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Abstract
Aim: The aim of this research role of the predicted
individual protective factors in the adjustment of blind
students Participants. Method: In the study were 120
blind students who were selected through convenience
sampling and personal growth initiative questionnaire
Robitschek (1998) Youth Adjustment Inventory (AISS)
Sinha & Sing (1993) was completed with the help of
Questioner. Finding: Results showed that there is a
relationship between individual protective factors with
adjustment of students. also as a result of regression
analysis between individual protective factors with
adjustment of students, F statistic value obtained is equal
to 44/86 that in level (P<0.01) were significant and for
each individual protective factors components with
adjustment of students this was Social Commitment equal
to -0/419, Individual competence equal to -0/058, Social
competence equal to -0/463 and Attitude to alcohol equal
to -0/162, so the value of t-statistics obtained of all
components, except for individual competence, were
significant. Result: According to the findings, individual
protective factors significantly able to predict the
adjustment of students. Also each of the components of
individual protective factors, except for individual
competence, able to predict the adjustment of blind
students.
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ﭼﻜﻴﺪه
 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖﻛﻨﻨﺪه:ﻫﺪف
 ﺷــﺮﻛﺖ: روش.ﻓــﺮدي در ﺳــﺎزﮔﺎري داﻧــﺶآﻣــﻮزان ﻧﺎﺑﻴﻨــﺎ ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ
 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان14  ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺑﻴﻨﺎي120 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ: اﺑﺰار.ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
( و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﺎزﮔﺎري1998) ( اﺳﭙﻴﺮﻧﮕﺮ و ﻓﻴﻠﻴـﭙﺲIPFI) ﺣﻤﺎﻳﺖﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮدي
( را ﺑﺎ ﻛﻤـﻚ ﭘﺮﺳﺸـﮕﺮ1993) ( ﺳﻴﻦﻫﺎ و ﺳﻴﻨﮓAISS) داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
 و آزﻣــﻮن ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳــﻮن وSPSS  دادهﻫــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از.ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﻛﺮدﻧــﺪ
 ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ: ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ.رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺶآﻣﻮزان راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد و ﺑـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺣﻤﺎﻳـﺖ
 ﻣـﻲ44/86  ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎF  ﻣﻘﺪار آﻣﺎره،ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺶآﻣﻮزان
 ﻣﻌﻨﻲدار اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘـﺪار ﺿـﺮﻳﺐ0/01 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آﻟﻔﺎيﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از
( ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮدي ﺑـﺎBeta) رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه
،-0/419  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ:ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 و ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻔﻪ-0/463  ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ،-0/058 ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﺮدي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهt  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﻣﺎرهﻫﺎي. ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ-0/162 ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﻟﻜﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
.ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺑـﺮاي ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺻـﻼﺣﻴﺖﻓـﺮدي ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﻔـﻪﻫـﺎ ﻣﻌﻨـﻲدار ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳـﺖﻛﻨﻨـﺪه ﻓـﺮدي ﺑـﻪ ﻃـﻮر، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه:ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
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مقدمه
نوجوانی ی یک از رم احل مهم تح لو انسان هب شمار میآید که با وع ا لم تنیدگی زای رف اوانی هب همراه است .ای غت فرعم هرود ن یی تار    
عمیقی است که کودک را از بزرگسال جدا ساخته و دگرگونیهای مخت یفل در او هب دوجو    ممم یآورد( .منص ،رو
جوانان ،حا الم ن اص یل

رف هن ره رد ندمت و گ     جامع هههای هب رامش    ممم یرون ددد و ای هک تسا یلاح رد ن

 ) 1394نوجوان و نا

رد اب رشق نیا ام روشک         

ناسازگاریهایی از قبیل اختالالت روان ،ی اعتیاد ،رف ار از منز ،ل بزهکاری و  ....وم اج هههان ددد ( .زکی )9831 ،ای زیچ ره زا لبق ،هرود ن     
دوران غت ییرات جسم ،ی روانی و شناختی و نیز غت ییر در الزامات اجتما یع است و درست در زمانی که نوجوان با س یب تعر
ولب غ جسمانی را میگذراند ،اجتماع از او می وخ اهد که سم تقل باش ،د روابطش را و نالاسمه اب

نالاسگرزب     غت یی و دهد ر

س قبا هههای
گزاس ا یر    

جن یس و آمادگی اشتغال داشته باشد .نوجوان الع وه رب کنار آ دم ن با همهی این غت ییرات رشد باید وکب شد تا هویتی رب ای بسک دوخ
کند( .ماسن ،کیگان ،هوستون ،کانجر؛ یاسای ،ی  ) 1394بنا رب این از جم هل سم ائ یل که در دههی اخیر هب عن ناو مهمممت ررر ین نش هنا تمالس
روان نوجوانان وت جه سب یاری از جامعه شناسان ،روانشناسان و برم یان را هب

وخ د ج بل

نموده است .هلئسم درف یراگزاس ی یی یییی -اجتم یعا

میباشد( .زک ،ی  )9831سازگاری هب عنوان سم ئ هل اص یل این دوره زی بر نای عم رکل د وخ ب هست  ،ی متجا شقن هدننک ل ا تیاضر و یع       
بیشتر است .از سوی دی ،رگ وجود ناسازگاری الع وه رب ایجاد مش لک در وع ا لم وف ق با ثع
انحرافهای اجتما یع و ا الخ قی و ا لوف ارزشهای رف هن یگ

