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 مقدمه

اوهین دسددتگاه حسددی در نوزادان اسددت، زیرا بیشددترین  7بینایی

و محیط اطراف کسددددب  اطالعدداتی کدده نوزاد در مورد خود

ندی بگیرد. سازمانکند از طریق سددیسددتن بینایی صورت میمی

طور باهقوه در جهت متوجه سدداختن نوزاد اوهیه ادراک بینایی به

ر ابه عناصددری در جهان اسددت که برای بقات و تحول آنها بسددی

مهن اسدددت؛ بده طوری کده کودک برای تعدامل م ثر با جهان 

هددای حرکتی را یدداد بگیرد. فیزیکی الزم اسددددت کدده مهددارت

ینا برای بهای افراد نابینا و کنترین تواناییبندابراین یکی از مهن

یافتگی بیشددتر این اسددت که بتوانند در محیط اطرافشددان سددازش

دادن بینایی باعث (. بر همین اسدداو، از دسددت 7حرکت کنند خ

(، اما در افرادی که 2شود خیافتگی اجتماعی میکاهش سدازش

و  یافتگی اجتماعی به معنای انطباقاز ابتددا نابینا بودند سدددازش

  .(9خ پذیرش بیشتر است

های بدنی و ( معتقدند بین محرومیت1و همکاران خ واتندب

 کودک 21نایافتگی شخصیت ارتباط وجود دارد. آنها  سدازش

ساهه را مورد مطاهعه قرار دادند و  1تا  7با آسیب بینایی مادرزاد 

به این نتیجه رسددیدند که اگر کودکان با آسددیب بینایی مادرزاد 

در معرض و مخاطره مشددکالت شددخصددیتی هسددتند، این خطر 

زاد دارد. در شدددیمیایی ندارد، که ریشددده روان -مبنای زیسدددتی

با آسددیب  بینایی، فرد ی ( نارسددای9همین راسددتا به اعتقاد ری) خ

 یأو و نیناایم احساو و عصبی فشار معرض در بیشتر را بینایی

 رد،ف شددخصددیت بر آن اثر و نابینایی عامل جز به و دهدمی قرار

 هک دارد وجود احتماهی تضددادهای و برخوردها از دیگری منبع

  .ردک یاد نایافتگی اجتماعیتحت عنوان سازش توانمی آن از

 خصیت،ش یافتگیسازش هحاظ با آسدب بینایی از نوجوانان

 مسددائل پذیرش، طرد، پرخاشددگری، زمینه چهار در کن دسددت

(؛ عالوه 9دارند خ بیشتری مشدکالت آینده از نگرانی و جنسدی،

                                                             
1. Eyesight 

2. Vagnes 

 از یناناب افراد در نایافتگیسدددازش و عاطفی هایبر این اختالل

 زا نه شودمی ناشی فرد محیط شدرایط و اجتماعی بازخوردهای

( 77و 78، 5، 0هددای دیگری خ(. پژوهش1ندداتوانی فرد خ خود

هدای اجتمداعی با نشدددان دادندد کده افراد ندابیندا از نتر مهدارت

هایی روبرو هسدددتند؛ آنها به طور مداوم با مشدددکالتی نارسدددایی

هدای منفی جدامعه، تصدددویر جهنی جامعه درباره مدانندد نگرش

فراطی و همدهی درمداندده و وابسدددتده بودن ندابینایان، حمایت ا

(، دریافت نکردن بازخورد چشددمی درباره 72مورد واهدین خبی

رفتارشددان، طرد و واکنش منفی اوهیه واهدین خ زیرا فرزندشددان 

آنهدا را بدا هبخندد و تمداو چشدددمی مناسدددب تقویت و دهگرم 

های بینای خود خزیرا که کندد(، طرد توسدددط همکالسدددینمی

سدد ال کنند و یا عواطف آموزان نابینا ممکن اسددت زیاد دانش

نامناسددبی از خود نشددان دهند(، طرد به علت آگاهی کن درباره 

تواننددد توجدده رو هسدددتنددد و نمیهددا خزیرا کدده اغلددب کنبددازی

گو و های پاسدددخهدای خود را جلدب کنندد و همبازیهمبدازی

 .(79دهند( مواجه هستند خصمیمی را ترجیح می

ه با همسدداالن باز سددویی دیگر موفقیت کودکان در روابط 

های اجتماعی تواندایی آنهدا در شدددنداخدت اجتمداعی و مهارت

(، برای پیشگری 79خ(. در همین راسددتا شهین 71بسدتگی دارد خ

 دیدو پ با آسدددیب بیناییآموزان از رفتارهای بد اجتماعی دانش

، بر آموزش هددایددافتگی در آنهددای سددددازشآوردن طرحواره

نقل به ، 2881خ 2واگنز های اجتماعی تأکید کرده است.مهارت

های اجتماعی در کند که آموزش مهارت( خاطرنشان می79از 

خدش وسدددیددعددی از رفتددارهددای پرخدداشدددگری و بدکدداهدش 

 با آسدددیبآموزان یافتگی  هیجانی و اجتماعی دانشناسدددازش

 م ثر بوده است.بینایی 

( در قسمتی از پژوهش خود به عنوان 71آهتاویال خ همچنین

بدده تددأثیر زبددان بدددن در « بدددن، ارتبدداط، نددارسددددایی بینددایی»
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یدافتگی  اجتمداعی پرداخدت و بیان کرد افرادی که از سدددازش

