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 چکیده
بژژ   يآگژژا ذ نآمژژوز   ياث بخشژژ ،پژژهو ح ضا ژژ  در: هدددف

نقژژب بینژژايي   بژژاآمژژوزانِدانح آوریتژژا و  يشژژنا ت ی يپژژ انعطاف

 : اين پهو ح بژهروش. شده استب رسي و نابینا( شه  ياسوج بینا كم)

گواه بژود.  آزمون با گ وهپس –آزمون پیح و از نوعآزمايشي نیمه رو 

ب بینژايي مدرسژه آمژوزانِ بژا نقژآماری پهو ح تمژامي دانحجامعه 

مشژوول بژه  98-1397در سال تحصژیلي  شقايق شه  ياسوج است كه

نفژ   10تحصیل بودند. نمونه پهو ح نیز شامل تمامي جامعه آمژاری )

آمژوز كژه  ژی  نفژ  دانح 10ق ار گ فتند و  يآگا ذ نمورد آموز  

گی ی در ( بژژود كژژه بژژه رو  نمونژژهانجژژان نشژژدای روی آنهژژا مدا لژژه

مدا لژه آموز  رفته در اين پهو ح كاربه. ابزار شدندت س انتخا  دس

( و 2003) كژژون  و ديويدسژژون آوریتژژا  ي، پ سشژژنامهآگژژا ذ ن

( بژود. رو  1995پ ي ی شنا تي مارتین و روبین )پ سشنامه انعطاف

ای ب ای گ وه آزمژايح دقیقه 90جلسه  8به مدت  يآگا ذ ن مدا له

تحلیژل كوواريژانس  و آزمژونSpss-21  افژزارن ن ژا بژا . دادهشد ارائه

آزمژژون آمده از مقايسژژه پسدسژژتبهنتژژاي  : هایافتدده تحلیژژل شژژدند.

در دو گژژ وه بژژا آوری پژژ ي ی شژژنا تي و تژژا انعطاف ای مؤلفژژه

مژدا تت  ای جلسژهآزمون، پژس از شژ كت در ك دن اث  پیحكنت ل

پژژ ي ی شژژنا تي و انعطاف ای مؤلفژژهنشژژان داد نمژژ ات  آگژژا يذ ن

كه در گ وه آزمايح ش كت داشتند، نسبت بژه آموزاني دانحآوری تا 

افژزايح معنژاداری  ،آنهايي كه در گ وه كنت ل جژايززين شژده بودنژد

توانژژد آگژژا ي ميذ ن : آمژژوز گیرینتیجدده .(P ≤ 05/0داشژژت )

بینژا و آوری افژ اد كمپ ي ی شنا تي و تژا انعطاف درمؤث  رويك دی 

 نابینا باشد.

 

 ذ ن آوری،تا  ي،شنا ت ی ي پانعطاف: ی کلیدیهاواژه

 .ناینابكم بینا،  ي،آگا 
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Abstract 

Objective: The present study aimed to assess the 
effectiveness of mindfulness training on the 
cognitive flexibility and resilience of students with 
visual impairment (Low vision and Blind) in Yasuj 
City. Method: The method of this research was 
semi-experimental and pre-test-post-test with 
control group. The statistical population included 
all students with visual impairment studying in 
Yasuj's Shaghayegh School in the academic year of 
2018-19. The research sample also included the 
entire statistical population (10 students recieved 
mindfulness training and 10 students recieved no 
intervention by available sampling method). The 
used instrument, were Mindfulness Intervention 
Training, Connor and Davidson Resilience 
Questionnaire (2003) and Martin and Rubin 
Cognitive Flexibility Questionnaire (1995). The 
mindfulness intervention was performed within 8 
sessions of 90 minutes for the experimental group. 
The data were analyzed by using the SPSS21 
software and covariance analysis. Results: After 
comparison of the post-test cognitive flexibility and 
resilience components in the two groups with 
controlling the effect of pre-test, and also, after 
participation of the experimental group in the 
mindfulness intervention sessions, it was rejealed 
that the scores of the experimental group students 
in cognitive flexibility and resilience were 
significantly higher than those of the control group 
students (P≤0.05). Conclusion: Mindfulness 
training can be an effective approach in improving 
the cognitive flexibility and resilience of low vision 
and blind people. 
 
Keywords: Cognitive flexibility, Resilience, 

Mindfulness, Low vision, Blind. 
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 مقدمه
 –به سژه دسژته ذ نژي  توانيكماز ديدگاه توانبخشي 

 توانژانو كم شژوندرواني، جسمي و ضسي تقسژیم مي

ضسي شامل اف ادی است كه دچار نقژايب بینژايي يژا 

شژژنوايي يژژا ت كیبژژي از ايژژن دو  سژژتند )دسژژتیار و 

(. در ايژژژن پژژژهو ح تم كژژژز روی 1397محمژژژدی، 

ضسژژي، آن  ژژم افژژ اد دچژژار نقژژب بینژژايي  توانژژانكم

عبژارت اسژت از  نقژب بینژاييبینا و نابینا( است. )كم

بدكاری عصب چشمي يژا بینژايي كژه مژان  از ديژدن 

ب اسژژاس (. 1393)كاكاونژژد، شژژود مي نجار فژژ د بژژه

نفژ   1ثانیژه  5تخمین سازمان بهداشت جهاني در    

 37و در س اس  جهژان ضژدود شود ميجهان نابینا  در

میلیون نفژ  دچژار  124میلیون نف ، نابینا و نزديک به 

اند كه در صورت ادامه اين روند،  ای بیناييانواع نقب

میلیون نف  به جمعیت نابینايژان دنیژا  2تا  1   ساله 

( 2021طوری كه تژا انن )سژال بهافزوده  وا د شد؛ 

گژژزار  بژژه  .ابینايژژان دو ب ابژژ  شژژده اسژژتتعژژداد ن

آمار نابینايان  دنیا در زمینه 16نیوز، اي ان رتبه ستمت

بینايان در ايژ ان شژح بینايان را دارد و تعداد كمو كم

آ ژژ ين ب بژژالز ی، ب اسژژاس ب ابژژ  نابینايژژان اسژژت و 

و   ژزار نابینژا 115از وجود  ،مقان انجمن نابینايانقائم

در  بینايي و ا تتل بینژايي زار دچار كم 700 تا 600

: 1398، پور)نجفژي، ف امژ زی و ملژکاي ان  بژ  داد 

 راهانسژان از  ی ژای یادگيضدود  شتاد درصژد  (.10

 شژوديانجژان م یداريژد یداد ژاو درون يينایضس ب

كتنتژژ ی و  )نژژوروزی، عاشژژوری، قلمژژزن و  مكژژاران،

 ،ه مشژكل بینژايي داردف دی كژ(. 1397آبكنار، جلیل

زيژ ا در ايژن  د ژدرا از دسژت مي ا تج بهبسیاری از 

آوردن اطتعژات دستبهو عیت، يكي از ابزار ای مهم 

از محیط، دور از دست س است. در اين ضالژت ممكژن 

آوری فژ د نقژب و تژا  پ ي ی شژنا تياست انعطاف

آوری ف اينژدی تژا  .شود كا ح و  عفبینايي دچار 

شژدن بژا شژ ايط زمژان مواجه ا پويا است كه انسژان

صژورت رفتژار انطبژاقي مثبژت از  ژود بژ وز بهناگوار 

 (.1400نژهاد، عزيزیزاده و )امیژدوار، ب يژب ،د ندمي

عنوان يژک ف اينژد توانژايي يژا پیامژد بژهآوری كه  تا

آمیز بژا محژیط، بژا وجژود شژ ايط سازگاری موفقیژت

شژود، فژ د را در نظ  گ فتژه مي  ط زا و تهديدكننده

گ اشژژتن س پشتسژژازد بژژا كسژژب مهژژارت قژژادر مي

زای آن  ای زندگي و شژ ايط تژنحمشكتت با چالح

 (.2008كتس ايلژ ز، ؛ 1397پور، مشعل) سازگار شود

آوری يک منب   و  ب ای كسب ستمت روان در تا 

ربم بژهسژازد ف د اسژت و بعيژي از افژ اد را قژادر مي

  ای بژژهتج ،اندداشژژتهمشژژكتتي كژژه در كژژودكي 

آمیزی در بزرگسالي كسب كنند. افژ ادی كژه موفقیت

سژاز مثبت  ژای یجان، ابلب با ايجاد دارندآوری تا 

، گ دنژدرزا به ضالت طبیعژي بژاز مي ای فشارويارويي

و دچژار  پیدا كندكا ح آنها  روانبدون اينكه ستمت 

 ای فشژارزا را پشژت سژ  رويداد ؛واني شوندبیماری ر

رسد در بعيي مژوارد  مچنین به نظ  ميو  گ ارندمي

انژد پیشژ فت ك ده  ژود سژخت  ای بژهتجبا وجژود 

، سژیمونس، ارك؛ 1397صادقي، لطیفي و آقابابژايي، )

