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چکیده
وجـود  ابـراز  و  خودکارآمـدی  افزایـش  بـر  حرکـت  و  جهت یابـی  آمـوزش  اثربخشـی  بررسـی  به منظـور  حاضـر  پژوهـش  هـدف: 

اسـت.  شـده  انجـام  بینایـی  آسـیب  بـا  دانش آمـوزان  و  کـودکان 

کنتـرل بـود. جامعـه   آمـاری شـامل دانش آموزان  گـروه  روش: ایـن پژوهـش از نـوع شـبه آزمایشـی بـا پیش آزمـون و پس آزمـون بـا 
کـه از بیـن آنـان 26 دانش آمـوز پسـر با آسـیب بینایی  بـا آسـیب بینایـی مشـغول بـه تحصیـل در سـال تحصیلـی 1397-1398 بـود 
گرفتنـد. بـرای  ( مـورد بررسـی قـرار  ( و آزمایشـی )13 نفـر گـواه )13 نفـر گـروه  کـه در دو  حجـم نمونـه  آمـاری پژوهـش را تشـکیل داد 
گمبریـل وریچـی  ابـراز وجـود  از مقیـاس خودکارآمـدی شـرر )1982( و پرسشـنامه  به ترتیـب  ابـراز وجـود  و  بررسـی خودکارآمـدی 
آمـوزش  کتـاب راهنمـای جهت یابـی و تحـرک سـازمان  از  بـا اسـتفاده  نیـز  آمـوزش جهت یابـی و حرکـت  )1982( اسـتفاده شـد. 
کواریانـس چندمتغیـره  و سـپس تحلیـل  توصیفـی  آمـار  از  نتایـج  بـرای تحلیـل  گرفـت.  8 جلسـه صـورت  اسـتثنایی در  پـرورش  و 

)MANCOVA( اسـتفاده شـد.

گـروه  گـروه آزمایشـی در مقابـل  کـه برنامـه ی جهت یابـی و حرکـت موجـب افزایـش خودکارآمـدی  یافته هـا: یافته هـا نشـان داد 
گـواه شـد و مهـارت هـای جهت یابـی  گـروه  گـروه آزمایشـی در مقابـل  گـواه شـد. ایـن برنامـه  همچنیـن موجـب افزایـش ابـراز وجـود 

گـواه بهبـود یافـت. گـروه  گـروه آزمایشـی نسـبت بـه  و حرکـت به طـور چشـمگیری در 

و  کـودکان  وجـود  ابـراز  و  خودکارآمـدی  می تـوان  حرکـت  و  جهت یابـی  آمـوزش  بـا  داد،  نشـان  پژوهـش  نتایـج  نتیجه گیـری: 
کـرد. کمـک  آنهـا  زندگـی  بهبـود شـرایط  بـه  و  داد  افزایـش  را  بینایـی  آسـیب  بـا  دانش آمـوزان 

کلیـدی: ابـراز وجـود، جهت یابـی و حرکـت، خودکارآمدی، دانش آموزان با آسـیب بینایی واژه هـای 

* Email: shakibnia0@gmail.com

60 نوع مقاله: پژوهشی  ●  صفحات 55 - 
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کــودکان و دانش آموزان با آســیب بـیـنایـــــــی ویژه نامــه 

