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۵۰ نوع مقاله: پژوهشی  ●  صفحات ۴۱ - 
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مــه مــقـد

که بخش مهمی از اطالعات  بینایی یکی از حواس انسان است 
ک  کـه 75 درصـد ادرا محیطـی را بـه فـرد منتقـل می کنـد؛ به طـوری 
، محرومیت از چنین حس 

ً
افـراد از بینایـی حاصـل می شـود. مسـلما

مهمـی می توانـد تغییـرات اساسـی در توانمندی هـای شـخصی فـرد 
قـرار دهـد)1(.  تأثیـر  را تحـت  بـا محیـط  او  ایجـاد و نحـوه ی تعامـل 
دچـار  آن  بـه  افـراد  از  بسـیاری  سـاالنه  کـه  اسـت  آسـیبی  نابینایـی1 
کمتـر  کـه تیزبینـی او در چشـم برتـر،  کسـی اسـت  می شـوند و نابینـا 
از یـک دهـم باشـد )2(. افـراد نابینـا بـه  دلیـل محرومیـت از حـس 
بینایـی نمی تواننـد تجربیـات زیـادی از محیـط به  دسـت بیآورند. در 
نتیجـه، در شـکل گیری مفاهیـم دچـار وقفـه شـده و رشـد شـناختی 
کارکـرد فـرد دارد  آرامـی دارنـد )3(. نابینایـی آثـار همـه جانبـه ای بـر 
از جمـــله دشـــواری  اجتماعـی  و  بـروز مشـکالت عاطفـی  باعـث  و 
در ســازگـــاری اجتماعـی2 مـی شــــود )4(. ســازگــاری در دهـــه هــــای 
اخیـر بـه  عنـوان یکـی از مؤلفه هـای مهـم سـالمت، توجـه بسـیاری 
از متخصصـان تعلیـم و تربیـت، روان شناسـان و جامعه شناسـان را 
کرده اسـت. سـازگاری مفهومی پیچیده و چندوجهی  به خود جلب 
کـه نشـــان دهنده ی تطابـق فـرد بـا  و فـــرآیندی مـداوم و پویـا اسـت 
محیـط می باشـد )5(. یکـی از ابعـاد مهـم سـازگاری، یعنـی سـازگاری 
اجتماعـی بـه  معنـای توانایـی برقـراری ارتبـاط متقابـل بـا دیگـران بـه 
کـه ایـن ســازگــاری در نتیجـه ی تغییـر خـود یـا   طریـق خـاص اسـت 

تغییـر محیـط بـه  دسـت می آیـد )6(.
یکـی از عوامـل مرتبـط بـا سـازگاری اجتماعـی، همدلـی عاطفـی3 
تجــربه   قــابــلیت درک دیگـران و  بـه  عنـوان  اسـت )7(. هـمــدلی 
خــاصی،  مـــوقعیت  بـه  مـــناسب  پاسـخ  دادن  و  آنهـا  احساسـات 
تعریـف می شـود )8(. همدلـی مفهومـی چندبعـدی و دارای ابعـاد 
کـه همدلـی عاطفـی  عاطفـی، اخالقـی، شـناختی و رفتـاری اسـت 
بـه توانایـی تجربـه و شناسـایی عواطـف دیگـران، دادن پاسـخ های 
ارتبـاط  برقـراری یـک  آنهـا و  برابـر حالت هـای عاطفـی  هیجانـی در 
عاطفـی اشـاره دارد )9(. یکـی دیگـر از عوامـل مرتبـط بـا سـازگاری 
خـانوادگـــی  ارتبـاط   .)10( اســت  خانوادگـی4  ارتبـاط  اجــتمــاعـــی، 
خواسـته ها  نیازهـا،  تـا  می سـازد  قـادر  را  خانـواده  افـراد  مـــناسب، 
و عالیـق خـود را بـا هـم در میـان بگذارنـد، عالقـه و محبـت خـود 
مشـکالت  حـل  عهـده ی  از  و  نماینـد  ابـراز  یکدیگـر  بـه  نسـبت  را 

چـــنین  امـکان  مـــناسب  خـــانوادگی  ارتبـاط  فـــقدان  امـا  بـرآیــند، 
عملکـردی را از اعضـای خانـواده سـلب می کنـد )11(. خانواده هـا 
بـا روش هـای تربیتـی و تعامـالت متفـاوت بـر زندگـی آینـده فرزنـدان 
خـود تأثیـر می گذارنـد. زیـرا فرزنـدان بیشـتِر زمـان خـود را در خانـه 
از  خانـواده  اعضـای  میـان  ارتباطـات  دلیـل  بـه   و  می کننـد  سـپری 
الگــــو،  دو  خــانوادگی  ارتبـاط  در   .)10( می پذیرنـد  تأثیـــر  یکـــدیگـــر 
همنوایـی  ارتباطـی  الگـوی  و  گفت وشـنود  ارتباطـی  الگـوی  شـامل 
میـزان فشـاری  ارتباطـی همنوایـی،  الگـوی  از  منظـور  دارد.  وجـود 
کـه خانـواده بـر اعضـای خـود بـرای هم رأیـی و یکسان سـازی  اسـت 
ارتبـاط  الگـو  ایـن  در  می کنـد.  وارد  باورهـا  و  ارزش هـا  گرایش هـا، 
میـان نسـل ها بـر حرف شـنوی از بزرگسـاالن اسـتوار اسـت. الگـوی 
کـه اعضـای خانـواده  گفت وشـنود بـه فضایـی اشـاره دارد  ارتباطـی 
و  بـاز  به طـور  مباحـث  در  مشـارکت  و  خودانگیختـه  تعامـالت  بـه 
آزاد در مـورد طیـف وسـیعی از موضوعـات و ابـراز ایده هـای جدیـد 
بـا سـازگاری  از عوامـل مرتبـط  یکـی دیگـر  تشـویق می شـوند )12(. 
اجتماعـی، مهارت هـای ارتباطـی5 اسـت )13(. مهارت هـای ارتباطـی 
در  می تواننـد  آنهـا  به واسـطه   افـراد  کـه  هسـتند  مهارت هایـی 
افـراد  کـه  فرآینـدی  یعنـی  نماینـد.  شـرکت  بین فـردی  تعامـالت 
طریـق  از  را  خـود  احساسـات  و  افـکار  اطالعـات،  آن،  اسـاس  بـر 
می گذارنـد  ک  اشـترا بـه  دیگـران  بـا  غیرکالمـی  و  کالمـی  مبادلـه ی 
کالمـی،  مــهارت های  شامــل  مــهم  ارتباطـی  مـــهارت  ســـه   .)14(
کالمـی یعنـی مهـارت در انتقـال  شـنود و بازخـورد اسـت. مهـارت 
که شـخص پیـام را به  کارآمـد بـه دیگـران به  نوعی  پیـام بـه  صـورت 
 درسـتی و مطابق با خواسـته و هدف فرسـتنده ی پیام، رمزگشـایی 
بـه  کـه  گـوش دادن فعـال اسـت  کنـد. مهـارت شـنود همـان هنـر 
کالمـی به طـور فعـال  تعبیـر و تفسـیر پیام هـای  کشـف رمـز،  فرآینـد 
و  کالمـی  کنش هـای  وا یعنـی  بازخـورد  مهـارت  می شـود.  اطـالق 
ارتبـاط  می دهـد.  پیـام  فرسـتنده   برابـر  در  شـنونده  کـه  غیرکالمـی 
بـا دیگـران  کـه  هـر شـخص هنگامـی  و  اسـت  فرآینـدی، دوجانبـه 
کـه طـرف مقابـل منظورش  ارتبـاط برقـرار می کنـد بایـد مطمئـن شـود 
دیگـران  از  کـه  بازخـوردی  طریـق  از  کار  ایـن  کـه  شـده  متوجـه  را 