رب وز مش لک در روابط اجتما ،یع گرایش هب

رف د میشود( .محمودی کهریز ،باقری ،یردیح و نا

    ) 1393از ط فر ی رگا   

ًال نابینایی همراه شود ممکن است فشارهای این دوره چندین رب ا رب احساس شود .و
این دوره حساس با یک مش لک جسمی -حرکتی مث ًال
س مال ت روان ( هب ویژه سازگاری با محیط) آنان با مش لک

وم اجه شود .نابینایی ی یک از انواع مختلف آسیب است که س هنالا زا یرایسب   

ا رف اد هب  آن دچار میشوند رب اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت نابینا هب ک یس گفته میشود که تیزبینی او در چشم رترب  ،زا رتمک    
تها ای
 )3/ 60 ( 20 /004باشد (مهدی زاد ،ه آ رف ید و عطارزاد ،ه  )3831ا رف اد نابینا هب دلیل از دست دادن یک حس اساسی وخ د در مهار 
تح کر

و جهت یا ،یب دامنه تج بر یات و کنش متقا لب با محیط دچار مش لک

نابینایی هب عنوان یک مانع در تعا الم ت اجتما یع با ثع

ممم یش نو ددد ( .سی و یقارن ف

،یردان      ) 1392مم نک

است

شود که آنها نسبت هب هم سن و س  طابترا دوخ نالا ا هتشاد یرتمک یعامتج      

باشند و چون ادراک از وخ د و رب داشت رف د از وخ د دارای بار قوی اجتما یع است ،لذا روی بع بایشزرا یفطاع د ی نانآ دوخ        أت ثثیر
  

میگذارد( .ا رف وز  )1 39 1پژوهشها نشان دادند که نوجوانان با آسیب بینای ،ی هب وپژه آنهایی که ندوب انیبان د رتشیب تالکشم  ،ی رد    
روابط رف دی و تعا الم ت اجتما یع با دوستان وخ د داشتند ( .وت زن هد جان ،ی صدیق ،ی نجات وکما وپل ر )6831 ،بنا رب این نه تنها لولعم درف   

(نابینا) هکلب نظام خانواده در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار میگیرد ،ا وگل ی تعا یلم معم یلو بین ا رف اد خانواده مختل میشود و وظایف و
نقشهای جدیدی رب ای اعضای خانواده مطرح میگ در ددد( .عب یهللاد

،ناوج و     )9831یکی دشر زاس لکشم فیلاکت زا لماکت و

نوجوانی هب سازگاری وبرم ط است .این سازگاریها عبارتند از سازگاری با اعضای خانواد ،ه سازگاری با گ گزاس ،نالاسمه هور ا یر    
غیر هم جنس ،سازگاری با بزرگساالن خارج از محیط خانواده و محیطهای دم رسه و سازگاری ش ،لغ نوجوانان رب ای دست ی هب نتفا
ا وگل های اجتما یع شدن ،ناگزیر رب سازگاریهای متعدد که سب یار مهم میباشد ،هستند .زیرا پیوسته تحت ن وف ذ رف ایند گروه هم ،نالاس
غت ییرات در رفتارهای اجتما یع و گروههای اجتما یع جدید قرار دارند ( .رب غندان ،خرت ان و قائمی خما ،یم  )1 39 1س دنیآ رب یراگزا    
تأثیر وع ا لم متعدد از جم هل وع ا لم رف دی -جمعیتی (سن ،جنس و تمایزات رف هن ،یگ ق مو یتی و نژادی ،وت انایی هوش) ،وع ا لم شخصیتی
(قشار و استرس ،ا رسف دگ ،ی عزت نفس ،ا رب از وجود ،وخ ش بین ،ی احساس رب جست یگ و بزرگ ،ی وخ دارزشمندی ،سبک اسنادی و ن عو
کنت ،لر جهت گیریهای انگیزشی و رهیافتها و ش ششی هو هاییی ی و یفطاع تابث ،یریگدا هو ناجیه ش ی لماوع و )یدمآراکدوخ و 
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یکنندگی عوامل حمایت کننده فردی...
نقش پیشبین 

متغییرهای وم قعیتی  -محیطی (نظیر مط ول بیت اجتما ،یع سبکهای مقا هلب ای ،مهارتهای حل مش لک اجتما ،یع نق شقن ،نارواشم ش    
وع ا لم خانوادگی و معلمان و حمایت اجتما یع ) است( .زک ،ی  )9831در واقع سازگاری می وت اند نتیجه تعادل نسبی بین وع ا لم حمایت

کنن هد و وع ا لم خطرزا باشد ( .رف اس ،ر کی یبر و اسم وک وس یک  )4002 ،2وع امل حمایتی پاس هک ،نیرفآرطخ لماوع هب ار ناناوجون خ      
وم جب رب وندادهاي خطرآ رف ین میشود ،تعدیل میکنن ددد ( .آگ هافر ،نارورپرنه ،جن ی،

س ) 1997 (3وع ا لم
 .)1 39 1اس پیلیف و رگنیرپ سس سس

طهای پر خطر دارای شخصیت سالم و رشد اجتم یعا
حمایت کنن هد رف دی را وع ا یلم میدانند که سبب میشوند رف د در محی 
باشد .ممکن است نبود یا ضعف این وع ا لم هب س مال ت شخصیت و رش یعامتجا د

بسانم

ه رد لالتخا .دنزب بیسآ درف ر کی لماوع زا   

حمایت کنن هد رف دی می وت اند هب رب وز اختالالت سب یاری منجر شود .در سطوح متفاو یت از اک ولو ژی اجتما ،یع وع ا لم حم یتیا