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴ 56

مقدمه

همـه  بـر  بلکـه  حسـی-بینایی  رشـد  بـر  تنهـا  نـه  بینایـی  آسـیب 
کـودک تأثیـر می گـذارد و نقـش ویـژه ای در بسـیاری  جنبه هـای رشـد 
حـــــرکتی  یادگیـری  مــــانند  کـودک  اولیـه ی  رشــــد  جنبه هـای  از 
ظریـف(  حرکتـی  مــــهارت هـــای  درشـت،  حرکتـی  )مــــهارت هـــای 
نیـز  و  زبـان  و  گفـــتار  شـناختی،  رشـــــد  فـــضایی،  ک  ادرا تعـــــادل، 
مـــهارت های اجتماعـی ایفـا می کنـد )1(. یکـی از مهمترین نیازهای 
تحـول  اسـت.  حرکـت1  و  جهت یابـی  بینایـی،  آسـیب  بـا  کـودکان 
شـناختی، عاطفـی، حرکتـی، اجتماعـی و زبـان بـدون جهت یابـی و 
حرکـت مختـل می شـود. جهت یابـی و حرکـت اسـاس تأثیرگـذاری 
آسـیب  بـا  بـر محیـط اسـت )2(. محدودیـت اصلـی افـراد  انسـان 
دیگـر  مـکان  بـه  مکانـی  از  جابجایـی  در  اساسـی  مشـکل  بینایـی 
اسـت. این افراد به دلیل محدودیت بینایی و وجود مشـکل برای 
درک موقعیـت خودشـان در فضـای اطـراف ممکـن اسـت نتواننـد 
کننـد و بـا تـرس از صدمـه دیـدن و بـرای  در جهـت درسـت حرکـت 
حفاظـت از خـود، حرکتشـان را محـدود  کننـد )3(. از دسـت دادن 
کـه می تواند سـالمت  بینایـی بـا عـوارض و مشـکالتی همـراه اسـت 
جسـمی و روانـی فـرد را تحـت تأثیـر قـرار دهـد. از جملـه  می تـوان 
افـت  دیگـران،  بـه  وابسـتگی  افزایـش  فـردی،  اسـتقالل  عـدم  بـه 
کـم  عملکـرد، کاهـش اعتمـاد به نفـس، کاهـش جرئـت ورزی، امیـد 
بـه آینـده، نیـاز بـه کمـک در انجـام امـور زندگـی، انـزوای اجتماعـی، 
عـدم شـرکت در فعالیت هـای اجتماعـی و مذهبی اشـاره کرد )4(. 
گرایش پیدا  افـراد بـا آسـیب  بینایـی )نابینـا و کم بینـا( ممکن اسـت 
امـر  ایـن  کـه  باشـند  منفعـل  اجتماعـی  موقعیت هـای  در  کـه   کننـد 
می کنـد.  وارد  لطمـه  آنـان  خودکارآمـدی2  باورهـای  بـه  نهایـت  در 
افزایـش خودکارآمـدی یکـی از با ارزش ترین منابعی اسـت که افراد 
کـه افـراد  بـا آسـیب بینایـی می تواننـد در اختیـار داشـته باشـند چـرا 
کـه از خودکارآمـدی باالتـری برخوردارنـد، خیلـی  آسـیب بینایـی  بـا 
از  می تواننـد  بهتـر  دارنـد،  اثربخش تـری  روابـط  می آموزنـد،  مؤثرتـر 
آسـیب  کننـد و مولـد و خودکفـا هسـتند )5(.  فرصت هـا اسـتفاده 
می شـود  باعـث  اجتماعـی  تعامـالت  در  مانعـی  به عنـوان  بینایـی 
ارتبـاط  خـود  همسـاالن  بـه  نسـبت  بینایـی  آسـیب  بـا  افـراد  کـه 
فـرد  برداشـت  و  ک  ادرا باشـند و چـون  کمتـری داشـته  اجتماعـی 
از خـود، دارای بـار اجتماعـی اسـت، لـذا بـر ُبعـد عاطفـی ارزشـیابی 
آنـان تأثیـر می گـذارد )6(. ابـراز وجـود  خـود یـا همـان ابـراز وجـود3 

