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Abstract 

Aims: The aim of the research was to investigate the effectiveness of life skills’ educational program on the 

blind and low-vision students. 

Methods: The statistical population included the whole blind and low-vision students of Isfahan University. Of 

these, 21 students were chosen using available sampling and were assigned to experimental group (11 students) 

and control group (10 students), randomly. In the initial study all students filled the Bell compatibility 

questionnaire. The experimental group not only attended in classroom instruction of the life skills’ educational 

program for 12 sessions (one session per week), but also they were instructed with CDs at home. The control 

group did not receive any education. Also, both groups had a posttest after ending the sessions by the same tool. 

Data was analyzed using statistical software SPSS 16, descriptive indicators and multivariate analysis of 

covariance test (MANCOVA). 

Results: Results of the covariance analysis revealed a significant (p≤0.001) difference in follow-up posttest 

stage between experimental group (93.49±4.03) and control group (71.26±4.21). 

Conclusion: The life skills’ educational program is an effective way to increase the compatibility of blind and 

low-vision students.  
Keywords: Blindness, Low Vision, Life Skills’ Educational Program, Compatibility 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همكاران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سيدرضا پورسيد  ۸

 Vol. 3, No. 1, Spring 2010               ۱۳۸۹ ، بهار۱، شماره ۳دوره                                                                     

  مقدمه

هاي گوناگون دارند و هر روز مقداري از وقت و ها نياز همه انسان

در زندگي . کنند ها ميانرژي خود را صرف تالش در تامين اين نياز

خورد، همه موجودات زنده، تسلسل پيدايش نياز و ارضا آن به چشم مي

هر موجودي براي حفظ خود . نامند اين تسلسل را فرآيند سازگاري مي

کند تا با محيطي که در آن زندگي  و تامين نيازهايش تالش مي

کند سازگار شود، اين تالش در انسان جرياني پويا و بدون انقطاع   مي

سازگاري انسان دو جنبه دارد؛ سازگاري انسان با خويشتن و . است

درون و بيروني که انسان بايد با آن سازگار . انسان با ديگرانسازگاري 

شود، در حقيقت دو روي يک سکه است و با هم روابطي بسيار پيچيده 

ها و مشكالتي مواجه  ما گاهي در زندگي با چالش همه. و نزديک دارند

ها، در اختيار داشتن منابع و  و در جريان اين دشواري] ۱[شويم  مي

 كند تا به بهترين شكل ممكن از عهده يي كه به ما كمك ميها مهارت

نقش بسيار مهم و  ].۲[بخش است حل مشكالت خود برآييم تسلي