  
رطخ و   

یهای زیستی و روان شناختی رف د گ فر ته تا خانواده و اجتماع یافت ش هد اند( .اوکان ،ل وب آت و وارنر )9002 ،4از دهه 07 19
زا از ویژگ 
مشاه هد کودکانی که در شرایط ناگوار رشد کرده وب دند و یل رفتار منح بجوم ،دندوب هدادن ناشن هنوگرامیب و فر ش ددددددددددددددد ب ههه ج يا
پژوهش درباره وع ا لم خطرزاي ایجادکنن هد مش الک ت رفتار ،ي وع ا لم حمایتی (مانند ویژگیها ،شرایط و وم قعیتها) رارق یسررب دروم    
یرسد پیا دم هاي من یف را غت ییر میدهند و ا رف اد را قادر ممم یس نزا ددد گدنز ياهراشف ات ی ر 
گیرد ،که هب نظر م 

ااا اااا در کنت دنشاب هتشاد لر .... ...

(کالس-اه رل س )8002 ،5گفته ش هد وت انایی مقا هلب با تنشها و تاب آوری در رب ا رب مش الک ت رب رف ایندهاي درونی و بیرونی يراگزاس   
فوم قیت آمیز مبتنی است؛ رف آیندهاي درونی همان فت اوتهاي ژنتی یک هستند و رف آین ،ینوریب ياهد

غت یی زا یشان ياهر

وع ا لم مخاط هر آمیز محیط ،ی روانشناختی و زیست شناخت ،ی که آسیب پ  ار يدرف يریذ ا زف ایش    

ممم یده ددد و وع ا لم

تسیز لماوع

     

شناختی و محیط ،ی که در اثر رشد و در ط لو زمان ش لک میگیرند( .رو رت و ریسیلینس )7002 ،6دو عا لم در رشد تاب آوري اثر دارد؛
امح یتی يدرف      ،

اجتما یع و خانوادگ ،ی که از اثرگذاري آسیبها و خطرات محیطی ج ول گی ير میکند .وع ا لم حمایتی فرظ یت تاب آوري رف د را در هر
ی رب د .وت جه هب وع ا لم حمایتی این وم ضوع را روشن میکند که چرا یخرب هچب ها ممم ی وت انن ددد وخ دکارآ دم ييي و اعتماددد ب ههه
زمان باال م 
نفس وخ د را هنگام وم اجهه با مش یتالک که وم جب لست یم دی رگ ان میشود ،حفظ کنند( .لیک )3002 ،7وع ا لم حمایت کنن یدرف هد   
یلرتنکدوخ ،

که از پژوهش درباره دانش آ وم زان ایرانی هب دست آ ،هدم این گونه است :وخ ش بین ،ی وخ دپندار ،ه تعلق ،یگداوناخ تا

منبع کنت لر درون ،ی نیاز هب تأیید ،روابط اجتما یع و دم رسه ( .لخ ی ،یل  )9831با وت جه هب تعریف اس پیلیف و رگنیرپ سس سسس ) 1997 ( 8از وع ا لم
طهای پ خر طر دارای شخصیت سالم و رشد اجتما یع مناسب
حمایت کنن ۀد رف دی مبنی رب این هک این وع ا لم سبب میشوند رف د در محی 
باشد .و با در نظر گ فر تن این هک انسان وم جودی اجتما یع است و تعا لم وی با محیط ا رم ی دب یهی وخ اهد وب د ،هب نظر میرسد این وع ا لم
یکجا و با ی دک ی رگ نقشی مهم در حمایت ا رف اد ایفا میکنند و رف د با داشتن مجم هعو ای از این وع ا لم در سطح مناسب در مقا لب
خطرزا و جوامع پ خر طر تا حدودی ایم دوب دهاوخ ن ( .... ...فاگ ،یل ،نا

وترآ دیوید و زنیکواه رر ررر رررررر )7002 ،9بن نیاربا

وع ا لم

وع ا لم

امح یتی هب    

ویژگیهایی اطالق میشود که سازگاری را تقویت میکند در حا یل که اصطالحا یت مثل هروتکاف یارب رطخ و یریذپ بیسآ اااااا ااااااایی
یشوند که احتمال ناسازگاری را افزایش میدهند (آگن ،ج  ) 1390از این رو ،خانواده و روانشناسان در پی آنند تا ا رف اد و هب
استفاده م 
ی از رم اح للل رش ددد روانی یی وخ ددد را نگذراند هههان ددد  ،اب
ویژه دانش آ وم زانی را که از نظر روانی حساستر و تأثیر پذی رتر ند و هنوز سب ی را ی ی
2

- Fraser, Kirby & Smokowski
- Springer & Phillips
4
- O'connell, Boat & Warner
5
- Clauss-Ehlers
6
- Rutter & Resilience
7
- Leak
8
- Springer & Phillips
9
- Fagan, Lee, Hawkins & David Arthur
3
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استفاده از وع ا لم حمایت کنن هد رف دی و از طریق آ وم زشهای مختلف ،در مقا لب سب یاری از خطرات محیطی حفظ کنن ددد یا ا با ا ارائ ۀۀۀ
راهکارهای مناسب رب ای رویارویی با یخرب استرسهای محیط ،ی هب آنها بیا وم زند تا در عین حال که هب اهداف وخ د در اجتماع رکف
یکنند و در پی دست یافتن هب آنها هستن ،د هماهنگیهای الزم را رب ای سازگاری با محیط بیابند بن رضاح شهوژپ فده نیارب ا      
م 
رب رسی نقش پیش بینی کنندگی وع ا لم حمایت کنن هد رف دی در سازگاری دانش آ وم زان نابینا میباشد.
رو ش
پژوهش حاضر از نوع وت صی يف -همبست يگ است .نمونهی پژوهش شا لم  011ن رف از دانش آ وم زان نابینا وب دند که هب روش نمونهگی یر
در دسترس انتخاب شدند جمع آوری دادهها هب دم ت سه هفته از دانش آ وم زان دم ارس نرجس خزائ یل و شهید محبی انجام گ فر ت هب
این صورت که از هر کدام از شرکت کنندگان سؤاالت مقیاسها پرسی هد میش ددد و ج همانشسرپ رد رگشسرپ طسوت هدش هداد باو    
یشد .هب منظور جمع آوری اط عال ات از مقیاس وع ا لم
مالع ت زده م 

