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چکیده

 بر نیروی تأکیدآموزان نابینا )با برای دانش های زندگیهای آموزش مجازی مهارتبرگزاری دوره یسنجامکاناین پژوهش،  هدف هدف:

اندرکار در روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمام معلمان و مدیران دست :روش .استانسانی( 

فراد؛ که به روش نفر از ا 00بودند. نمونه این پژوهش را  09-07آموزان نابینای شهر تهران در سال تحصیلی آموزش دانش یزمینه
 99امل ش نگرش سنجها از پرسشنامه محقق ساخته آوری دادهدهند. برای جمعبودند، تشکیل می شدهانتخابگیری تصادفی ساده نمونه

های کای اسکوئر و ضریب همبستگی آزمونبا استفاده از  spss-21 افزارنرمدر  شدهیگردآورهای ای استفاده شد. دادهگزینه 1 سؤال

ی مثبت و معناداری بین نگرش معلمان، مدیران و های پژوهش، حاکی از آن بود که رابطهیافته :هاافتهی شد. لیوتحلهیتجزپیرمن اس

دهد که هر چه آموزش مجازی نابینایان بیشتر نتایج نشان می :یریگجهینت های زندگی وجود دارد.متخصصان با آموزش مجازی مهارت

های زندگی، تواند برای یادگیری برخی دروس مدرسه و نیز مهارترود و آموزش مجازی میدر آنان باالتر میهای زندگی باشد مهارت
 نابینایان قرار گیرد. مورداستفاده

 های زندگی، افراد با آسیب بیناییآموزش مجازی، مهارت :هادواژهیکل

مقدمه
رد حسی است. بدون بینایی درک ف ترین اختاللنابینایی شایع 

(. نابینا به 7909از دنیای اطرافش متفاوت خواهد بود )ملکی،
شود که دید و بینایی او علیرغم برخورداری از فردی گفته می

مانند عینك و ... در یك چشم یا هر دو  یپزشکچشمامکانات 

چشم
2

 200
بر طبق برآوردهای  (.7909یا کمتر باشد )افروز، 

میلیون نفر دچار  971 تقریباًجهانی بهداشت در دنیا سازمان 
 و (9979، 5)سازمان بهداشت جهانیمشکالت بینایی هستند 
ی برابر شیوع نابینای تقریباًبوده که  %9شیوع نابینایی در جهان 
 8، پاراجاسگارا9، نگرال6)تیلفورس استدر کشورهای خاورمیانه 

به محیط اطراف،  العاده نسبت(. حساسیت فوق0،9977و دادزی
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ت مثبت نسب چنداننهآمیز و همراه با بعضی بازخوردهای تردید
 ایورپردازی، های موقعیتی، خیالبه رفتار دیگران، خود مشغولی

های ها و نشستهای مکرر در کالسروزانه و چرت یهایپرداز
های شخصیتی نابینایان است بارزترین ویژگی ازجملهجمعی 
و مشکالت افراد با  این آمار نظر گرفتندر با (. 7909)افروز،

، توجه به آموزش و ارائه راهکارهای بهینه در آسیب بینایی

افراد با آسیب بینایی  .ضروری است یامر این افراد آموزش
برای یادگیری بسیار متکی به اطالعاتی هستند که از طریق 

، 79کنند )اندریوهایشان دریافت میدیگر حس
 مختلفی صورتهای روشآموزش به نابینایان به  طورمعمولهب
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و  1، بملمانس9، اسچیل9، هندریکس7گیرد )اسکاتمی
 یسازبرجستهخط بریل و مانند  هاآن( که اکثر 5،9979اسچربیر

 با مشکالت وو  نیازمند صرف وقت، هزینه و انرژی زیادی بوده
-ها و فناوریروشلذا با استفاده از هایی همراه هستند. کاستی

توان امر یاددهی و یادگیری این دسته از افراد را های جدید می
ترین فناوری که عرصه یاددهی و یادگیری تسهیل کرد. گسترده

است  6را در قرن اخیر متحول ساخته است، آموزش مجازی
 (.9،9977)بکر

هـای آوریفـن ههای صورت گرفته در توسـعپیشرفت
های روشن و افق اخیـر، هایدهـه در ژهیوبهآموزشـی 

-مهم. آموزان خاص گشوده استرا در آموزش دانش یدبخشیام

-ترین ویژگی متمایزکننده این نوع آموزش در مقایسه با شیوه

های یادگیری بیشتر فرصت یسازفراهمهـا های رایج در کالس
برای نمونه (. 9997، 8)فرل در هر مکان و هر زمان است

دهـد آمـوزش از نشـان مـی( 9979) 0اتكلو هایبررسی
 ها وسازی یادگیریهـای ویدئویی بـه غنیآوریطریـق فـن

-جر میتر منهای تحصیلی برجستهافزایش مشارکت و موفقیت

، استفاده از فناوری اطالعات برای دستیابی به یطورکلبه. شود
های یادگیری بـا کیفیـت و بـرای همه، امری هدف

از  (.7907)آیتی، عطاران و مهرمحمدی،است  ریذناپاجتناب
های جدیدی را آموزشی چالش یهاعرصهاینترنت در طرفی 

