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 چکیده 

سالم  و( بینا کم)بینایی آسیب دارای آموزان دانش در اجتماعی/تحصیلی سازگاری و خود از تصور پژوهش حاضر با هدف مقایسه

مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر و پسر مفطع متوسطه دوره -انجام شد. روش پژوهش علّی

بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد  1399-1398وزان عادی شهر اردبیل در سال تحصیلی اول و دوم و نیز دانش آم

نفر دانش آموزان عادی( با همسان سازی تقریبی از نظر جنسیت و  60نفر از دانش آموزان دارای آسیب بینایی و  60نفر) 120

ا و هسین) سازگاری دانش آموز( و 1978بك) خود از صورتحصیالت انتخاب شدند. به منظور گرآوری داده از پرسشنامه های ت

گیری از نرم ( و با بهرهMANOVA( استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره )1993گ، سین

 ایینی در تصورنمرات پ (بینا کم)بینایی آسیب دارای آموزان دانشصورت گرفت. نتایج نشان داد  22نسخه  SPSSافزار آماری 

 کم)بینایی آسیب دارای آموزان اجتماعی در دو گروه دانش (. اما بین سازگاری>01/0pتحصیلی کسب کردند) سازگاری و خود از

نتایج به دست آمده بر لزوم توجه عام برای نوجوانان و توجه  (.<05/0pسالم تفاوت معناداری به دست نیامد) آموزان دانش و( بینا

 ان دارای آسیب بینایی تاکید می کند.خاص بر نوجوان

 بینایی اجتماعی، آسیب تحصیلی، سازگاری خود، سازگاری از تصورواژگان کلیدی: 

 

 

 

 



 مقدمه 

1گاه سازمان جهانی بهداشتدیداز  2تی، معلول ه فرد را از ادامه زندگی مستقل کذهنی است  یا جسمانی مجموعه ای از اختالالت 

 یروان ،یذهن ،یجسم عهیکه بر اثر ضا شودیگفته م یفرد معلول به کس(. 1395)کریمی درمنی، رددایفردی و اجتماعی باز م

که موجب کاهش استقالل فرد  یگردد، به طور جادیا یو یعموم یدر سالمت و کارآمد یتوأم، اختالل مستمر و قابل توجه ای

و معلول  یمعلول جسم نیو همچن نایناشنوا و ناب دننما رینظ یگروه، شامل حس نیا شود. یو اقتصاد یاجتماع یهانهیدر زم

 با شده که زده نیتخم رانیکشور ا یبرا یجامعه جهان یاز سو تیمعلول درصد 10حدود (. 1382)شفیع آبادی،  هستند یذهن

 اعم ازنفر معلول در انواع مختلف  ونیلیم 8 یبیطور تقر نمود به انیب توانیم یآمار عموم یونیلیم 80 تیاحتساب جمع

(. یکی 2012نیا و همکاران، )فرهانی وجود دارند یینایناب ویی ناشنوا نیو همچن یاجتماع ،یروان ،یذهن ،یجسم یهاتیمعلول

3نابینا و بینا کم معلولین ناتوانی، افراد دارای مهمترین گروه از  سالمتی، اقتصادی مهم موضوع دو کم بینایی و نابینایی هستند. 

 میلیون 38به  نزدیك بهداشت جهانی سازمان نظر آید. طبقمی توسعه به شمار حال در و توسعه یافته رهایکشو در اجتماعی و

 به افزایش رو آنها تعداد که هستند بینایی شدید نقص دارای دنیا در میلیون نفر 110حدود  و هستند نابینا جهان سراسر در نفر

4است)تایلور  حال توسعه در کشورهای در هستند ناتوان لحاظ بینایی از افرادی که کل از درصد 90 (. بیش از2001و همکاران،  

5است)دان دونا شده گزارش درصد 4/4تا  3/0حدود  توسعه حال در آسیایی کشورهای در کنند. شیوع نابیناییمی زندگی و  

 (.2001همکاران، 

 عبارت دیگر به. است خویشتن از ادراک همان خود از وجود معلولیت می تواند در تصور از خود افراد تأثیر گذار باشد. تصور

 از است عبارت خود از تصور .دارد خود از فرد که است یهایی توانای و تها، خصوصیات مهار از عینی نظر نقطه یك خود از تصور