.)15( می شـود  مشـخص  می کنـد،  دریافـت 
ارتبـاط  عاطفـی،  همدلـی  رابطـه ی  دربـاره   پژوهش هـا  نتایـج    
خانوادگـی و مهارت هـای ارتباطـی والدیـن بـا سـازگاری اجتماعـی، 
متناقـض اسـت. بـرای مثال، نتایـج پژوهش نگلـه6 و آناند7 )2012( 

1. Blindness
2. Social adjustment
3. Emotiional empathy
4. Family relationship

5. Communication skills
6. Nagle 
7. Anand 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 10

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2199-fa.html


نقش همدلی عاطفی، ارتباط خانوادگی و مهارت های ارتباطی والدین در سازگاری اجتماعی نابینایان

43 سال بیـست و یکم، شـماره 3ـ ــ  پـیاپی 163

۱مـــــــــرداد و شــــــــهـــــریــور ۴ ۰ ۰

میـزان  شـناختی(  و  )عاطفـی  همدلـی  افزایـش  بـا  کـه  داد  نشـان 
در  معنـاداری  نقـش  همدلـی  آن،  بـر  عـالوه  و  افزایـش  سـازگاری 
ضمـن   )2004( والکـو2  و  لبـی1   .)7( داشـت  سـازگاری  پیش بینـی 
میـزان  همدلـی  افزایـش  بـا  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  پژوهشـی 
افزایـش می یابـد )16(.  سـازگاری روان شـناختی به طـور معنـاداری 
کـه  کردنـد  گـزارش   )2017( همـکاران  و  کیـم3  دیگـر  پژوهشـی  در 
رابـطــه ی  کـودکان  ســازگــاری  بـا  والد-کـودک  ارتباطـی  الگـــوهای 
کوئرنر5 )2008( ضـمـــن پژوهشـی  مــعناداری داشـت )10(. رویتر4 و 
و  گــفـت وشـــنود  ارتباطـی  الگوهـای  کـه  رســیــدند  نتیجـه  ایـــن  بـه 
همـــنوایی بـر سـازگاری نوجوانـان تأثیـر منفـی و معنـاداری داشـتند 
کـه آمـوزش  کـرد  گـزارش  )17(. در پژوهـــشی دیگـر آیـدا 6 )2016( 
سـازگاری  مهـارت  بهبـود  در  مؤثـری  نقـش  ارتباطـی  مـــهارت های 
داشـت )13(. ســیـهـــان7 )2006( ضمـن پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه 
کـه بـا افزایـش مهارت هـای ارتباطی سـطح سـازگاری افزایش  رسـید 
می یابد )18(. همچنین نتایج پژوهش برزگربفرویی )1394( نشان 
کـه هــمدلی تأثیـر معنـاداری بـر افزایـش سـازگاری اجتماعـی و  داد 
کاهـش پرخاشـگری داشـت )19(. بشـارت، خدابخـش، فراهانـی 
کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  پژوهشـی  ضمـن   )1390( رضـازاده  و 
معنـاداری  و  مثبـت  تأثیـر  بین شـخصی  روابـط  کیفیـت  بـر  همدلـی 
برجعلـی  و  سـهرابی  غالمپـور،  دیگـر  پژوهـــشی  در   .)20( داشـت 
کـه الگوهـای ارتباطـی والدیـن بـا سـازگاری  کردنـد  گـزارش   )1393(
کـودکان پیش دبسـتانی رابطـه  معنـاداری داشـتند )21(.  اجتماعـی 
کلیبـر )1396( ضمـن پژوهشـی بـه  بهـادری خسروشـاهی و حبیبـی 
کـه آمـوزش مهارت هـای ارتباطـی بـر سـازگاری  ایـن نتیجـه رسـیدند 
تأثیـر مثبتـی داشـت )22(. در پژوهشـی دیگـر عبـدی و درخشـانی 
گفت وشـنود با سـازگاری  کـه الگـوی ارتباط  کردنـد  گـزارش   )1395(
بـا  همنوایـی  ارتبـاط  الگـوی  و  معنـادار  و  منفـی  رابطـه   اجتماعـی 
سـازگاری اجتماعـی رابطـه ی منفـی و غیرمعنـاداری داشـت )23(. 
 )1397( شـگفتی  سـهرابی  و  نمـازی  پژوهـش  نتایـج  مقابـل،  در 
گفت وشـنود و همنوایی  کـه الگوهـای ارتبـاط خانوادگی  نشـان داد 

رابطـه ی معنـاداری نداشـتند )24(. بـا سـازگاری اجتماعـی 
اجـتمـاعــی  و  روانـــی  اقــتـــصادی،  هـــزینه های  بینایـی  آســـیب 
قابـل توجهـی در سراسـر جهـان بـه جوامـع بشـری تحمیـل می کنـد 
کـه  دارنـد  بینایـی  مشـکل  جهـان  در  نفـر  میلیـون   285 حـدود  و 
نابینـا  نفـر  میلیـون   37 و  کم بینـا  نفـر  میلیـون   246 تعـداد  ایـن  از 