باعـث بهبـود عـزت نفـس، افزایـش تعامالت میان فـردی، مهارت 
تصمیم گیـری،  قـدرت  اجتماعـی،  اضطـراب  کاهـش  ارتبـاط،  در 
کـه  آسـیب بینایـی  ابتـکار و سـالمت روان می شـود )7(. افـراد بـا 
ِابـرازی پایینـی دارنـد در بیـان احســاســـات و عــقایدشـــان  خـــود 
خـود  احساسـی  شـباهت  اصـل  و  نبـوده  قایـل  خـود  بـرای  حقـی 
رفتارهـای  اعتـراض علیـه  بـه  پاسـخ  رد می کننـد. در  بـا دیگـران  را 
بـه  نسـبت  را  خواسته هایشـان  و  ناتواننـد  دیگـران  نادرسـت 
کارآمـد  روش هـای  از  یکـی   .)8( می داننـد  اهمیـت  کـم  دیگـران 
آمـوزش جهت یابـی و حرکـت اسـتفاده از حـواس جایگزیـن بـرای 
تعییـن وضعیـت و ارتبـاط بـا محیـط اسـت. هـدف نهایـی آمـوزش 
کـه فرد بتواند در هـر محیطی اعم  جهت یابـی و حرکـت ایـن اسـت 
کارآمـد و مطلـوب، حرکـت مسـتقل  آشـنا و ناآشـنا به طـور ایمـن،  از 
کنـد )9(.  نفـس  و عـزت  و احسـاس خودکارآمـدی  باشـد  داشـته 
ویـژه  جسـمانی  تمرینـات  نقـش  بـر   )2012( همـکاران4  و  کسـلن  یا
پایـه )دویـدن، راه رفتـن و پریـدن(،  بـر رشـد مهارت هـای حرکتـی 
آسـیب  کـودکان بـا  کی-حرکتـی  خودکارآمـدی و عملکردهـای ادرا
کردنـد  گـزارش  کـی و همـکاران5 )2011(  آ کرده انـد.  کیـد  تأ بینایـی 
بینایـی،  آسـیب  بـا  کـودکان  بـرای  حرکتـی  برنامه هـای  آمـوزش  کـه 
باعـث بهبـود در تعـادل، هماهنگـی، قـدرت و مهارت هـای ظریـف 
کـودکان افزایـش  آنـان می شـود و از طرفـی جرئـت ورزی را در ایـن 
کردنـد  گـزارش   )1393( داوری  زاده،  نمـازی   ، اشـرفی  می دهـد. 
کـودکان  کـه آمـوزش جهت یابـی و حرکـت باعـث بهبـود تعـادل در 
 )1393( اصالنخانـی  و  رحمتـی   .)10( می شـود  بینایـی  آسـیب  بـا 
مهارت هـای  از  برخـی  بـر  ویـژه،  حرکتـی  برنامـه   کـه  کردنـد  گـزارش 
تأثیـر  دبسـتانی  کم بینـای  دانش آمـوزان  ظریـف  و  درشـت  حرکتـی 
آنهـا  در  جرئـت ورزی  افزایـش  باعـث  طرفـی  از  و  دارد  معنـاداری 
آمـوزش  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  پژوهـش  ایـن  در   .)11( می شـود 
جهت یابی و حرکت و نقش آن در استقالل و آینده  فرد، پژوهشگر 
آمـوزش جهت یابـی و  آیـا  کـه  در صـدد بررسـی ایـن مسـئله اسـت 
بـا  دانش آمـوزان  وجـود  ابـراز  و  خودکارآمـدی  افزایـش  بـر  حرکـت 

آسـیب بینایـی مؤثـر اسـت یـا نـه؟

روش و ابزار پژوهش

روش  نظـر  از  و  کاربـردی  هـدف  به لحـاظ  حاضـر  پژوهـش 
کنتـرل و بـا  گـروه  نیمه آزمایشـی، از نـوع پیش آزمـون- پس آزمـون بـا 

1. Orientation & Mobility
2. Efficacy
3. assertive

4. Yukselen & et al
5. Aki et al
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۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

گمـارش تصادفـی اسـت. جامعـه  آمـاری شـامل تمـام دانش آموزان 
-1397 تحصیلـی  سـال  در  کـه  بودنـد  شـدید  بینایـی  آسـیب  بـا 
مدرسـه   تنهـا  ابتدایـی  دوره   ششـم  و  پنجـم  پایه هـای  در   1398
نابینایـان اسـتان البـرز تحصیـل می کردنـد. حجـم نمونه در پژوهش 
کوهـن بـا انـدازه  آزمایشـی بسـنده و نابسـنده بـا اسـتفاده از جـدول 
گـروه، معـادل 26 نفر محاسـبه شـد که  اثـر 14 و تـوان 0/8 بـرای دو 
آزمایشـی )13  گـروه  به صـورت تصادفـی انتخـاب شـدند و در دو 
ک  گرفتنـد. مـال قـرار  ( به صـورت همتـا  نفـر گـواه )13  گـروه  و   ) نفـر
ورود بـه ایـن پژوهـش عـدم ابتـالی دانش آمـوز بـه بیمـاری دیگـر 
آزمایشـی  گـروه  باشـد(.  بینایـی  آسـیب  بـا  تنهـا  )دانش آمـوز  بـود 
آموزشـی  برنامـه ی  تحـت  گروهـی  به صـورت  جلسـه    8 به مـدت 
گـواه آموزشـی را دریافـت نکـرد.  گـروه  گرفـت و در ایـن مـدت  قـرار 
آموزشـی بـار دیگـر پرسشـنامه های مـورد نظـر  پـس از ایـن دوره ی 
جمـع  بـرای  شـد.  اجـرا  گـروه  دو  هـر  روی  بـر  پس آزمـون  به عنـوان 