بدن به طور آگاهانه و مشدددخس اسدددتفاده هدای زبدان مهدارت

یافتگی مشدددترک کنندد در تعدامالت اجتمداعی از سدددازشمی

( اسددتفاده از زبان بدن را 70ودند. همچنین مسددگلیا خبرخوردار ب

داند و سددایر پژوهشددگران نیز رابطه نوعی مهارت اجتماعی می

هدای اجتماعی پیدا بددن و مهدارتمثبدت و معنداداری بین زبدان

( به بررسی 22(. این در حاهی است که کوسر خ27 - 75کردند خ

کی از نتایج حا تأثیر زبان بدن در افراد دارای ناتوانی پرداخت،

ه برای کبدن بود؛ به طوریجبران ناتوانی به وسیله مهارت زبان 

ردند. کبدن استفاده بیشتری میرساندن مفهوم بیان خود از زبان 

بدن در تعامالت نیز بده تدأثیر زبان  (21و  29مطداهعدات دیگر خ

اجتماعی پرداختند و اسدددتفاده از آن را در شدددروع و ادامه یک 

ا آموزان بددبددت ارزیددابی کردنددد. بدددون تردیددد دانشارتبدداط مث

هددایی در زمیندده وبیش دارای نددارسدددایینیددازهددای ویژه نیز کن

هددا گوندده نددارسدددداییهددای اجتمدداعی هسدددتنددد و اینمهددارت

کننده انواع مختلفی از مشددکالت عاطفی، شددخصیتی، بینیپیش

(. 29مدت و درازمدت است خیافتگی و تحصیلی کوتاهسدازش

(، 29وری کلی فرد خهددای اجتمدداعی در کنشنقش مهددارت

رفتاری (، کاهش مشدددکالت هیجانی21موفقیت در مدرسددده خ

(، کاهش مشدددکالت 20خ کنشدددیمانند نارسدددایی توجه/ فزون

(، افزایش یکپارچگی اجتماعی 98و 25آموزان خرفتداری دانش

(، درمددان اصدددلی برای کودکددان و نوجوانددان 97و آموزش خ

های اجتماعی نایافتگیهش سدددازش(، کا99و  92پرخاشدددگر خ

(، افزایش خودکدارآمددپندداری اجتمداعی و کاهش 99و  91خ

، به نقل  91(، تأثیر بر روابط خ99نمود خمشکالت رفتاری درون

 (  به عنوان عاملی مهن مورد توجه قرار گرفته است. 90از 

 آموزان مبتال بهتوان گفدت مشدددکالت دانشدر نتیجده می

آسدددیدب بیندایی در تفسدددیر صدددحیح رفتارها و حاهت هیجانی 

همسداالن ممکن اسدت باعث ایجاد مشکالتی در سازماندهی و 

رمزگردانی اطالعات شدددود. این نارسدددایی در سدددازماندهی و 

رمزگردانی سدددبددب ایجدداد مشدددکالتی در برقراری روابط بددا 

شدددود. عامل دیگر ایجادکننده این کودکدان می همسددداالن در

دیده بینایی اثرات آموزان آسددیبمشددکالت اجتماعی در دانش

برچسددب نقع عضددو اسددت. رشددد روابط مثبت با همسدداالن به 

ها، تعدامالت پیچیدده متقدابدل نیداز دارد که در این میان نگرش

های همسددداالن نقش بسدددیار مهمی ایفا داوریرفتدارهدا و پیش

دنبال  بخش منفی را بهاین برچسب، پیشگویی خودکام کندمی

کننددده مشدددکالت بعدددی مدداننددد افسدددردگی، بینیدارد و پیش

اجتماعی، و اخراج از مدرسددده نایافتگیپرخاشدددگری، سدددازش

های گوناگون جهت اسدددت. در نتیجه طراحی و اجرای مداخله

اجتمداعی در این کودکان بسدددیار ایجداد و گسدددترش مهدارت 

( هدف از آموزش 2889(. ساکس و وهف خ95خ ضروری است

های های اجتماعی را فراهن آوردن اطالعات و تواناییمهدارت

ه دانند، به طوری کآموزان با آسددیب بینایی میالزم برای دانش

های اجتماعی احساو دهگرمی و راحتی داشته آنها در موقعیت

ا هشهای اخیر در برخی از پژوهباشند. بر همین اساو در سال

ی های اجتماعبه طور کلی به بررسدی اثربخشی آموزش مهارت

(؛ 18های مختلف اشدداره شده است خآموزان با ناتوانیدر دانش

ید تواند مفرسدددد این پژوهش از دو بعد میبندابراین بده نتر می

گشدددای افراد و تواند راهشدددناختی که میبداشدددد؛ بعد اول بوم

ا که های حسی آنها راستینوجوانان با آسدیب بینایی باشددد و ک

مربوط به نارسایی بینایی است برطرف کند، و بعد دوم با توجه 

ا آموزان ببدن به دانشبده اینکده در زمینه آموزش مهارت زبان 

آسدددیدب بینایی، تاکنون پژوهشدددی در ایران صدددورت نگرفته، 

های مربوط به حوزه زبان بدن تواند زمینه گسددترش پژوهشمی

ی حسدددی را فراهن نمددایددد. بنددابراین بدده منتور هدداو ندداتوانددایی

شدددناختی افراد با آسدددیب های روانپیشدددگیری از بروز اختالل

آنها  های اجتماعیبدن و مهارت بینایی بر مبنای استفاده از زبان

بخشددی و بهداشددت روانی و برداشددتن گامی نویدبخش در توان

ده و شدددهای گفتهافراد بدا آسدددیب بینایی و با توجه به پژوهش
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پیامدهای ناخوشایند مربوط به آسیب بینایی، هزوم تدوین برنامه 