عنوان بژهپژ ي ی انعطاف(. 2008، چوكاستین و  یت

شدن با ش ايط مواجهعد از آوردن نی و بدستبهتوانايي 

ناگوار و بلبه ب  ش ايط دشوار و به معني بازگشژت بژه 

تعادل اولیه يا رسیدن به تعادل سطح بانت  اسژت كژه 

شژژود آمیز در زنژژدگي ميموفقیژژت باعژژس سژژازگاری

پژوراكب ان، مه ابژي، ؛ 2008آلیست  و  مكژاران، مک)

كژان  و (. 1398، زادهبديهي زراعتي، تیمورزاده د قژان

توانژايي فژ د  پ ي ی را( نیز انعطاف2003ديويدسون )

رواني در ش ايط  ط نژاك  -در ب ق اری تعادل زيستي

  ییژژتو ييتوانژژا ي،شژژنا ت ی يپژژ انعطافداننژژد. مي

 طیمحژ  ییژبژا تو یمنظور سازگاربه ك ديرو اي دگاهيد

ضژل مسژهله و مهژار  ييتوانژا داشتن  مچنین است و

 (2014، )جونكو، وزريژ  و ر شود مي محسو  پاسخ

شنا تي اسژت.  ای توانايي ای مقیاسو يكي از   ده

 ای شنا تي رابطه بین رفتار و سا تار موژز را توانايي

 ژا ای از تواناييد د و شامل طیژف گسژت دهنشان مي

، بژژازداری پاسژژخ، مسژژهلهريزی، ضژژل )توجژژه، ب نامژژه

 تي و انجژژان  مزمژژان تكژژالیف( پژژ ي ی شژژناانعطاف
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عنوان شنا ت س د  سژتند.  با  اباشد. اين تواناييمي

 ای شژنا تي كژه در تنظژیم بخح ديز ی از توانايي

كژه  انژدرفتار ای اجتماعي نقح دارند، شژنا ت گ ن

)مژژدريجیل، شژژوند  ا را شژژامل ميباور ژژا و  واسژژته

 بژه معنژای  مچنژین شنا تيپ ي ی انعطاف (.2008

مبتنژي  كژه است افكار و اعمال نیب ييجاهجاب ييتوانا

 يو آگژا  یاعتقاد بژه  ودكارآمژد ی و يپ انعطاف ب 

باشژژد مي ژژا ه تج بژژ ژژا و تیپاسژژخ بژژه موقع یبژژ ا

 ينژیبحیپ (.  مچنین در2019بین  و سارك، )مورفي

مص ف مواد سوء، ا ط ا  و ا تتنت يافس دگم يعت

مؤث   ينیبال یب ی ادر نمونه يشنا تروان يستيبهز و

آن  فيژتع تازگي به (.2014 ،لویو اورس يبوده است )ل

 "يذ نژژ ی يپژژ انعطاف"از  یت  یبژژه مفهژژون وسژژ

 ینژژد اياسژژت كژژه شژژامل ف ا پیژژدا كژژ دهگسژژت   

بین  و سژارك، )مورفيشود يم یو رفتار يشنا تروان

 حيبژژان بژژا افژژزا يشژژنا ت ی يپژژ انعطاف(. 2019

 ی يپژ انعطافو  مژ اه اسژت  يشنا تروان يستيبهز

 يدرمژان  يبه نتژا يابیدست یب ا يمانع نيیپا يشنا ت

 ،لیژزلومژا، بانژد، ماسژودا و لي ،زي) ژااسژت در درمان 

پژژ ي ی شژژنا تي بژژ ای انعطافنهايژژت، در (.2006

ب د شدن با شژ ايط بی منتظژ ه در محژیط كژارروبهرو

از  يكژي راسژتا  مین در. (2010دارد )دنیس و واندر، 

اسژت كژه  آگژا يذ ن جديدت ين مدا تت، مدا لژه

 آوریتژژا  و يشژژنا ت ی يپژژ انعطاف توانژژد درمي

نابینايژان و  .شژودمطالعژه  نقژب بینژاييموزان آدانح

 نداشژتن اطتعژات دقیژق بینژاييدلیژل بینايان به كم

تكالیف شنا تي و عملك د ای اج ايژي بژه ب ای انجان 

تت  بیشژت ی نیازمندنژد و يكژي از عژواملي كژه بژا 

آگژا ي عملك د ای اج ايي شنا تي ارتباط دارد، ذ ن

آگا ي در نابینايژان (. توانايي ذ ن1389)نجاتي، است 

آگژا ي مبتنژي بژ  ضژواس مانند بینايژان اسژت. ذ ن

ل بینژايي( يژک ضژس )مثژنبژود ولژي  پنجزانه اسژت

كند و چهار ضواس ديزژ  كارك د ای آن را مختل نمي

. از ط فژي تژت  ايژن كننژدميآگا ي را ضاصل ذ ن

بینايان( ب ای رف  نقژايب تكژالیف قش  )نابینايان و كم

شنا تي در زندگي روزم ه بیشت  از اف اد عادی اسژت 

ف اينژد  شژحو ( 1395، چي، زارعیانآجیلماني، )رض

عنوان بافژت، تمژاس بژا لحظژه بژهيجاد ضژس  ژود )ا

 ژژژژا، را كار ژژژژای سژژژژازی ارز كنژژژژوني، شفاف

آگا ي شنا تي، پ ي   و عمل متعدانه( در ذ نگسل

را افزايح  آنها پ ي ی شنا تيموجود است كه انعطاف

، ويلیت و پیستورلو ويتردج، پتن ، لوين، ايزد د )مي

ضژژوادب بی ونژژي و درونژژي را اه آگژژذ نافژژ اد  (.2013

و  ژا  یجانفهمند و در مقابله بژا تفكژ ات، آزادانه مي

تج بیات توانايي زيژادی دارنژد )مژور و مالینووسژكي، 

آگا ي به معنای توجه عمژدی در زمژان ذ ن .(2009

 ژژايي چژژون پژژ ي  ، كنجكژژاوی و ضژژال و بژژا ويهگي

 (.2017 مدردی تع يف شده است )فورد و ويلسژون، 

 كنژديم يرا تداع يشهشدن از اندپ ضالت  يآگا ذ ن

 يآگژژا باشژژد. ذ نمي تژژوجهييب و مخژژالف كلمژژه

 آنچژه در لحظژه عنوان توجه ب انزیخته و آگژا ي ازبه

، اسژژت )والژژح شژژده يژژفتع  ،افتژژديكنژژوني اتفژژا  م

 راهف د از  .(2009 ،جانسون، ديماند، ديويد و جولكیسا

روزانه   اییتبه فعال يآگا ب  ذ ن يمبتن ای ينتم 

 ودكژار   ژایبه كارك د كند،يم یداپ ي ودآگا  ود 

و از  يابژديم يآگژا  ينژدهگ شژته و آ یایذ ن در دن

اضساسژات و  ،لحظژه از افكژار بژه لحظه يآگا  يقط 

و از  كنژديم یژدا ا كنت ل پب  آن يجسمان ی اضالت

ر ژا  ينژدهكز ب گ شته و آذ ن روزم ه و  ودكار متم 

در  (.2002 ،، كیژزر، اسژت ونو و و سژزال) شژوديم

آگا ي روشي ب ای زندگي بهت ، تسژكین ضقیقت، ذ ن

اسژژت  بنابخشژژي بژژه زنژژدگيمعناسژژازی و درد ژژا و 

 (1398اف وز، ارجمندنیا و ببژاری بنژا ،  نهاد،)يعقو 

طور بژهاسژت كژه  يوجهچنژد ی، سژا تاريآگا ذ ن

 فيژتع  « ژاص يروشدر توجه »عنوان  با یاست دهگ

ي.  قژژانونیدر لحظژژه ضا ژژ  و ب از قصژژد،شژژود: يم

( 1) ، از جملژژه:داردآگژژا ي پژژن  وجژژه مجژژزا ذ ن

 عژدن قيژاوت( 4) ؛ي( باآگا 3) ؛فی( توص2) ؛مشا ده

ي به تج به درونژ نداشتن( واكنح5و ) ياز تج به درون

بژ   يمژدا تت مبتنژ (.2019بین  و سژارك، )مورفي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 12

https://joec.ir/article-1-1367-fa.html


 ...آوریتاب و یشناخت یریپذبر انعطاف یآگاهذهنآموزش  یاثربخش فاطمه نجفی و وحید دستیار:

_________________________________________________________________________________________ 

78 

را در معالجژه ا ژتتنت  ينیبال ي، اث بخشيآگا ذ ن

 ادیژ، ا ژط ا  و اعتياز جمله افس دگ یمتعدد يروان

 و (2018 ،به اثبات رسانده است )گلدب گ و  مكژاران

و  یرفتژار بتمث  اتییدر نظ  گ فته شده است كه تو

 د ژدرخ مي يآگژا پس از آموز  ذ ن يشنا تروان

بنژاب اين مقتيژي  (.2013 ،اسژكلتون و گ ا ژان-زي) ا

 آوریتژژا  و يشژژنا ت ی يپژژ انعطاف اسژژت كژژه بژژه

و عوامژل تثثی گژ ار بژ  آن  نقب بینژاييموزان آدانح

  ایهمطالعژآگژا ي( توجژه شژود. ذ ن )مثل مدا له

 ی يپژژ انعطافبژژ  آگژژا ي ذ نچنژدی بژژه اث بخشژژي 

انژد كژه بژه چنژد مژورد پ دا ته یآورتا  وي شنا ت

( در پهو شي كه به 1394افتخارالدين ) شود.اشاره مي

آوری نابینايژان بژ  تژا آگژا ي ذ نب رسي اث بخشي 

آگژژا ي بژژ  پ دا ژژت، نشژژان داد كژژه آمژژوز  ذ ن

چي، آجیژلرضمژاني، آوری نابینايان اث گ ار است. تا 

 رسژي رابطژه ( در پهو شژي كژه بژه ب1395) زارعیان

 ای شنا تي در جانبازان نابینای آگا ي و تواناييذ ن

آگژا ي ورزشكار پ دا تند، نشان دادند كه رابطه ذ ن

مهژاری كنت ل لفهؤ ای شنا تي بجز در دو مبا توانايي

 ا مؤلفژژهريزی در سژژاي  و توجژژه انتخژژابي و ب نامژژه

شنا ت اجتماعي گی ی، توجه پايدار، )ضافظه، تصمیم

 پژژ ي ی شژژنا تي( مثبژژت و معنژژادار اسژژت.و انعطاف

( در پهو شژي 1398) بنا  و اضمژدیبباری،  ی اتي

آگژا ي موجژب ب نامه مبتنژي بژ  ذ ن كه ندنشان داد

پ ي ی شنا تي در مادران كودكژان بژا افزايح انعطاف

، بسژژتان،   مژژي شژژود.مي ا ژژتتل يژژادگی ی ويژژهه

نشژان ( در پهو ح  ود 1398)م ادی  لبني ويوسفي

آمژوزان در معژ   آگا ي ب  دانحدادند آموز  ذ ن

بژوده مژؤث  است س و فشار رواني، تنح و  ودكنت لي 

آوری گژ وه آزمژايح در است و میانزین نمژ ات تژا 

آزمژژون بژژانت  رفتژژه اسژژت. بنژژاب اين، آمژژوز  پس

بوده اسژت. مؤث   آموزانآوری دانحآگا ي ب  تا ذ ن

( در پهو ح  ود 1398) مقدن و تقوی دلدادهفتاضي، 

آوری و شژژادكامي گژژ وه نشژژان دادنژژد میژژانزین تژژا 

 پیژدا كژ د.  مچنژینآزمژون افژزايح آزمايح در پس

آوری و شژژادكامي مژژادران دارای آگژژا ي بژژ  تژژا ذ ن

 كودكان مبتت به ا تتل يادگی ی اث گ ار بوده اسژت.

( در پهو ح  ژود نشژان دادنژد 2010و س تي ) چسا

آگژا ي باعژس كژا ح فشژار روانژي و كه آموز  ذ ن

اند كه ديز ی نشان داده ای مطالعه شود.ا ط ا  مي

پژژ ي ی آگژژا ي  مچنژژین در افژژزايح انعطافذ ن

گی ی )راجلژن (، تصمیم2005شنا تي )فلچ  و  ايز، 

، اسموسكي )كینو (، كنت ل توجه2014و اسچلكین، 

( و شژژژژنا ت اجتمژژژژاعي )زنزو و 2011، رابینژژژژزو 

آنچژژه از  بنژژاب اين ( اث گژژ ار اسژژت.2012ك يسژژتین، 

شود، اين اسژت استنباط مي بان  ایپهو حمجموعه 

 ژای مژؤث  بژ ای آگا ي از زم ه رو ذ ن كه مدا له

آوری در تژژژا  و يشژژژنا ت ی يپژژژ انعطاف یارتقژژژا

 ژای ای مختلف است. نزا ي به نمونه پهو ح ع صه

آگژا ي در تژثثی  ذ نبژه د د كه نشان مي انجان شده

آمژوزان دانحقالبي علمي و در ضژد شايسژته در بژین 

 اسژژت نشژژدهتوجژژه  بینژژا و نابینژژا(نقژژب بینژژايي )كم

علمژژژي معتبژژژ  ايژژژ ان و  ای نشژژژ يه)جسژژژتجو در 

كژز اطتعژات علمژي اي ان، م مو ايي از جمله پايزاه

تژا  1394جهاد دانشزا ي، نورمزز و سیويلیكا از سال 

آمژوزان نقژب با توجژه بژه نیژاز دانح. (1398مه ماه 

كسب مهارت مقابله با مشژكتت پژ تنح ب ای بینايي 

را ژي را  مدا لژهايژن كارگی ی ه، امید است بژزندگي

 ی يپژ انعطافسژطح  راهتا از آن  كندف ا م آنها ب ای 

ا میژت  .بخشژند آوری  ژود را ارتقژاتژا و  ينا تش

 بینژايي و نابینژاييكمديز  مو وع اين است كه تثثی  

 شژه  ایدر  آمژوزاندانحدر و عیت كیفژي زنژدگي 

در  و سنتيشه ی كه  ياسوج شه   صوصبهمختلف )

 ژای متفژاوت بسژیار ضال توسعه اسژت( و بژا ف  نو

 ای ب نامژژهه ئژژاار ژژ وری و ضژژايز  وا ژژد بژژود تژژا 

آگا ي( در جهت كا ح عوامژل توانبخشي )مثل ذ ن

تثثی گ ار در و عیت كیفي زندگي اين افژ اد  ژدايت 

شود.  مچنین از آنجا كه در مناطق مح ون كشورمان 

)ماننژژد شژژه  ياسژژوج( بژژا وجژژود شژژ ايط ف  نزژژي و 

ای در اين زمینه انجان نشژده اجتماعي متفاوت مطالعه
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رو   ورت دارد كه به اين مو وع پ دا ته نايازاست، 

 ياث بخشژسژنجح شود. بناب اين،  دف اين پژهو ح 

 آوریتژژا  و يشژژنا ت ی يپژژ بژژ  انعطاف يآگژژا ذ ن

بینا و نابینا( شه  ياسوج نقب بینايي )كمموزان آدانح

ضا ژ   پژهو حدر  شژدهپهو ح هلهمس روايناز. است

 ی يپژ انعطافآگا ي ب   ناين است كه آيا آموز  ذ

ث  ؤمژنقژب بینژايي موزان آدانحآوری تا و  يشنا ت

 است؟ 

 وشر
پهو ح اين : جامعه آماری، نمونه و رو  اج ای پهو ح

و از لحاظ  كارب دی  ایپهو حاز لحاظ  دف از نوع 

آزمايشي با ط ح از نوع نیمه  ارو  گ دآوری داده

است.  )كنت ل( گواه مون با گ وهآزپس –آزمون پیح

آموزانِ با دانح تمان آماری پهو ح ضا   راجامعه 

( مدرسه بینا و نابیناكم ساله 23-13نقب بینايي )