هاي گذشته تاکنون بر اساسي آموزش در زندگي انسان از زمان

تواند فرد را به کس پوشيده نيست، زيرا آموزش صحيح مي هيچ

در دنياي امروز . هدايت کنديادگيري علوم و فنون و سعادت زندگي 

هايي را الزم دارند تا بتوانند در فضاي مطلوب زندگي با افراد مهارت

ها توسط سيستم تعليم و تربيت به مسايل سازگاري يابند و اين مهارت

يکي از عوامل و مشکالت اساسي افراد، فقدان . شودافراد عرضه مي

با مسايل و مشکالت  هاي ارتباطي الزم و اساسي در مواجههتوانايي

زندگي روزمره است، بسياري از افراد در رويارويي با مسايل زندگي 

هاي الزم و اساسي هستند و همين امر آنان را در مواجهه فاقد توانايي

افسردگي، . پذير کرده استبا مسايل و مشکالت زندگي روزمره آسيب

 بط بينرويي، خشم و تعارض در روااضطراب تنهايي، طردشدگي، کم

فردي، از جمله مشکالتي هستند که بسياري از افراد جامعه با آن 

نوعي ريشه بسياري از دست به گريبان هستند، اين قبيل مشکالت به

عقيده بر اين است که ارتقا . شوندهاي اجتماعي نيز محسوب ميآسيب

اين . هاي ارتباطي در بهبود و سالمت رواني افراد موثر استمهارت

کنند و آنها را ها ياري ميها افراد را براي مقابله موثر با موقعيتتوانايي

اي مثبت و گونهسازند تا در ارتباط با ساير افراد جامعه بهقادر مي

شناختي خود را ويژه سالمت روانسازگارانه عمل نموده و سالمتي، به

هاي زندگي اگر چه شروع تحقيقات منظم درباره مهارت. تامين نمايند

ها هاي اخير اين مهارتدهند، اما در سالنسبت مي ١٩٧٠را به دهه 

بيشتر مورد توجه قرار گرفته و براي آموزش آنها اقدامات مختلفي 

ها ابتدا بيشتر در حوزه تغيير رفتار آموزش اين مهارت. انجام شده است

گرفت اما هاي مزمن همچون اسکيزوفرني صورت ميو درمان بيماري

هاي قابل توجهي در آن صورت گرفته ه گذشته پيشرفتدر طي دوده

که تاثير آن را در افزايش کارکردهاي اجتماعي، کيفيت طورياست، به

هاي شناختي و کاهش عاليم بيماريزندگي، سالمت روان

اند هاي دارويي گزارش کردهشناختي مختلف، کارآمدتر از درمان روان

]٣.[  

هاي هاي متفاوتي درباره مهارتديدگاهپردازان، ها و نظريهسازمان

ها در نظر بنديهاي گوناگوني براي اين مهارتزندگي دارند و تقسيم

بندي خود از ، در آخرين تقسيم٢٠٠٣يونيسف در سال . اندگرفته

) ٢فردي، ارتباط در روابط ميان) ١هاي زندگي، سه طبقه کلي؛ مهارت

هاي مقابله و مديريت مهارت) ٣گيري و تفکر انتقادي و مهارت تصميم

در برنامه آموزش . هاي آنها ارايه کرده استشخصي را با زير گروه

هايي هاي زندگي که يونيسف آن را طراحي کرده است، مهارتمهارت

هاي هاي خود، توجه به ارزشها و تواناييمانند شناخت ويژگي

قراري هاي صحيح برکارگرفتن روششخصي، خانوادگي و اجتماعي، به

گيري، پرهيز از خشونت و حفظ سالمت، آموزش داده ارتباط و تصميم

: هاي تجربي اين طرح شامل اجراي فنوني مانندفعاليت. شودمي

هاي گشايي گروهي، کار در گروهنمايش ويديويي، ايفاي نقش، مشکل

هاي هنري، سخنراني مهمان، سناريوهاي حل مشکل، کوچک، برنامه

  ].٤[ليف خانه و غيره است پرسش و آزمون، تک