تـا 5/6  کم بینایـی به ترتیـب بیـن 0/3  نابینایـی و  هسـتند. شـیوع 
گـزارش شـده اسـت  درصـد و 1/1 تـا 3 درصـد در مناطـق مختلـف 
نابینایـان  اجتماعـی  سـازگاری  دربـاره  یک سـو  از  همچنیـن   .)25(
بـا  پژوهشـی  دیگـر  سـوی  از  و  شـده  انجـام  اندکـی  پژوهش هـای 
هـدف پیش بینـی سـازگاری اجتماعـی نابینایـان بـر اسـاس همدلـی 
والدیـن  ارتباطـی  مهارت هـای  و  خانوادگـی  ارتبـاط  عاطفـی، 
بـه مقایسـه ی ویژگی هـای  کثـر پژوهش هـا  ا و  انجـام نشـده اسـت 
گاهـی نتایـج  روان شـناختی نابینایـان بـا افـراد عـادی پرداخته انـد و 
در  نابینایـان  اینکـه،  دیگـر  نکتـه  می باشـند.  متناقـض  پژوهش هـا 
زندگـی مشـکالت فراوانـی دارنـد و عـالوه بـر آن بـرای حضـور مؤثـر 
در جامعـه بایـد از سـازگاری اجتماعـی مطلوبی نیز برخوردار باشـند. 
بـه همیـن دلیـل، ابتـدا بایـد عوامـل مؤثـر بـر سـازگاری اجتماعی آنان 
را شناسـایی و سـپس بـا اسـتفاده از آنهـا برنامه هایـی جهـت ارتقـاء 
کـرد. بنابرایـن بـا توجـه بـه  سـازگاری اجتماعـی آنهـا طراحـی و اجـرا 
شـده  ایجـاد  اجتماعـی  و  روانـی  اقتصـادی،  بـار  نابینایـی،  شـیوع 
لـزوم  گاه متناقـض و  توسـط نابینایـی، پیشـینه  پژوهشـی انـدک و 
شناسـایی عوامـل مؤثـر در سـازگاری اجتماعـی نابینایـان، پژوهـش 
حاضـر بـا هـدف بررسـی نقـش همدلـی عاطفـی، ارتبـاط خانوادگـی 
نابینایـان  اجتماعـی  سـازگاری  در  والدیـن  ارتباطـی  مهارت هـای  و 

انجـام شـد.

روش

جامعـه  بـود.  همبسـتگی  نـوع  از  مقطعـی  حاضـر  مطالعـه    
شهرسـتان  نابینایـان  انجمـن  عضـو  نابینـای  افـراد  همـه  پژوهـش 
بـه  کـه همگـی  نفـر بودنـد  تعـداد 257  بـه  ارومیـه در سـال 1397 
 عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند. معیارهـای ورود بـه مطالعـه، شـامل 
کمتـر از یـک دهـم باشـد(، عضـو  نابینـا بـودن )تیزبینـی چشـم برتـر 
داروهـای  مصـرف  عـدم  و  بـودن  ارومیـه  شـهر  نابینایـان  انجمـن 
روان پزشـکی بـود. معیارهـای خـروج از مطالعـه شـامل، انصـراف از 
کـه  گویه هـای پرسشـنامه  ادامـه همـکاری و عـدم پاسـخگویی بـه 
بـه صـورت نرم افـزار صوتـی تبدیـل شـده بودنـد، بـود. پـس از بیـان 
رعایـت نـکات اخالقـی از جملـه اصـل رازداری، محرمانـه  مانـدن 
غیـره،  و  کلـی  صـورت  بـه  داده هـا  تحلیـل  شـخصی،  اطالعـات 

دادنـد. پاسـخ  زیـر  پرسشـنامه های  بـه  آزمودنی هـا 

1. Labay
2. Walco
3. Keim
4. Rueter

5. Koerner
6. Aida
7. Ceyhan
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پرسشـنامه همدلـی عاطفـی۱ : ایـن پرسشـنامه توسـط دیویـس2 
از  بـا اسـتفاده  گویـه اسـت و  کـه دارای 21  )1983( طـــراحی شــد 
مــقیاس 5 درجه ای لیکرت )1=کاماًل مخالفم تا 5=کاماًل موافقم( 
نمـره ی  مجمـوع  طریـق  از  پرسشنامــه  نمـره  می شـود.  نمره گـذاری 
11، 12، 14 و 15  بـه  دسـت می آیـد )گویه هـای 2، 4، 10،  گــویه ها 
بـه  صـورت معکـوس نمره گـذاری می شـوند(، لـذا دامنـه ی نمـرات 
بیـن 105-21 اسـت و نمـره باالتـر بـه معنـای همدلـی عاطفـی بیشـتر 
پایایـی آن  تأییـد و  بـا روش تحلیـل عاملـی  ابـزار  می باشـد. روایـی 
گـی  کرونبـاخ 0/85 محاسـبه شـد )بـه نقـل از میورا بـا روش آلفـای 
 )1396( سـلیمانی  و  محمـودی  همچنیـن   .)2016 همـکاران،  و 
کردنـد )26(.  گـزارش  کرونبـاخ 0/75  پایایـی ابـزار را بـا روش آلفـای 
کرونباخ  در پژوهـش حاضـر، پایایـی همدلـی عاطفی با روش آلفای 

0/78 بـه  دسـت آمـد.

کوئرنـر  پرسشـنامـــه ارتبـاط خانوادگـی۳: ایـن پرسشـنامه توسـط 
ُبعـد  گویـه و 2  کـه دارای 26  و فیتزپاتریـک4 )2002( طراحـی شـد 
گویه هـا  کـه  گویـه( اسـت  گویـه( و همنوایـی )11  گفت وشـنود )15 
تـا  مخالفـم  )0=کامـاًل  لیکـرت  درجـه ای   5 مقیـاس  از  اسـتفاده  بـا 
4=کامـاًل موافقـم( نمره گـذاری می شـود. نمـره پرسشـنامه از طریـق 
نمـرات  لـذا دامنـه ی  بـه  دسـت می آیـد،  گویه هـا  نمـره ی  مجمـوع 
گفت وشـنود بیـن 60-0 و ُبعـد همنوایـی بیـن 44-0 اسـت و  ُبعـد 
گفت وشـنود  نمـره باالتـر بـه  معنـای بیشـتر داشـتن الگـوی ارتباطـی 
سـازه  روایـی   )2002( فیتزپاتریـک  و  کوئرنـر  یـا همنوایـی می باشـد. 
گفت وشـنود  بـا روش تحلیـل عاملـی تأییـد و پایایـی ابعـاد  ابـزار را 
 0/92 و   0/89 بـه  ترتیـب  کرونبـاخ  آلفـای  روش  بـا  را  همنوایـی  و 
کردنـد)27(. همچنیـن نمازی و سـهرابی شـگفتی )1397(  گـزارش 
کرونبـاخ  آلفـای  بـا روش  را  گفت وشـنود و همنوایـی  ابعـاد  پایایـی 
کردنـد)24(. در پژوهـش حاضـر  گـزارش  بـه  ترتیـب 0/87 و 0/81 
کرونبـاخ بـه  گفت وشـنود و همنوایـی بـا روش آلفـای  پایایـی ابعـاد 

 ترتیـب 0/78 و 0/82 بـه  دسـت آمـد.