 98-1397شقايق شه  ياسوج در سال تحصیلي 

آموز  و  1398آمار سال  ب اساسكه  تشكیل دادند

ب  بالغ  استان كهزیلويه و بوي اضمداستثنايي پ ور  

 ای در . با توجه به تعداد كم آزمودنياندنف  بوده 20

تمان دست س، نمونه آماری با رو  س شماری شامل 

نف ( پهو ح ضا   است كه به  20جامعه آماری )

انتخا  شدند. از  در دست سگی ی رو  نمونه

آوری  ا میزان تا كه تمامي آزمودنيجاييآن

پ ي ی شنا تي ( و انعطاف50  ت  از نقطه ب )پايین

پايیني داشتند،  مه آنها  (36ت  از نقطه ب   )پايین

آموزان دانحتمان ت تیب اينبهد پهو ح شدند. وار

بینا و نابینا( مدرسه شقايق شه  نقب بینايي )كم

ت  در طور وا حبهعنوان نمونه انتخا  شدند )بهياسوج 

تصادفي در دو گ وه امتً كصورت به(. سپس 1جدول  

و  جايززين شدندنف (  10آزمايح و گواه )در    گ وه 

)متوی  آگا ي ذ ن ای مدا لهروی گ وه آزمايح 

گونه ولي گ وه كنت ل  ی شد مستقل( اعمال 

گ وه  ای را تج به نك دند. به اين صورت كهمدا له

، تحت آموز  ایدقیقه 90 جلسه 8آزمايح 

 ای مدا له ) تصه ق ار گ فتند آگا يذ ن

پس از پايان يافتن  (.2در جدول   آگا يذ ن

آزمون )سنجح ، از    دو گ وه پس اجلسه

پ ي ی شنا تي و انعطاف»متوی  ای وابسته 

 ا به  ای ورود آزمودنيگ فته شد. متك( «آوریتا 

اری آموز  و پهو ح عبارت بودند از: ر ايت و  مك

، مدي  مدرسه شقايق و )استان و استثنايي( پ ور 

 23تا  13سني  آموزان و والدين آنها، دامنهدانح

 متوسطه ا، آزمودنيتمان بودن نابینابینا و سال، كم

 ای   وج: جنسیت پس  و د ت . متكاول و دون، 

م و طور اعبهبینايان و نابینايان استان كماگ  

ی مدرسه شقايق شه  بینا و نابیناآموزان كمدانح

 كیفیت زندگي، ای )مثلدر زمینه طور ا ببهياسوج 

و عیت روضي، ادامه تحصیل، فعالیت ورزشي، 

و...( دچار  عف  ضيور در جامعهآوری و انعطاف، تا 

يابي شود و در كمک به آنها ريشه ،و مشكل باشند

توانا و دانا دريغ نشود و كمک به ديز   اف اد وسیلهبه

و  بینايانكم پهو شز اني كه در اين زمینه در  دمت

با نخست . ب ای انجان اين پهو ح اندبوده نابینايان

ای، ادبیات نظ ی و رو  میداني و كتابخانه

انجان شده دا لي و  ارجي م تبط با  ای پهو ح

ای ب آوری شد و سپس مو وع پهو ح جم 

كون  و  آوریتا  از پ سشنامه اطتعات گ دآوری

پ ي ی انعطاف(، پ سشنامه 2003) ديويدسون

 مدا له( و 1995) شنا تي مارتین و روبین

اس و و  -آگا ي ب گ فته از پهو ح مارتینذ ن

بینا . با توجه به كمشد( استفاده 2010باندا ) -گارسیا

 ا را با پ سشنامهپهو شز   بودن پاسخزويان،نابیناو 

آموزاني كه  ط ب يل ط اضي ك ده بود. دانح

جوا   ا سؤال واني ياد گ فته بودند،  ود به ب يل

آموزاني كه با  ط ب يل آشنايي دادند و دانح

و ك د را ب ای آنها مطالعه  ا پهو شز  سؤالنداشتند، 

ه ذك  نظ اتشان را در پ سشنامه عتمت زد. نزن ب

ا تقي  ای متضظهدر اين پهو ح تمامي  كه است

كنندگان، پهو ح از جمله ر ايت داوطلبانه ش كت

ر ايت كتبي والدين و گ فتن مجوز ای نزن از 
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رعايت شده  فني و ا تقي آموز  و پ ور  كمیته

ماندن مح مانهنیز ب ای  ا است و به آزمودني

تا به دور از ه است ه شد ای آنها اطمینان دادپاسخ

  ای  ود را ارائه د ند.پاسخ ،  گونه است س
 تعداد نمونه آماری 1 جدول

 تعداد هاگروه

 نف  متوسطه دون(( 3نف  متوسطه اول و  2نف  نابینا ) 5نف  متوسطه دون( و  3نف  متوسطه اول و  2بینا )نف  كم 5) 10 گ وه آزمايح

 نف  متوسطه دون(( 3نف  متوسطه اول و  2نف  نابینا ) 5نف  متوسطه دون( و  3نف  متوسطه اول و  2بینا )كمنف   5) 10 گ وه كنت ل

 20 جم 

  ابزار
 :(CD-RIS) كژون  و ديويدسژون آوریتژا مقیژاس (. 1

بژا ( 2003)آوری را كونژور و ديويدسژون تژا  مقیاس

ری آوضژوزه تژا  1979 -1991م ور مناب  پهو شژي 

سژژنجي ايژژن  ژژای روانتهیژژه ك دنژژد. ب رسژژي ويهگي

مقیژژژاس در شژژژح گژژژ وه، جمعیژژژت عمژژژومي، 

 ای اولیژه، بیمژاران كنندگان به بخح م اقبتم اجعه

س پايي روانپزشكي، بیماران با مشكل ا تتل ا ط ا  

ف اگی  و دو گ وه از بیمژاران اسژت س پژس از سژانحه 

ايژن مقیژاس بژ  ايژن كننژدگان انجان شده است. تهیه

 وبي قادر به تفكیک افژ اد بهباورند كه اين پ سشنامه 

 ای بژالیني و بی بژالیني آور در گ وهآور از بی تا تا 

 ژژای پهو شژژي و بژژالیني توانژژد در موقعیتبژژوده و مي

اسژت  سؤال 25آوری شامل . مقیاس تا شوداستفاده 

میشژه درسژت( )  4)كژامتً نادرسژت( تژا  0كه بژین 

( 2003) ديويدسژون و كژان  گ اری شژده اسژت.نم ه

آوری گی ی تا ب ای اندازه اين مقیاسنشان دادند كه 

پايايي بژه رو  يي ب  ودار است. اعتبار بان روايي و از

سژازندگان آزمژون  وسیلهبهبازآزمايي و آلفای ك ونباخ 

، اسژتده شژ ای مختلف عادی و  ط  اضژ از در گ وه

گزار   89/0را آن آلفای ك ونباخ  مقدار صورتي كهبه

مقدار آلفای ك ونبژاخ ايژن مقیژاس در ايژ ان اند. ك ده

( 1386( و ساماني و  مكاران )1384) توسط محمدی

پژژهو ح  دردسژژت آمژژد. ه بژژ 93/0و  89/0ت تیب بژژه

 دست آمده است.ه ب 72/0ضا   مقدار آلفای ك ونباخ 
ي ی شژژنا تي مژژارتین و پژژ مقیژژاس انعطاف(. 2
ي توسط شنا ت ی يپ انعطاف اسیمق :(1995) روبین

مژاده ط اضژي شژد.  12( در 1995مارتین و روبژین )