هاي هدف اصلي اين برنامه ارتقا بهداشت رواني و پيشگيري از آسيب

اجتماعي مانند اعتياد، خودکشي، بزهکاري و انواع مشکالتي از اين 

هاي زندگي برنامه جامعي است که برنامه آموزش مهارت. قبيل است

اعي هاي شخصي و اجتمهم براي آموزش دامنه وسيعي از مهارت

طراحي شده است و هم پتانسيل بااليي براي پيشگيري و درمان 

هاي يادگيري مهارت. هاي اجتماعي و رواني داردمشکالت و آسيب

ها را نيز ها و ارزشزندگي تنها يادگيري محض نيست، بلکه نگرش

هاي گيرند مهارتافراد عالوه بر اينکه ياد مي. دهدتحت تاثير قرار مي

کار ببرند، حقايقي را نيز درباره هاي واقعي بهموقعيتزندگي را در 

  ].٥[آموزند هاي مختلف ميموقعيت

بينا، در رويارويي با بسياري از افراد از جمله دانشجويان نابينا و كم

هاي الزم و اساسي هستند و  ها و مهارت مسايل زندگي فاقد توانايي

پذير نموده روزمره آسيب همين امر آنها را در مقابله با مشكالت زندگي

تواند تعادل رواني و  نابينايي يك وضعيت جدي است كه مي. است

اما  تاثير قرار دهد،يافتگي كلي شخصيت فرد نابينا را تحت سازمان

يافتگي شخصيت فرد نابينا را از بين خود سازمانخودينابينايي به

شخصيت او  يافتگيبرد، بلكه نگرش فرد نابيناست كه در سازماننمي

بعضي افراد نابينا تحت تاثير نگرش منفي به نابينايي،  .گذارد تاثير مي

شوند و هر  مستعد و مبتال به افسردگي و ساير مشكالت عاطفي مي

چه طول مدت افسردگي بيشتر شود، سازمان شخصيت فرد نابينا در 

    ].۴[ يابد يك الگوي افسردگي سازمان مي

و خارج کشور بيانگر اثربخشي آموزش مطالعات متعدد در داخل 

مشخص ] ۶[ کاظمي و پورآتشدر پژوهش . هاي زندگي استمهارت

ورزي دختران نابيناي مرکز شد آموزش، باعث افزايش جرات

در تحقيقي روي ] ۷[ اعرابي. اصفهان شده است) س(الزهرا  فاطمه

هاي ساله شهر اصفهان، تاثير آموزش مهارت ۱۴-۱۸نوجوانان دختر 

زندگي را در افزايش سازگاري اجتماعي اين نوجوانان تاييده کرده 

هاي در بررسي اثربخشي آموزش مهارت] ۸[و ديگران  مستعلمي. است
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نفس دختران نابيناي شهر تهران نتيجه اجتماعي بر افزايش اعتماد به

نفس هاي اجتماعي در افزايش اعتماد بهگرفتند که آموزش مهارت

در بررسي تاثير آموزش ] ۹[ ساجدي. ا موثر بوده استدختران نابين

نفس و ابراز وجود  فردي، عزتهاي زندگي بر روابط بينمهارت

بخشي در اصفهان نتيجه گرفت که آموزش دختران نابيناي مرکز توان

نفس و توان ابراز وجود را  فردي، عزتهاي زندگي، روابط بينمهارت

) نامهنمايش(با استفاده از تئاتر ] ۱۰[ بايبرشات. دهدافزايش مي

اي در مطالعه. هاي اجتماعي را در بزرگساالن نابينا افزايش دادمهارت

ها نشان انجام شد، يافته] ۱۱[ هلگسونتوسط  ۲۰۰۴نيز که در سال 

هاي ارتباط کالمي و غيرکالمي، به رفتارهاي خود داد آموزش مهارت

  .کندنا کمک ميآموزان نابيابرازي و اجتماعي دانش

اثربخشـي  باتوجه به آنچه گفته شد، هدف از پژوهش حاضر بررسي 

سازگاري دانشجويان نابينـا و   هاي زندگي بر افزايش مهارتآموزش 

   .بينا بودكم

  