بدن و  اجتماعی را در میان های زبان آموزشدی مبتنی بر مهارت

بسیار  یافتگی اجتماعینوجوانان نابینا و اثربخشدی آن بر  سازش

از این رو مسددهله اصددلی در پژوهش حاضددر این  .بدیهی اسددت

ن و بدهای زبان مبتنی بر مهارتاسددت که آیا برنامه آموزشددی 

آموزان با آسدددیب یافتگی اجتماعی دانشاجتماعی بر سدددازش

 بینایی موثر است؟ 

  روش
پژوهش حاضددر از  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شههرکت

 -آزمونآزمددایشدددی بددا طرح پیشمددههددای ندیندوع پدژوهدش

اسددت. جامعه آماری پژوهش حاضددر  گواهبا گروه  آزمونپس

 71خ نهرات شهر بینایی به آسیب مبتال انآموزدانش تمامی شامل

رفتن گ یبرامراکز بهزیسدددتی از  یکیکننده به مراجعه سددداهه(

 از پس بود. 7951-7959در سددال  یو آموزشدد یخدمات رفاه

شهر  یئآموزش و پرورش استثنا اخالق کمیتهاز  مجوز کسدب

در دسدددترو از میان  گیریبدا اسدددتفداده از روش نمونده تهران

 ژوهشددگرپ که پس از مصدداحبه تلفنی، به داوطلبانیدسددته از آن

و خروج  معیارهای ورود بر اساونفر  18مراجعه کردند، تعداد 

 هنامتیرضا یسکونت در شهر تهران، امضاخورود:  به پژوهش

 انگیناز می ترپایینیک انحراف استاندارد کسب نمره  ،یاخالق

صددیل در تح ،ایفرنیکاه یاجتماع یافتگیسددازش نامهپرسددشدر 

ای ه؛ مالکمادرزاد آسیب بینایی، جنس دختر، مقطع متوسدطه

ال ابت گر،ید شددناختیمداخله روان کیهمزمان  افتیدرخروج: 

الل اخت ،یدوقطب اختالل مانندبدارز  یروان یمداریبده هرگونده ب

 ویرایش بر اسدداو تیو اختالل شددخصدداختیاری بی -وسددواو

 هایاختالل یمارآو  یصدددیختشددد یراهنمدامعیدارهدای  پنجن

 گواهآزمایش و و بده تصدددادف در دو گروه  انتخداب( 7یروان

 انیپس از پا یتدر نها. شدددند جایدهی خفهرسددت گروه انتتار(

 ی،آزمون بددا توجدده بدده مالحتددات اخالقپس یپژوهش و اجرا

 یزن گواهگروه  یبه اعضدددا اجتماعی و بدن زبان هدایمهدارت

                                                             
1. Diagnosti and Statistical Manual of Mental Disorders  

 لقب پژوهش،این  در گانکنندشرکت یتمام .آموزش داده شد

اجتماعی اطالعات  و بدنزبان  یهامهارت آموزش از بعدد و

ه بهمچنین  شدددنداختی مربوط به خود را کامل کرده وجمعیدت

 ایفرنیکاه یاجتماعیافتگی سددازشنامه پرسددش هایهیگو تمامی

 پاسخ دادند. به کمک همکار پژوهشگر 

زیر  مقیاو خودسدددنجیهدا از آوری دادهبرای جمعب( ابزار: 

 استفاده شد؛

که  آزمون نیا: 2ایفرنیکاه یاجتماع افتگییسددازشنامه پرسددش

 کندیم یریگفرد را اندازه یو اجتماع ییافتگی فردسازش مرخین

 9 یآزمون دارا .(17خ بخشدی از آزمون شدخصیت کاهیفرنیا است

و  یانرسدددتیدب ،ییراهنما ،یتاندبسددد ،یدبسدددتانشیپ یسدددطح سدددن

 ییافتگپژوهش فقط آزمون سددازش نیدر اکه  بزرگسددال اسددت

 .آن مورد اسددتفاده قرار گرفته اسددت ییسددطح راهنما در یاجتماع

مهارت ی، اجتماع هایقاهب اویمقخرده شددش یدارانامه پرسددش

روابط ی، روابط خددانوادگی، ضددددداجتمدداع شیگرای، اجتمدداع

آزمون به  یدرونسدددانی هم .اسدددت یروابط اجتماعو  ،یآموزشددد

 یبرا ونبرا رمنیکدردن آزمون بددا روش اسدددپ مددهیدند دو روش

 10/8آهفای کرونباخ از  یاجتماع یافتگیسدازش هایمقیاوخرده

 ششاالت  تمام س دهدیگزارش شددده اسددت که نشان م 58/8تا 

 یبرخوردار است. هماهنگ یمناسدب یاز انسدجام درون اویمقخرده

ز در پژوهش حاضر با استفاده ا ایفرنیکاه تیآزمون شدخص یدرون

ست و گرفته ا رارق یکرونباخ مورد بررس یآهفا بیمحاسدبه ضدر

به دسدددت  50/8کل آزمون برابر با  یکرونباخ برا یآهفا بیضدددر

آزمون  نیمناسددب ا یدرون یدهنده همسددانآمده اسددت که نشددان

 91/8نفر  09از طریق بازآزمایی روی  ضریب اعتبار آزمون .است

 شد.برآورد  07/8 کودر ریچاردسون و با استفاده از فرمول

بدن و  زبان یهامهارت یآموزشددد برنامه ج( برنهامهه مهدا:لهه:

 نجپآن توسددط  یمحتوا و روش اجرا قیپس از مطاهعه دق اجتماعی

با ان کودک شناسیروان یامتخصس دکتر کیمتخصدس، شامل: 

 کی، یعموم شددناسیروان یامتخصددس دکتر یک، نیازهای ویژه

2  .  California Test of Personaliy 
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 کیو  ،یمتخصدددس کاردرمان کیپزشددک متخصدددس چشدددن، 

وسددط تبرنامه  یو صددور ییمحتوا ییروا دییتأی، و مددکار اجتماع

ن تنتی ای دو جلسهو هفته ایدقیقه 58 جلسه 71 در، متخصصان این

و  12خ یبرمعت یبر اساو پشتوانه نتراین بسته آموزشی . شده است

 اینبرخوردار اسددت.  یسددازه مناسددب ییاز رواو  بنا شددده اسددت( 19

 هک اجرا شد توسدط همکاران پژوهشگر آزمایشگروه  برایبرنامه 

گزارش شده است. 7خالصه جلسات آموزش در جدول 

 