ایجاد کرده و استفاده از بستر و زیرساخت مناسب اینترنت برای 
ادگیری ی. است قرارگرفتهآموزش طی سالیان اخیر مورد استقبال 

ــق طریالکترونیکی، شــکلی از یــادگیری اســت کــه از 
ابزارهــای الکترونیکـی متنـوع نظیـر رایانـه شخصـی، 

های مختلف )خودگردان، همراه و بـا شیوه تلویزیـون، تلفن
و اجــرای آن بــدون  شدهکنترل( آموزشگر لهیوسبهکنترل 

، 79)رویال پذیردمیمحــدودیت جغرافیــایی و زمــانی صورت 
9995) 

برای افراد با  وپرورشآموزشهای اساسی نظام یکی از چالش
د ها دارای ذهنی سالم و پویا هستنآسیب بینایی این است که آن

و قدرت استدالل و استنباط فکری و تفکر صوری باالیی دارند 
د؛ و کننو به مراحل عالی پیشرفت تحصیلی دست پیدا می

آید شامل موانع ها به وجود میناکامی که در تحقق اهداف آن
های ز در برخی موارد عدم آموزش درست مهارتمحیطی و نی

ا شود ها شکوفزندگی به این افراد است که نگذاشته استعداد آن
بتوانند در محیط سازگارانه رفتار نمایند، در اینجا الزم  هاآنکه 
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 مینکاشارههای زندگی برای بهتر زیستن است به نقش مهارت
آموزد که برای یفرد م هابر اساس فراگیری این مهارت چراکه

مقابله و سازگاری صحیح با مسائل و مشکالت روزمره و بهبود 
ه های مختلف، عاقالنزندگی فردی و اجتماعی بتواند در موقعیت

با خود و دیگران سازگارانه  کهیطوربهو صحیح رفتار کند، 
های هها و خواستارتباط برقرار کرده و با رفتاری صحیح، با چالش

 (.0113شود )طارمیان و همکاران،زندگی روبرو 
از: توانایی رفتار سازگارانه و مثبت  اندعبارتهای زندگی مهارت 

های با نیازها و چالش مؤثر طوربهسازد تا که افراد را قادر می
اینك (. هم7909روزمره برخورد نمایند )جزایری و رحیمی،

ی صوتی هااز رایانه و اینترنت با کمك فایل یراحتبهنابینایان 
تفاده اس دیکلصفحهبر روی  «ب»و  «ت»و نیز دو حرف برجسته 

مهمی از  بخشیزندگهای کنند، امروزه آموزش مهارتمی
ك ، که با کماستهای آموزشی دنیا های درسی اکثر نظامبرنامه

آن ارتقای سازگاری فرد، ابتدا با خودش، سپس با دیگران و 
ر د ژهیوبهآموزد که در طول زندگی شود و میمحیط برقرار می

چگونه عاقالنه و صحیح رفتار کند. بحری  پرخطرهای موقعیت
( در تحقیقی با عنوان آموزش الکترونیك برای نابینایان 7907)

نتیجه گرفت که اگر افراد خاص مانند نابینایان را با دقت 
بیشتری مورد نگرش قرار دهیم به اهمیت مضاعف تجهیزات 

زار آموزش تنها اب عنوانبهابزار، بلکه  عنوانبه تنهانهی، کامپیوتر
ای ظیفهها وسیستم گونهنیابریم؛ و توسعه و دسترسی پی می

باشد. مسئولین می خصوصبهبر دوش همه اقشار جامعه 
لی ها ابزارهای کامهمانند بسیاری از زبان زبانیفارسنابینایان 

می وتر در اختیار دارند و با کرا برای دسترسی و استفاده از کامپی
توانند از مزایای آموزش الکترونیك گذاری میتوجه و سرمایه

بهره ببرند، همچنین این تحقیق با پشتیبانی شرکت پکتوس 
 لرکک را در کشور تولید کرده است. ییافزارهانرمو  افزارهاسخت
( در تحقیقی با عنوان مهارت تطبیقی در والدین 9975) 77و گرف

ه دهد کوانان با آسیب بینایی در جنوب آفریقا نشان مینوج
یمان ها، اهای خانوادگی )از قبیل نگرش نسبت به ناتوانیارزش

 جوانانشاننوبا  قشانیتطبمذهبی و نزدیکی خانوادگی( در رفتار و 
آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش سنتی  نقش بسزایی دارد.

پذیری و حذف ترددهای ای است. انعطافدارای مزایای عمده
-های آموزش از مهممورد و پرهزینه برای شرکت در دورهبی

اما این آموزش دارای مزایای دیگری ؛ آیدبه شمار می هاآنترین 
های آموزش هزینه برگزاری دوره د:باشزیر مینیز به شرح 
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های و ابزار افزارهانرمالکترونیکی گران نبوده و با استفاده از 
و در ضمن د نمو اهتوان اقدام به برگزاری این دورهموجود می

 .از جذابیت بیشتری برای مخاطب برخوردارند اهبرنامه گونهنیا
ند که اه نشان دادهها نیز در سی سال گذشتبسیاری از تحقیق

 های افـراد بـا شرایطتواند نقشی مفید در فعالیتفناوری می
شود  وجهت خاص مانند نابینایـان داشته باشد. به این نکته باید