ابزارهـای زیـر اسـتفاده شـد: از  آوری اطالعـات 

ایـن  مـورگان )1999(:  و  1( پرسشـنامه  خودکارآمـدی جینکـز 
و  کوشـش  اسـتعداد،  مقیـاس دارای30 سـؤال و 3 خرده مقیـاس 
دارای  لیکـرت  طیـف  بـا  مقیـاس  ایـن  مــــاده های  اسـت.  بافــــت 
کامـاًل مـــوافقم(، 3 )تـا حـــدودی موافــقم(،  پاسـخ 4 درجـــــه ای، 4 )
کاماًل مخالفم( اســـت، ســـؤال های   2 )تا حدودی مــــخالفم( و 1   )
نمره گـذاری  معکـوس  به صـورت   23  ،22  ،20  ،19  ،16  ،15  ،  5  ،4
را  مقیـاس  همسـانی  درونـی  میـزان  مقیـاس  سـازنده    می شـوند. 
اسـت.  کـرده  گـزارش  کرونبـاخ،0/82  آلفـای  روش   از  اسـتفاده  بـا 
آلفـای  و طهماسـبی )1392( ضریـب   نـوروزی  همچنیـن،  جمالـی، 
کوشـش و بافـت را به ترتیـب   کرونبـاخ 3 خرده مقیـاس اسـتعداد و 
پژوهـش  در  ایـران  در  کرده انـد.  گـزارش   0/70 و   0/66  ،0/78
جمالـی و همـکاران )1392( نیـز به منظـور به دسـت آوردن پایایـی 
کـه ضرایـب  پایایـی بـرای  کرونبـاخ اسـتفاده شـد  آلفـای  از ضریـب  
 ،0/79 خرده مقیاس هـای  اسـتعداد  کلـی0/76،  خودکارآمـدی 

آوردنـد.  به دسـت   0/59 تـالش  و   0/62 بافـت 

2( پرسشـنامه  ابـراز وجـود یـا قاطعیـت گمبریـل و ریچـی: این 
گمبریـل و ریچـی در سـال 1982 سـاخته شـد.  پرسشـنامه توسـط 
کـردن درجـه   ایـن پرسشـنامه توانایـی قابـل توجهـی در مشـخص 
ناراحتی تجربه شـده را دارد. سـؤاالت این پرسشـنامه مربوطند به: 
کـردن محدودیت هـای خـود، تقاضا کردن،  کـردن تقاضـا، بیـان  رد 
پیشـقدم شـدن در آغـاز یـک برخـورد اجتماعـی، بیـان احساسـات 
داشـتن  تفـاوت  قبـول  انتقـاد،  قبول کـردن  و  کنارآمـدن  مثبـت، 
و  کـرد   کمـک  بایـد  کـه  ابراز وجـود در موقعیت هایـی  بـا دیگـران، 

گزینـه ای  دادن بازخـورد  منفـی. ایـن مقیـاس شـامل 22 مـاده ی 6 
کـه از 1 تـا 6 نمره گـذاری می شـوند. روایـی ایـن پرسشـنامه از  اسـت 
نظـر اسـتادان دانشـگاه عالمـه طباطبایی تهران تأیید شـده اسـت 
گـزارش شـده  آن بیـن 0/39 تـا 0/75  و روایـی عاملـی ماده هـای 
ماده هـای  بیـن  باالیـی  همبسـتگی  پایایـی،  میـزان  نظـر  از  اسـت. 
آزمـون وجـود دارد. بـار عاملـی ماده هـای مختلـف آزمـون بیـن 39 
گـزارش شـده اسـت. ضریـب پایایـی توسـط گمبریل و  تـا 70 درصـد 

گـزارش شـده اسـت.   ریچـی 0/81 

خالصه  جلسات آموزش و معرفی برنامه  مداخله ای

کتـاب  از  حرکـت  و  جهت یابـی  مهارت هـای  آمـوزش  پروتـکل 
پـرورش  و  آمـوزش  سـازمان  چـاپ  تحـرک«  و  »جهت یابـی 
بلقیـس  کریمـی،  اشـرف  اعتبـاری،  بتـول  تألیـف  کشـور  اسـتثنایی 
وشـامل  شـد  تهیـه   )1380( عقیـل زاده  خاتـون  نرگـس  انتظـاری، 

بـود:  زیـر  مـوارد 

آشـنایی  قوانیـن،  و  گـروه  اهـداف  بیـان  معارفـه،  اول:  جلسـه 
آمادگـی  بـا مفاهیـم و اجـزای جهت یابـی، بررسـی و ارزیابـی میـزان 

دانش آمـوزان بدنـی  و  ذهنـی 
حرکـت  بـدن،  )اعضـای  بدنـی  مفاهیـم  آمـوزش  دوم:  جلسـه 
مفاهیـم  و  بـدن  قابلیـت  و  بـدن  سـطوح  بـدن،  اشـکال  بـدن، 
و  شـکل  تشـخیص  اطـراف،  در  موجـود  مـوارد  و  اشـیا  محیطـی( 