توســــط  پرسشنامـــه  ایـن  ارتباطـی۵:  مهارت هـای  پرسشـنامه 
ُبـعــــد   3 و  گـویـــه   18 دارای  کـه  شــــد  طــراحـــی   )1990( بارتـــون6 
گویـه( اسـت  ُبعـد 6  بازخـورد )هـر  کالمـی، شـنود و  مـــهارت های 
کـه بـا اسـتفاده از مقیـاس 5 درجـه ای لیکـرت )1=کامـاًل مخالفـم تـا 
5=کامـاًل موافقـم( نمره گـذاری می شـود. نمـره پرسشـنامه از طریـق 

نمـرات  لـذا دامنـه ی  بـه  دسـت می آیـد،  گویه هـا  نمـره ی  مجمـوع 
هـر ُبعـد بیـن 30-6 اسـت و نمـره باالتـر بـه  معنـای بیشـتر داشـتن 
کالمـی، شـنود یـا بازخـورد می باشـد. روایـی  مهارت هـای ارتباطـی 
بـا  بـا نظـر متخصصـان و روایـی سـازه آن  ابـزار  صـوری و محتوایـی 
ارتباطـی  مهارت هـای  ابعـاد  پایایـی  و  تأییـد  عاملـی  تحلیـل  روش 
بـه  ترتیـب  کرونبـاخ  آلفـای  روش  بـا  را  بازخـورد  یـا  شـنود  کالمـی، 
کالرمیتا و همکاران،  0/85، 0/89 و 0/81 محاسبه شد )به نقل از 
2016(. همچنیـن صفـوی، قاسـمی پنچـاه، فشـارکی و پوربندبنـی 
)1395( روایـی محتوایـی پرسشـنامه را بـا نظـر متخصصـان تأییـد و 
کالمـی، شـنود یـا بازخـورد را بـا  پایایـی ابعـاد مهارت هـای ارتباطـی 
گـزارش  کرونبـاخ به ترتیـب 0/715، 0/705 و 0/700  روش آلفـای 
و  شـنود  کالمـی،  ابعـاد  پایایـی  حاضـر  پژوهـش  در   .)28( کردنـد 
کرونبـاخ به ترتیـب 0/70، 0/79 و 0/75  بـا روش آلفـای  بازخـورد 

بـه  دسـت آمـد.

پرســـشــنامــــه ســـازگــاری اجـتمــاعی۷: ایـن پرسشـنامه توسـط 
گــویـــه و  کـه دارای 60  ســـینـهــا و سـینگ8 )1993( طــــراحی شــــــد 
گویه(  3 ُبعـد سـازگاری اجتماعـی، هیجانـی و تحصیلی )هـر ُبعد 20 
اسـتفاده  اجتماعـی  سـازگاری  ُبعـد  از  پژوهـش  ایـن  در  کـه  اسـت 
گویه هـا بـه  صـورت بلـی و خیـر، نمره گـذاری می شـوند و نمـره  شـد. 
گویه هـا بـه  دسـت می آید، لذا  پرسشـنامه از طریـق مجمـوع نمـره ی 
دامنـه ی نمـرات سـازگاری اجتماعـی بیـن 20-0 اسـت و نمـره باالتـر 
کمتـر می باشـد. روایـی ابـزار بـا روش  بـه  معنـای سـازگاری اجتماعـی 
تحلیـل عاملـی تأییـد و پایایـی سـازگاری اجتماعـی بـا روش آلفـای 
)بـه  شـد  محاسـبه   0/90 و   0/93 بـه  ترتیـب  بازآزمایـی  و  کرونبـاخ 
نقـل از تـان و همـکاران، 2018(. همچنیـن خوش کنـش، اسـدی، 
کشـاورز افشـار )1389( پایایـی ابـزار را بـا روش آلفای  شـیرعلی پور و 
پایایـی  حاضـر  پژوهـش  در   .)29( کردنـد  گـزارش   0/83 کرونبـاخ 
کرونبـاخ 0/85 بـه  دسـت آمـد. سـازگاری اجتماعـی بـا روش آلفـای 

داده هـا بـا روش هـای ضرایـب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون 
کمـک نرم افزار SPSS نسـخه 23 در  چندگانـه بـا مـدل همزمـان به 

سـطح P > 0/05 تحلیـل شـدند.

اســــالمی  آزاد  دانشـگاه  توســــط  اخــــالقی  نـکــات  رعـــایــت 
کـد IR.IAU.URMIA.REC.1397.40 تأییـــد  واحـــــد ارومـــــیه بـا 

شــــــــد.

1. Emotional empathy questionnaire
2. Davis
3. Family relationship questionnaire
4. Koerner and Fitzpatrick

5. Communication skills questionnaire
6. Barton
7. Social adjustment questionnaire
8. Sinha & Singh
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۱مـــــــــرداد و شــــــــهـــــریــور ۴ ۰ ۰

یافـتـه ها

در ایـن پژوهـش، 257 فـرد نابینـا شرکـــت داشـــتند؛ به طـوری 
بودنـد.  نفـر زن )36/58%(  و 94  مــرد )63/62%(  نفـر  کـه 163 
نفـر   23 21-18 سـال )11/28%(،  نفـر   29 نظـر سـنی  از  هـــمچنین 

 )19/46%( ســـال   26-29 نـفـــــر   50  ،)8/95%( ســـال   22-25
ســـال   34-34 نفـر   80 و   )29/18%( ســال   30-33 نفـــر   75 و 
مـــیانگین،  توصــیفی  شاخــص هـــای  نتایـج  داشــــتند.   )31/13%(
کشـیدگی  کجی و  کمتریـن مقـدار، بیشـترین مقدار،  انحـراف معیـار، 

ارائـه شـد.  1 نابینایـان در جـدول  پژوهـش در  متغیرهـای 

)n=257( شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش در نابینایان )جدول 1