  هاروش

 .انجام شدآزمون با گروه كنترل پس - آزمونطرح پيش اين مطالعه با

جامعه آماري کليه دانشجويان مشغول به تحصيل شهر اصفهان در 

براساس آمار سازمان بهزيستي استان  و ۱۳۸۸- ۸۹سال تحصيلي 

به اينكه امکان دسترسي به  با توجه. بودندنفر  ۲۵۰حدود  ،اصفهان

نفر  ۲۱بيناي استان اصفهان وجود نداشت، تمام دانشجويان نابينا و كم

گيري در دسترس انتخاب بينا به شيوه نمونهو کماز دانشجويان نابينا 

نفر در گروه  ۱۰نفر در گروه آزمايش و  ۱۱صورت تصادفي شدند و به

  .كنترل قرار گرفتند

) بلمقياس سنجش سازگاري ( بلنامه سازگاري پرسشابزار پژوهش 

 ۵سئوال در  ۱۶۰شامل  ساخته شده بلاين مقياس كه توسط  .بود

سازگاري در خانه، سازگاري سالمتي،  ( سئوالي است۳۲مقياس خرده

آزمودني . )سازگاري عاطفي، سازگاري شغلي و سازگاري اجتماعي

دهد و براي هر سئوال اگر  ها پاسخ مي صورت بلي و خير به سئوال به

صحيح پاسخ داده شود نمره يك و اگر صحيح پاسخ غلط داده شود 

دليل اينكه ها به اين آزموندر . شود نمره صفر در نظر گرفته مي

دانشجويان هيچ شغلي نداشتند، سئواالت سازگاري شغلي حذف شدند؛ 

و دامنه نمرات  ۱۲۸تا  ۰نامه بين ترتيب دامنه نمرات هر پرسشبدين

هرچه آزمودني نمره كمتري در . بود ۳۲تا  ۰نيز بين  مقياسهر خرده

  .عكسالو ب داردكسب كند سازگاري بيشتري بل آزمون سازگاري 

، مورد تاييد ]۱۲[ قاسمينامه سازگاري بل توسط ميزان پايايي پرسش

دختر و  ۳۰(دانشجو  ۶۰نامه مذكور را روي پرسش وی. قرار گرفته بود

اجرا نموده و  بودندكه از نظر سن و تحصيالت متناسب ) پسر ۳۰

 و% ۹۸آن را  ضريب پايايي كردن،نيمهآماري دوسپس به روش 

گزارش % ۹۹ براوون، -اسپيرمنرا با فرمول  ستگي آنضريب همب

با اين ضريب نامه مذکور كارگيري پرسشباوجود اينكه به. نموده است

مورد تاييد قرار گرفته بود ولي پژوهشگر براي اطمينان  پايايي باال

با  بدين ترتيب که. نامه نمودبيشتر اقدام به محاسبه پايايي اين پرسش

كار که براي تعيين هماهنگي دروني يك آزمون به كردنروش دونيمه

محاسبه شد؛ براي اين % ۸۵نامه شود، ضريب پايايي پرسش برده مي

هاي آزمون به دونيمه تقسيم شد و سپس همبستگي  کار، ابتدا سئوال

   .محاسبه شدند هاي نيمه اول و نيمه دومبين نمرات سئوال

تمامي دانشجويان نخست  ب بود کهين ترتياجرا پژوهش به ا

ش و يسپس گروه آزمارا تکميل کردند و  بلنامه سازگاري  پرسش

شرکت در برنامه (صورت حضوري گروه آزمايش به. ن شدندييکنترل تع

و ) هفته ۱۲جلسه در  ۱۲مدت هاي زندگي بهآموزشي مهارت

، مورد آموزش قرار )آموزشي در خانه CDدادن به گوش(غيرحضوري 

در آخر پس . گونه آموزشي دريافت نکردندگرفتند ولي گروه کنترل هيچ

آزمون از اتمام جلسات آموزش از دو گروه توسط همان ابزار، پس

 SPSSافزار آماري آمده با استفاده از نرمدستهاي بهداده. عمل آمد به

کوواريانس مون تحليل هاي توصيفي و آزو از طريق شاخص 16

  .تجزيه و تحليل قرار گرفتند چندمتغيري مورد

  

  نتايج

سـال   ۳۲تـا   ۲۰کننده اين پژوهش در محدوده سني نفر شرکت ۲۱

 ۱۱. نفر آنها مـرد بودنـد   ۱۰و ) ميانگين ۸۰/۲۳±۰۱/۳(قرار داشتند 

  .بينا بودندنفر کم ۱۰کنندگان نابينا و نفر از شرکت

  
توصيفي و ميانگين نمرات سازگاري کل در دو گروه هاي شاخص )۱جدول 

  کنترل و آزمايش

 خطاي استاندارد برآورد ميانگين تعداد گروه

 ٠٢/٤ ٤٩/٩٣ ١١ آزمايش

 ٢١/٤ ٢٦/٧١ ١٠ کنترل

  