آنهـا ویژگـی  و  جنـس  مـــکان ها،  سـطوح 
داخـل  در  نشـانه ها  و  راهـــنما  عـــالئم  آمـــوزش  سـوم:  جلسـه 

ن ختما سـا
و  اندازه هـا  تخمــــین  و  اندازه گیـری  آمـــوزش  چهـارم:  جلسـه 

جغرافیایـی جهت هـای 
بینـا  راهـنمــای  بـا  حـــرکت  روش هـای  آمــــوزش  پنجـم:  جلسـه 

خروجی هـا( و  ورودی هـا  پله هـا،  )ردیابـی، 
آمـــوزش فـــنون حفاظتـی )حرکـت نابینـا بـدون  جلسـه ششـم: 

عصـا و بـدون راهـــنما بـا روش هـای حفاظـت از خـود(
نگهداشـتن  )روش  عصـا  کاربـرد  مــهارت های  هفتـم:  جلسـه 

ردیابـی( عصـا،  بـا  حرکـت  روش هـای  عصـا، 
بـا  پله هـا  از  آمـدن  پاییـن  و  رفتـن  بـاال  آمـوزش  جلسـه هشـتم: 

اشـکال  رفـع  و  گذشـته  جلسـات  آموزش هـای  مـرور  عصـا، 

آمـوزش  آمـــوزشی، جــلســــه ی  یافـــتن جــــلسات  پایـان  از  بعـد 
گـروه آزمایشـی  خانـواده بـا هـدف پیگیـری و آمـوزش بـرای اولیـای 

برگـزار شـد.
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کــودکان و دانش آموزان با آســیب بـیـنایـــــــی ویژه نامــه 

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴ 58

شیوه  اجرای پژوهش

، نمونـه ای بالـغ بـر 26 دانش آمـوز  بـرای انجـام پژوهـش حاضـر
گـروه  در  نفـر   13 و  آزمایشـی  گـروه  در  نفـر   13( بینایـی  آسـیب  بـا 
ابـراز وجـود  بـه پرسشـنامه ی  کـه همزمـان  انتخـاب شـدند،  گـواه( 
سـپس  دادنـد.  پاسـخ  پیش آزمـون  مرحلـه ی  در  خودکارآمـدی  و 
8 جلسـه ی  و حرکـت طـی  آمـوزش جهت یابـی  از  آزمایشـی  گـروه 
گـواه فقـط  گـروه  45 دقیقـه ای )بـه مـدت دو مـاه( بهره منـد شـد و 
یک بـار  نهایـت،  در  گرفـت.  قـرار  کالسـی  معمـول  آمـوزش  تحـت 
ابـراز  پرسشـنامه ی  بـه  پس آزمـون  مرحلـه ی  در  آزمودنی هـا  دیگـر 
وجـود و خودکارآمـدی پاسـخ دادنـد. آزمـون به صـورت فـردی و بـر 
نابینایـان پویـا در  آموزشـگاه  بینایـی  آسـیب  بـا  روی دانش آمـوزان 
اسـتان البـرز اجـرا شـد. قبل از اجرای آزمون، بـه همه ی آزمودنی ها 

ارائـه شـد. توضیحـات یکسـان 

اخالقی مــالحظات 

کردنـد.  شـرکت  پژوهـش  در  شـخصی  رضایـت  بـا  آزمودنی هـا 
نتایـج  بنویسـند.  را  خـود  مشـخصات  و  نـام  تـا  بودنـد  آزاد  آنهـا 
آزمودنی هـا  نـام  ذکـر  از  و  تفسـیر  خصوصـی  به صـورت  کامـاًل  نیـز 
نتایـج در اختیـار  گـروه نمونـه،  خـودداری شـد. در صـورت تمایـل 

می گرفـت. قـرار  آنهـا 

یافـــته ها

در ایـن پژوهـش، از روش هـای آمـاری در دو سـطح توصیفـی و 
اسـتنباطی اسـتفاده شـد. بـا توجـه بـه جـدول 1، مشـاهده می شـود 
کـه پـس از مداخلـه، میانگیـن نمـرات خودکارآمـدی و ابـراز وجـود 
ایـن  امـا  اسـت.  یافتـه  افزایـش  گـواه  و  آزمایشـی  گـروه  دو  هـر  در 