کشیدگیکجیبیشترین مقدارکمترین مقدارانحراف معیارمیانگینمتغیرها

0/391-0/124-63/2187/8844281همدلی عاطفی

گفت وشنود 0/6440/339-40/1557/0031654الگوی ارتباط 

0/7240/528-30/3467/243644الگوی ارتباط همنوایی

کالمی 0/451-0/134-19/7934/2261030مهارت ارتباطی 

0/243-0/089-18/9573/565928مهارت ارتباطی شنود

0/0030/411-18/6302/982827مهارت ارتباطی بازخورد

0/0130/685-56/2998/7622785سازگاری اجتماعی

در جـدول 1، شـاخص های توصیفـی متغیرهـای پژوهـش قابـل 
فـرض  کشـیدگی  و  کجـی  مقـدار  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  مشـاهده 
در  کشـیدگی  و  کجـی  مقـدار  گـر  ا چـون  شـد.  تأییـد  بـودن  نرمـال 
عامـل  مقـدار  همچنیـن  می شـود.  تأییـد  باشـد،   -1 تـا   +1 دامنـه 
تـا   1/000 دامنـه  در  پیش بیـن  متغیرهـای  بـرای  واریانـس  تـورم 
لـذا فـرض هم خطـی  کـه از 10 فاصلـه زیـادی دارد،  1/913 اسـت 

بـودن چندگانـه رد می شـود. عـالوه بـر آن مقـدار دوربین-واتسـون 
کـه در دامـــنه 2/5-1/5 قـرار  ک 1/571 اســـت  بـرای مـتـغـیــر مـال
دارد، لـذا فـرض همبسـتگی باقـی مــانده ها نیـز رد می شـود. نتایـج 
ضرایـب همبسـتگی پیرسـون همدلـی عاطفـی، ارتبـاط خانوادگـی و 
بـا سـازگاری اجتماعـی نابینایـان در  مهارت هـای ارتباطـی والدیـن 

جـدول 2 ارائـه شـد.

عاطـــفی،  هــمدلی  پیرســون  هـــمبستگی  ضــرایب  نتایج   )2 جدول 
ارتباط خانوادگی و مـهارت های ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی 

نابیــــنایان

متغیرهای پیش بین
ک / متغیر مال

گاری ساز
اجتماعی

سطح
معنی داری

0/3480/001-همدلی عاطفی
گفت وشنود 0/4380/001-الگوی ارتباط 

0/4090/001-الگوی ارتباط همنوایی
کالمی 0/3170/001-مهارت ارتباطی 
0/3360/001-مهارت ارتباطی شنود

0/3270/001-مهارت ارتباطی بازخورد

طبق نتایج جدول2، با افزایش نمره همدلی عاطفی، الگوهای 
گفت وشنود و همنوایی و مهارت های ارتباطی  ارتباطی خانوادگی 
کالمی، شنود و بازخورد میزان سازگاری اجتماعی نابینایان به طور 
کاهش می یابد. با توجه به اینکه در پرسشنامه سازگاری  معناداری 
است،  پایین تر  اجتماعی  سازگاری  به  معنای  باالتر  نمره  اجتماعی 
ارتباطی خانوادگی  الگوهای  افزایش میزان همدلی عاطفی،  با  لذا 
کالمی، شــنود  ارتباطی  مــهـارت های  و  هـمــنوایی  و  گفت وشنود 
و بازخورد مــیزان ســازگـاری اجــتمــاعی نابیــنایان افــزایش می یابــد 
کاهــش  کاهــش آنها مــیزان سـازگـاری اجتماعی آنان  و بالعــکس با 
می یابد )P< 0/05(. نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای 
بررسی نقــش هــمدلی عاطــفی، ارتباط خانـوادگــی و مــهارت هــای 

ارتباطی در سازگاری اجتماعی نابینایان در جدول 3 ارائه شد.
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طبـق نتایـج جـدول 3، متغیرهـای همدلـی عاطفـی، الگوهـای 
مهارت هـای  و  همنوایـی  و  گفت وشـنود  خانوادگـی  ارتباطـی 
کالمـی، شـنود و بازخـورد نقـش معنـاداری در پیش بینـی  ارتباطـی 
سـازگاری اجتماعـی نابینایـان دارنـد و بـه  طـور معنـاداری توانسـتند 
40/5 درصد از تغییرات سـازگاری اجتماعی نابینایان را پیش بینی 
کننـد. بـا توجـه بـه مقـدار بتـا، همـه متغیرها اثـر منفی و معنـاداری در 

.)P<0/05( دارنـد نابینایـان  اجتماعـی  پیش بینـی سـازگاری 

نتیجه گیری و  بحث 

پژوهش هـای  و  فراوانـی دارنـد  زندگـی مشـکالت  نابینایـان در 
اندکـی بـا هدف ارائـه برنامه هایی جهت ارتقاء سـازگاری اجتماعی 
هـدف  بـا  حاضـر  پژوهـش  نتیجـه،  در  اسـت.  شـده  انجـام  آنـان 
و مهارت هـای  ارتبـاط خانوادگـی  نقـش همدلـی عاطفـی،  بررسـی 

نابینایـان انجـام شـد. ارتباطـی والدیـن در سـازگاری اجتماعـی 
کـه بـا افـــزایش هـــمدلی عاطــفی مـیـــزان  یافــــته ها نشــــان داد 
بـا  یافـــته  ایـن  می یابـد.  افـزایـــش  نابیـــنایان  اجتماعـی  ســازگـــاری 
یافـــته پژوهــش های نگلـی و انانـد )2012(، لبـی و والکـو )2004(، 
بـود.  برزگربفرویـی )1394( و بشـارت و همـکاران )1390( همسـو 
بـرای مــثال، نگلـی و انانـد )2012( ضمـن پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه 
کـه بـا افـــزایش هــمدلی عاطفـی میـزان سـازگاری افزایـش  رســـیدند 
کـرد  گـزارش  مــی یابد )7(. در پژوهشـی دیگـر برزگربفرویـی )1394( 
کـه همدلـی تأثیـر معنـاداری بـر افزایـش سـازگاری اجتماعـی داشـت 
کلهرنیـا  )19(. در تبییـن ایـن یافتـه بـر مبنـای نظـر امیرپـور، زکی یـی و 
که هـــمدلی عاطفی سـازه ای اسـت  گفت  گــلکار )1394( مــی توان 
پاسـخی  عنـوان  بـه   را  همدلـی   .)30( دارد  ارتبـاط  هـــیجان  بـا  کـه 
کـه از درک حالـت هیجانـی فـرد نشـأت  هیجانـی تعریـف می کـــنند 

می گیـرد و بـا آنچـه فـرد احسـاس می کنـد، مشـابه اسـت. بـا توجـه 
بـه اینکـه همدلـی عاطفـی بـا درک هیجانـات و تشـخیص هیجـان 
قابـل  اجتماعـی  سـازگاری  بـا  همدلـی  رابطـه ی  لـذا  دارد،  ارتبـاط 
و  خـود  احسـاس  و  هیجـان  مـــی توانند  کـه  افـرادی  اسـت.  درک 
همدلـی  او  بـا  می تواننـد  بهتـر  کننـد،  درک  و  شناسـایی  را  دیگـران 
وضعیـت  در  اجتماعـی  سـازگاری  لحـاظ  از  آنـان  بنابرایـن،  کننـد. 

