دو عنوان پسهای موردنظر دوباره بهپر
 وتحلیل آماری قرار گرفت.گروه اجرا شد و نتایج مورد تجزیه

 استفاده شد:آوری اطالعات از ابزارهای زیر برای جمع 

این :2سراالن بلپرسرشرنامه سرازگاری اجتماعی بزرگ -2
سال  سشنامه در  سط بل تدوین گردید. این  2512پر تو

سازگاری را در برمی 7سؤالی  213پرسشنامه  گیرد بعد 
 اند از:كه عبارت

شانگر  سطح ن سطح باالی افراد در این  سازگاری در خانه: نمرات 
اسرررت و نمرات پایین از  عدم سرررازگاری مطلوب با محیط خانه

سررازگاری سررالمتی )بهداشررتی(: .سررازگاری در خانه حكایت دارد
سازگاری نامطلوب بوده و نمرات  شانگر  سطح ن نمرات باال در این 

بخش اسررت.سررازگاری اجتماعی: پایین معرف سررازگاری رضررایت
های اجتماعی و گیری از تماسنمرات باال نشرررانگر دوری و كناره

گیرند شود و افرادی كه نمره پایین میآن معرفی میتسلیم در برابر 
سازگاری عاطفی: در تماس شگری دارند. های اجتماعی حالت پرخا

فراد دهند و اثباتی را نشرران میافراد با نمرات باال ازنظر عاطفی بی
گاری شرررغلی  ند.سررراز عاطفی برخوردار بات  پایین از ث با نمرات 

گیرند از مشررراغل خود )تحصررریلی(: افرادی كه نمرات پایین می
آورند از مشاغل هایی كه نمرات باال به دست میرضایت دارند و آن

 اند.خود ناراضی
های نوع سازگاری امكان تعیین موقعیت و دشواری 7ارزیابی این 

آمده را دستكند. نمره كل بهمخصوص سازگاری را مشخص می
برد.  توان جهت نشان دادن موقعیت عمومی سازگاری به كارمی
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خانه، های مربوط به ابعاد مختلف سازگاری )سازگاری در سؤال
سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و 

اند و هر صورت پراكنده در پرسشنامه منظور شدهسازگاری شغلی( به
اسخ دانم )؟( پی بلی، خیر و نمیسؤال با انتخاب یكی از سه گزینه

ری هر سؤال طبق جدول هنجار شده صورت گذاشود. نمرهداده می
كنند. گیرد. در این آزمون، تنها پاسخ بلی یا خیر، امتیاز دریافت میمی

تعلق  2یا  3بر اساس جدول هنجار شده، به گزینه انتخابی عدد 
گیرد. نمره سازگاری فرد، برابر با مجموع امتیازهایی است كه از می

توان وه بر نمره كل، میآمده است. عالدستها بهتمام سؤال
بعد ذكرشده محاسبه نمود  7های سازگاری فرد را در هر یک از نمره

 باشد. اعتبار ایندهنده میزان سازگاری فرد در آن بعد میكه نشان
و ضریب همسانی  50/3تا  53/3پرسشنامه در راهنمای آزمون از 

ین (. همچن2511متغیر بوده است. )بل،  50/3تا  59/3درونی از 
درصد  50پایایی آزمون بعد از هنجاریابی در ایران، با آلفای كرونباخ 

 بود.
گرشام و الیوت: مقیاس 2های اجتماعیپرسشنامه مهارت -1

فرم ویژه ارزیابی توسط والدین،  0های اجتماعی شامل مهارت
توان های مقیاس را میآموزان است. هر یک از فرممعلمان و دانش

أم به كار گرفت. پایایی درونی این مقیاس را گرشام تنهایی یا توبه
به پژوه و  53/3( 2051شهیم ) 57/3تا  59/3( از 2555و الیوت )

سنجی اند. خصوصیات روانگزارش كرده 11/3( 2019همكاران )

های غیر آمریكایی كمتر موردبررسی این مقیاس در فرهنگ
های ران مهارتای در ای( در مطالعه2012قرارگرفته است. شهیم )