س (  ) 1998و
دننک تیامح ههههههه ی رف دددی ( )IPFIاس و رگنریپ فیلیپس س

پرسشنا هم سازگاری دانش آ وم زان دبیرستانی ( )AISSسینها و سینگ (  ) 1993استفاده شد.
ابزار
الف) مقیاس وع ا لم

تیامح   

س (  :) 1998ش صخا
کنند هههی رف دددی ( )IPFIاس و رگنریپ فیلیپس س

هدننک تیامح لماوع      رف دددی ()IPFI

(اس رپ ین رگ و فیلیپس ) 1997 ،یک آز وم ن وخ دگزارشی و دارای  71عبارت است که هب منظور ارزیا یب میزان انعطاف پ ناناوجون یریذ   
تهیه ش هد است .این شا صخ

ویژگیهای رف دی را در  3حیطه (تعهد اجتما ،یع صالحیت رف دی و صالحیت اجتما یع ) و  10بعد یا زیر

مقیاس وم رد رب رسی قرار ممم یده ددد  .حیط هههی تعه یعامتجا د

حیط هههی

راد ای     3بع :د دم ر ،هس وناخ ا هراجنه و هد ا عم ی ین ،یعامتجا    

 10عب زین )ترا   

صالحیت اجتما یع شا لم  3زی مر قیاس :جرات ورزی ،اطمینان و همکاری است .هب الع وه یک زیر مقی سا

اض هفا ( ( اب

رب ای رب رسی ن رگ ش نوجوانان نسبت هب ا لکل و وم اد مخدر در این مقیاس گنجان هد ش هد است .این شا صخ

در آغ  ناونع هب زا ا زب اری     

شها ای دی دروم رگ   
جهت ارزیا یب میزان فوم قیت رب نا هم پیشگیری در نوجوانان  10تا  16ساخته شد و پس از آن در سب ی زا یرا پ هوژ ش ش
استفاده قرار گ فر ت .هب منظور رب رسی ویژگیهای روان سنج ،ی این شا صخ

رب روی دو نمونه مج ا هورگ .دش ارجا از ول لماش    

نوجوان  10تا  16سا هل آ رم یکایی و گروه دوم  2416نوجوان  15سا هل آ رم یکایی وب د .ض بیر

پایاییی ( IPFIکل

642

 71عب رض و ترا یب

پایایی  )/ 93دب ست آ هدم است .در پژوهشی آگن ،ج هنرپروران و رفاهی ( )1 39 1نشان دادند که تحلیل عام یل هب شی هو مؤ هفل های اص یل
نشان گر ساختار چهار عا یلم

وت انش شخص ،ی وت انش اجتما ،یع تعهد اجتما یع و انسجام اجتما یع رض .دوب ی نیا خابنورک یافلآ ب     

وع ا لم هب ترت یب  ./ 86 ،./ 82 ،./ 96و  ./77دب ست آ هدم است و دونیمه سازی پایای ابزار را تأیید کرد .در نتیجه یسراف هخسن   

 IPFIاز

روایی و پایایی مناسب وخرب ردار است.
نها و سینگ (  :) 1993این پرسشنا هم وت سط سینها و سینگ در سال 1993
ب) پرسشنا هم سازگاری دانش آ وم زان دبیرستانی ( )AISSسی 
هب منظور سنجش سازگاری دانش آ وم زان دبیرستانی تهیه و وم رد استفاده قرار گ فر ته است .در ایران نیز وت سط دکت ا ر ببب وا فل ضل یمرک
رت جمه و وم رد استفاده قرار گ فر ته است .این پرسشنا هم در ص  تسا دد ت د ا ا تسریبد نازومآ شن ا هورگ( ین
سازگاری بوخ را از دانش آ وم زانی با سازگاری ض فطاع هزوح هس رد فیع ی   ،ا متج ا یشزومآ و یع

نس ی        

 14ات

 18س ب )هلا ا   

ا ییاهن مرف .دزاس ادج ین      

پرسشنا هم  60سؤال میباشد ( رب ای هر حوزه  20س اؤ للل ) .ح زو هههها ای زا دنترابع یسررب دروم  -1( :::::::س یراگزا

    

طاع ففف ی  -2س یراگزا

خهایی که نشان رگ سازگاری است ،نم هر
اجتما یع  -3سازگاری آ وم زشی) پرسشنا هم هب صورت دستی قا لب نم هر گذاری است .رب ای پاس 
یشود و در غیر این صورت 1 ،منظور میشود .نم هر کل پرسشنا هم بیان رگ حالتتتها ای س تسا درف یراگزا  .... ...پرسش همان
ص رف داده م 