 6 صورت طیف لیكژ تبهپ سشنامه گ اری نم ه شیوه

 .استشدت موافق به 6شدت مخالف تا به 1ای از نقطه

ت  بژان يشژنا ت ی يپ بانت  نشانز  انعطاف  ایهنم 

 ی ژااز رو  یاریمن بسژ»مثل   اي از گويهكي .است

بژ ای  .«دارن نیمعژ تیو ژع کيدر  ی راممكن رفتار

سنجح پايايي آن از آلفای ك ونباخ اسژتفاده ك دنژد و 

ي كه بیانز    ايب پاياي دست آمده ب 81/0مقدار آلفا 

ضا ژ  پژهو ح . در اسژتشژده يادمطلو  پ سشنامه 

 دست آمده است.ه ب 79/0نباخ مقدار آلفای ك و

آمژوز    تصژه مدا لژه :آگا يذ ن مدا له(. 3

اسژ و و  -آگا ي كه ب گ فتژه از پژهو ح مژارتینذ ن

گزار  شده  2( است، در جدول 2010باندا ) -گارسیا

 گ وه یب اای دقیقه 90 جلسه 8است. اين آموز  در 

 .شد ئهارا حيآزما
 آگاهیآموزش ذهنهای جلسههای فعالیت و خالصه هاوانعن  2جدول 

 هاجلسههای فعالیت عنوان جلسات

 مع في و مبنای اساسي درمان اول جلسه
،  اجلسژهآمدگويي و آشنايي اعيای گ وه با درمانز  و با يكديز ، بیان اضساسات اف اد قبل از آمژدن بژه  و 

 آزموندرماني دارند و اج ای پیح  ایهی كه از جلسدلیل آمدن به اين جلسه و انتظار

 دون جلسه
 دايت  ودكار و رويارويي با 

 موان 

پژ ي ی شژنا تي و آگا ي، م وری بژ  انعطافيک از جلسات، مع في اجمالي رو  ذ ن  ارائه مو وعات كلي 

ح و تم كز بژ  آن، تمژ ين افكژار و آوری، ضيور ذ ن ب ای   وج از  دايت  ودكار، تم ين  وردن كشمتا 

 اضساسات، تم ين م اقبه نشستن و تم ين وارسي بدني

 آگا ي از تنفسذ ن سون جلسه

از تنفس و بژدن، تمژ ين آگا ي ذ نآگا ي، م اقبه نشستن، آگا ي از تنفس و تم ين م اقبه ذ نآموز  ذ ن

زدن با ضيور ذ ن و وارسژي بژدني تم كژز بژ  قدنن، تم ين آگا ي  م اه با م اقبه، تم ين ديدن و شنیدذ ن

 تنفس

 ماندن در زمان ضال چهارن جلسه
 ژای متفژاوت ديژدن افكژار، تمژ ين  ای تنفس و بدن، م اقبه س  و صدا و افكژار، آمژوز  رو تم ين م اقبه

 مشا ده ارتباط بین فعالیت و  لق
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  اطوری كه  ستند بدون قياوت آنها، م اقبه ا  مانج بهاجازه ضيور به ت مجوز ضيور پنجم جلسه

 با اينكه ضقیقت ندارند. ،كنند لق افكار منفي ارتباط ما را با تج به محدود مي افكار ضقايق نیستند ششم جلسه

  اانجان م اقبهو انجان آنها،  ا تم ينيادگی ی م اقبت از  ود با استفاده از  م اقبت از  ود  فتم جلسه

 پ سشنامهدوباره  ا و اج ای داشتن زندگي متعادل با كمک ضيور ذ ن، انجان م اقبه  ااستفاده از يادگی ی  شتم جلسه

آزمون از    دو گ وه پس از پايان جلسات يک پس

 ژای تجزيه و تحلیژل دادو  گ فته شدآزمايح و گواه 

و در دو سژطح  SPSS21افزار پهو ح با استفاده از ن ن

آمار توصیفي و استنباطي بژه انجژان رسژید. در سژطح 

 ژژايي ماننژژد ف اوانژژي، درصژژد، آمژژار توصژژیفي از آماره

میژژژانزین، انحژژژ اف معیژژژار و ...  و در سژژژطح آمژژژار 

 استفاده شد.)آنكووا( استنباطي از تحلیل كوواريانس 

 هایافته
 نزین و انح اف معیار میا ، ای پهو حبا توجه به يافته

و میژانزین و  72/3و  10/18ت تیب بژهگ وه آزمژايح 

 40/2و  30/18ت تیب بژهانح اف معیار گژ وه كنتژ ل 

(، تفاوت p=  88/0و با توجه به سطح معناداری )است 

 شود.نميمعناداری در میانزین سني دو گ وه مشا ده 

ز ا نفژ ( 5) درصد 25و  نف ( 7) 35 از لحاظ جنسیت،

 3) 15اند و ت تیب در گ وه آزمايح و كنت لبهپس ان 

ت تیب در گژ وه بهاز د ت ان نف (  5)درصد  25و نف ( 

 . (3) جدول  باشندآزمايح و كنت ل مي

 شدهمطالعه هایآزمون گروهپس –آزمون در پیش آوریو تاب پذیری شناختیه انعطافمیانگین و انحراف معیار نمر  3جدول

 متغیرها
 (n=  10گروه کنترل ) (n=  10گروه آزمایش )

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش
M SD M SD M SD M SD 

 98/4 00/35 11/4 40/34 63/2 40/42 72/3 90/33 پ ي ی شنا تيانعطاف

 13/7 70/48 88/7 30/47 88/5 30/59 78/6 40/47 آوریتا 

، میانزین و انح اف معیژار متوی  ژای 3 ر جدولد

پهو ح در دو گ وه قبل و بعد از مدا لژه نشژان داده 

شژود میژانزین طور كژه مشژا ده ميشده است.  مان

آزمون نسژبت بژه نم ات اعيای گ وه آزمايح، در پس

پژ ي ی شژنا تي و انعطاف ای مؤلفژهآزمون، در پیح

اسژت. ايژن توییژ ات در پیدا كژ ده آوری افزايح تا 

طور كژژه در  مژژان شژژود.گژژ وه كنتژژ ل مشژژا ده نمي

 شژود میژانزین نمژ هشا ده ميم 1 و نمودار 2 جدول

گژژ وه  آمژژوزان نقژژب بینژژاييدانحآزمژژون پیح كلژژي

پژژ ي ی شژژنا تي و در متوی  ژژای انعطاف آزمژژايح

میانزین و  40/47و  90/33ت تیب ب اب  با بهآوری تا 

)  اسژت 30/59و  40/42آنهژا  آزمژونسپ كلژي نم ه

 .(1نمودار 

 

33.9 42.4

47.4
59.3

پیش آزمون پس آزمون

انعطاف پذیری شناختی آوریتاب

 
 آوری در گروه آزمایشتاب پذیری شناختی وانعطاف زمونآزمون و پسآپیش هایهمقایسه نمر 1نمودار 
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بژژ ای   ای تحلیژژل كوواريژژانس:ب رسژژي مف و ژژه

از تحلیژژل كوواريژژانس   ای پژژهو حهب رسژژي ف  ژژی

نزن است قبژل از  .شودمياستفاده متوی ه )آنكووا( يک

یژل، مف و ژات ايژژن آزمژون رعايژت شژژود. انجژان تحل

بژا  بودن نمژ ات متوی  ژا(:ن مالمف و ه اول )ب رسي 

اسژمی نوف و  – ای گلمژوگ اف نتاي  آزمونتوجه به 

متوی  ژای  ، چژون سژطوح معنژاداریويلک –شاپی و 

آزمژون و آوری در پیحپ ي ی شنا تي و تژا انعطاف

 ا از توزي  ن مال بود، داده 05/0ت  از آزمون بزرگپس

ب  ودارنژژد و از ايژژن مف و ژژه )مف و ژژه اول( تخطژژي 

  ژژایمات يس ب ابژژ ینشژژده اسژژت. مف و ژژه دون )

مقژدار ، آزمژون ان بژاكس با توجه به نتاي  (:كواريانس

يعنژي  ؛شددر اين آزمون م تكب  پهو شز ي كه  طاي

sig  فژ   بنژاب اين. اسژت بوده درصد 05/0بیشت  از 

 ب ابژ ی كه معناست به آن اين و شودمي پ ي فته صف 

متوی  ژژژای  شژژدهمشا ده كواريژژژانس  ژژایمات يس

 )آزمژايح و كنتژ ل(مستقل  دو گ وه بین درپهو ح 

ز ايژژن مف و ژژه و اشژژده رعايژژت  ژژا يژژک از عامل  

)مف و ژژه دون( تخطژژي نشژژده اسژژت. مف و ژژه سژژون 

با توجه به نتژاي  آزمژون لژوين،   ا(:) مزني واريانس

آمده بژژ ای نمژژ ات دسژژتداری بهمعنژژاسژژطوح  چژژون

 05/0آوری از پ ي ی شنا تي و تا آزمون انعطافپس

 ژا بژ ای ت  بود، بناب اين ف    مزنژي واريانسبزرگ

ده از تحلیژژل كوواريژژانس تثيیژژد شژژد و از ايژژن اسژژتفا

آ ژ   مزنژي  . مف و ژهه اسژتمف و ه تخطي نشژد

از  د ژدنشژان مي 4شیب رگ سیون است كه جژدول 

 اين مف و ه  م تخطي نشده است.