که پیشـرفت شگرف فناوری اطالعات، بسـیاری از 
هـای زمــانی و مکــانی را در امــر آمــوزش و محـدودیت

 (.7909 )حاج رمضان، کرده است یــادگیری برطرف
( در تحقیقی با عنوان رفتار انطباقی کودکان 9971) 7پاپادپولس

-های ارتباطات، مهارتی حوزهو بالغین با آسیب بینایی در همه

کودک  وششچهلهای زندگی روزانه و اجتماعی شدن بر روی 
و بالغ با آسیب بینایی که در مطالعه شرکت کرده بودند، بررسی 

-های انطباقی و روی همهشد. نتایج تأثیر سن روی تمامی رفتار

های زندگی روزانه و اجتماعی های ارتباطات، مهارتی حوزه
دهد. افراد با سن بیشتر و با آسیب بینایی شدن را نشان می

را در  ریتأخمیزان باالتری از کارایی بهتر اما همچنین یك 
مقایسه با کودکان بروز دادند. عالوه بر این، استقالل بیشتر 
تحرک افراد با آسیب بینایی باعث کارایی بهتری شده است و 

 تری دارند.رشدی پایین ریتأخسطح 

آموزش الکترونیك در ایران صنعتی نوپا در فناوری 
محتوای الکترونیك از راه دور است. در تدوین  وپرورشآموزش

)مجازی( با کیفیت، باید بر اصولی که در تدوین هر نوع محتوای 
گیرد، توجه کرد: شناخت دقیق از آموزشی مدنظر قرار می

ها در جامعه، دسترسی به فناوری مخاطبان سیستم، توزیع آن
ها در کار با رایانه و تطابق آموزش مجازی ، توانایی آنازیموردن

باشد. آموزش مجازی ها بسیار مهم میش آنبا نیازهای آموز
باشند هایی میتواند به افرادی که در چارچوب محدودیتمی

 زلحاظابرای کسانی که  خصوصاًکمك شایانی را بکند، این امر 
ذهنی پویا و توانمند هستند ولی ناتوانی جسمی و حرکتی مانعی 

ن بیباشد در ها شده است، حائز اهمیت میبرای شکوفایی آن
 اعدهقبینایان و نابینایان از این های مختلف استثنایی کمگروه

ند، چگونه چگونه بنویس که رندیبگنیستند و قادرند یاد  مستثنا
بخوانند و چگونه کار کنند و دارای یك زندگی خودکفا و مستقل 

(. تنها شرط الزم برای تحقق این امر، داشتن 7909باشند )افروز،
مثبت و تصوری درست از نابینایی و نگاهی  ذهنی باز، بازخوردی

و پذیرفتن این حقیقت که تفاوت میان دو  تعصب است دورازبه
بینا و نابینا فقط در حد دیدن و ندیدن است و گروه سالم و کم

، استعدادها، عالیق، وخوخلقها و خصوصیاتی چون ویژگی
های فردی است که در بین هوش، تمایالت و نظایر آن تفاوت
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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 

اطالعات، 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 قابلمالحظهاي دارند. انقالب 
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 الزم 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 )واگشال9971،9(. رشد 19% استفاده 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 بروئن9979،9(. در 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 )کورس9979،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 بالفاصله از نتایج 
آن بهرهمند میشوند. آموزش الکترونیکی باعث افزایش قدرت 

نگهداري اطالعات 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 

3 Van Buren 
4 Kurse 
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و یادگیری هر  رندیفراگزمان مناسب به آن رجوع کرده و آن را 
پیگیری وضعیت آموزشی  .بخش جواز ورود به بخش بعدی است

، 7بنیسی) است یبررسقابل یراحتبه هاآنافراد و میزان پیشرفت 
در آموزش مجازی در  فردمنحصربههای (. وجود ویژگی9996

های اخیر موجب افزایش تقاضای یادگیرندگان و مراکز ارائه دهه
آموزشی شده است  این روش یریکارگبهخدمات آموزش برای 

توان آن را از دو جهت وجود آورده است که می و مزایایی را به
نمود: از مزایای آموزشی  یبنددستهآموزشی و غیر آموزشی 

توان به نداشتن محدودیت مکانی، نداشتن محدودیت زمانی، می
محدود نبودن ظرفیت پذیرش، در نظر گرفتن استعداد فردی، 
گسترش فرهنگ یادگیری مستقل، استفاده از اساتید مجرب 

ر در اصالح یا تغیی یریپذانعطافن محدودیت جغرافیایی، بدو
 توانمحتوا، افزایش سرعت آموزش و از مزایای غیر آموزشی می

دگی آلو کاهش ،ستیزطیمحبه حفظ  کمك به کاهش ترافیك،
نیاز به فضای کالبدی اشاره کرد  کاهش هوایی و صوتی،

( در نظریه معروف خود به نام 9979(. هولنبرگ )7909)نصیری،
هشت ویژگی برای « شدهتیهدانظریه گفتگوی آموزشی »

که ماهیت آموزش باز و از راه  برشمردهآموزش باز و از راه دور 
آموزش باز و از  -7کند: دور را از آموزش مرسوم )سنتی( جدا می

 -9گذاری شده است پایه یامحاوره ریغور بر اساس ارتباط راه د
مواد آموزشی که  -9یادگیرندگان دور از یاد دهندگان قرار دارند. 