60
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یکنندگی عوامل حمایت کننده فردی...
نقش پیشبین 
سوا یل در مرف نهایی روی نمونه  1950ن رف ی (  1200پ رس و  750دختر) از دانش آ وم زان کالس هک ناتسریبد موس و مود ،لوا یاه

هب   

صورت تصاد یف انتخاب ش هد وب دن ،د اجرا شد .نتایج حاصل از این محاسبات نشان داد که این وت زیععع .درادن توافت لامرن عیزوت اب      
ضریب اعتبار کل پرسشنا هم از سه طریق (دونیمه کردن ،باز آز وم ن و کودرریچادسون  20هب ترت یب

 ./ 93 ،./ 95و  )./ 94دب س .دمآ ت   

همچنین در پژوهشی با اجرای این پرسشنا هم رب روی  461دانش آ وم ز دبیرستان ،ی پایایی آن را رب اساس ضریب آ  خابنورک یافل ببببببب رای
سازگاری کلی

 ./ 82و فطاع ،یشزومآ یراگزاس یارب ی متجا و  ا هب یع

 ./ 68 ،./ 70و  ./ 65گ شراز

ترت یب      

ک در هههان ددد ( .س ،یچتعا

کا کم اری و رگسع یان.)9831 ،
یافتهها

جدول شماره  :1توصیف آماری نمرات متغیرهای پژوهش
انحراف استاندارد

میانگین

آماری

تعداد

شا صخ

3/ 34

23 / 98

021

سازگاری

3/ 67

237 / 80

021

وع ا لم حمایت کنن هد رف دی

1/ 17

59 / 20

021

تعهد اجتما یع

3/ 08

38/ 60

021

صالحیت رف دی

2/ 23

59 / 20

021

صالحیت اجتما یع

1/ 36

36 / 40

021

ن رگ ش هب ا لکل

در جدول شماره  1اط عال ات وبرم ط هب آمار وت صی یف نمرات متغیرهای پ ساسا رب .تسا هدش هئارا شهوژ اط الالالالالالالالالالالالال قوف لودج تاع    
میانگین نم هر متغیر سازگاری رب ا رب با  ، 23 / 98متغیر تعهد اجتما یع رب ا رب با  ، 59 / 20متغیر صالحیت رف دی رب ا رب با  ،38/ 60متغیر صالحیت
اجتما یع رب ا رب با  ، 59 / 20متغیر ن رگ ش هب ا لکل رب ا رب با  36 / 40و میانگین نم هر ک یل متغیر وع ا لم حمای نک ت ن درف هد ی اب ربارب      237 / 80
است.
بین وع ا لم حمایت کنن هد رف دی و سازگاری دانش آ وم زان نابینا رابطه وجود دارد.
جدول شماره  :2نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین عوامل حمایت کننده فردی و سازگاری
متغیرها
وع ا لم حمایت کنن هد رف دی و سازگاری

تعداد

ضریب همبست یگ

021

- 0/525

سطع معنی داری
0/ 01

ی و س یراگزا
در جدول شماره  2نتایج آز وم ن همبست یگ پیرسون رب ای رب رسی رابطه بین وع ا لم حمایت کنن درف هد یی یی

نش هدش هداد نا   

است .رب اساس نتایج مندرج در جدو ،ل مقدار ضریب همبست یگ بین این دو متغیر رب ا رب اب  -0/525ممم یباش ددد و در س حط

آ فل ا ای 0/ 01

معنی دار است .با توجه هب من یف وب دن ضریب همبست یگ دب ست آ هدم و با وت جه هب این هک نمرات پایین همانشسرپ رد رت گزاس ا اشن یر ن     
دهن هد سازگاری بیشتر است ،می وت ان چنین نتیجه گ فر ت دانش آ ینازوم زا هک    وع ا لم

درف هدننک تیامح یی یی ییییی بیش ،دنرادروخرب یرت   

سازگاری بیشتری نیز دارند.
وع ا لم حمایت کنن هد رف دی ،سازگاری دانش ا وم زان نابینا را پیش بینی میکند.
جهت پیش بینی متغیر سازگاری وت سط وع ا لم حمایت کنن هد رف دی از آز وم ن تحلیل رگرسیون استفاده شد .پیش از انجام ای نومزآ ن   
آماری پیش رف ضهای آن وم رد رب رسی قرار گ فر ت که با وت جه هب مدع تخطی از پیش رف ضهای وبرم طه از جمله ن عیزوت ندوب لامر    
نمرات ،ی سک انی پراکندگی باقی مان هد ها ،ن مر ال وب دن باقی مان هد ها و رف ض استق لال باقی مان هد ها ا ،اس فت ا عنامالب نویسرگر شور زا هد    
یم باشد .با وت جه هب نتایج ارائه ش هد در جدول شماره  3مقدار آماره  Fدب ست رب ا رب با  44 / 86میباشد که در س فلآ حط ای چوک  ککککککک تر از
 0/ 01معنی دار است ،که نشان میدهد متغیر پیش بین وع ا لم حمایت کنن هد رف دی غت ییرات وبرم ط هب متغیر سازگاری را هب
ینماید.
م 

یبوخ تبیین
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جدول شماره  :3نتایج آزمون تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سازگاری از طریق حمایت فردی
ض ار یب          
استاندارد ش هد