 تعامل بین متغیر مستقل و همپراش  4جدول 

 متغیر وابسته منبع تغییرات 
نوع سوم مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

انگین می

 مجذورت
 Pمقدار  Fمقدار 

مجذور 

 اتا نسبی

 196/0 066/0 906/3 761/39 1 761/39 پ ي ی شنا تيآزمون انعطافپس پیح آزمون *گ وه

 046/0 392/0 773/0 722/3 1 722/3 آوریآزمون تا پس پیح آزمون*گ وه

شژود، بژا مشژا ده مي 4طور كژه در جژدول  مان

آمده بژ ای تعامژل متویژ  دسژتبه F توجه به مقژادي 

كژه داری معنژاآزمون( و گ وه و سژطوح مستقل )پیح

باشژژژند، پژژژس تعامژژژل بژژژین مي 05/0تژژژ  از بزرگ

از نظژژ  آمژژاری معنژژادار اسژژت. « آزمژژونگ وه*پیح»

بناب اين از مف و ه  مزني شژیب رگ سژیون تخطژي 

 نشده است.

 آمژژوز ف  ژژیه اول: پژژهو ح ) ای ف  ژژیهب رسژژي 

آمژوزان دانحشژنا تي پژ ي ی آگا ي ب  انعطافذ ن

ف  ژژیه دون: آمژژوز  نقژژب بینژژايي اث گژژ ار اسژژت و 

آمژوزان نقژب بینژايي آوری دانحآگا ي ب  تژا ذ ن

 .اث گ ار است(

از تحلیژژل پژژهو ح  ای ف  ژژیهب رسژژي  ای بژژ

را ه استفاده شده است. به ايژن شژكل كوواريانس يک

زمژون بژه عنژوان آ ا در اج ای پیحآزمودنيكه نم ه 

عنژوان  بژهزمژون آمتوی  كنت ل، نمژ ات آنهژا در پس

متویژژ  وابسژژته و متویژژ  گژژ وه )آزمژژايح و كنتژژ ل( 

عنوان متویژژ  مسژژتقل وارد تحلیژژل شژژدند. نتژژاي  بژژه

 گزار  شده است. 5در جدول   ای پهو حف  یه

 پذیری شناختیانعطافآوری و تابآگاهی بر هه برای بررسی تأثیر آموزش ذهنرانتایج تحلیل آنکووا یک  5جدول 

 منبع واریانس متغیرهای وابسته
نوع سوم مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورت
 مقدار
 F 

مقدار 
P 

مجذور اتای 

 تفکیکی

پ ي ی انعطاف

 شنا تي

 39/0 006/0 215/10 992/103 1 992/103 آزمون )متوی  كنت ل(پیح

 28/0 022/0 478/6 952/65 1 952/65 گ وه )متوی  مستقل(

    180/10 16 882/162  طا

     20 30514 كل

 آوریتا 
 53/0 001/0 471/18 876/88 1 876/88 آزمون )متوی  كنت ل(پیح

 26/0 028/0 838/5 091/28 1 091/28 گ وه )متوی  مستقل(
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    812/4 16 988/76  طا

     20 59652 كل
 

نتژاي   ،شودمشا ده مي 5طور كه در جدول  مان

ی  امؤلفژژژهآزمژژژون آمده از مقايسژژژه پسدسژژژتبه

در دو گژژ وه بژژا  آوریو تژژا  پژژ ي ی شژژنا تيانعطاف

آزمژژون، پژژس از شژژ كت در كژژ دن اثژژ  پیحكنت ل

نمژژ ات نشژژان داد  آگژژا يذ ن ای مدا لژژهجلسژژات 

آمژوزان نقژب پژ ي ی شژنا تي دانحی انعطافمولفه

بینا و نابینا( كه در گژ وه آزمژايح شژ كت بینايي )كم

 ژژايي كژژه در گژژ وه كنتژژ ل داشژژتند، نسژژبت بژژه آن

 P ،478/6 = (16 ،1)F ≤ 05/0جايززين شده بودنژد )

( افژژزايح معنژژاداری داشژژته اسژژت. ƞ2 = 288/0و 

آموزان نقژب آوری دانحی تا  مچنین نم ات مولفه

بینا و نابینا( كه در گژ وه آزمژايح شژ كت بینايي )كم

 ژژايي كژژه در گژژ وه كنتژژ ل داشژژتند، نسژژبت بژژه آن

 P ،838/5 = (16 ،1)F ≤ 05/0جايززين شده بودنژد )

 ( افژژزايح معنژژاداری داشژژته اسژژت.ƞ2 = 267/0و 

د ژد ميب رسي اندازه اث  )مج ور اتای تفكیكي( نشان 

از درصژد  26و  28، به ت تیژب آگا يكه آموز  ذ ن

آوری و تژژژا پژژژ ي ی شژژژنا تي واريژژژانس انعطاف

بینژا و نابینژا( را تبیژین آموزان نقب بینايي )كمدانح

در آگژژا ي ی ذ نبنژژاب اين آمژوز  مدا لژژه كنژد.مي

آوری پژژژ ي ی شژژژنا تي و تژژژا انعطاف افژژژزايح

وزان نقب بینايي )در معژ   مدا لژه( تژثثی  آمدانح

آوری پ ي ی شژنا تي بیشژت  از تژا ب  انعطافدارد و 

 .داشته استتثثی  

 گیریبحث و نتیجه

، در معالجژه يآگژا ذ نبا توجژه بژه اينكژه آمژوز  

، ا ژط ا  ياز جمله افس دگ یمتعدد يا تتنت روان

 ،دب گ و  مكژاران)گلژ رسیده اسژتبه اثبات  ادیو اعت

 بژتمث  اتییدر نظ  گ فته شده است كه توو  (2018

 د درخ مي يآگا پس از آموز  ذ ن روانيو  یرفتار

اين پژهو ح سژعي  (.2013 ،اسكلتون و گ ا ان-زي) ا

 آگژژژا ي بژژژ ذ نآمژژژوز  در ب رسژژژي اث بخشژژژي 

كه منج  به  آوری داشتتا  پ ي ی شنا تي وانعطاف

آوری تژژژا  پژژژ ي ی شژژژنا تي وطافانعافژژژزايح 

مطالعه مورد بینا و نابینا(آموزان نقب بینايي )كمدانح

به دنبال ايژن بژود كژه  پهو شز در اين پهو ح،  شد.

را بژژژ  میژژژزان  يآگژژژا ذ ن آمژژژوز  اث بخشژژژي

آموزان نقژب دانحآوری تا  پ ي ی شنا تي وانعطاف

آمده از مقايسژه دسژتهبكه نتاي   كندسنجح بینايي 

در دو گژ وه پ ي ی شژنا تي انعطاف لفهؤمآزمون پس

پژژ ي ی انعطاف لفژژهؤمنشژژان داد، میژژانزین نمژژ ات 

كژه در گژ وه  بینا و نابینژا(آموزاني )كمشنا تي دانح

آزمايح ش كت داشتند، نسبت به آنهايي كه در گژ وه 

معناداری داشژته  افزايح ،كنت ل جايززين شده بودند

د ژد آمده از اين پهو ح نشان ميدستبهاست. نتاي  

 درصد از واريژانس 28 توانست يآگا ذ نآموز  كه 

آمژوزان نقژب بینژايي را دانحپ ي ی شنا تي انعطاف

آگا ي توانسته بهبژود كه ذ ن اين معنه اب ؛تبیین كند

بژه وجژود  تي پ ي ی شناانعطافای در قابل متضظه

آمژوزان شژنا تي دانحپژ ي ی انعطافو میزان  بیاورد

زيژادی  نسبتبهرا تا ضد  بینا و نابینا(نقب بینايي )كم

 بژا نتژاي  پژهو حپژهو ح ايژن يافتژه افزايح د د. 