 بدن و اجتماعیزبان یهاآموزش مهارترئوس مطالب برنامه : 1جدول 

 هد  شرح مختصر موضوع جلسه

قبل از 

شروع 

 آموزش

 و مصاحبه اجرای

 آزمونپیش

، یقرارداد رفتار امضای، ایفرنیکاه یاجتماع یافتگیسازش نامهپرسش یاجرا

 اجتماعی و بدنزبان هایفرم رضایت از شرکت در برنامه آموزش مهارت امضای
 آزمونمعارفه و اجرای پیش

 ویکن 

 دوم

و  بدن تعریف زبان

 حاالت چهره

ثانیه اول، انتقال  98بدن، اهقای تصویر در ها توسط زبانپیامکشف چگونگی انتقال 

پیام به طور ناخودآگاه، جایگزینی رفتار به جای سخن، انواع مهن حرکات و 

آموزش حاالت  ،های فرهنگیاشارات، حرکات و اشارات غیرارادی، تفاوت

 تکلیف در منزللف چهره و نحوه اثرگذاری هر کدام، مخت

جذابیت و و  اعتماد به نفس ،روییابراز گشاده

و  نشان دادن شادابی ،کالمیپیشرفت در رابطه غیر

سر زندگی در صورت ابراز آنچه که به زبان 

 .آوردنش سخت است

 سوم

 و

 چهارم

 و حرکات مربوط به سر

 وضعیت بدن

تکان دادن سر، دست کشیدن به سر  ،رسانیآموزش و پیام، مرور جلسه قبل

دیگران، سر تکان دادن جزئی، کج کردن و خن کردن سر، پایین آوردن و 

ت های طبی برای آموزش راساستفاده از گردنبند؛ دزدیدن سر، تکیه سر به دست

ییر آموزش و تغ ،انبه دیگر خودنگه داشتن گردن  سر به منتور اهقای اعتماد به 

ایستادن باز، ایستادن با پاهای موازی، ایستادن با پاهای حائل،  ایستادن شامل

 ز طریق طرزنشان دادن احساسات ا؛ ایستادن با حاهت قیجی، درهن پیچیدن پاها

قرار، روی هن انداختن به مکان دهخواه، پاهای بی ره: اشاقرار دادن پاها مانند

 فدادن تکلی؛ ایا حلقه کردن پاه و ها، پیچیدن پاها و تکان دادنقوزک

؛ عالقمندی توافق، قدرت، ،نشان دادن دیدگاه

یر در ایجاد تغی؛ جایگزین شدن به جای زبان گفتار

ارزیابی آنچه حاهت بدن ؛ نگرش و عملکرد فرد

 تغییر نگرش از طریق تغییر؛ گویددرباره فرد می

استفاده از حاهت بدن برای کمک به ؛ حاهت بدن

وقعیت اجتماعی از نشان دادن م؛ برقراری ارتباط

 طریق حاالت بدن

 پنجن

 و

 ششن

حرکات دست، 

های انگشتان و نشانه

و انواع  بازو و شانه

 نشستن

آموزش و توضیح پیام ناخودآگاهی که دستان و انگشتان انتقال ؛ مرور جلسه قبل

بندی مطاهب، ماهیدن کف دست بهن، حرکات دست در هنگام جمع مانند دهندمی

و بهن فشرده، بررسی حرکت دست دادن، سینی صورت،  های گره کردهدست

  ؛های ایجاد مانع با بازونشانه؛ و دست به سینه دست زدن به بینی، گونه، چانه

 ؛دان و کاله هرمی برای آموزش برج(استفاده از ابزاری مانند در قنگرفتن بازو خ

پاها  یانواع قرارگیر؛ آموزش نکات مربوط به نشستن و قلمروها و فضای شخصی

 دهدپیامی که هر مدل انتقال می و روی یکدیگر هنگام نشستن

 

حاهت تدافعی داشتن یا  ،و ارزیابی انتقال نگرش

 نشان دادن تسلط  ،کام نایافتگیآرامی و نا ،نداشتن

نشان  ،روییگشاده؛ شرط بخشیدن به پیام، یا نفوج

قرار دادن خود  ،گیریدادن عالقه از طریق وضعیت

ن نشا؛ هماهنگ کردن حرکات؛ مناسب در موقعیتی

 افزایش، تقاضای بازخورد از دیگران ،اهیگدادن آ

کمترین اشارات برای بیشترین ، خوداعتماد به 

 تاثیرگذاری

 هفتن

 و

 هشتن

صوت و هحن، هباو، 

جثه، خصوصیات 

و جمع بندی  فیزیکی

 پایانی

آموزش انواع آرایش مو و  ؛آموزش اثر هباو بر رفتار دیگران؛ مرور جلسه قبل

های افراد درباره مو، آرایش، ها و واکنشصورت و حتی عینک و برداشت

 گراندی آموزش تاثیر نوع صوت و هحن و چگونگی تاثیرگذاری آن بر؛ عینک

 همکاری، ،کاریجلوگیری از بدگمانی و پنهان

 و ارتباط موثر خوداعتماد به قوت قلب، 

 