کمتـر اسـت. گـواه  گـروه  افزایـش در 

جـدول 1( میانگیـن و انحـراف اسـتاندار نمرات خودکارآمدی و ابراز وجود

انحراف میانگینتعدادگروه
استاندارد

1366/8410/38آزمایشیپیش آزمون
1377/237/44گواهخودکارآمدی

1392/4611/69آزمایشیپس آزمون
1381/467/04گواهخودکارآمدی
1358/386/56آزمایشیپیش آزمون
13576/49گواهابراز وجود
1369/538/04آزمایشیپس آزمون
1350/925/37گواهابراز وجود

مقیـاس  در  می شـود،  مالحظـه   1 جـدول  در  کـه  همان طـور 
گـروه آزمایشـی پیـش از  خودکارآمـدی و ابـراز وجـود، بیـن میانگیـن 
آمـوزش جهت یابـی و حرکـت و پـس از آن، تفاوت قابل مالحظه ای 

وجـود دارد.
آمـــوزش جـهـــت یابی و حــرکــت  اثـر بخشـی  به مــــنظور بررسـی 
آسـیب  بـا  ابـراز وجـود دانش آمـوزان  و  افـــزایش خودکارآمـدی  بـر 
آزمـون  بینایـی و بـا توجـه به وجـود بیـش از یـک متغیـر وابسـته، از 
کواریانـس چندمتغیـره اسـتفاده شـد. بـرای اسـتفاده از ایـن  تحلیـل 
آزمـون، مفروضه هـای اولیـه ی نرمـال بـودن، همگنـی واریانس هـا و 
کـس تعییـن  شـد.  کوواریانس هـا بـا آزمـون ام-با همسـانی ماتریـس 
آزمـون برابـر بـا 0/97 بـود و چـون از سـطح  سـطح معنـاداری ایـن 
معنـاداری 0/01 بزرگتـر بـود، فـرض صفـر مبنـی بر همسـانی ماتریس 
گرفـت. بنابرایـن از تجزیـه و تحلیـل  کوواریانس هـا مـورد تأییـد قـرار 
در  وجـود  ابـراز  و  خودکارآمـدی  مقایسـه ی  به منظـور  کوواریانـس 
کـه نتایـج آن در زیـر آمـــده  گـواه اسـتفاده شـد  گـروه آزمایشـی و  دو 

اســت.

جـدول 2( نتایـج تحلیـل کوواریانـس چندمتغیری برای اثر اصلی بر متغیرهای وابسـته

اندازه اثرسطح معناداریدرجه آزادی خطادرجه آزادی اثرFمقادیرآزمون هااثر
113/792210/0010/57المبدای ویکلزگروه 

کـــه مــشاهده می شـــود ســـطح معناداری آمـــاره ی  هـــمان طور 
 .)P<0/01( کوچکتر از 0/001 است چندمتغیری المبدای ویکلز 
بین  که  می شود  مشخص  و  رد  آماری  صفر  فرض  ترتیب  بدین 
به  مربوط  نمرات  در  گواه،  و  آزمایشی  گروه  دو  در  دانش آموزان 
بر این  ابراز وجود تفاوت معناداری وجود دارد.  و  خودکارآمدی 

مهارت های  تقویت  و  آموزش  که  گرفت  نتیجه  می توان  اساس، 
دانش آموزان  وجود  ابراز  و  خودکارآمدی  بر  حرکت  و  جهت یابی 
گروه  با آسیب بینایی مؤثر بوده است. به منظور بررسی تفاوت دو 
آزمون اثرات بین آزمودنی   گواه در هر یک از متغیرها،  آزمایشی و 

که نتایج آن در ادامه ارائه می شود. گرفت  مورد استفاده قرار 
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اثربخشی آموزش جهت یابی و حرکت بر افزایش خودکارآمدی و ابراز وجود دانش آموزان با آسیب بینایی

59 سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

گـواه پس از تعدیل پیش آزمون جـدول 3( آزمـون اثـرات بین آزمودنـی بـرای مقایسـه ی خودکارآمدی و ابراز وجود گروه آزمایشـی و گروه 