توان ذهنی را با استفاده از این مقیاس اجتماعی كودكان كم
ای ی او برموردبررسی قرار داد. میزان پایایی این مقیاس در مطالعه

و  51/3، جرئت ورزی 51/3، همكاری 15/3های اجتماعی مهارت
برآورده شده است. محاسبه امتیاز خام  11/3داری خویشتن

بر اساس مجموع نمرات از سؤاالت پرسشنامه  های اجتماعی،مهارت
های دهنده برخورداری از میزان باالتر مهارتبوده و نمره باالتر نشان

 اجتماعی است.
ای یک جلسه )هفته 23برای اجرای پژوهش، گروه آزمایش به مدت 

ای( تحت آموزش قرار گرفت و در این مدت گروه دقیقه 13جلسه 
-ازاین دوره آموزشی پرسشنامهكرد. پسكنترل آموزشی را دریافت ن

آزمون بر روی هر دو گروه اجرا عنوان پسهای موردنظر دوباره به
های آماری تحلیل های پژوهش با استفاده از روششد. داده

 تحلیل شد. SPSSافزار نرم 11كوواریانس در نسخه 

 یابیمحتوای برنامه آموزش تحرك و جهت
شیبامطالعه برنامه یابی در حیطه آموزش تحرک و جهت های آموز

های پیشین، محتوای برنامه توسط پژوهشگر با و استناد به پژوهش
و میالنی  2011اسرررتفاده از منابع موجود تنظیم شرررد )احمدپناه، 

 (2019ترابی، كریمی، ظروفی، 

 . شرح جلسات آموزشی1جدول شماره 

 مداخلهاهداف و  جلسه

مفاهیم  آموزش آمد گویی و معارفه، نگاه كلی به ساختار جلسات و قوانین اصلی گروه؛ معرفی و آشنایی سطحی اعضای گروه با یكدیگر؛خوش 1

المسه و آموزش مفاهیم شنوایی

رد.در جلسه اول پژوهشگر همراه با معلم زنگ ورزش گروه موردنظر را به اتاق آزمایشگاه یا اتاق حس و لمس ب

سه دوم برای آموزش مفاهیم مكان دانش 2 ضای بیرونی مجتمع در جل ستفاده از ف سعی گردید تا با ا شدند و  سه برده  داخل –آموزان به حیاط مدر

شبیهشده و بهصورت كالمی توصیفمفاهیم فوق برای آنان ابتدا به -حیاط كامالً  آموزان بتوانند این مفاهیم راسازی گردد تا دانشصورت عملی 

درک كنند.

زش آموزان به سالن ورصورت اجمالی مرور شد و سپس برای آموزش مفاهیم ارتباط و جهات دانشدر جلسه سوم ابتدا مفاهیم دو جلسه پیشین به 3

شد تا  خواستهآموزان تفهیم شد و سپس از آنان صورت عملی توسط پژوهشگر و معلم زنگ ورزش به فرد فرد دانشبرده شدند و مفاهیم فوق به

آموز برگزیده را مشخص نمایند.آموزان دیگر درستی یا نادرستی پاسخ دانشدر حضور دوستان خود به سؤاالت معلم پاسخ دهد و دانش

1 Social Skills Rating Systems(SSRS) 

 آموزان نابينادانش یجتماعا یو سازگار یاجتماع یهابر مهارت یابیآموزش تحرك و جهت یبخشاثر
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ی اآموزان تدریس گردید و در نیم ساعت پایانی كالس مجموعه از صداهدر جلسه چهارم مفاهیم زمان از طریق روش آموزشی سؤال جواب به دانش 4

كوشش  سانشده صدای چیست. بدینها تشخیص دهند كه هركدام از صداهای پخشآموزان پخش گردید تا آنمختلف توسط پژوهشگر برای دانش

ها تقویت گردد.شد تا تمركز و حافظه شنیداری آزمودنیمی

آموزان به حیاط مدرسه برده شدند و به هر یک از آنان یک عدد عصای سپید اهدا در جلسه پنجم، با همكاری معلم ورزش و پژوهشگر دانش .5