 نهن

 و

 دهن

اجتماعی و های مهارت

 کالمیهای غیرمهارت

تمرین جلسه قبل؛ تمرین چگونگی ابراز وجود و بیان احساسات و هیجانات و تمرین 

های خودآگاهی، چگونگی نفوج در مورد مالهت، پذیرش و توقع، آموزش مهارت

نحوه برخورد م ثر با دیگران و به دنبال آن گشاده رویی، حاهت تدافعی نداشتن  عدم 

 کاری؛ تکلیف در منزلپنهانبدگمانی و 

های اجتماعی و ایجاد انگیزه آشنایی با مهارت

های غیرکالمی و برای همکاری، آشنایی با مهارت

کالمی و تسلط و استفاده از آنها جهت افزایش 

 یافتگی اجتماعیسازش

 یازدهن

 و

 دوازدهن

مهارت ابراز وجود و 

خودآگاهی و مهارت 

 گوش دادن

های مربوط ورزی، مهارتجرئتخود،  مهارتمرین جلسه قبل، تمرین چگونگی 

به درخواست کمک و کمک به دیگران و تمرین و راهکارهای اعتماد به نفس و 

 و تقویت مسهلهداری آموزش مهارت حل به دنبال آن اطمینان، آرامی و خویشتن

 تکلیف، آموزش انواع تفکر. دادن کام نایافتگیو مقابله با 

های ابراز وجود و خودآگاهی و آشنایی با مهارت

های وجودی خود و تسلط بر آن، آگاهی از جنبه

آشنای و تسلط بر مهارت گوش دادن جهت 

 تسهیل در تعامالت
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 سیزدهن

و 

 چهاردهن

مهارت اعتماد به خود و 

 مسهلهمهار خود و حل 

 و انواع تفکر

های مربوط ورزی، مهارتجرئتخود،  مهارتمرین جلسه قبل، تمرین چگونگی 

به درخواست کمک و کمک به دیگران و تمرین و راهکارهای اعتماد به نفس و 

 و تقویت مسهلهداری آموزش مهارت حل به دنبال آن اطمینان، آرامی و خویشتن

 ، آموزش انواع تفکر. دادن تکلیفنایافتگیکامو مقابله با 

ن سطح آ آشنایی با مهارت اعتما به خود و افزایش

و بهبود خودمهارگری جهت تسهیل ارتباطات 

و  مسهله، آشنایی و استفاده از مهارت حل اجتماعی

 درست و منطقی مسهلهبیان مزایای تفکر و حل 

 ارزشیابی ایفرنیکاه یاجتماع یافتگیسازش نامهپرسش یاجرا آزموناجرای پس نهایی

 هایافته
نشددان داد که  شددناختییتجمع یرهایحاصددل از متغ هاییافته

ماه و  9سددال و  71خ 19/71±181/8ها سددنی آزمودنی یانگینم

سال و  71ماه تا  سال و یک 71آنها بین  روز(، و دامنه سنی 71

 98 یسددرپرسددت همچنین از هحاظ وضددعیت.ت ماه بوده اسدد 77

سددرپرسددت (  بددرصددد 18خ مابقیو  سددرپرسددتیبدرصددد آنها 

 انحراف - نیانگیمخمشدخصدات توصیفی  2در جدول  .هسدتند

اسدددمیرنف متغیرهای  -نتایج آزمون کلموگراف و( اسدددتاندارد

رائه ا آزمونآزمون و پسدر پیش گروهدو  کیبه تفک پژوهش

 هانیانگیم سهیمقا شودیگونه که مشداهده م شدده اسدت. همان

، اسدددت ، پس از آموزششیاز بهبود نمرات گروه آزما یحاک

همچنین نتایج حاکی از نرمال بودن توزیع نمرات در متغیرهای 

 .(P>50/5)پژوهش است 
 

 (04 :)تعداداسمیرنف متغیرهای پژوهش -اطالعات توصیفی و نتیجه آزمون کلموگرو : 2جدول 

 شا:ص
 آزمونپس آزمونپیش 

 K-S Z P استانداردانحرا  میانگین K-S Z P انحرا  استاندارد میانگین گروه

 یافتگی  اجتماعی خکل(سازش
 919/8 579/8 90/9 19/91 2/8 859/8 989/2 9/18 آزمایش

 199/8 097/8 19/9 18 27/8 779/8 791/2 79/18 گواه

 یاجتماع هایقاهب
 59/8 912/8 21/7 59/9 75/8 797/8 7/7 9/9 آزمایش

 110/8 012/8 59/8 99/9 89/8 711/8 087/8 9/9 گواه

 یمهارت اجتماع
 192/8 900/8 11/7 19/78 2/8 771/8 019/8 99/1 آزمایش

 11/8 091/8 09/8 99/1 159/8 910/8 599/8 99/1 گواه

 یضداجتماع شیگرا
 192/8 192/8 999/7 89/78 710/8 791/8 959/7 99/5 آزمایش

 15/8 919/8 99/7 97/5 910/8 150/8 297/7 9/5 گواه

 یخانوادگ روابط
 092/8 982/8 77/7 59/0 719/8 771/8 57/8 29/0 آزمایش

 971/8 071/8 19/8 1/0 29/8 729/8 027/8 1/0 گواه

 یروابط آموزش
 982/8 517/8 901/7 79/78 795/8 719/8 199/8 1/9 آزمایش

 927/8 59/8 19/8 9/9 291/8 720/8 989/8 99/9 گواه

 یروابط اجتماع
 129/8 959/8 590/8 5/78 2/8 851/8 119/8 09/1 آزمایش

 05/8 919/8 97/7 1/1 189/8 000/8 99/7 99/1 گواه
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 دو گروه تفکیک اجتماعی به یافتگیسازشنمرات کل  میانگین نمایش تصویری: 1 نمودار