سایل و با و شدهنیتدوچاپی هستند از قبل تهیه و  صورتبهاغلب 
معلم و  دوجانبهارتباط  -1شدند. دیگر پشتیبانی می یآموزشکمك

از  یك سازمان و با استفاده لهیوسبهو غیرمستقیم  طوربهشاگرد 
آموزش باز از راه  -5گیرد. ها و فناوری ارتباطی انجام میرسانه

ای با هر ایدئولوژی و ، در هر جامعهاجراقابلن فردی است و درو
نظام آموزش باز  -6باشد. ای میبرای هر منظوری و یا هر وسیله
آموزش انبوه را ممکن  یجمعارتباطو از راه دور با استفاده از وسایل 

آموزش باز و از راه دور یك نوع آموزش صنعتی است.  -9سازد. می
، شکلی از گفتمانافتهیسازمانآموزش باز و از راه دور منظم و  -8

 (.7909است )هولنبرگ به نقل از حیدری،  شدهتیهداآموزش 
 نیبهایی چون خودآگاهی، همدلی، روابط دگیری مهارتیا

بینایان و نابینایان بسیار مهم و برای کم مؤثرو ارتباط  یفرد
تواند او را در شناخت از خود، می چراکهباشد حائز اهمیت می

هایش یاری کند و او را در برقراری روابط توانایی و محدودیت
با دیگران و داشتن ارتباط سازنده با افراد جامعه کمك کند 

وم هستند و این توانایی را ها فقط از نعمت دیدن محرآن چراکه
ص خصوهایی که در جهان و بهدارند که از تغییرات و پیشرفت

کنند. افتد نهایت استفاده را بدر صنعت رایانه و اینترنت اتفاق می
( 9999) 9هینریچ ازجمله نظرانصاحباز  عقیده بسـیاری بنا بر

1 Benisi 
2 Heinrich 

هـا و فضـاهای جدیـد امـروزه شـیوه( 9990) 9و فیوالن
یری یادگ -یاددهی تواننـد فراینـدکـه مـی شدهفراهمـاطی ارتب

 بخشـند. کرده، بهبود را تسهیل
طور که گفته شد در مطالعات پژوهشی گوناگون تأثیر همان 

ه است. با توجه ب شدهیبررسآموزش مجازی بر متغیر پژوهشی 
نقش و تسهیل آموزش مجازی در فرایند یادگیری، اقدامات 

 چراکهآموزشی باید ابتدا از دروس غیر آموزشی شروع شود 
های زندگی در سازگاری اجتماعی و رفتاری نابینایان مهارت

امری ضروری و اساسی است. با توجه به اهمیت بحث، 
های رگزاری دورهسنجی بپژوهشگران بر آن شدند تا امکان

آموزان نابینا را های زندگی برای دانشآموزش مجازی مهارت
قرار دهند. موردپژوهش

 روش پژوهش

 موردمطالعه جامعه .حاضر از نوع پیمایشی است پژوهش

 اندرکاردستباشد که معلمان و مدیران و متخصصان می
باشند. حجم آموزان نابینا میآموزش دانش یزمینهدر 

گیری تصادفی ساده انتخاب بر اساس روش نمونهنمونه 
نفر معلمان و  00در این پژوهش  موردمطالعهشد. نمونه 

باشند. معیار انتخاب افراد مدیران و متخصصان می
در  اندرکاردستدر نمونه حاضر شامل افراد  موردپژوهش

 آموزش افراد نابینا بوده است. یزمینه
 ابزار

رسی دیدگاه معلمان، مدیران و بر منظوربهدر پژوهش حاضر 
متخصصان از ابزار محقق ساخته استفاده شد. با این پرسشنامه 

 منظوربهنگرش اشخاص را در زمینه کاربرد آموزش مجازی 
های زندگی در نوجوانان و جوانان نابینا افزایش مهارت

های متداول آموزش مجازی گیرد، از روشقرار می یموردبررس
نیز  ی صوتی وافزارهانرمتوان به استفاده از یبرای نابینایان م

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 

: است صورتنیبدگذاری شود. شیوه نمرهعواطف بررسی می
، نظری ندارم 1، موافقم = 5موافقم =  کامالً صورتبه هاسؤال

. شوندمیگذاری نمره 7مخالفم =  کامالًو  9، مخالفم = 9= 
، 7موافقم =  کامالً صورتبه 97و  79، 5، 9، 9، 7 یهاسؤال

مخالفم =  کامالًو  1، مخالفم = 9، نظری ندارم = 9موافقم = 
مرات باال نشانه نگرش مثبت و نمرات شوند. نگذاری مینمره 5

 پایین نشانه نگرش منفی به این موضوع هستند.