ها ا آنآموزان نشان داده شد و سعی گردید تصورت عملی به دانشگردید و تا پایان جلسه نحوه استفاده از عصای سپید و خواندن نقشه برجسته به

استفاده از عصای سپید ممارست بیشتری بورزند و مقرر گردید تا جلسه آینده در جهت استفاده از عصای سپید بیشتر تمرین كنند.در 

صورت عملی در حیاط مجتمع و سپس در سالن ورزش ادامه داده شد و نحوه كمک در جلسه ششم آموزش عملی تحرک همچون جلسه پیشین به 6

ها توضیح داده شد.نقشه شناختی و... به آن -گذاریشماره -حواس دیگر -گرفتن از راهنمای بینا

سالن ورزش مجتمع به .7 سه هفتم نیز در  سریع با دانشصورت عملی مراقبت از اندامدر جل آموزان موردنظر های حركتی، حركات پایه و حركات 

 یهامرور مهارتهای كوچک بهآموزان در گروهها را بر عهده داشت و دانشكننده و رهبری گروهآموزان نابینا كه معلم نقش كنترلمرور شد. دانش

كردند.پرداختند و محقق و معلم با بازخوردهای كالمی و هدایت حركتی آنان را راهنمایی میفوق می

صورت عملی شده یا به زمین افتاده بهمرور آنچه در جلسات پیشین گذشت پرداخته شد و نحوه پیدا كردن یک شیء گمدر جلسه هشتم، ابتدا به 8

آموزش داده شد.

رور صورت عملی مهای فرعی و خلوت اطراف مجتمع شهید محبی انتخاب شد و تمرین استفاده از عصای سپید بهاز خیاباندر جلسه نهم یكی  9

صورت انفرادی مورد آموزش قرار گیرد.آموزان موردنظر بهگردید و كوشش شد تا هركدام از دانش

حركت  -برای آموزش در نظر گرفته شد و سوار و پیاده شدن از وسایل نقلیه -خیابان فرعی و خلوت–در جلسه دهم نیز همان محل جلسه پیشین  11

طور اجمالی با هركدام از شده در جلسات پیشین بههای آموختههای ساختگی آموزش داده شد و خالصه مهارتبا راهنمای بینا با ایجاد موقعیت

ساالن بل و نیز سازگاری اجتماعی بزرگ SSRSهای اجتماعی های مهارتیک هفته بعد پرسشنامهصورت انفرادی مرور گردید و آموزان بهدانش

 یابی بر روی گروه آزمایش اجرا گردید.آزمون حركت و جهت

هایافته
های آماری در دو سطح توصیفی و در این پژوهش، از روش

های ( میانگین نمره1با توجه به جداول ) شود.استنباطی استفاده می

های اجتماعی گروه آزمایش، پس های اجتماعی و سازگاریمهارت
گواه ها در گروه آزمایش و با توجه به میانگین نمره از مداخالت
یافته است اما آزمون افزایشهای پسشود كه در نمرهمشاهده می

 این افزایش در گروه گواه كمتر از گروه آزمایش است.

های اجتماعی و سازگاری اجتماعی: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت2جدول   

میانگین انحراف معیار تعداد گروه

05/1 93/21 27 آزمایش  های اجتماعیآزمون مهارتپیش

15/1 11/25 27 كنترل

11/1 77/11 27 آزمایش  های اجتماعیآزمون مهارتپس

52/1 33/25 27 كنترل

10/1 13/21 27 آزمایش  آزمون سازگاری اجتماعیپیش
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21/1 91/20 27 كنترل

75/1 20/21 27 آزمایش  اجتماعی آزمون سازگاریپس

72/1 13/27 27 كنترل

های حركت و منظور بررسی اثربخشی آموزش و تقویت مهارتبه 
آموزان های اجتماعی دانشیابی بر سازگاری اجتماعی و مهارتجهت

نابینا و با توجه به وجود بیش از یک متغیر وابسته، از آزمون تحلیل 
برای  ( استفاده شد. MANCOVAكوواریانس چند متغیره )

اولیه نرمال بودن، همگنی واریانسها  تااستفاده از این آزمون، مفروض
«باكس-ام»و همسانی ماتریس كوواریانس هاست كه با آزمون 

شد كه از  37552گردد. سطح معناداری این آزمون برابر با تعیین می
بزرگتر بود بنابراین فرض صفر مبنی بر  3732سطح معناداری

ن از رایها مورد تایید قرار گرفت.بنابهمسانی ماتریس كوواریانس
منظور مقایسه مهارت اجتماعی و وتحلیل كوواریانس بهتجزیه

سازگاری اجتماعی در دو گروه آزمایش و كنترل استفاده گردید كه 
نتایج آن در زیر آمده است.