هت ج ،آزمونها و به منتور کنترل اثر پیشبرای تحلیدل داده

ل نمره کبر  اجتماعی و بدنزبان هایآموزش مهارت تأثیربررسی 

 تحلیدل کوواریانسآزمون آمداری از  یاجتمداع یافتگیدسدددازش

 انسیکووار لیداز تحل آن هدایاویدمقخردهای برو  متغیره،تدک

 اهقبل از اسددتفاده از این آزمون .اسددتفاده شددده اسددت رهیچندمتغ

کوواریانس با استفاده از -های واریانسمفروضده همگنی ماتریس

ن یآزمون هو جینتاهمچنین  ،(<89/8pخ باکس تأیید شددددآزمون 

و دیدافتگی اجتماعی در سدددازشنمرات  انسیدوار یهمگن انگریدب

نتایج  ن،یعالوه بر ا .(p ،73/5=(8،78)F<848/5خگروه اسددت 

 عاز نرمال بودن توزی یحاک زیاسددمیرنف ن - کاهموگروفآزمون 

آزمون نتایج  9 در جدول .(p>89/8خ بود م هفه نیا برای هاداده

 نیانگیددم یآزمون معندداداربرای  متغیرهتددک انسیددکووار لیددتحل

دو گروه  هددایآزمودنی آزمونو پس آزمونشیتفدداوت نمرات پ

 ارائه شده است. اجتماعی یافتگیسازش کلدر شاخس نمره
 

 اجتماعی یافتگیسازشدر مقیاس  گروه دو نمراتتفاوت  مقایسه برایمتغیری تککوواریانس  تحلیل آماری آزمون :3 جدول

 تااضریب داریمعنیسطح Fشاخس میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع شاخس آماری متغیر

 یافتگی اجتماعیسازش

 810/8 819/8 81/9 059/97 7 590/97 آزمونپیش

 07/8 8882/8 59/791 89/7990 7 89/7990 گروه

    912/78 90 79/951 خطا

 

ی یافتگ، بین دو گروه در میزان سازش9با توجه به نتایج جدول 

نیز  07/8داری وجود دارد. اندازه اثر اجتمداعی خکل( تفاوت معنی

تایج ندهد که این تفاوت در جامعه بزرگ است، بنابراین نشان می

 و بدن زبان هایآموزش مهارت آمدده حداکی از تأثیردسدددتبده

تال به آموزان مبدانش یاجتماع یافتگیسددازشافزایش بر  اجتماعی

 یی بوده است.نایب بیآس

 دنب زبان هایآموزش مهارت همچنین به منتور بررسی تأثیر

 هایقاهبخ یاجتماع یافتگیسازشهای مقیاوخردهبر  اجتماعی و

روابط  ،یضددددداجتمدداع شیگرا ،یمهددارت اجتمدداع ،یاجتمدداع

آموزان دانشی( و روابط اجتمدداع ،یروابط آموزشددد ،یخددانوادگ

به زمون آآزمون و پسیی در دو موقعیت پیشنایب بیبه آسددد مبتال

 .ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری اسددتفاده شدددتفکیک گروه

با  کوواریانس-های واریانسهمگنی ماتریس نتایج آزمون بررسی
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 جینتاهمچنین  ،(<89/8pباکس تأیید شدددد خاسدددتفداده از آزمون 

 یاجتماع هایقداهبنمرات  انسیدوار یهمگن انگریدن بیآزمون هو

، p<538/5خ یمهارت اجتماع(، p ،824/8=(8،78)F<880/5خ

434/2=(8،78)F ،)4/5خ یاجددتددمدداعدد ضددددد شیددگددرا>p ،

999/5=(8،78)F ،)289/5خ یروابدددط خددداندددوادگددد>p ،

804/8=(8،78)F ،) 979/5خ آمدددوزشددددددیروابدددط>p ،

84/5=(8،78)F 774/5خ اجدددتدددمددداعدددیروابدددط ( و>p ،

903/5=(8،78)Fنتایج آزمون  ن،یعالوه بر ا؛ ها است(، در گروه

 هاادهد عاز نرمال بودن توزی یحاک زیاسمیرنف ن -کوهموگددددراف

ها قرضبنابراین با بررسددی پیش (؛p>89/8خ بود هام هفه نیا برای

یددک از  در کدددام واهگبرای بررسدددی این کدده گروه آزمددایش و 

ند ی با یکدیگر تفاوت داراجتماع یافتگیسدازشهای مقیاوخرده

تحلیل کوواریانس چندمتغیری اسددتفاده شد، که  از آزمون آماری

 ارائه شده است. 1 نتایج آن در جدول

 اجتماعییافتگیسازش هایمقیاسدر :ردهگروه  دو نمراتبررسی تفاوت  برای چندمتغیری کوواریانستحلیل آماری آزمون :0جدول 

 اتاضریب داریمعنیسطح F میانگین مجذورات 2درجه آزادی 1درجه آزادی مجذوراتمجموع شا:ص

 899/8 710/8 059/7 589/7 92 7 589/7 یاجتماع هایقاهب

 01/8 *8887/8 215/711 779/999 92 7 779/999 یاجتماعمهارت 

 829/8 997/8 090/8 299/2 92 7 299/2 یضداجتماع شیگرا

 79/8 *895/8 999/1 299/9 92 7 299/9 یروابط خانوادگ

 57/8 *8887/8 299/921 599/951 92 7 599/951 یروابط آموزش

 19/8 *8882/8 559/788 192/779 92 7 192/779 یروابط اجتماع

 

میانگین تمامی  شددود،مشدداهده می 2 گونه که در جدولهمان

های برای آزمودنی یدافتگی اجتماعیسدددازشهدای خرده مقیداو

آزمون افزایش یافته اسددت، اما این گروه آزمایش در موقعیت پس

 شیو گرا یاجتمدداع هددایقدداهددبهددای قیدداومافزایش برای خرده

نتددایج  9در جددول (. p>89/8خدار نیسدددت ی معنیضدددداجتمدداع

  انسکوواریلیتحل

 اجتماعی ارائه شده است.یافتگیسازش بر اجتماعی و بدنزبان هایآموزش مهارت یتعامل اثر یبرا Fهاینسبت یریچندمتغ

 اجتماعییافتگیسازش بر اجتماعی و بدنزبان هایآموزش مهارت یتعامل اثر یبرا Fهاینسبت یریچندمتغ انسکوواریلیتحل :5جدول 