ضرایب استاندارد نش هد
لدم

B

خطای استاندارد

ثابت

137 /266

16 /479

- 0/874

0/170

وع ا تیامح لم         

Beta

س ینعم حط       
داری

t
8/011

- 0/525

0/ 01

-6/ 689

R

 Rمجذور

0/525

0 /572

مقدار F

سطح معنی داری
0/ 01

44 / 86

0/ 01

کنن هد رف دی

در لدم نهای ،ی مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد ش هد ( )Betaرب ا رب با  -0/525میباشد .با وت جه هب مقدار آماره  tدب ست آ هدم که رد
سطح آ فل ای  0/ 01معنی دار میباشد ،رف ضیه پژوهش وم رد تأیید قرار گ فر ته و نتیجه میگیریم که متغیر وع ا لم

درف هدننک تیامح یی یی ییییی

می وت اند هب ش لک معنی داری متغیر سازگاری دانش آ وم زان را پیش بینی نماید .با وت جه هب ضریب رگرسی ینو هدمآ تسدب     ممم ی اوت ننن
گفت که ا رف اد دارای نمرات باال در متغیر حمایت رف دی از سازگاری بیشتری وخرب ردار هستند.
مؤ هفل های وع ا لم حمایت کنن هد رف دی ،هب صورت مجزا سازگاری دانش آ وم زان نابینا را پیش بینی میکند.
جدول شماره  :4ماتریس ضرایب همبستگی بین سازگاری و مؤلفههای حمایت فردی
1

2

متغیرها
 -1سازگاری

1

-2تعهد اجتما یع

**-0/865

1

3

4

-3صالحیت رف دی

0/ 087

**0/964

1

-4صالحیت اجتما یع

**-0/ 648

**0/073

**-0/415

-5ن رگ ش هب ا لکل

*-0/071

**-0/303

**-0/ 633

5

1
**0/173

1

* معنی داری در سطح ** 0/ 05معنی داری در سطح 0/ 01

در جدول شماره  4نتایج همبست یگ پیرسون میان مؤ هفل های وع ا لم حمایت کنن هد رف دی و سازگاری آورده ش هد است .همان ط هک رو
مشاه هد میشود همبست یگ میان متغیر سازگاری و مؤ هفل های تعهد اجتما ،یع صالحیت اجتم یعا ووو ن لکلا هب شرگ رد

یافلآ حطس      

 0/ 05معنی دار میباشد .با وت جه هب من یف وب دن روابط دب ست آ هدم یم وت ان گفت این متغیرها روابط غی سمر تقیمی دکی اب ی و هتشاد رگ
ا رف اد دارای نمرات باال در مؤ هفل های وع ا لم حمایت کنن هد رف دی ،از سازگاری بیشتری وخرب ردار هستند.
جدول شماره  :5تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سازگاری از طریق مولفههای عوامل حمایت کننده فردی
ض ار یب          
استاندارد ش هد

ضرایب استاندارد نش هد
خطای استاندارد

لدم

B

ثابت

155 /115

16 / 052

Beta

سطح معنی داری R

t
9/ 688

0/100

-1/ 196

0/ 340

- 0 /914

- 3/915

0/100

صالحیت رف دی

- 0/360

0/ 145

-0/ 058

- 0/534

0/466

صالحیت اجتما یع

-0/ 692

0/ 184

- 0 /364

- 3/667

0/100

ن رگ ش هب ا لکل

-0/ 399

0/ 198

- 0 /261

- 2/610

0/ 046

تعهد اجتما یع

0/ 49 7

 Rمجذور مقدار F
0/165

36 /866

سطح معنی داری
0/ 01

جهت پیش بینی متغیر سازگاری وت سط هفلوم های وع ا لم حمایت کنن هد رف دی از آز وم ن تحلیل رگرسیون استفاده شد .در لدم نه یا ی،
مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد ش  هد (( )Betaیارب

مؤ فل ههه تعه یعامتجا د

رب ا اب رب      ،-0/914ص رب یدرف تیحال ا اب رب     ،-0/ 058

صالحیت اجتما یع رب ا رب با  -0/364و رب ای مؤ هفل ن رگ ش هب ا لکل رب ا رب با  -0/261میباشد .با وت جه هب مقدار آمارهها ای  tدب س هدمآ ت   
یگی یر م م
م
که هب جز رب ای مؤ هفل صالحیت رف دی رب ای سایر مؤ هفل ها معنی دار یم باشدو رف ضیه پژوهش وم رد تأیید قرار گ فر ته و نتیجه ممم 
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که این مؤ هفل ها می وت انند هب ش لک معنی داری متغیر سازگاری دانش آ وم زان را پیش بینی نمایند .با وت جه هب ضرایب رگرسیونی دب ست
ی وت ان گفت که دانش آ وم زان دارای نمرات باال در هفلوم های وع ا لم حمایت کنن هد رف دی دارای سازگاری بیشتری میباشند.
آ هدم م 
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف رب رسی نقش پیش بینی کنندگی وع ا لم حمات کنن هد رف دی در سازگاری دانش آ وم زان نابینا انجام شد .یافتههای
پژوهش نشان داد که بین وع ا لم حمات کنن هد رف دی با سازگاری دانش آ وم زان نابینا رابطه من یف معنی داری وجود دارد ،همان طور که
انتظار میرفت نمرات وع ا لم حمات کنن هد رف دی با سازگاری دانش آ وم زان همبست یگ نشان داد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان
یبوخ تبیین مینماید همچنین مؤ هفل های وع ا لم

داد متغیر پیش بی ِنِن وع ا لم حمایت کنن هد رف دی غت ییرات وبرم ط هب متغیر سازگاری را هب