وابسته: نتایج تحليل کوواریانس چند متغيری برای اثر اصلی گروه بر متغيرهای 3جدول 

اندازه اثر سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی اثر F مقادیر هاآزمون اثر

507/25117332/3715/3 920/3 المبدای ویلكز گروه

داری آمارۀ چند متغیری گردد سطح معنیطور كه مشاهده میهمان
(. بدین ترتیب >32/3pاست ) 32/3تر از المبدای ویلكز كوچک

آموزان در گردد كه بین دانشفرض صفر آماری رد و مشخص می
دو گروه آزمایش و كنترل، در نمرات مربوط به سازگاری و 

آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر های اجتماعی در پسمهارت

های حركت و توان گفت آموزش و تقویت مهارتاین اساس می
آموزان های اجتماعی دانشزگاری اجتماعی و مهارتیابی بر ساجهت

منظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و نابینا مؤثر بوده است. به
كنترل در هر یک از متغیرها آزمون اثرات بین آزمودنی مورداستفاده 

شده است.قرار گرفت كه نتایج حاصل در ادامه ارائه

های اجتماعی گروه آزمایش و کنترل : آزمون اثرات بين آزمودنی برای مقایسه سازگاری و مهارت4جدول 

 آزمونپس از تعدیل پيش

اندازه اثر سطح معناداری F میانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع متغیر

930/132930/13551/2332/3155/3بین گروهی سازگاری اجتماعی

091/9111113/2گروهیدرون

117/752117/75592/1932/3911/3بین گروهی های اجتماعیمهارت

751/1311002/1گروهیدرون

نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه سازگاری  9در جدول 

های آموزان نابینا، در گروههای اجتماعی دانشاجتماعی و مهارت

شده در شده است. با توجه به نتایج ارائهآزمایش و كنترل نشان داده

آمده برای متغیر سازگاری اجتماعی برابر دستبه F، مقدار 9جدول 

بوده  592/19های اجتماعی برابر با و برای متغیر مهارت 551/23با 

باشد. با توجه به باالتر بودن میانگین دار میمعنی 32/3و در سطح 

 شود كهآزمون چنین نتیجه مینمرات گروه آزمایش در مرحله پس

یابی مؤثر بوده و موجب و جهت های حركتآموزش و تقویت مهارت

د. شوآموزان نابینا میهای اجتماعی دانشافزایش سازگاری و مهارت

های اجتماعی توسط متغیر مستقل درصد از واریانس مهارت 71یعنی 

یابی( تعیین های حركت و جهت)یعنی آموزش و تقویت مهارت

شود.می

 گيریبحث و نتيجه
مهارت تحرک و ر آموزش بررسی تأثیپژوهش حاضر با هدف 

های اجتماعی یابی بر میزان سازگاری اجتماعی و كسب مهارتجهت
مداخالت انجام شده توسط پژوهشگر از  نابینایان صورت گرفت.

مهارتهای ساده مانند استفاده از دیگر حواس، آموزشهای تئوری 
مكان و جهت یابی و تقویت حواس دیگر شروع شده و به مهارتهای 

 آموزان نابينادانش یاجتماع یو سازگار یاجتماع یهابر مهارت یابیآموزش تحرك و جهت یبخشاثر
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ر مانند استفاده موثر از عصای سپید، ایجاد نقشه شناختی پیچیده ت
از محیط، انجام دادن امور شخصی بصورت مستقل و حتی پیدا كردن 
اشیا گمشده ختم گردید.هدف پژوهشگر استقالل هرچه بیشتر 
شركت كنندگان برای تحرک بود و فرض پژوهشگر بر آن بود كه 