 F df1 df2 P 2 µ ارزش منبع اثر 

 گروه

 905/8 8887/8 29 9 519/79 905/8 پیالیی

 905/8 8887/8 29 9 519/79 977/8 ویلکزالمبادا

 905/8 8887/8 29 9 519/79 271/2 هوتلینگ

 905/8 8887/8 29 9 519/79 271/2 بزرگترین ریشه ری

 

آموزش  دهدددینشدددان م ییالیپ یآزمون مشدددخصددده آمددار

 هامقیاوخرده بیترک رییدر تغاجتماعی  و بدنزبان هایمهدارت

 ،یضدددداجتماع شیگرا ،یمهارت اجتماع ،یاجتماع هایخقداهدب

 ری( تددأثیو روابط اجتمدداع ،یروابط آموزشددد ،یروابط خددانوادگ

 .(p=8887/8خ معنادار داشته است
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 گیریبحث و نتیجه
 یهامهارت یبرنامه آموزشدد تأثیربررسددی  هدف بااهعه این مط

وزان آمدانش اجتماعی یافتگیسدددازشبر  یاجتماع و بدن نزبا

 موزشآشد. نتایج پژوهش نشان داد  مانجاینایی ب یببه آس مبتال

 (افزایشخ بهبود به ه اسدددتو توانسدددت بودهم ثر  انجدام شدددده

ه به طوری کمنجر شود؛  آموزاندانش اجتماعی یافتگیسدازش

و  اجتمدداعییددافتگی سددددازشنمره کددل  در گروه آزمددایش

روابط  ،یروابط خانوادگ ،یمهدارت اجتماع هدایاویدمقخرده

آزمون آزمون بدده پسی از پیشو روابط اجتمدداع ،یآموزشددد

 هاژوهشپدیگر این یافته با نتایج  افرایش معنادار داشددته اسددت.

های اجتماعی به مبنی بر اینکده آموزش مهارت (79و  77، 78خ

 با افراد یبرا ازیدمورد ن یهدافراهن کردن اطالعدات و مهدارت

 یاجتماع یهاتیکده آنهدا در موقع یقیبده طر ییندایب بیدآسددد

 ،شدددودمنتهی می داشدددته باشدددند یپندارخودکارآمداحسددداو 

شدددابه م عاتدر مطاهپژوهشدددگران عالوه بر این مطدابقت دارد. 