ب نامژه ( كژه نشژان دادنژد 1398 ی اتي و  مكاران )

پژ ي ی آگا ي موجژب افژزايح انعطافمبتني ب  ذ ن

( كژه 1395)و  مكژاران  رضمژانيشود و مي شنا تي

 ژای شژنا تي آگا ي با توانايينشان دادند رابطه ذ ن

كنتژ ل مهژاری و توجژه انتخژابي و  مؤلفژهبجز در دو 

گی ی، )ضافظژه، تصژمیم ا مؤلفژهريزی در ساي  ب نامه

پژژ ي ی توجژژه پايژژدار، شژژنا ت اجتمژژاعي و انعطاف

نژژادار اسژژت،  مسژژو اسژژت. شژژنا تي( مثبژژت و مع

( كژه 2005 مچنین با نتاي  پهو ح فلچژ  و  ژايز )

پژ ي ی آگا ي باعژس افژزايح انعطافنشان دادند ذ ن

و بژه نژوعي بژا نتژاي  اسژت شود،  مسو شنا تي مي

( كه نشان دادند آموز  2010پهو ح چسا و س تي )

آگژژا ي باعژژس كژژا ح فشژژار روانژژي و ا ژژط ا  ذ ن

 ، مسو است. اما بژا نتژاي  پژهو ح رجبیژانشود، مي
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( كژژه نشژژان داد 1396) ييطباطباو سژژادات جهژژان

در بهبود  يآگا ب  ذ ن يمبتن يدرمانشنا ت مدا له

،  مسژو اسژت نبژودهث  ؤمژ يشژنا تی  يپژ انعطژاف

و  يرا تداع يشهشدن از اندپ ضالت  يآگا . ذ ننیست

نجژژان تكژژالیف و در ا اسژژت تژژوجهييب مخژژالف كلمژژه

نابینايژان و  كنژد. بنژاب اين،شنا تي به ف د كمژک مي

 نداشژتن اطتعژات دقیژق بینژاييدلیژل بینايان به كم

ك د ای اج ايي بژه ژب ای انجان تكالیف شنا تي و عمل

 آگا ي نیاز دارند.ذ ن

 آمده از مقايسژژهدسژژتبهنتژژاي  بخژژح ديزژژ ،  در

در دو گژژ وه نشژژان داد، وری آتژژا  لفژژهؤمآزمژژون پس

بینژا آموزاني )كمدانحآوری تا  لفهؤممیانزین نم ات 

كه در گ وه آزمايح ش كت داشتند، نسبت به  و نابینا(

 ،آنهايي كژه در گژ وه كنتژ ل جژايززين شژده بودنژد

آمده از دسژتبهافزايح معناداری داشته اسژت. نتژاي  

ي آگژا ذ ن  آمژوزد ژد كژه اين پهو ح نشان مي

آمژوزان دانحآوری تژا  درصد از واريانس 26 توانست

آگا ي كه ذ ن اين معنه اب ؛نقب بینايي را تبیین كند

بژه آوری تژا ای در بهبود قابل متضظهاست توانسته 

آمژوزان نقژب آوری دانحتژا و میژزان  بیژاوردوجود 

زيژادی  نسژبتبهد را تژا ضژ بینژا و نابینژا(بینايي )كم

بژا نتژاي  پژهو ح پژهو ح ايژن يافتژه افزايح د د. 

و  يآگژا نشان داد آموز  ذ ن( كه 1390) اپورانيآر

را بهبژود  ييایمیجانبازان شژ یآورتا  جان،ی  میتنظ

( كژه نشژان داد 1394، پهو ح افتخارالدين )دهیبخش

آوری نابینايژان آگژا ي بژ  افژزايح تژا آموز  ذ ن

( 1395) است، پهو ح ضیژدريان و  مكژاران اث گ ار

آوری در افزايح تژا  يآگا آموز  ذ نكه نشان داد 

، پژهو ح و كا ح نشژخوار ذ نژي مژؤث  بژوده اسژت

( كژه نشژان دادنژد آمژوز  1398  مي و  مكاران )

آمژژوزان در آوری دانحآگژژا ي بژژ  افژژزايح تژژا ذ ن

لي مع   اسژت س و فشژار روانژي، تژنح و  ژودكنت 

( كژه 1398است و پهو ح فتاضي و  مكژاران )مؤث  

آوری و آگژژا ي بژژ  تژژا نشژژان دادنژژد آمژژوز  ذ ن

شژژادكامي مژژادران دارای كودكژژان مبژژتت بژژه ا ژژتتل 

.  مچنین با نتژاي  استيادگی ی اث گ ار است،  مسو 

(، كینژژو و 2014 ژژای راجلژژن و اسژژچلكین )پهو ح

( كژژه 2012ن )( و زنزو و ك يسژژتی2011 مكژژاران )

آگژژژا ي در افژژژزايح ت تیب نشژژژان دادنژژژد ذ نبژژژه

گی ی، كنتژژ ل توجژژه و شژژنا ت اجتمژژاعي تصژژمیم

آوری بیانز  سژاز  باشد. تا اث گ ار است،  مسو مي

در ب ابژ  شژ ايط نامسژاعد و نژامطلو  زنژدگي دوباره 

بینژا و نابینژا، آوری افژ اد كماست. به بیان ديز ، تژا 

 ای و آموز است مثبت با ش ايط نامساعد  سازگاری

بینژا و نابینژا داده آمژوزان كمآگا ي كه بژه دانحذ ن

 ژژای آوری و تحمژژل آنهژژا در موقعیتروی تژژا  ،شژژد

مختلف اث گ ار بود و از تویی  رفتار  ودشژان ر ژايت 

 ژای آگا ي با استفاده از تكنیکداشتند. آموز  ذ ن

بودن  شژیارآرامژي و نديشژي، م اقبژه، تنامثل مثبت

بینايان و آوری كمنسبت به  ويح موجب افزايح تا 

 ژای انجژان نزا ي به نمونه پهو ح شود.نابینايان مي

آگژا ي در قژالبي د د كژه تژثثی  ذ نشده، نشان مي

آمژوزان نقژب دانحعلمي و در ضد شايسژته در بژین 

 مورد توجه ق ار نز فتژه اسژت نابینا( بینا وبینايي )كم

نتژاي   د ژد.كه اين  ود نوآوری پهو ح را نشژان مي

 26و  28ت تیب، بژهآگژا ي نشان داد كه آموز  ذ ن

آوری پ ي ی شژنا تي و تژا درصد از واريانس انعطاف

بینژا و نابینژا( را تبیژین آموزان نقب بینايي )كمدانح

در  آگژژا يذ ن آمژژوز  مدا لژژهكنژژد. بنژژاب اين مي

آوری پژژژ ي ی شژژژنا تي و تژژژا افژژژزايح انعطاف

و مژؤث  آموزان نقب بینايي )در مع   مدا له( دانح

آنهژا  آوریتا پ ي ی شنا تي آنها بیشت  از ب  انعطاف

آمژوزان نقژب با توجه به نیاز دانحتثثی  داشته است. 