مجذور ایتاFpمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییرمتغیر

خودکارآمدی
620/011620/018/640/0080/289بین گروهی 
157/0072271/72درون گروهی

ابراز وجود 
265/031265/0315/030/0010/40بین گروهی

387/822217/62درون گروهی

مــقایســه ی  برای  بین آزمــــودنی  اثرات  نتایـــج   ،3 جــــدول  در 
بینایی، در  آسیب  با  ابراز وجـــود دانش آمــوزان  و  خودکـارآمــــدی 
با توجه به  گــــواه نشــان داده شده است.  و  آزمایشی  گــروه های  
نتایج ارائه شده، مقدار f به دست آمده برای متغیر خودکارآمدی 
و در سطح  بوده   15/03 ابراز وجود  متغیر  برای  و   8/64 با  برابر 
مجذور  یعني  جدول،  این  ستون  آخرین  می باشد.  معنادار   0/01
که نزدیك به  اتا ضریب تبیین را نشان مي دهد. مالحظه مي شود 
ابراز  29 درصد )0/28( واریانس خودکارآمدی )0/40( واریانس 
و  جهت یابی  مهارت های  یعني  مستقل  متغیر  به وسیله ی  وجود 
حرکت تبیین مي شود. در نهایت با توجه به باالتر بودن میانگین 
نتیجه  می توان  پس آزمون  مرحله ی  در  آزمایشی  گروه  نمرات 
حرکت  و  جهت یابی  مهارت های  تقویت  و  آموزش  که  گرفت 
وجود  ابراز  و  خودکارآمدی  افزایش  موجب  و  است  بوده  مؤثر 
کافي  دانش آموزان با آسیب بینایی  شده است. بنابراین، شواهد 

براي پذیرش فرضیه ی اول وجود دارد.

و  نتیجه گیری بحث 

و  جهت یابی  آمــوزش  تأثیر  بررسی  هـــدف  با  حاضــر  پژوهــش 
با  دانش آمـــوزان  وجود  ابراز  و  خودکـارآمـــدی  افزایش  بر  حــرکـت 
توسـط  شــده  انجــام  مـــداخالت  گرفت.  صــورت  بینایی  آســـیب 
 ، دیگر حواس  از  استفاده  مانند  ساده  مهارت های  از  پژوهشگر 
شروع  حواس  تقویت  و  جهت یابی  و  مکان  نظری  آمــوزش های 
شده و به مهارت های پیچیده تر مانند استفاده ی مؤثر از عصای 
امــــور  دادن  انجــام  مـــحیط،  از  شناختی  نقـــشه ی  ایجاد  ســـفید، 
گمشده ختم  کردن اشیای  شخصی به صورت مستقل و حتی پیدا 
، استقالل هرچه بیشتر شرکت کنندگان برای  شــد. هدف پژوهشگر
که فرد با آسیب بینایی هر  حرکت بود و فرض پژوهشگر بر آن بود 
و مستقل تر عمل  باشد  بیشتری در حرکت داشته  توانمندی  قدر 

کند، خودکارآمدی و ابراز وجود باالتری خواهد داشت.

گروه  کـه بیـن میانگیـن خودکارآمـدی  نتایـج پژوهـش نشـان داد 
گـواه در مرحلـه ی پس آزمـون تفـاوت معنـاداری  گـروه  آزمایشـی و 
مهارت هـای  آمـوزش  کـه  معنـی  بدیـن  اسـت،  داشـته  وجـود 
جهت یابـی و حرکـت بـر خودکارآمـدی دانش آمـوزان تأثیـر معنـاداری 
پـور  آقایـی  یافته هـای  بـا  پژوهـش  ایـن  یافته هـای  اسـت.  داشـته 
پـور هـادی  و  و همـکاران )1396(، یوسـفی و همـکاران )1395( 
و  گرفتـن  یـاد  در  کـه  دانش آموزانـی  اسـت.  همسـو   ،)1393(
بـا  مقایسـه  در  دارنـد  کارآمـدی  احسـاس  تکلیـف،  دادن  انجـام 
کـه نسـبت بـه قابلیت هـای یادگیـری خـود شـک و  دانش آموزانـی 
تردیـد دارنـد، در سـطح باالتـری پیشـرفت می کنند، تالش بیشـتری 
بـر  تأثیرگـذار  اصلـی  منابـع  دارنـد.  بیشـتری  اسـتقامت  و  می کننـد 
امـکان  کـه  والدینـی  شـده اند.  متمرکـز  خانـواده  در  خودکارآمـدی 
کـردن مهارت هـای متنوعـی را بـرای فرزنـدان خـود فراهـم  تجربـه  
کمتـری را در اختیـار  کـه فرصت هـای  می کننـد نسـبت بـه والدینـی 
می دهنـد  پـرورش  را  کارآمدتـری  فرزنـدان  می دهنـد،  قـرار  آنـان 
)12(. آمـوزش مهارت هـای جهت یابـی و حرکـت عـالوه بـر تقویـت 
نیـز  دانش آمـوزان  در  مسـئله  حـل  آمـوزش  بـه  حرکـت،  توانایـی 
کمـک می کنـد. زیـرا وقتـی فـرد مسـائلی همچـون چگونگـی حرکـت 
ذهنـی  قـوای  بـر  تکیـه  بـا  رو  پیـش  موانـع  بـه  توجـه  بـا  را  مسـتقل 
می یابـد  بهبـود  نیـز  دیگـر  مسـائل  حـل  در  وی  توانایـی  کنـد،  حـل 
سـوی  از  می کنـد.  کسـب  را  بهتـری  اجتماعـی  مهارت هـای  و 
کـه حرکـت مسـتقل سـبب می شـود فـرد  ، بایـد توجـه داشـت  دیگـر
دسترسـی بیشـتری بـه محیـط اجتماعـی داشـته باشـد و در معـرض 
بیشـتری  اجتماعـی  و  توان بخشـی  آموزشـی، شـغلی،  فرصت هـای 