های ، نشان دادند آموزش در کاهش ناپختگی(99-25خ دیگری

که با نتایج این مطاهعه  آموزان م ثر بوده اسدددتاجتماعی دانش

 79خایی هبه پژوهش نتوایم افتهی نیا نییتب یبرا .همسدو اسدت

های بدا آموزش مهارت اسدددتنداد کرد کده نشدددان دادندد (79و 

 ، کاهش وسددیعی دربا آسددیب بیناییآموزان اجتماعی به دانش

با  و شددودایجاد می نهانایافته آرفتارهای پرخاشددگرانه و سددازش

هوم منجر به افزایش مفنه تنها های تعاملی بیشدددتر ارائه فرصدددت

 نهااجتمداعی، در آ حرمدت خود و صدددالحیدت ی از خود،مثبت

 . انجامدینیز مها آن شود بلکه به پیشرفت تحصیلیمی

 نیروابط ب دهیچیسازش با مجموعه پ یعنی یسازش اجتماع

و هماهنگ نمودن خود بر اساو اهزامات  ستنیز ییتوانا ،یفرد

رفتددار  در همین راسدددتددا .یفرهنگ یهدداو خواسدددتدده یاجتمدداع

 نیرد بدکه ف شودیم فیتعر یزانیم ایبه مثابه حد  یافتهسدازش

که از  یاجتماع تیو مسهوه یاستقالل شخص یارهایبا مع لهیوس

در دوران . شودیمواجه م رودیاو انتتار م یسن و گروه فرهنگ

 یبرا ازیددن مورد هددایمهددارت یندوجدوان لیددو اوا یکدودکد

، از اسددت یریادگی یندهایمسددتلزم فرا شددتریب ،یافتگیسددازش

با  ارتباط جادیمقابله و ا یبرا یضرور هایمهارت سدویی دیگر

 تی، حسدداسیخودگردان یزمان، رفتارها نیشدامل مفاه ط،یمح

، از . عالوه بر این(25خ اسدددت یارتباط هایو مهارت یاجتماع

های ارتباطی شدددامل رفتارهایی هسدددتند که که مهارتییآنجا

چنین همو اند، فردیمتضمن توانایی شروع و تداوم ارتباط میان

ابسدته به موقعیت و هدفمند هستند، و از دارای ماهیتی تعاملی، و

هددای اجتمدداعی مترادف بددا مهددارتیددافتگی سددددازشطرفی 

است که  ایشدهرفتارهای انطباقی یادگرفتهاجتماعی و ارتباطی

سازد تا با افراد دیگر روابط متقابل داشته باشد و فرد را قادر می

هدای مثبدت بروز داده و همچنین از رفتدارهای از خود پداسدددخ

ا بنابراین در تبیین این یافته و همسددو ب ؛نامناسددب اجتناب نماید

و  بدن نزبا برنامه آموزشیدر توان گفت، های پیشدین مییافته

ا گیرد که بمی را فراارتباطی  هایاز مهارت یفرد مدهی اجتماع

ا ب ییو پس از آشددنا پردازدیآن به خودشددناسددی م اسددتفاده از

وت ص، حاالت چهره ،تکان دادن سر ،بدن تیوضع ی مانندفنون

نتیجه  خود را دریافته سدددازش یرفتارها (21و 22، 75خ و هحن

وجه با تاز دگر سو . بخشددمی بهبود یارتباط هایاتخاج مهارت

تر از بیشدد به صددورت ناخودآگاه به اینکه در تعامالت اجتماعی

(، 70اسدددتفاده از زبان بدن اسدددت خدرصدددد ارتباط مبنی بر  18

 رسدددد اکتسددداب و به کارگیری مهارت زبانبه نتر می بنابراین

موزان آمبنایی برای برقراری ارتباط به شیوه م ثر در دانشبدن، 

از این رهگذر بیشدددتر مورد تأیید و  و شدددده بدا آسدددیب بینایی

گیرنددد. در نتیجدده این نگرش قرار می گددذاری دیگرانارزش

ی یافتگسدددازش نسدددبدت بده خود و دیگران بداعث ارتقامثبدت 

 شود. می آنهااجتماعی در 

کدده  این بودهددای پژوهش حدداضدددر از جملدده محدددودیددت 

دوره  محدددود بددهو  هاین پژوهش از نوع مقطعی بودهددای داده

حتیاط ها اباید در تعمین یافته ی هستند و از همین روزمانی خاص

ا ب آموزدانش دختران حاضر شامل پژوهش نمونه همچنین کرد.

 ه اسدت که تعمین نتایج آن به سایربود مادرزادیآسدیب بینایی 

ن و ها نتیر ناشددنوایاناتواناییسددایر یا افراد با  و های سددنیگروه

 از ینامنتن تعداد یهمکارسازد؛ عالوه بر این دشدوار میغیره 
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رد کشده خارج  ینبیشیپژوهش را از نتن پ ندیفرا هایآزمودن

 .پژوهش بود نیا هایتیمحدود گریاز د که

پژوهش با در نتر  نیا ،جکر شدددده هایتیمحدودبا وجود 

 هایانجام شدده در حوزه اصدالح شدداخس یاهگرفتن پژوهش

 نیمنحصدددر به فرد بوده و جزت اوه ،شدددناختیروان -یاجتمداع

 شدددنهادیرو پ نیاز ا ؛شدددودیمحسدددوب ممطاهعات انجام شدددده 

 و بدن زبان هایبر مهدارت یمبتن یبرندامده آموزشددد شدددودیم

 آسددیب ،جوانان( ریخنت یسددن هایگروه ریسددا یبر رو یاجتماع

 ژهیو یازهایافراد با ن بینایی غیرمادرزادی، جنس مذکر، و دیگر

 نیا جینتا یرپذینیتعم تید تا قابلاجرا شو زین خمانند ناشنوایان(،

 دشددویم شددنهادیپهمچنین  ؛شددود یبررسدد ثیح نیپژوهش از ا

 یماعاجت و بدن زبان هایبر مهارت یآموزش برنامه مبتن ریتدأث

ر ب ،. عالوه بر اینشدددود یابیددارز یریگیمدددت بددا پیدر طوالن

ا بآموزان بده اوهیدات و مربیدان دانش پژوهش نیا جینتدا اسددداو

آنها از  یتحوهشدود با توجه به سطح پیشدنهاد می آسدیب بینایی

که سدددبب بهبود بددن و اجتماعی  هدای زبدانآموزش مهدارت

با آسددیب  آموزاندانشهای اجتماعی یافتگی و مهارتسددازش

ه از این بسدددتدد توانیم همچنین شدددود بهره بگیرنددد.می بینددایی

در  یو کاردرمان یآموزشددد هایبرندامده نیدر تددوآموزشدددی 

 یآموزش توان گفت؛ بنابراین میبهره بردنیز  یستیسدازمان بهز

های از روش یکیبه عنوان  اجتماعی و بدنزبدان هدایمهدارت

های آموزشی برای مداخلهو م ثر  ینههزکن ،سدازنده سدودمند،

 .است

ن خان یدکتر هنام اناین مقداهده برگرفتده از پدایدتشکر و قدردانی: 

از دانشددگاه آزاد  عمومیدر رشددته روانشددناسددی  بهاره محمدیوسددف

است.  77/77/7959در تاریخ  21097با شماره  د شاهرودمی واحالاس

 نی که در اجرای این پژوهش مشددارکتکسددا بدین وسددیله از تمامی

ی پرویز شددریفداشددتند و همچنین اسددتاد راهنمای این پژوهش دکتر 

همچنین از همکدداری  .شدددود، تشدددکدر و قدددرداندی میدرآمدددی

 .کنندگان در این پژوهش به خاطر سپاسگزارینشرکت

ضادی تگونه هی)الزم به جکر اسدت که این پژوهش تضهاد منافع: 

است.  برای نویسندگان نداشته
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Abstract 

Background: Considering the importance of social skills as the most important factor of 

socialization and social adaptation, this study aimed to investigate the effectiveness of body 

language and social skills training on social adjustment of students with visual impairment. 

Methods: The present study was a semi-experimental, pre-test-post-test design with control group. 

The statistical population of this study consisted of all 14-year-old female students with visual 

impairment studying at Tehran in 2015-2017 who referred to the welfare and rehabilitation centers. 

40 students were selected using conveniant sampling method and were randomly assigned into the 

experimental and control groups. The experimental group was trained for 14 sessions of 90 

minutes. Both groups responded to the California Test of Personaliy (social compromise 

component) before and after the training. Collected data were analyzed using single-variable and 

multivariate covariance analysis. 

Results: The results of data analysis showed that the mean score of total social adjustment and all 

its subscals for exprimental group increased in post-test stage, however, this increase was not 

observed in "social forms and antisocial tendency" scale (p <0.05). 

Conclusion: Considering that in the social and body language, a person with visual impairment  

 develops a model of communication skills that uses self-knowledge and learns non-verbal 

communication techniques such as body condition, shaking, facial expressions, and appropriate 

voice and tone, ,hence, his/her social adaptation will improve. 

Keywords: Body language and social skills trainings, social adjustment, students with visual 

impairment  
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