دارنـد. قـرار  مطلوب تـری 

ارتبـاط  الگـــوی  افـــزایش  بـا  کـه  نشـــان داد  یافـتــه ها  همچنیـن 
گــفـت وشـــنود و هـــمنوایی میـزان سـازگاری اجتماعـی  خـــانوادگی 
کیـم  نابینایـان افـــزایش می یابـد. ایـن یافـــته بـا یافتـه پژوهش هـای 
کوئرنـر )2008( و غالمپـور و همـکاران  و همـکاران )2017(، رویتـر و 
درخشـانی  و  عبـدی  پژوهش هـای  یافتـه  بـا  و  همسـو   )1393(
مثـال،  بـرای  بـود.  نمـازی و سـهرابی شـگفتی )1397(  و   )1395(
کیـم و همـکاران )2017( ضمـن پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
کـه بـا افزایـش الگوهـای ارتباطـی میـزان سـازگاری افزایـش می یابـد 
کـه  کردنـد  گـزارش  کوئرنـر )2008(  )10(. در پژوهشـی دیگـر رویتـر و 
گفت وشـنود و همنوایـی بـر سـازگاری نوجوانـان  الگوهـای ارتباطـی 
همـکاران  و  غالمپـور  همچنیـن  داشـتند.  معنـاداری  و  منفـی  تأثیـر 
کـه الگوهـای  )1393( ضمــن پژوهـــشی بـه ایـــن نتیـــجه رســیدند 
بـا سـازگاری اجتماعـی رابطـه معنـاداری داشـتند  ارتباطـی والدیـن 
)21(. بـر خـالف پژوهش هـای قبلـی عبـدی و درخشـانی )1395( 
گفت وشنود با سازگاری اجتماعی  که الگوی ارتباط  کــردند  گزارش 
بـا  همنوایـی  ارتبـاط  الگـوی  امـا  داشـت،  معنـادار  و  منفـی  رابطـه 
ســازگــاری اجتمـــاعی رابطــه معنـاداری نداشـت )23(. هــمچنین 
کـه  نتایـج پژوهـش نمـازی و سـهرابی شـگفتی )1397( نشــان داد 
گفت وشـــنود و همنوایـی بـا سـازگاری  الــگــوهای ارتبـاط خانوادگـی 

جدول 3( نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای بررسی نقش همدلی عاطفی، ارتباط خانوادگی و مهارت های ارتباطی در سازگاری 
اجتماعی نابینایان

سطح dfتغییرات RR2Fمتغیرهای پیش بین
سطح Betaمعنی داری

معنی داری

0/1510/001-همدلی عاطفی
گفت وشنود 0/3490/005-الگوی ارتباط 

0/3210/001-6الگوی ارتباط همنوایی
کالمی 0/1260/007-0/6370/4053/5532490/001مهارت ارتباطی 
0/1620/001-مهارت ارتباطی شنود

0/2030/001-مهارت ارتباطی بازخورد
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اجتماعی رابطه معناداری نداشـتند )24(. دلیل احتمالی ناهمسـویی 
نتایـج پژوهــش هـــای عـــبدی و درخـشـــانی  بـا  نتایـج پژوهــــش ها 
)1395( و نمــــازی و ســهـــرابی شگـــفتی )1397( متفـاوت بـودن 
برخـالف سـایر  آنهـا  پژوهش هـای  زیـرا  اسـت.  پژوهـــشی  جامـــعه 
که نوجوان محسـوب  پژوهش ها بر روی دانش آموزان دبیرسـتانی 
می شـوند، انجـام شـده اسـت. نوجوانـان بـه  دلیـل شـرایط خـاص 
 رفتارهـای دوسـتان خـود 

ً
سـنی و قـرار داشـتن در سـن بلـوغ معمـوال

را  آنهـا  و  نمی کننـد  تأییـد  را  والدیـن  رفتارهـای  و  تأییـد می کننـد  را 
در سـنین  دلیـل،  بـه همیـن  قبـل می داننـد.  نسـل های  بـه  مربـوط 
سـنین  بـا  خانـواده  ارتباطـی  الگوهـای  از  افـراد  برداشـت  نوجوانـی 
وجـود  تناقـض  پژوهش هـا  نتایـج  بیـن  و  اسـت  متفـاوت  دیگـر 
کوئرنـر )2008(  دارد. در تبییـن ایـن یافته هـا بـر مبنـای نظـر رویتـر و 
کـه  شـیوه هایی  و  خانـواده  در  ارتبـاط  نحـوه  کـه  گفـت  می تـوان 
اعضـای خانـواده افـکار و احساسـات خـود را بیـان می کننـد، یکـی 
اعضـای  روان شـناختی  سـالمت  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  مهمتریـن  از 
گـر نحـوه ارتبـاط افـراد در خانـواده مناسـب  خانـواده اسـت. حـال ا
کاهـش  افزایـش سـالمت روان شـناختی و  امـر باعـث  ایـن  باشـد، 
گـر نحـوه ارتبـاط افـراد در خانـواده  ناسـازگاری می شـود، در مقابـل ا
کاهـش سـالمت روان شـناختی و  مناسـب نباشـد، ایـن امـر باعـث 
الگـوی  دارای  افـراد  کـه  آنجایـی  از  می شـود.  ناسـازگاری  افزایـش 
گــفــت وشــنود دیـــدگـاه هـــا، ارزش هـا و عـــقــاید خـــود را بـا  ارتبـاط 
یکدیگـر در میـان می گذارنـد، نـگاه مثبت تـری بـه ارتباطـات دارنـد 
ارتباطـات اجتماعـی تفسـیرهای ذهنـی مثبـت می سـازند. در  از  و 
گفت وشـنود به راحتـی مسـائل  نتیجـه افـراد دارای الگـوی ارتباطـی 
کمـک  بـا  بـا هـم در میـان می گذارنـد و  و مـــشکالت بین فـردی را 
کـه ایـن عوامل سـبب  یکدیگـر بهتریـن راهـکار را بـرای آنهـا می یابنـد 
کـه در  افزایـش سـازگاری اجتماعـی می شـوند. همچنیـن از آنجایـی 
الگـوی ارتبـاط همنوایـی افـراد تـالش می کننـد مرزهـا و خطـوط بیـن 
کننـد، ترجیح می دهند روابط همسـاز و  والدیـن و فرزنـدان را حفـظ 
همنوایـی بـا یکدیگـر داشـته باشـند و والدیـن چنیـن خانواده هایـی 
که فرزندان باید از تعارض و مقابله با جمع اجتناب  کید می کنند  تأ
کننـد، در بحث هـا تسـلیم آنها شـوند و به بزرگ ترهـا احترام بگذارند 
تـا از ایـن طریـق جلـوی مسـائل و مشـکالت بین فـردی را بگیرنـد. 
کـه افـراد در خانـواده ی خـود چنیـن رفتارهایـی  بنابرایـن هنگامـی 
کــــنند، ســعـــی می کننـد در هنـگام وقـوع  بگـــیرند و درونـی  یـاد  را 
کـه ایـن امـر سـبب می شـود  کننـد  مـــشکالت، از بزرگ ترهـا اطاعـت 
کـه مشـکالت حـل نشـده باقـی بماننـد، امـا در ظاهـر رفتارهایـی را 