3 Fullan 
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 داوران شیوه توافق محتوایی مفاهیم ازاعتبار  برای تأمین
قابلیت اعتماد متغیرها در  زانیسنجش مجهت ؛ شد استفاده

 .شده استاستفادهکرونباخ  تحقیق حاضر از روش آزمون آلفای
که  آمدهدستبه 88/9ضریب آلفا کرونباخ برای این آزمون عدد 

 شود.بسیار خوب ارزیابی می

 شیوه اجرای پژوهش

با توجه به اینکه، این پژوهش از جمعیت آماری باالیی  
برخوردار است، باید در بخش کوچکی از جامعه انجام و آن 

 تدسبه جامعه آماری تعمیم داد. بنابراین برای  کلبهرا 
ها، باورها یا مشخصات ی دیدگاهبارهآوردن اطالعاتی در

ی آماری، باید از روش پیمایشی گروهی از اعضای جامعه
 وپرورشآموزشاستفاده کرد؛ که با کسب اجازه از سازمان 

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.  

هایافته

معلمان و مدیران  ها شاملجمعیت شناختی آزمودنی ویژگی
ش آموزش دان یزمینهدر  اندرکاردستنابینا و متخصصان 

 باشند.آموزان نابینا می

در پژوهش کنندهشرکتاطالعات دموگرافیک  1جدول شماره 

شغل و تعدادتحصیالت و تعدادجنسیت و نفرات تعداد سن و

معلم، مدیر، متخصص تریو دک سانسیلفوقلیسانس و زن و مرد 99 - 59

 نابینایان اندرکاردست

خانم 59نفر 00

آقا 10

نفر 50لیسانس 

نفر 99 سانسیلفوق

نفر 78دکتری 

نفر 69معلم 

نفر 9مدیر 

نفر 96متخصص 

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

های آموزش مجازی مهارت یسنجامکاننتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی  2جدول شماره 

معلمان، مدیران  و متخصصان ازنظرزندگی  

یمعنادارسطح   𝛘𝟐 درجه آزادی

999/9  1 998/90  ازنظرهای زندگی مجازی مهارتآموزش 

 معلمان

916/9 7 10999  ازنظرزندگی  یهامهارتآموزش مجازی 

مدیران

998/9 4 99/79  ازنظرهای زندگی آموزش مجازی مهارت

 متخصصان

دورهامکان برگزاری آموزشسنجی دانشمهارتمجازیهای برای زندگی انسانی(آموزاهای نیروی بر تأکید )با نابینا ن
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95/9 4 965/19  ازنظرهای زندگی آموزش مجازی مهارت

معلمان، مدیران و متخصصان

معلمان،  ازنظرهای زندگی آموزش مهارت یسنجامکانتوان مالحظه نمود که آزمون کای اسکوئر، با توجه به نتایج جدول فوق می

(χ2 = 29/3      𝒑 < χ2) و مدیران  (0/05 = 4/000      𝒑 < χ2)و متخصصان  (0/05 = 13/

73      𝒑 < معلمان، مدیران و متخصصان  ازنظرهای زندگی آموزش مهارت یسنجامکانآزمون کای اسکوئر،  درمجموعو  (0/05

χ2)کند را تأیید می = 40/065      𝒑 < 0/05) 

گیرد.قرار می یموردبررسمدیران شدت و جهت این رابطه  ازنظرزندگی  یهامهارتآموزش مجازی و  یرابطهبودن  معناداربا توجه به 

 یهامهارتآموزش مجازی   یسنجامکان: ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی 3جدول شماره 

، مدیران و متخصصانمعلمان ازنظرزندگی 

های زندگی آموزش مهارت

معلمان ازنظر

 ازنظرآموزش مجازی 

معلمان

599/9 999/7 r𝑠 معلمان ازنظرآموزش مجازی 

999/9 معناداریسطح 

68 68 تعداد کل

197/9 999/7 r𝑠 مدیران  ازنظرآموزش مجازی 

991/9 سطح معناداری

9 9 تعداد کل

999/7 197/9 r𝑠  ازنظرهای زندگی آموزش مهارت

مدیران 
991/9 سطح معناداری

9 9 تعداد کل

591/9 999/7 r𝑠 متخصصان ازنظرآموزش مجازی 

995/9 معناداریسطح 

98 98 تعداد کل

999/7 591/9 r𝑠  ازنظرهای زندگی آموزش مهارت

متخصصان
995/9 معناداریسطح 

98 98 تعداد کل

187/9 999/7 r𝑠
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999/9 سطح معناداری معلمان،  ازنظرآموزش مجازی 

مدیران و متخصصان
00 00 تعداد کل

999/7 187/9 r𝑠  ازنظرهای زندگی آموزش مهارت

معلمان، مدیران و متخصصان
999/9 سطح معناداری

00 00 تعداد کل

توان مالحظه نمود که با توجه به نتایج جدول فوق می
-ی بین آموزش مجازی و آموزش مهارتمعلمان رابطه ازنظر

-های زندگی رابطه مستقیم بوده و شدت این رابطه قوی می

های زندگی به روش بنابراین هر چه آموزش مهارت؛ باشد
اثربخشی آن باالتر استمجازی بیشتر صورت گیرد، 

 . (r𝑠 = 0/53      𝑝 < 0/05) 
ی بین آموزش مجازی و آموزش مدیران رابطه ازنظرهمچنین 

های زندگی رابطه مستقیم بوده و شدت این رابطه قوی مهارت
های زندگی به روش بنابراین هر چه آموزش مهارت؛ باشدمی