ه نمندی بیشتری داشتهرچقدر فرد نابینا در تحرک و جابجایی توا
باشد و مستقل تر عمل كند، مهارتهای اجتماعی و سازگاری 

 اجتماعی باالتری خواهد داشت.
نتایج پژوهش نشان داد كه بین میانگین سازگاری اجتماعی دو گروه 

آزمون تفاوت معناداری وجود داشته آزمایش و كنترل در مرحله پس
یابی بر هتاست؛ بدین معنی كه آموزش مهارت تحرک و ج

 آموزان تأثیر معناداری داشته است.سازگاری اجتماعی دانش
های یوسفیان، های پژوهشهای این پژوهش با یافتهیافته

(، 2059(، دریكوند )2057یوسفی، نجفی فرد، احمدی )
(، 1321(، انگلز )2053(، شریفی درآمدی )2051استادحسین )

در ( همسو است. 1321(، گریفن )1329(، جرج )1327هاتون )
های ارتمهتوان عنوان كرد كه ازآنجاكه تبیین این یافته پژوهش می

ا تواند به فرد نابینتحرک و جابجایی یكی از عواملی است كه می
وآمدش را در محیط كمک كند تا با نقص خود كنار آید و نحوه رفت

هایی كه حركت مستقل و راحت را تنظیم كند، آموزش توانایی
كند. از سوی ها كمک میتسهیل كند، به سازگاری اجتماعی آن

شان نیز تحت افراد نابینا، رشد شناختی و حركتیدیگر به دلیل اینكه 
های تحرک و گیرد، با آموزش مهارتتأثیر این نقص قرار می

ها كمک كرد و بنابراین سازگاری توان به استقالل آنجابجایی می
 ها را افزایش داد.اجتماعی آن

نتایج پژوهش نشان داد كه بین میانگین مهارت اجتماعی همچنین 
آزمون تفاوت معناداری وجود ایش و كنترل در مرحله پسدو گروه آزم

یابی بر داشته است؛ بدین معنی كه آموزش مهارت تحرک و جهت
مهارت اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. نتایج این پژوهش با 

(، قایینی و 2059زاده، منعمیان و چشم براهی )های حسنپژوهش
(، 2053ابالن، فرزانه و ستوه )(، سلیمانی، زاهد ب2053احمدی براتی )
( و كلست 1320(، بالدس )1329(، فرتادو )1327كریستفرسن )

رد توان بیان كدر تبیین این یافته پژوهش می ( همسو است.1320)
یابی عالوه بر تقویت توانایی های جهتبرنامه آموزشی مهارت

كند. به این صورت كه تحرک، به آموزش حل مساله نیز كمک می
شود فرد مسائلی همچون یابی و تحرک باعث میش جهتآموز

چگونگی حركت مستقل را با توجه به موانع پیش رو را با تكیه بر 
شود توانایی وی در قوای ذهنی حل كند و همین امر موجب می

های اجتماعی بهتری را دیگر مسائل نیز بهبود پیدا كند و مهارت
از  ركت، بخشی اساسیكسب كند. از سوی دیگر باید توجه داشت ح

بب شود كه درنهایت ستر تلقی میریزی درسی گستردهیک برنامه
ستقل صورت مشود فرد دسترسی بیشتری به محیط اجتماعی بهمی

بخشی و های آموزشی، شغلی، توانو مؤثر داشته باشد و فرصت
 شان افزایش یابد.اجتماعی

در مجموع می توان بیان كرد مبتالیان به نابینایی به علل متعددی 
مثل تصویر ذهنی جامعه در مورد وابستگی نابینایان، ناتوانی در 
موضع یابی و تعیین محل افراد، حمایت افراطی و همدلی بی مورد 

یژه غالبا از گروه همساالن و دیگران و نداشتن مهارتهای چشمی و
دیگر افراد جامعه طرد می شوند. از سوی دیگر بیشتر مشكالت 
نابینایان در زمینه ناسازگاری شناختی، به دلیل نگرشهای نادرست 
این افراد نسبت به خود است.عالوه بر این رشد شناختی و عاطفی 