افراد  در خود از صورت بررسی به که مطالعاتی. انگاره های دیگران کیفیت به نسبت نگرش و خود خود، رفتار از فرد ادراک نحوة

 که ای گونه به عهده دارد، به افراد روانی سامت و بهداشت در اساسی خود، نقش از تصور که است آن از حاکی پرداخته اند سالم

 ظاهر غیره و گرایی درون تنهایی، کمرویی، احساس افسردگی، اضطراب، چون نشانه هایی عالیم و خود از تصور سطح کاهش با

(. در این راستا 2008داشت)مالزمانیان و فتحی آشتیانی،  خواهند همراه به جدی اشکاالت تداوم، درصورت و شد خواهند

6جاکوبس گذشته  اتیتجرب و یشخص یهایژگیدر افراد معلول، با و شیاز جسم خو یذهنور تص که اختالل در کرد انیب( 2014)

7. همچنین گولسیل و کوروکو متفاوت است ربودهمتغی آنها ( در تحقیق خود نشان دادند که بین خودپنداشت بدنی در 8201)

نوجوانان دارای معلولیت جسمانی مادر زادی، معلولیت اکتسابی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که هر دو 

( 1390تبار) ایج مطالعه ملکیگروه دارای معلولیت نمرات پایینی در خودپنداشت بدنی در مقایسه با افراد عادی کسب کردند. اما نت

 بود. نابینا و بینا پسر آموزان دانش پنداره حاکی از عدم تفاوت در خود

های که در خصوص برخی از کارکردهای که دارند، ممکن است عوارضی مانند زود افراد دارای آسیب بینایی به سبب ناتوانی

سازگاری بر سازگاری روانی/اجتماعی و تحصیلی آنان تاثیر گذارد.  تواندرنجی، ناراحتی و غیره داشته باشند که این عوامل می

به این طریق که فرد نیازهای  ،مفهومی پیچیده و چندوجهی و فرایندی مداوم و پویاست و به رابطه متعادل بین شخص و محیط

8)پیتوساشاره دارد ،خود را مطابق با خواسته های اجتماعی ارضا کند ی در حال رشد و شامل توازن سازگاری فرایند (.2006، 

بین آنچه افراد می خواهند و آنچه می پذیرند، است؛ یا به عبارت دیگر سازگاری فرایند دوسویه است. از یك طرف فرد به صورتی 

لقوه با اجتماع تماس برقرار می کند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آنها توانایی های با

9قارشیم و مارینا-خویش را واقعیت می بخشد)دیاکون 1ا و سینگهسین قیدارد که در تحق یسازگاری ابعاد مختلف(. 2017، 0  

                                                             
1 - world Health Organization 
2 - disability 
3 - blind 
4 - Taylor 
5 - Dandona 
6 - Jacobs 
7 - Gürsel & Koruç  
8 - Pettus 
9- Diaconu-Gherasim & Măirean 
1 0 - Sina & Sing 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608016300954
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608016300954
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608016300954


1یجانیه -ی، سازگاری عاطفیلیبه سه بعد آن اشاره شده است: سازگاری تحص( 1380؛ ترجمه کرمی، 1993) 1 و سازگاری  

1یاجتماع 2  یجانیمدرسه و سازگاری ه های تیو فعال یلیتحص تقاضاهای ی کنار آمدن بافرد برا ییرا توانا یلی. سازگاری تحص

 توانیم یقبل قاتیها و تحقهیبا مرور نظر(. 2006)پیتوس،  کنندیم فیبا احساسات و عواطف خود تعر سازگاری فرد ندیرا فرآ

1هیجانات همچون مربوط به خود، ندهاییگفت، نقش فرا 3 مربوط به سازگاری، برجسته  ندهاییفرابر  و پاسخ های هیجانی افراد 

آماده  یطیمح یهاچالشبه محرکها و  یپاسخ ده یبراا ر سمیهستند که ارگان یا دهیچیپ یها ستمیس جاناتیه. و مهم است

 یروان یها بیاز آس یباشند. در برخ یم یو شناخت یزیولوژیکیف ،یذهن ،یانیب ،یرفتار یمؤلفه ها یدارا جاناتیسازند. هی م

همچون ادراک، حافظه و یا در بروز  یهای طهیشود. این نواقص به طور مثال در ح یم مختل یا چندتا از این مؤلفه ها یك