شده دو گـروه  هاي تعديلعبارتي ميانگينهاي توصيفي و بهشاخص

 ۱جـدول  کنترل و آزمايش پس از برداشتن اثـر متغيـر همگـام، در    

شود ميـانگين گـروه آزمـايش    چنانچه مالحظه مي. آورده شده است

افـزايش  ) ٢٦/٧١(آزمون نسـبت بـه گـروه کنتـرل     در پس) ۴۹/۹۳(

  . داشت

راهـه کـه دو گـروه آزمـايش و     نتايج آزمون تحليل کورايانس چنـد 

آزمـون مقايسـه   آزمـون و کنتـرل اثـر پـيش    کنترل را از لحاظ پس

 آزمـون بـا نمـرات   تنها پـيش . ده شده استآور ۲کند، در جدول  مي

گـر  هـاي آن رابطـه داشـته، متغيـر مداخلـه     سازگاري کـل و مولفـه  

در واقع آن بخـش از واريـانس   . شود و بايد کنترل شودمحسوب مي

آزمـون  هاي آن کـه مربـوط بـه پـيش    نمرات سازگاري کل و مولفه

آزمـون  رو، پيشاز اين. شوداست، از کل واريانس نمرات آن کسر مي

عنوان متغير همگام وارد تحليل کواريانس شده تـا اثـر آن از روي   به

واريانس عضويت گروهي برداشته شـود، بـااين وجـود حتـي بعـد از      

آزمـون مربـوط بـه    آزمون بين دو گروه، از لحاظ پسکنترل اثر پيش
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هاي آن تفاوت معناداري وجود داشت و نمرات سازگاري کل و مولفه

ميزاني از تغييرات مربوط بـه نمـرات سـازگاري در    عضويت گروهي 

خانه، سازگاري سالمتي، سـازگاري عـاطفي، سـازگاري اجتمـاعي و     

  ).>۰۰۱/۰p(کند آزمون تبيين ميسازگاري کل را در پس
  

 هاي آن در دوو مولفه لبسازگاري  ميزان بر گروهي عضويت تاثير )۲جدول 

  چندراهه كوواريانس تحليل گروه کنترل و آزمايش براساس

 ←آماره

 متغير↓

ي متغيرها

 پژوهش
df 

ميانگين 

 مجذورات

F  
 

  مقدار

 p 

اندازه 

 اثر

توان 

 آماري

سازگاري 

 در خانه

 ١ ٦٩/٠ ٠٠٠١/٠ ٢٢/٤١ ٣٧/٥٠٤ ١ آزمونپيش

عضويت 

 گروهي
١ ٤٠/٠ ٠٠٣/٠ ١١/١٢ ٢١/١٤٨ ١ 

سازگاري 

 سالمتي

 ٩٢/٠ ٤١/٠ ٠٠٢/٠ ٩٩/١٢ ٢٣/٢١٣ ١ آزمونپيش

عضويت 

 گروهي
٦٢/٠ ٢٤/٠ ٠٢/٠ ٧٨/٥ ٩١/٩٤ ١ 

سازگاري 

 عاطفي

 ٩٩/٠ ٥٧/٠ ٠٠١/٠ ١٧/٢٤ ٢١/٤١١ ١ آزمونپيش

عضويت 

 گروهي
٩٥/٠ ٤٦/٠ ٠٠١/٠ ٣١/١٥ ٥/٢٦٠ ١ 

سازگاري 

 اجتماعي

 ٣٧/٠ ٦٩/٠ ٠٠١/٠ ٢٩/٤٠ ٣٣/٥٢٨ ١ آزمونپيش

عضويت 

 گروهي
٨٧/٠ ٣٧/٠ ٠٠٤/٠ ٩٥/١٠ ٦٧/١٤٣ ١ 

سازگاري 

 کل

 ١ ٦٥/٠ ٠٠١/٠ ٤٩/٣٣ ٧/٥٩٥٠ ١ آزمونپيش

عضويت 

 گروهي
٩٥/٠ ٤٤/٠ ٠٠١/٠ ٥٥/١٤ ٨٦/٢٥ ١ 

  

توان نتيجـه گرفـت کـه    باتوجه به ميزان قابل توجه مقدار تاثير، مي

هاي آن در گـروه آزمـايش،   افزايش ميزان نمرات سازگاري و مولفه

بوده است هاي زندگي ناشي از تاثير متغير مستقل يا آموزش مهارت

 ).۲جدول (شود هاي تحقيق رد نميو فرضيه

  