کـی از سـازگاری اجتماعـی باالسـت. در نتیجـه  کـه حا نشـان دهنـد 
گفت وشـنود و همنوایی  بـا افزایـش هـر دو الگـوی ارتباط خانوادگی 

میـزان سـازگاری اجتماعـی نابینایـان افزایـش می یابـد.
افزایـش مهارت هـای  بـا  کـه  یافته هـا نشـان داد  بـر آن،  عـالوه 
کالمی، شنود و بازخورد میزان سازگاری اجتماعی نابینایان  ارتباطی 
بـا یافتـه پژوهش هـای آیـدا )2016(،  افزایـش می یابـد. ایـن یافتـه 
کــلیبر )1396(  سـیـهـــان )2006(، بـهــادری خسروشــاهی و حــبیبی 
همسـو بـود. بـرای مثـال، سـیهان )2006( ضمـن پژوهشـی بـه ایـن 
کـه بـا افزایـش مهارت هـای ارتباطـی سـطح سـازگاری  نتیجـه رسـید 
افزایش می یابد. در پژوهشـی دیگر بهادری خسروشـاهی و حبیبی 
ارتباطـی  مهارت هـای  آمـوزش  کـه  کردنـد  گـزارش   )1396( کلــیبر 
بـر  یافــته ها  ایـن  تبییـن  تأثیـر مثبتـی داشـت )22(. در  بـر سـازگاری 
کـه  گفـت  می تـوان   )2016( قهـاری1  و  بابایـی  نقـدی  نظـر  مـــبنای 
کالمـی( مبتنـی بـر نظریـه  مهارت هـای ارتباطـی )بازخـورد، شـنود و 
فعـال  بـه  مسـتقیم  به طـور  هسـتند،  اجتماعـی  شـناختی  یادگیـری 
کارکردهـای اجرایـی از جملـه توجـه، حافظـه و غیـره منتهـی  شـدن 
رفتـاری  بـازداری  نظـام  کارکردهـا  ایـن  فعـال شـدن  بـا  و  می شـوند 
درگیـر  بـه  فـرد  تمایـل  مــوجب  تجــربه  ایــن   .)31( می افــتد  بـه کــار 
شـدن بـا فعالیت هـای اجتماعـی می شــود. همچنیـن مهارت هـای 
کـه افـراد طـی  ارتباطـی بـه منزلـه ی آن دسـته از مهارت هایـی اسـت 
مبادلـه ی  از طریـق  را  و احساسـات خـود  افـکــار  اطـــالعات،  آن، 
کــالمی و غیرکــالمی با یکدیگر در میان می گذارند و این مــهارت ها 
کـه  افـرادی  هسـتند.  میان فـردی  ارتباطـات  بـرای  مبنایـی  و  پایـه 
تمــریـــن  می گیرنـد،  یـاد  واقـــعی  به  طـور  را  ارتباطـــی  مـــهارت هـــای 
مـــی کــنند و شایسـتگی خـود را بـه کار می گــیرند، می تواننـد در ورود 
مثبـت  تعاملـی  باشـند،  موفـق  دوسـت یابی  و  همسـاالن  گـروه  بـه 
در روابـط خـود بـا همسـاالن داشـته باشـند و دامنـه ای از رفتارهـای 
مقبـول را از خـود نشـان دهنـد. در نتیجـه بـا افزایـش مهارت هـای 
کالمـی میـزان سـازگاری اجتماعـی افـراد  ارتباطـی بازخـورد، شـنود و 

بهبـود می یابـد. نابینـا 
کـه همدلی عاطفی، ارتبـاط خانوادگی  دیگـر یافته هـا نشـان داد 
پیش بینـی  در  معنـاداری  نقـش  والدیـن  ارتباطـی  مــهارت های  و 
توانمنـد  تبییـن  در  داشـتند.  نابینایـان  اجتماعـی  سـازگــاری 
مهارت هـای  و  خانوادگـی  ارتبـاط  عاطفـی،  هــــمدلی  بـودن 
نابینایـان  اجتماعـی  سـازگاری  پیش بینـی  در  والدیـن  ارتباطـی 
ارتبـاط خانوادگـی  الگوهـای  کـه همدلـی عاطفـی،  گفـت  می تـوان 
سـایر  بـا  روابـط  و  تجـارب  نتیجـه  در  ارتباطـی  مهارت هـای  و 