طراف ا كودكان كم بینا و یا نابینا به دلیل كاهش توانایی حركت به
و ارتباط با دیگران بر سازگاری اجتماعی و مهارتهای اجتماعی آنها 
تاثیر می گذارد. تقویت مهارتهای تحرک برای این افراد باعث می 
شود فرد به نحو موثرتری با محیط سازگار شده و در جامعه هدف 
خود مانند افراد سالم پذیرفته شود. این سازگاری با محیط منجر به 

مالت بیشتر و هدفمندتری می شود كه در خالل آن فرد ایجاد تعا
نقاط قوت و ضعف خود را بیشتر می شناسد و واقع بینانه تر از قبل 
با مسائل برخورد می كند كه خود منشا تغییر باورها و نگرشهای فرد 
نابیناست كه این امر منجر به افزایش سازگاری با اجتماع می 

مل نابینا، در حركت مستقالنه تر ع شود.بعبارت دیگر هنگامی كه فرد
میكند، از منافع آن مانند عزت نفس باالتر، شناخت بیشتر خود، 
برقراری ارتباطات معنادار با دیگران و... بهره مند می شود كه همین 
امر مسبب افزایش مهارتهای اجتماعی و سازگاری فرد می 

درآمدی،  ، شریفی 2015، به پژوه و اكبرابی،  2019شود.)مستعلمی 
2053) 

ین شود در برنامه درسی روتهای پژوهش پیشنهاد میبا توجه به یافته
های آموزان با آسیب بینایی، سرفصلی با هدف بهبود مهارتدانش

شده و با آموزش مربیانی در این زمینه به یابی تدوینحركت و جهت
افزایش توانایی استقالل حركت این افراد كمک شود تا با افزایش 

های نفس، تعامالت اجتماعی و قدرت استقالل، مهارتاعتمادبه
 اجتماعی و سازگاری اجتماعی این كودكان پیشرفت كند.

افراد حاضر در این های پژوهش حاضر این است كه از محدودیت
كنند. لذا در تعمیم نتایج آن پژوهش تنها در شهر تهران زندگی می

ک شود تأثیر آموزش تحربه شهرهای دیگر احتیاط كرد. پیشنهاد می
نفس، پیشرفت تحصیلی، استقالل فردی و دیگر یابی بر عزتو جهت

 آموزان دختر وخصوصیات شخصیتی نابینایان و همچنین دانش
 دیگر صورت گیرد.شهرهای 

 منابع
یابی و مبانی نظری و راهنمایی عملی جهت (.2011احمدپناه، محمد. )

. چاپ اول، انتشارات پژوهشكده تحرک افراد با آسیب بینایی
 كودكان استثنایی.

سازگاریاجتماعیهابر مهارتیابیآموزش تحرك و جهتیبخشاثر نابينادانشیاجتماعیو آموزان
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یابی و میزان جهترابطه مهارت تحرک و (. 2051استاد حسین، الدن. )
 .آموزان نابیناسازگاری اجتماعی با احساس تنهایی در دانش

اد اسالمی واحد تهران دانشگاه آزنامه كارشناسی ارشد پایان
  مركزی.

(. مقایسه نگرش معلمان ویژه و 2015به پژوه، احمد و اكبرابی، علی)
عادی و شناسایی متغیرهای مرتبط با نگرش معلمان نسیت به 
دانش آموزان نابینا و یكپارچه سازی آموزشی آنان. روانشناسی 

 .0،0دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران.-معاصر
زاده، زهرا، منعمیان بیدگلی، مریم و چشم براهی، صدیقه. حسن

های اجتماعی افراد بررسی عوامل مؤثر بر مهارت(. 2059)
 اشان.، كنابیناهمایش جامعه بینا و شهروند دیده بینایی. آسیب

یابی تعیین اثربخشی آموزش تحرک و جهت(. 2059دریكوند، سمانه )
 .سال با آسیب بینایی 22تا  5های حركتی كودكان پسر بر مهارت

 بخشی.دانشگاه علوم بهزیستی و تواننامه كارشناسی ارشد پایان
های اجتماعی (. بررسی مهارت2059رحیمی، اعظم و حسنی، سعید. )

 .همایش جامعه بینا و شهروند نابینابینا. در كودكان نابینا و كم
 كاشان.