حمات کنن هد رف دی هب صورت مجزا قادر هب پیش بینی سازگاری دانش آ وم زان نابینا وب دند .وع ا لم حمایت کنن هد رف دی شا لم ( 3حیطه
تعهد اجتما ،یع صالحیت رف دی و صالحیت اجتما یع ) میباشد .بنا رب این دم رسه اولین محیطی است که رف د بع ددد از داوناخ ههه وارد آن
یهای
یشود( .ستود ،ه  )0831و از وع ا لم حمایت کنن ۀد رف دی هب شمار میرود که رب ای رشد شخصیت و پرورش استعدادها و وت انای 
م 
جوانان و نوجوانان مهم است (اکبری .)1831 ،خانواده هب عنوان نظا یم اجتما یع در ط لو تاریخ نقشی حیا یت رب ای رش ،د پیش فر تتت و
م رت ین سازمانی است که اس رتسب زز ززز رش ددد و ر مسج هاف ی  ،،،،،روانی یی و
اجتما یع شدن نوع انسان ایفاکرده است .خانواده دب ون شک مه 
اجتما یع کودک و عا لم رسیدن وی هب تعادل فیزی ،یک روانی و اجتما یع است ( .وم س یو

 )3831 ،،،و ناسنا هکنیا نتفرگ رظن رد اب      

موجودی اجتما یع است و تعا لم وی با محیط ا رم ی دب یهی وخ اهد وب د ،هب نظر میرسد این وع ا لم یکجا و دکی اب ی مهم یشقن رگ رد
یکنند و رف د با داشتن مجم هعو ای از ای رد بسانم حطس رد لماوع ن
حمایت ا رف اد ایفا م 

لماوع لباقم

ازرطخ

  

ات رطخرپ عماوج و           

حدودی ایمن وخ اهد وب د .نتایج پژوهشهایی که در زمینه وع ا لم حمات کنن هد رف دی صورت گ فر ته نیز حاکی از آن است که وع ا لم
حمات کنن هد رف دی در ج ول گیری از دست زدن هب رفتار پ خر طر و رفتارهای بزهکارانه و مقاومت در رب ا رب آسیبهای محیطی و هب طور

ک یل سایر زمینههای س مال ت روان نقش مهمی دارد .هب عنوان مثال کلی لو ن ،د فینبرگ ،گریینبرگ ) 2010 (10در رب رسی نقش خانوادههای
سهای ششم تا دوازدهم نشان دادند در دانش آ وم زانی که در
طهای پ خر طر و کم خطر روی دانش آ وم زان کال 
حمایت گر در محی 
دم ارس پ خر طر وب دن ،د وع ا لم سطح خانواده نقش حمایتی کمتری دارند .در پژوهشی ارتب لماوع نیب طا

حمایت

کنند هههی و یدرف

وخ دکارآ دم ی اجتما یع با رب وز رفتارهای بزهکارانه را نشان دادند که وع ا لم حمایت کنن هد ی رف دی و وخ دکارآ دم ی اجتما یع قادر هب
پیش بینی کنندگی رفتارهای بزهکارانه نبودند ( .رب زگ ،ر اک ،یمر راست ،ی  ) 1392همچنین امین پور ،بایرام ن  ناقهد و داژ (( (((  ) 1394نشا ان
دادند که دانشجویانی که از عزت نفس و وخ دپنداره (از مؤ هفل های وع ا لم حمایت کنن هد رف دی) باال رت ی وخرب ردارند از احساس غ بر ت
کمتری هب نسبت دی رگ ان وخ اهند داشت و هب طور ک یل پرورش وخ دپنداره و تقویت آن با ثع

سازگاری بهتر اب وم قعیتتتهاییی جدید

وخ اهد شد .هب طور ک یل در پژوهشی وع ا لم حمایت کنن هد رف دی در دانش آ وم زان ایرانی این گونه هب دست آ هدم است، :ینیب شوخ
وخ دپندار ،ه تعلقات خانوادگ ،ی وخ دکنت ،یلر منبع کنت لر درون ،ی نیاز هب تأیید ،روابط اجتم یعا و دم رسه (( لخ یلی  .)9831اس و رگنیرپ

فیلیپس ) 1997 (11یم گویند وع ا لم حمایت کنن ۀد رف دی ،وع ا لم اند که سبب میشوند رف د در محیطهای پ خر طر دارای شخصیت س ملا

و رشد اجتما یع مناسب باشد .بنا رب این با وت جه هب نتایج هب دست آ هدم از تحقیقات صورت گ فر ته در زمینه نقش وع ا لم حمایت کنن هد ی
رف دی در کاهش رفتارهای پ خر طر و آسیب زا و پژوهش حاضر که نشان دهن هد نقش پیش بینی کنندگی وع ا لم حمایت کنن یدرف هد   
در سازگاری دانش آ وم زان نابینا وب د می وت ان این وگ نه نتیجه گ فر ت که وجود وع ا لم حمای نک ت ن درف هد ی    

ممم ی وت ان ددد س ربارب رد یرپ   

- Cleveland, Feinberg & Greenberg,
- Springer & Phillips
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آسیبهای روانی -اجتما یع باش ،د همچنین نقش سب زایی در رش یعامتجا د و گزاس ا .دشاب هتشاد دارفا تبثم یر رضاح شهوژپ    
م رت ین آن هب شرح زیر است .طرح پژوهشی حاضر از نوع همبست یگ است هب لیلد نیمه   
محدودیتهای نیز دارد که مه 

     

نم ممی اوت ننن اب

شها ای آتی نازومآ شناد    
استناد هب یافتههای آن سفت یرها و تبیینهای لع ت شناختی مبادرت کرد .همچنین پیشنهاد میشود در پژوه 
نابینا با همتایان عادی هم مقایسه شود.
تقدیر و تشکر
در آ رخ رم ا بت