گیـرد )13(. قـرار 

بیـن  تفـاوت  کـه  داد  نشـان  همچنیـن  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
مرحلـه ی  در  گـواه  و  آزمایشـی  گـروه  دو  وجـود  ابـراز  میانگیـن 
پس آزمـون معنـادار اسـت و آمـوزش مهـارت جهت یابـی و حرکـت 
بـر افزایـش ابـراز وجـود تأثیـر داشـته اسـت. نتایـج ایـن پژوهـش بـا 
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کــودکان و دانش آموزان با آســیب بـیـنایـــــــی ویژه نامــه 

۱مـــهــر و آبـان ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۴ـ ــ  پـیاپی ۱۶۴ 60

پژوهش هـای بهرامـی و بنـی هاشـمیان )1392(، اسـدی )1391(، 
در   .)15  ,14( اسـت  همسـو   )2010( همـکاران1  و  کوباتـا  شـیمیزو، 
آمـوزش  کـه برنامـه   کـرد  تبییـن ایـن یافتـه  پژوهـش، می تـوان بیـان 
بـه  حرکـت،  توانایـی  تقویـت  بـر  عـالوه  جهت یابـی  مهارت هـای 
آمـوزش  برنامـه   ایـن رو،  از  کمـک می کنـد.  نیـز  ابـراز وجـود  آمـوزش 
توانایـی  تقویـت  بـر  عـالوه  حرکـت  و  جهت یابـی  مهارت هـای 
دیگـران  بـا  تعامـل  در  فـرد  رفتـار  بهبـود  موجـب  مسـتقل،  حرکـت 
می شـود و فرصـت ابـراز وجـود و بیـان نظـرات شـخصی در ارتبـاط 
باعـث  تغییراتـی  فـرد، فراهـم می سـازد. چنیـن  بـرای  را  بـا دیگـران 

 .)16( باشـد  داشـته  خـود  از  مثبتـی  تصویـر  فـرد  کـه  می شـوند 
سـرفصل  می شـود  پیشـنهاد  پژوهـش،  یافته هـای  بـه  توجـه  بـا 
سـاعت  کاهـش  نتیجـه ی  در  کـه  حرکـت،  و  جهت یابـی  آموزشـی 
آموزشـی مـدارس از برنامـه درسـی دانش آمـوزان بـا آسـیب بینایـی 
دانش آمـوزان  ایـن  درسـی  برنامـه ی  در  اسـت،  شـده  حـذف 
و  دبسـتان  پیـش  دوره  از  عصـا  کاربـرد  آمـوزش  شـود.  گنجانـده 
مأنـوس  بینایـی ضمـن  آسـیب  بـا  کـودکان  تـا  آغـاز شـود  دبسـتان 
شـدن بـا عصـا به عنـوان ابـزاری بـرای حرکـت مسـتقل، بـا اسـتفاده 
در  ایمن تـری  حرکـت  عصـا  توسـط  شـده  ایجـاد  »پیش نـگاه«  از 

باشـند.  داشـته  محیـط 
کـه افـراد حاضـر  از محدودیت هـای پژوهـش حاضـر ایـن بـود 
بایـد  لـذا  زندگـی می کردنـد.  کـرج  تنهـا در شـهر  ایـن پژوهـش  در 
 ، کـرد. مـورد دیگـر بـه تعمیـم نتایـج آن بـه شـهرهای دیگـر احتیـاط 
آسـیب  بـا  افـراد  شـرایط  بـا  متناسـب  آزمـون  بـه  دسترسـی  عـدم 
کنـدی  بـا  را  حاضـر  پژوهـش  رونـد  کـه  بـود  بریـل(  )خـط  بینایـی 

کـرد. مواجـه 
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