بله با مشژكتت پژ تنح كسب مهارت مقاب ای بینايي 

را ژي را بژ ای آگا ي ذ ن كارگی ی مدا لهه، بزندگي

 ی يپژ سطح انعطاف رو تا از آن  كندميف ا م آنها 

 .آوری  ود را ارتقا بخشندتا و  يشنا ت

 ا زمودني ای اين پهو ح  ستزي آاز محدوديت

 شژتنندازمان كافي ا، سؤالبودن از زيادو شكايت آنها 

و  مكاری نزن ب ای پیزی ی و سنجح پايداری نتاي  
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از شدن با وي وس ك ونژا بژود. دلیل مواجههآموز  به 

شژژود دوره پیزیژژ ی و سژژنجح پیشژژنهاد ميرو ايژژن

 ای پیشژنهاد. شژودپايداری آموز  يا درمژان انجژان 

 یب گژژزار تژژوان بیژژان كژژ د شژژامل ديزژژ ی كژژه مژژي

در  يآگا آموز  ذ نمعطوف به  يآموزش ی اكارگاه

 ژای  ژمن يي و ب گزاری دورهكودكان استثنامدارس 

آگژژا ي بژژه  ژژدمت معلمژژان در زمینژژه آمژژوز  ذ ن

ارتقژژژای بینژژژا و نابینژژژا در جهژژژت آمژژژوزان كمدانح

ی آنهژژا، آمژژوز  آورتژژا  شژژنا تي وپژژ ي ی انعطاف

و مقايسژه اوتیسژم آگا ي به سالمندان و كودكان ذ ن

پیشژنهاد پايژان  ژم در  اسژت.  ايژن پژهو ح با نتاي

بینايان ای ديز ی روی كم ای مدا لهشود آموز مي

 .آن مقايسه شودو نتاي  شده و نابینايان پیاده 

 تشکر و سپاسگزاری
، ك دنژداز تمامي اف ادی كه ما را در انجان ايژن پژهو ح يژاری 

انواده كننده در پژهو ح ضا ژ  و  ژ صوص كودكان ش كتبه

محت ن آموز  و پ ور  و مدي  مدرسژه شژقايق مسهونن آنها، 

 .شودميشه  ياسوج تشك  و قدرداني 

 منابع
 میو تنظژژ يآگژژا ذ ن ی ژژاآموز  ياث بخشژژ( »1390) ر. اپورانيژژآر

 ،«ييایمیجانبازان شژ یآورتا و  يروانشنا ت يستيب  بهز جانی 

 .68-54 :(1)4 ،فصلنامه پهو ح  ای بالیني اي ان

آوری نابینايژان آگژا ي بژ  تژا اث بخشژي ذ ن( 1394) افتخارالدين آ.
، المللي مدي يت، اقتصاد و علون انسژانيكنف انس بین، شه  گ گان

 ، استانبول، ت كیه.1394 ارديبهشت 27

آوری، مقايسژه تژا ( »1400) نژهاد  .، عزيزی.ر زاده، ب يب.ع امیدوار

كژژاری تحصژژیلي در تحصژژیلي و ا مالرويي، پیشژژ فت سژژخت

فصژلنامه كودكژان ، « ای يژادگی یآموزان با و بدون ناتوانيدانح
 .102-91 :(1)21 ،استثنايي

 زاده، د قژان.س ، تیمژورزاده.ف زراعتي، بژديهي.، مه ابي ر.ا پوراكب ان

انداز زمژان ب رسي رابطژه پژ ي   و عمژل و چشژم( »1398)ط. 

پ ي ی روانشنا تي و سازگاری در مادران كودكان انعطاف آينده با

 .94-81 :(1)19 ،فصلنامه كودكان استثنايي ،«توان ذ نيكم

اث بخشي آمژوز  ( »1395. )ف زادهمحسن.، ك ز  اكار.، آر یدريانض

آوری و كژا ح نشژخوار فكژ ی بیمژاران آگا ي ب  میزان تا ذ ن

فصژلنامه ، «كارآزمايي تصژادفي شژده زن مبتت به س طان پستان:
 .59-52: (2)9 ، ای پستان اي انپهو شي بیماری -علمي 

اث بخشي ( »1398ی. ) م ادی، لبني ج.، ن.، يوسفي ف.، بستان   مي

آمژوزان مدرسژه متصژدرا آوری دانحآگا ي بژ  تژا آموز  ذ ن

، ون رفتژاری ای نژوين در علژمجلژه پیشژ فت، «شه ستان روانس 

4(32 :)61-75. 

اث بخشژي آمژوز  ( »1398ط. )  .، اضمژدی بنا ح.، بباری  ی اتي

پژ ي ی آگا ي ب  تنظیم شنا تي  یجژان و انعطافمبتني ب  ذ ن

نشژژ يه ، «شژژنا تي مژژادران كودكژژان بژژا ا ژژتتل يژژادگی ی ويژژهه
 . 138-125(: 3)10، توانمندسازی كودكان استثنايي

سژژنجح توانمندسژژازی معلژژونن ( »1397) ا.  یمحمژژد.، و دسژژتیار

ض كتي، اضشژژايي و ضسژژي( در سژژال جسژژمي )معلژژونن جسژژمي

تحلیلژي در اسژتان و عوامل م تبط بژا آن )مطالعژه مقطعي 1394

 .369-354: (4)19. مجله توانبخشي ،«(كهزیلويه و بوي اضمد

 ياث بخشژژژ»  (1396) .خ ييطباطباسژژژادات .،ا  جهژژژان ن.، انیژژژرجب

 ،یدر بهبژود ضافظژه كژار يآگژا بژ  ذ ن يمبتن يا ت درمانشن

اف اد مبتت به ا ژتتل ا ژط ا   يشنا ت ی يپ و انعطاف یبازدار

 .82-68 :(1)3 ،مدرسه يشناسروان ،« یف اگ

آگژا ي و رابطژه ذ ن( »1395ا. )  .، زارعیژان چيج.، آجیژل رضماني

ای ورزشژژكار زن و مژژ د  ژژای شژژنا تي در جانبژژازان نابینژژتوانايي

 –فصژژلنامه علمژژي  ،« ای آذربايجژژان ب بژژي و ك دسژژتاناسژژتان
 .110-105(: 2)9، پهو شي طب جانباز

اث بخشژژي آمژژوز  ( »1397) س. آقابابژژايي ،.، لطیفژژي زز. صژژادقي

شژنا تي، تنظژیم  یجژان و آگا ي گ و ي ب  بهزيستي روانذ ن

دبسژتان شژه   تژوان ذ نژي مقطژ آوری مادران كودكژان كمتا 

 .116-105 :(3)18 ،فصلنامه كودكان استثنايي ،«اصفهان

اث بخشژژي آمژژوز  ( »1398ف. ) ن.، تقژژوی مقژژدنس.، دلداده فتژژاضي

آوری و شادكامي مادران دارای كودكژان مبژتت آگا ي ب  تا ذ ن

 . 6-1(: 6)9، مجله مطالعات ناتواني، «به ا تتل يادگی ی

تهژ ان: ، شناسي و آموز  كودكان اسژتثناييروان( 1393ع. )  كاكاوند

 نش  روان.

آوری اث بخشي آموز   و  معنژوی بژ  تژا » ( 1397. )ن پورمشعل

فصژلنامه  ،«فعژاليتژوجهي/ بیحمادرانِ كودكان دارای ا تتل كم
 .118-109 :(1)18 ،كودكان استثنايي

ك د ژژای آگژژا ي و عملب رسژژي ارتبژژاط بژژین ذ ن( »1389. )و نجژژاتي

طژژب  پهو شژژي –فصژلنامه علمژژي  ،«اج ايژي در جانبژژازان نابینژژا
 .48-44: (1)3، جانباز

اث بخشژژي آمژژوز  »( 1398ن. ) پورس.، ملژژک ف.، ف امژژ زی نجفژژي

 واني نويسژي و ب يژل شژنا تي بژ  ب يژل  ای عصب روانمهارت

ي شژه  آموزان با نقب بینژايي دوره ابتژداي)مطالعه موردی: دانح

-9(: 3)5، شناسژيپهو شي عصب روان –فصلنامه علمي (، ياسوج

26. 

( 1397)ج.  ا.، آبكنژار  .، كتنت ی ع، ن.، قلمزن  .، عاشوری نوروزی

سژال تحژت  14  يژدر كودكژان ز يينژایب تیژعلژل معلول يب رس
گژزار  نهژايي پژ و ه ، اسژتان اصژفهان يستيپوشح سازمان بهز

 كژل همصژو  ادار اصژفهان، شژزاهدر دان يپهو ش حط تحقیقاتي 

 .96٫30632/914با كد   20/2/96 استان اصفهان مورخ يستبهزي

( 1398)  . بنژژا ، بباری.ا ع ، ارجمنژژدنیا.غ ، افژژ وز.س  نهاديعقژژو 

آگا ي ب ای والدين افژ اد آ سژته گژان؛ مدا تت مبتني ب  ذ ن»

 :(1)19 ،ناييفصلنامه كودكژان اسژتث ،«مند و ف اتحلیلم ور نظان

109-126. 
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