سلیمانی، اسماعیل؛ زاهدبابالن، عادل؛ فرزانه، جبرائیل و ستوده، 
های مقایسه نارسایی هیجانی و مهارت(. 2053) محمدباقر.

مجله زان دارای اختالل یادگیری و بهنجار. آمواجتماعی دانش
 ، پاییز و زمستان.های یادگیریناتوانی

های (. بررسی تأثیر آموزش مهارت2053شریفی درآمدی، پرویز. )
سازگاری  – اجتماعی مبتنی بر رویكرد شناختی رفتاری بر

استثنایی سال اول، شماره روانشناسی افراد  آموزان نابینا.دانش
 اول، بهار.

(. تأثیر 2053قایینی، سعید؛ احمدی برانی، اكرم و احمدی براتی، سعید. )
ایی یابی فضتمرینات ذهنی، بدنی و تركیبی بر قابلیت جهت

 .0. شماره فصلنامه تحقیقات علوم ورزشیبینا. كودكان كم
های اجتماعی (. تأثیر آموزش مهارت2019مستعلمی، فروزان. )

مجله  نابینای شهر تهران. نفس دخترانبرافزایش اعتمادبه
 .9، سال پنجم، شماره كودكان استثنایی

(. 2053مشهدی، علی، جوزدانی، محبوبه و هاشمی برزآبادی، حمیرا. )
های اجتماعی در كودكان نظریه تحول ذهن و رابطه آن با مهارت

ناسان شروانشناسی تحولی: روانو نوجوانان مبتالبه آسیب بینایی. 
 .125-103، 15، شماره ، سال هفتمایرانی

ملكی تبار، علیرضا و خوش كنش، ابوالقاسم و خدابخشی كوالیی، 
ی خودپنداره و سازگاری اجتماعی در (. مقایسه2053آناهیتا )

مجله تحقیقات علوم پزشكی دانش آموزان پسر سالم و نابینا.
 23.شماره 20.دوره زاهدان

 و میالنی، فریده. نامنی، محمدرضا، روشنایی، خیات؛ ترابی، افسانه
. تهران: بخشی نابینایانتحول روانی آموزش و توان(. 2012)

 سمت.

هنجاریابی آزمون سازگاری بل و (. 2051بندی، سیامک. )نقش
اه آزاد . دانشگسباستین بر روی دانشجویان مستقر در شهر تهران

 واحد علوم و تحقیقات، رساله دكتری.
یوسفیان، محمود؛ یوسفی، صاحب؛ نجفی فرد، طاهره و احمدی، فتانه. 

های یابی اولیه بر مهارت(. تأثیر آموزش تحرک و جهت2057)
ساله شهر  29تا  7دیده بینایی حركتی پیشرفته پسران آسیب

 .2. شماره پزشكی شناختیمجله روانشناسی و روانتهران. 
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The Effect of mobility and orientation training on the social skills and social 
adjustments for blind student

Hajar Aghaee pour1 
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Abstract
Aim: The purpose of this study is the effect of mobility and orientation training on the social 
skills and social adjustment for 12 to 18blind students. Methods: The methodology is an 
experimental study with pretest, post test and control group. The sample of this study was 
30male blind students in range of 12 to 18 ages who were studying in special schools for the 
blinds in 1394-1395.these groups were studied in two categories: experimental(15 
persons)and control (15 persons) group. Social skills SRSS test and social adjustments bell 
questioner for adultshave been used to study social skills and social adjustments. these 
students were taught orientation and mobility tor 10 sessions. Covariance and variance 
analysis were used to analyze the results. Results: The results describe that teaching 
orientation and mobility improves the 12 to 18 blind student's social skills and social 
adjustment abilities. Conclusion: The results shows that mobility and orientation training 
can increase social skills and social adjustments on blind students and make their lives much 
more easier
Key words: social skills, social adjustment, mobility and orientation training, blind student
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