مجازی بیشتر صورت گیرد، اثربخشی آن باالتر است

. (r𝑠 = 0/43      𝑝 < 0/05) 

ین ی بمتخصصان رابطه ازنظرتوان مالحظه نمود که و نیز می
های زندگی رابطه مستقیم آموزش مجازی و آموزش مهارت

بنابراین هر چه آموزش ؛ باشدرابطه قوی میبوده و شدت این 
های زندگی به روش مجازی بیشتر صورت گیرد، مهارت

 اثربخشی آن باالتر است

. (r𝑠 = 0/52      𝑝 < 0/05) 
 رازنظتوان مالحظه نمود که با توجه به نتایج جدول فوق می

ی بین آموزش مجازی و معلمان، مدیران و متخصصان رابطه
زندگی رابطه مستقیم بوده و شدت این های آموزش مهارت
های زندگی بنابراین هر چه آموزش مهارت؛ باشدرابطه قوی می

 به روش مجازی بیشتر صورت گیرد، اثربخشی آن باالتر است
. (r𝑠 = 0/48      𝑝 < 0/05) 

 گیریبحث و نتیجه
های برگزاری دوره سنجیامکانپژوهش حاضر با هدف    

آموزان نابینا )با های زندگی برای دانشآموزش مجازی مهارت
بر نیروی انسانی( انجام شد. نتایج حاصل از این مطالعه  تأکید

های زندگی سنجی آموزش مجازی مهارتنشان داد که امکان
باشد، و هر می دیتائمعلمان، مدیران و متخصصان مورد  ازنظر

های زندگی به روش مجازی بیشتر صورت چه آموزش مهارت
 های توصیفی پژوهشگیرد، اثربخشی آن باالتر است. یافته

های زندگی، های مهارتبیانگر آن است که در بین مؤلفه
-ارتهای مهخودآگاهی بیشترین فراوانی را در بین سایر مؤلفه

ه گونه تبیین نمود کوان اینتهای زندگی دارد. این یافته را می
احتماالً مهارت خودآگاهی که شامل توانایی شناخت و آگاهی از 

-ها و ... میها، ترسخصوصیات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته

کند تا روابط اجتماعی و روابط باشد؛ رشد آن به فرد کمك می
ای با سایر افراد داشته باشد و بین فردی مؤثر و همدالنه

 کنند که در تنهایی و جمع، درنابینایان احساس می کهییازآنجا
های دگر بیشترین نگاه و توجه از خانه و مدرسه و در مکان

جانب دیگران را دارند، به همین خاطر از حساسیت بیشتری 

1 Bit Man 

ای هنسبت به دیگران برخوردارند و به همین دلیل برخی از رگه
ا های بدبینیارهاجتماعی و گاه کم اعتمادی و پ -ناامنی روانی 

ر های دیگران دها  نسبت به رفتارها و واکنشنسبت به کنش
-آموزش مؤلفه رونیازا(. 7909شود )افروز، می مشاهدهنابینایان 

باشد. همچنین از دیگر ی خودآگاهی بسیار حائز اهمیت می
 ازنظرتوان اذعان داشت که های توصیفی پژوهش مییافته

های زندگی، ارتباط بین فردی ای مهارتهمدیران در بین مؤلفه
به  ها دارد. این تواناییبیشترین فراوانی را در بین سایر مؤلفه

ای همؤثر و مفید با انسان صورتبهکند تا بتواند فرد کمك می
و  7دگر ارتباط برقرار کند. این امر مطابق با پژوهش بیت من

ی مختلف هاباشد که در رابطه با جنبه( می9979همکاران )
های زیادی بین دو گروه کودکان و ارتباط و زبان تفاوت

 نوجوانان نابینا و بینا وجود ندارد. 
ی مثبت و های پژوهش، حاکی از آن است که رابطهیافته

معناداری بین نگرش معلمان، مدیران و متخصصان با آموزش 
هر چه ، گریدعبارتبههای زندگی وجود دارد. مجازی مهارت

های زندگی آنان مجازی نابینایان بیشتر باشد مهارت آموزش
های صورت گرفته و همزمان رود. بر اساس مصاحبهباالتر می

 آموزان نابینا )با تأکید بر نیروی انسانی(های زندگی برای دانشمهارت مجازیهای آموزش سنجی برگزاری دورهامکان
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نگرش سنج معلم ساخته توسط  با آن پر کردن پرسشنامه
د دههای پژوهش نشان میمعلمان، مدیران و متخصصان یافته

 ( در7909که نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات رضایی )
پذیری روش آموزش الکترونیك، و کاهش انعطاف یزمینه

های زمانی و مکانی همخوانی دارد. همچنین با محدودیت
سهولت استفاده نابینایان از  یزمینه( در 7907پژوهش بحری )

( 7909فرامرزیان )های تحقیق رایانه و اینترنت و نیز با یافته
ی، و همچنین سازگاری با تغییرات نظام آموزش ییدرزمینه

ی اول فرهنگ (  که باید در درجه7907های مهر محمدی )یافته
آموزان نابینا استفاده از آموزش مجازی برای اولیاء دانش