1. Naghdi Babaee & Ghahari
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کودکـی  اعضـای خانـواده و حتـی دوســتـــان و آشـنایان در دوران 
و  شـخصیتی  ویژگی هـای  بـر  و  می یابنـد  تـداوم  می شـوند،  ایجـاد 
عوامـل  ایـن  کـه  می گذارنـد  تأثیـر  بزرگسـالی  در  آنهـا  روان شـناختی 
کـه همدلـی عاطفـی، الگوهـای ارتبـاط خانوادگـی  باعـث می شـوند 
یـک  مثبـت  پیش بینـی  توانایـی  والدیـن  ارتباطـی  مهارت هـای  و 
مطلـوب  اجتماعـی  سـازگاری  مثـل  مثبـت  روان شـناختی  ویژگـی 
الگـوی  عاطفـی،  همدلـی  اینکـه  دیگـر  تبییـن  باشـند.  داشـته  را 
بسـیاری  بـا  والدیـن  ارتباطـی  مهارت هـای  و  خانوادگـی  ارتبـاط 
عـزت نفــس  افســـردگی،  اســـترس،  مثـل  منفـی  شاخــص های  از 
از شـاخص های مثبـت  بسـیاری  بـا  و  مـنــفی  رابطـه  غــیره  و  پاییـن 
رابطـه  امـــید، سرسـختی روان شـــناختی و غیـره  مـــانند شـادکامی، 
کـه متغیرهـای مذکـور بـا هـم بـرای  مثبـت دارنـد. بنابرایـن هنگامـی 
معادلـه  وارد  اجتماعـی(  )سـازگاری  مثبـت  متغیـر  یـک  پیش بینـی 
پیش بینـی  را  آن  معنـاداری  به طـور  مـــی توانند  شـــوند،  رگرســــیون 
کــنند. همچنیـن افـراد دارای ویژگی هایـی چـون همدلـی عاطفـی، 
ارتباطـی  مهارت هـای  و  همنوایـی  و  گفت وشـنود  ارتبـاط  الگـوی 
دارنـد،  کمتـری  مشـکالت  زندگـی  در  بازخـورد  و  شـنود  کالمـی، 
بـا  هسـتند،  شـادتر  زندگـی  در  می کننـد،  تجربـه  را  کمتـری  اسـترس 
هنگامـی  حتـی  می شـوند،  روبـه رو  کمتـری  مشـکالت  و  چالش هـا 
کمـک  کـه بـا مسـائل اسـترس زا مواجـه می شـوند بـه تنهایـی و یـا بـا 
دیگـران به خوبـی بـر آنهـا چیـره می شـوند و از راهبردهـای مقابلـه ای 
طریـق  از  عوامـل  ایـن  نهــایت  در  کـه  می کـــنند  اســـتفاده  ســــازگـــار 
کــیفیت زندگـی باعث ارتقای سـازگاری  افزایـش رضایـت از زندگـی و 

می شــــوند. اجــــتماعی 
کـه بـا افزایـش همدلـی عاطفی،  کلـی یافته هـا نشـان داد  به طـور 
الگـوی ارتبـاط خانوادگـی )گفت وشـنود و همنوایـی( و مهارت هـای 
اجتماعـی  سـازگاری  میـزان  بازخـورد(  و  شـنود  )کالمـی،  ارتباطـی 
نابینایـان به طـور مـــعناداری افـــزایش می یابـد و مــتغیرهای مذکـور 
توانسـتند 40/5 درصـد از تغییـرات سـازگاری اجتماعـی نابینایـان را 
کـی از اهمیـت و نقـش مؤثـر همدلی  کننـد. بنابرایـن نتایـج حا تبییـن 
در  والدیـن  ارتباطـی  مهارت هـای  و  خانوادگـی  ارتبـاط  عاطفـی، 
سازگاری اجتمـاعی نابینایان بود. در نتیجه برنامه ریزان و مسئوالن 
اجــتمـــاعی  ســازگــاری  بهـــبود  بـرای  می تواننـد  نابینایـان  انجمـــن 
اعضـای انجمـن برنامـــه هایی از طریـق افزایـش همدلـی عاطفـی، 
مـهارت هــای  و  گفت وشـنود(  )بویـژه  خــانوادگــی  ارتبـاط  الگــــوی 
کنند و با اجرای آن توسـط افراد متخصص و زبده  ارتباطی طراحی 
نابینایـان  اجتماعـی  سـازگاری  بهبـود  بـرای  را  شـرایط  کارآزمـوده  و 
درمانگـران  و  روان شناسـان  مشـاوران،  همچنیـن  نمــایند.  فــراهم 
مــی توانند بـرای بهبـود سـازگاری اجتماعـی نابینایان میـزان همدلی 

از  را  والدیـن  ارتباطـی  مهارت هـای  و  خانوادگـی  ارتبـاط  عـاطــفی، 
کارگاه هـای آموزشـی ارتقـا بخشـند. طریـق 

هر پژوهشی با محدودیت هایی مواجه است و از محدویت های 
خودگـزارش ده  ابزارهـای  از  اسـتفاده  بـه  می تـوان  حاضـر  پژوهـش 
گـــویه ها بـرای پاسـخدهی،  بـرای جـــمع آوری داده هـا، تعـــداد زیـاد 
کوچـک )نابینایـان عضـو انجمن نابینایان شـهر   

ً
حجـم نمونـه نسـبتا

کـرد.  اشـاره  تفکیـک جنسـیت  بـه  نتایـج  ارومیـه( و عـدم مقایسـه 
بـرای جمـع آوری داده هـا  پیشـنهاد می شـود در پژوهش هـای آتـی 
و  شـود  اسـتفاده  سـاختاریافته  یـا  نیمه سـاختاریافته  مصاحبـه  از 
گویه هـا زیـاد اسـت، آنهـا را بـه دو بخـش تقسـیم  کـه تعـداد  زمانـی 
بـه محـدود  توجـه  بـا  اجـرا شـود.  زمانـی منطقـی  یـک فاصلـه  بـا  و 
ارومیـه  شـهر  نابینایـان  انجمـن  عضـو  نابینایـان  بـه  جامعـه  شـدن 
برنامه هایـی  طراحـی  بـرای  و  شـود  احتیـاط  نتایـج  تعمیـم  در  بایـد 
کـه ایـن پژوهـش بـر روی نابینایـان سـایر  بـرای نابینایـان بهتـر اسـت 
شـهرها انجام و نتایج آن نیز با نتایج پژوهش حاضر مقایسـه شـود. 
کثـر  آخریـن پیشـنهاد بـا توجـه به وجـود تفاوت هـای جنسـیتی در ا
در  اینکـه  اجتماعـی  سـازگاری  جملـه  از  روان شـناختی  ویژگی هـای 
گانـه اقـدام به بررسـی روابط  یـک پژوهـش مقایسـه ای، به طـور جدا
متغیرهـا در نابینایـان مـرد و زن شـود و یـا اینکـه سـازگاری اجتماعـی 

آنهـا بـا هـم مقایسـه شـود.
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