  گيريو نتيجه بحث

هاي زندگي، باعث آموزش مهارت دست آمده،بر اساس نتايج به

بيناي گروه آزمايش افزايش ميزان سازگاري دانشجويان نابينا و کم

نتيجه اين پژوهش با نتايج تحقيقات . نسبت به گروه کنترل بود

 ساجدي، ]۸[و ديگران  مستعلمي، ]۷[ اعرابي، ]۶[ کاظميو  پور آتش

بودن معنادار. همخواني دارد] ۱۱[ هلگسونو ] ۱۰[ بايبرشات، ]۹[

تواند ناشي از آموزش، تفاوت بين نمرات گروه آزمايش و کنترل مي

تواند منشا آموزش احتماالً مي. هاي زندگي باشدويژه آموزش مهارت به

نوبه خود امر بهها باشد و اين ها و باورنگرش تغييرات، از جمله تغيير در

شود افراد از جمله آموزش باعث مي. شودافزايش سازگاري مي باعث

بينايان، شناخت بيشتري از خود پيدا کنند، نقاط قوت و نابينايان و کم

حدي از خودشناسي نايل شده و براي ضعف خود را بشناسند و به

در نتيجه، فرد . قوت خود اقدام کننداصالح نقاط ضعف و تقويت نقاط 

يابد و تر سازش ميطور صحيحپذيرد، با آنها بهها را بهتر ميواقعيت

ماهيت . شودافزايش سازگاري و کاهش فشار رواني مي اين امر باعث

تواند تاثير مثبت در افزايش سازگاري داشته آموزش گروهي، خود مي

تک افراد احساس کنند اينکه تکشدن افراد در گروه و باشد؛ زيرا جمع

ديگران نيز مشکالتي مشابه با آنها دارند، خود در کاهش فشار رواني و 

آمدن با کاستن از روحيه منفي و در نتيجه افزايش قبول واقعيت و کنار

گويند، اکثر مي] ۱۳[ فال و لندرت ،برگدر اين زمينه . آن موثر است

، هنگامي که افراد فردي دارنداجتماعي و ميانمشکالت اساساً ماهيت 

هاي شوند با ويژگيگيرند، قادر ميدر جلسه مشاوره گروهي قرار مي

سازي کنند و از طريق مشاهده رفتار سازنده ساير افراد در گروه همانند

گروه فرصتي . دست آورندديگران، درک صحيح از مشکالت خود به

تري را براي بخشهاي جديد و رضايتدهد تا فرد راهدست ميبه

  .دست آوردبهارتباط با ديگران و حل مشکالت خود 

و  هاي مورد بررسي بوديک محدوديت اين پژوهش، شمار کم نمونه

ها از يک محدوده جغرافيايي محدوديت ديگر آن، انتخاب آزمودني

هاي خاص خود بود که اين امر تعميم نتايج به محدود و با ويژگي

شود اين تحقيق در ساير پيشنهاد مي. سازدميساير مناطق را محدود 

دست آيد، از نتايج يکساني به کهو در صورتيمناطق کشور انجام شود 

هاي اينکه آموزش مهارت ، از جملهنتايج آن استفاده بيشتري شود

اندکار هايي که از طرف مسئولين دستزندگي در کنار ساير کمک

  .شود، مورد توجه قرار گيردرضه ميبينا عهاي افراد نابينا و کمبرنامه

تواند روشي موثر براي کاهش فشار هاي زندگي ميآموزش مهارت

رواني در افراد نابينا باشد و در کنترل اين مشکل مورد استفاده قرار 

  .گيرد
  

ن نويسندگان مقاله، سپاس خود را از مسـئوال  :تشکر و قدرداني

کننـده در  دانشجويان شـرکت محترم بهزيستي شهر اصفهان و کليه 

  .دارنداين پژوهش، اعالم مي
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