درونی درآید تا بتوانند با درک بهتر پشتیبان فرزندان  صورتبه
آموزش مجازی باشند، همخوانی دارد. رضایی  یزمینهخود در 

ی باالی تجهیزات و ارتباطی را هزینه ترین موانع( مهم7909)
یق از تحق آمدهدستبهداند، نتایج کردن مطالب می روزبههزینه 

رش نگ بنا برفوق با نتیجه تحقیق رضایی همخوانی ندارد و 
 .ستین برنهیهزمعلمان، متخصصان و مدیران آموزش مجازی 

( 9799) 7های پژوهش لوپسهمچنین تحقیق حاضر با یافته
ای هبر دسترسی به رایانه و آمادگی الزم به برگزاری دورهمبنی 

 هارساختیزگذاری در آموزش الکترونیکی و نیاز به سرمایه
( در تحقیق خود به 9977) 9ویوروجود ندارد، همخوانی ندارد. 

های آمادگی روانی، جنسیت، سن و تجربه ی متغیربررسی رابطه
ونیکی یادگیری الکتر یشرکت در یادگیری الکترونیکی در دوره

های سن، تجربه شرکت در یادگیری پرداخت و نشان داد متغیر
الکترونیکی و آمادگی روانی با میزان آمادگی یادگیری 

های جنسیت در آمادگی الکترونیکی رابطه دارند و متغیر
حاضر  ، نتایج تحقیقستینیادگیری الکترونیکی تأثیرگذار 

و وئت  9کند. همچنین نئوکاد می( را تأیی9977های ویور )یافته
ای هاز فناوری مورداستفاده( در تحقیقی نگرش مثبت در 9979)

-آموزش الکترونیکی برای آموزش از راه دور و حمایت از دانش

های های بر روی رایانه و برنامهها و ظرفیتآموزان و توانایی
 آمدهدستهبکاربردی اینترنت دارند، را تأیید کردند که با نتایج 

های پژوهش حاضر با از تحقیق حاضر همخوانی دارد. یافته
های ( مبنی بر فناوری اطالعات، مهارت9975) 1کالرک بیشکه

یت کیف تیدرنهاآن  موجببهبرد و خواندن و نوشتن را باال می
 شود نیز، همخوانی دارد.زندگی و روند یادگیری تسهیل می

توان بیان کرد که طراحی میهای تحقیق از نتایج  و ویژگی
یری ی نظریه یادگهای آموزش الکترونیکی بر پایهاولیه برنامه

یری فراگ عنوانبهیادگیری  کهیدرحالگرایی بوده است؛ رفتار
شد. نقش اصلی معلمان گردآوری انفعالی در نظر گرفته می
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های مؤثر، توزیع دانش و نظارت بر دانش رسمی، یافتن راه
؛ (9979، 5است )لی و لی موردنظرکسب ماده  فراگیران برای
ت در جههای محقق همسو با این پژوهش است. بنابراین یافته

 ینهیرزمدتوان بیان کرد که نگرش مثبت ها میتبیین این یافته
در هر آموزشی برای آموزش مجازی برای نابینایان وجود دارد. 

مك گرفت. ک یادگیری یهاهیاز نظردستیابی به نتایج بهتر باید 
و  گرایی، ساختییشناخت گراهایی چون رفتارگرایی، نظریه

یادگیری و آموزش الکترونیکی مواردی  ینهیدرزم ییسازنده گرا
 یهای تحقیق حاضر نظریهیافته بر اساساند. را برشمرده

رای های یادگیری الکترونیکی برفتارگرایی در بین سایر نظریه
زندگی نابینایان بیشترین کاربرد را های آموزش مجازی مهارت

باید توجه داشت که وقتی نتایج و انتظارات از یادگیری  دارد.
های الزم جهت برای فراگیر مشخص باشد و همچنین آزمون

اینکه یادگیرندگان ارزشیابی شوند و مشخص گردد که آیا به 
یری یا خیر؟ و نیز محتوای یادگ اندداکردهیپنتایج یادگیری دست 

ا ترتیب خاصی ارائه شود و این ترتیب توالی از ساده به پیچیده ب
شود و یادگیرندگان بازخوردهای الزم را جهت نظارت  کاربردهبه

و تصحیح اشتباهات خود داشته باشند؛ این موارد اساس یادگیری 
ونه به گی رفتارگرایی است و اینالکترونیکی بر مبنای نظریه

های زندگی به ازی مهارترسد که در آموزش مجنظر می
سب ها با ترتیب و توالی خاص و منان بهتر است که مؤلفهیانابینا

صورت بگیرند و بازخوردهای صحیح جهت اینکه آیا مهارت را 
 های مطمئن به کاریا خیر، و ارزشیابی اندفراگرفته یخوببه

 گرفته شود. 
های صورت گرفته های پژوهش بر اساس مصاحبهیافته

دهد که در بین انواع یادگیری الکترونیکی، ن نشان میهمچنی
یادگیری ترکیبی شامل یك روش آمیخته از جلسات کالس 

-و جلسات یادگیری غیر همزمان از راه دور، می رودرروسنتی 

های تحقیق حاضر از دیدگاه (. یافته9971و همکاران، 6باشد )لنه
ن انواع دهد که در بیمعلمان، مدیران و متخصصان نشان می