قدردانی و تش رک را از دم یران دم ارس شهید محب ،ی نرجس و خزائ یل و همکارانشان که در اجرای این ط یراکمه حر   

نمودند و از استاد ارجمند خانم دکتر رف نگیس کاظمی هب خاطر راهنمایی و کمک در نح هو ارتباط گی ب یر ا نیبان سرادم  ای رکشت نا    
یآید.
رف اوان را هب عمل م 
منابع

 آگن ،ج ن .) 1390 ( .اعتباریا یب و سنجش پایایی نسخه فارسی یی نمای ههه وع ام للل حمای نک ت ند ههههه  يدرف (( )IPFIدر نوجوان همان نایاپ( .زاریش رهش یناتسریبد نا   کارشناسی ارشد) .فارس :دانشگاه آزاد اس یمال

رم ودشت.

 آگن ،ج ن ،.هنرپروران ،ن .و رفاه ،ی ژ .)1 39 1( .روایی و پایایی نسخه فارسی نمایه وع ا لم حفا نک تظ ند ههههه  يدرف (( .)IPFIمجل ههه روانپزشک ییی و روانشناسی ییبالینی ایران.022-622 ،)3( 18 ،
 اکبری ،ا .)1831(.مش الک ت نوجوانی و جوانی .تهران :نشر ساواالن. ا رف وز ،غ .)1 39 1( .مق همد ای رب روانشناسی و آ وم زش کودکان استثنایی .تهران :دانشگاه تهران. -امین پور ،ح ،.بایرام نژاد ،ح .و دهقان ،م .) 1394 ( .رابطه بین وع ا لم

  

سحا اب یدرف هدننک تیامح ا گشناد نایوجشناد تبرغ س اه ارفنک .رون مایپ ن یلم س         

چهارسوی مولع انسان ،ی شیراز.
 -رب زگ ،ر م ،.اک ،یمر ن .و راست ،ی ل .) 1392 ( .نقش پیش بینی کنندگی حمایت رف دی و وخ دکار آ یعامتجا یدم

هراتفر هب شرگن اب ا راکهزب ی انه اناوجون ن         .

کن رف انس یلم سیاست کی رف ی ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان.
 رب غندان ،س ،.خرت ان ،م .و قائمی خما ،یم ن .)1 39 1( .تعیین اث بر خشی آ وم زش دم یریت خشم رب سازگاری اجتما یع دانش آ وم زان دختر مقط رهش ناتسریبد ع    رشت .فصلنا هم مطالعات روانشناسی بالین ،ی . 140 -561 ،)8(3
 -وت زن هد جان ،ی ح ،.صدیق ،ی ک ،.نجات ،ح .و کما وپل ر ،ن .)6831( .اث بر خشی ن یبس

تزع یراتفر یتخانش یاهشزومآ

متجا یراگزاس رب سفن اعی شناد   

     

آ وم زان .پژوهش در رب نا هم ریزی درسی (دانش و پژوهش در مولع برت یتی -رب نا هم ریزی درسی). 41 - 56 ،) 16 ( 21 ،
 -لخ ی ،یل س .)9831(.استاندارد سازی فهرست وع ا لم حمایت کنن هد رف دی اس رپ ین رگ و لف یپیس (  ) 1997رب روی دانش آ وم زان سال اول و دوم دوره متوس هط

رهش   

تهران( .پایان نا هم کارشناسی ارشد) .دانش هدک روانشناسی و مولع برت یتی دانشگاه آزاد رودهن.
 -زک ،ی م .ع .)9831( .سازگاری جوانان با دانشگاه و رابطه ب نآ ا یدروم یسررب :یعامتجا تیامح  یوجشناد ان و رتخد 

نلصف ود .ناهفصا هاگشناد رسپ ا هم          

تخصصی پژوهش جوانان ،رف هنگ و جامعه خانواد ،ه .701- 130 ،4
 -ساعت ،یچ م ،.کا کم اری ،ک .و رکسع یان ،م .)9831( .آز وم نهای روان شناختی .تهران :نشر ویرایش.

 -ستود ،ه ه .ا .)0831( .آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات) .تهران :نشر آوای نور.

 -سیف نراق ،ی م .و نادری ،ع .ا .) 1392 ( .روانشناسی و آ وم زش کودکان استثنایی .تهران :ارسباران.

 عبدا لل ه ،ی ع .ا .و جوان ،ج .)9831( .درآمدی رب هفسلف لع م و پژوهش در مولع انسانی .تهران :چاپار.محمودی کهریز ،ب ،.باقریان ،ف .و حیدری ،م .) 1393 ( .نقش وخ د نظم دهی عامتجا یراگزاس رد ی هلجم .نازومآ شناد  لوحت یسانشناور ی :ناسانشناور          
ایران ،ی . 383 - 392 ،) 40 ( 10

 منصور ،م .) 1394 ( .روانشناسی ژنتیک :تح لو روانی از دلوت تا پیری .تهران :سازمان مطالعه و دت وین کتب مولع انسانی دانشگاهها (سمت). -وم سوی ،ا .ا .)3831( .خانواده درمانی کار رب دی با روی رک د سیستمی .تهران :انتشارات دانشگاه الزهرا.

 -هنری ماسن ،پ ،.کیگان ،ج ،.کارول هوستون ،آ .و وی کانج ،ر ج .ج .) 1996 (.رشد و شخصیت کودک .رت جمه مهشید یاسایی (  .) 1394تهران :نشر رم کز.
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