یادگیری الکترونیکی، بهتر است آموزش مجازی برای نابینایان 
؛ همراه با آموزش حضوری انجام گیرد )یادگیری ترکیبی(

(، همخوانی دارد؛ 9979) 9بنابراین تحقیق حاضر با دیدگاه وایمند
غیر همزمان برای نابینایان باید  صورتبهو نیز روند آموزش، 

-غیر همزمان به دانش صورت گیرد زیرا که استفاده از یادگیری

دهد که با سرعت خودشان و در زمان خودشان از آموزان اجازه می
هایی که در اینترنت در دسترس طریق وب کار کنند. بیشتر دوره

انند در توآموزان میباشند. دانشاست از نوع مدل غیر همزمان می
اشند فعال ب شدهفیتوصهای یادگیری الکترونیکی در موقعیت
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آمادگی الزم 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 
وارد شد و 

03 

(. کاربرد یادگیری الکترونیکی همچنین در 9971، 7)گاناسکاران
سطح گروهی که افراد در فرایند یادگیری فعال هستند نیز متفاوت 

ر د کهیدرحالمستقل و فردی هستند  کامالًها است. بعضی دوره
یز در یادگیری مشارکت دارند. بعضی عناصر ها دیگران نبرخی دوره

واند تیادگیری گروهی نظیر تاالرهای گفتگو، سبك توزیع دوره می
 الکترونیکی باشد )با مربی یا بدون مربی ( و با رویکرد ترکیبی کامالً

تایج نهای درس سنتی را داشته باشد. توزیع الکترونیکی و کالس
اه معلمان، مدیران و از پژوهش حاضر، از دیدگ آمدهدستبه

متخصصان روش یادگیری الکترونیکی غیر همزمان برای 
های تحقیق حاضر با دیدگاه نابینایان مفید است، بنابراین یافته

های بسیاری . پژوهش( همخوانی دارد9971)گاناسکاران،
آموزش مجازی در کشورهای مختلف صورت گرفته  ینهیدرزم

آموزش  ینهیدرزمرسد در ایران، تاکنون است. به نظر می
مجازی برای نابینایان پژوهشی  صورتبههای زندگی مهارت

صورت نگرفته است، لذا امکان انجام این تحقیق در بخش 
آموزان نابینای شهر تهران( فراهم کوچکی از یك جامعه )دانش

ر پتر این موضوع عالوه بر گشت. جهت بررسی ویژه و دقیق
آموزان آموزش دانش اندرکاراندستنامه توسط پرسش کردن

هایی در این رابطه انجام شد. مجموع نتایج نابینا، مصاحبه
گر آن است که امکان از پژوهش حاضر بیان آمدهدستبه

های زندگی برای های آموزش مجازی مهارتبرگزاری دوره
معلمان، مدیران و متخصصان وجود  ازنظرآموزان نابینا دانش
 . دارد

 یهای زندگی، باعث بروز زمینهعالوه، توانایی داشتن مهارتبه
 شود و فرد را قادرسازگاری و رفتارهای مثبت و مفید در فرد می

ی های زندگمؤثر با مقتضیات و کشمکش طوربهسازد که می
های زندگی پیوند اساسی با تمامی روبرو شود. یادگیری مهارت

ر ها تأثیبر سازگاری و انطباق آن های زندگی افراد دارد وجنبه
-مهم عنوانبههای زندگی مهارت گذارد. اهمیت یادگیریمی

توان گاه نمیترین عامل سازگاری فردی و اجتماعی را هیچ
آموزان با آسیب بینایی در مقایسه با سایر دور داشت. دانش ازنظر

کودکان استثنایی دارای هوش نرمال، ذهنی پویا و توانمند 
های الزم بر روی این گذاریستند؛ به همین جهت سرمایهه

تواند سهم بزرگی را در آینده این افراد داشته باشد. به قشر می
های زندگی یکی از های مهارتدلیل اهمیت یادگیری مؤلفه

آموزش این دانش آموزان، رشد توانایی  عمدههای هدف
د که های زندگی آنان است. در این پژوهش مشخص شمهارت
های زندگی های مهارتی خودآگاهی در بین سایر مؤلفهمؤلفه
معلمان، مدیران و متخصصان دارای اهمیت بیشتری  ازنظر

ن تریهای قبلی مهمپژوهش برخالفاست. مطلب دیگر آنکه 
 کردن روزبهی باالی تجهیزات و هزینه موانع ارتباطی هزینه

1 Ganaskeran 

الزم را به عمل آورد.های استفاده

 هامحدودیت
، مربوط به شهر تهران است شدهانتخاببا توجه به اینکه نمونه  

عمل  اطیااحتببنابراین به تعمیم نتایج به سایر نقاط کشور باید 
کرد.

 پیشنهادهای پژوهش
شود که این پژوهش در سایر مناطق نیز اجرا و پیشنهاد می 

مقایسه شود و نیز در تحقیقات آتی  گریکدیبا  هاآننتایج 
-های زندگی برای دانشیی جهت آموزش مهارتافزارهانرم

آموزان نابینا تهیه و تدوین گردد.
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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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