. پاسخ های شود یسازگازانه مختل م یجانیانجام یك یا چند کارکرد ه یافراد برا یدهد و به تبع آن توانای یم رخ جاناتیه

فرد  یکه برا یرونیو ب یدرون طیحفظ یاگسستن ارتباط با مح ،یپایه گذار یالش برات ت،یبه فعال لیم یبرا ینشانه هاینی جایه

1)بارلو باشند یدار است، م یمهم و معن 4 1لیپا مطالعات (. نتایج1395؛ جعفرزاده داشبالغ و همکاران، 2002،  5  ( نشان2013) 

 تحصیلی نتایج پایین، مقبولیت اجتماعی به صورت می تواند که باشد حقارت و ناتوانی احساس علت می تواند بینایی نقص که داد

( در نتایج تحقیقی نشان داد که 1392فر)یابد. همچنین اعتمادی انعکاس ضعیف سازگاری اجتماعی و جسمی ناتوانی ضعیف،

تایج مشابهی کلی و سازگاری اجتماعی کمتری برخوردار بودند. ن دانش آموزان نابینا در مقایسه با دانش آموزان عادی از سازگاری

 میزان ( نشان داد که بین1393و حاتمی) مدرس مقدم( نیز به دست آمد. در مقابل نتایج مطالعه 1390تبار) در مطالعه ملکی

( نشان داد 1394تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین مطالعه قریب) عادی دوره ابتدایی و نابینا کودکان در اجتماعی سازگاری

لذا با توجه  .ندارد وجود معناداری تفاوت تحصیلی خودکارآمدی و سازگاری لحاظ از تلفیقی و ویژه دارسم آموزان دانش که بین

به نتایض ضد و نقیض در خصوص هر دو متغییر مورد بررسی و نیز اهمیت انجام مطالعات در خصوص دانش آموزان دارای 

( بینا کم)بینایی آسیب دارای آموزان دانش در اجتماعی/لیتحصی سازگاری و خود از تصور مشکالت ویژه، این پژوهش به مقایسه

 سالم پرداخت. و

 روش 

ت. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر و پسر مفطع متوسطه دوره مقایسه ای اس-روش پژوهش حاضر علّی

روش نمونه گیری دردسترس تعداد بودند که به  1399-1398اول و دوم و نیز دانش آموزان عادی شهر اردبیل در سال تحصیلی 

ز نظر جنسیت و انفر دانش آموزان عادی( با همسان سازی تقریبی  60نفر از دانش آموزان دارای آسیب بینایی و  60نفر) 120

ر قرار گرفته شد. تحصیالت انتخاب شدند. همچنین شرایط عدم ابتالء به معلولیت ذهنی و بیماری دیگر برای هر دو گروه مد نظ

پرسشنامه شد.  منظور گردآوری اطالعات بعد از انتخاب نمونه آماری و توضیح اهداف پژوهشی برای آنان اقدام به تکمیلبه 

ای آنان خوانده همچنین به منظور تکمیل پرسشنامه توسط افراد دارای آسیب بینایی)در صورت ناتوانی در خواندن( سواالت بر

حلیل واریانس تآوری و اطالعات با آزمون ها بعد از تکمیل شدن جمعپرسشنامه شده و جواب آنان عالمت زده شد. در نهایت

ی گردآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برا 22نسخه  SPSSگیری از نرم افزار آماری ( و با بهرهMANOVAچندمتغیره)

 اطالعات از ابزار زیر استفاده شد:

1توسط بك و استیر 1978 سال در که مونآز این :(16BSCT)بك خود از تصور الف( پرسشنامة 7  شناختی براساس نظریة 

 درجه ای لیکرت از کامالً 5 بندی روش درجه اساس بر مواد از یك هر که است، ماده 25 شده است. این مقیاس دارای تهیه بك

 ( اعتبار پرسشنامه2008، ؛ نقل از مالزمانی و فتحی آشتیانی1988همکاران ) و بك منفی نمره گذاری می شود. کامالً تا مثبت

                                                             
1 1 - emotional adjustment 
1 2 - social adjustment 
1 3 - Emotion 
1 4 - Barlow 
1 5 - Lippa 
1 6 - Beck Self-Concept Test 
1 7 - Beck & Steer 



. کردند گزارش 65/0و  88/0ثبات  ماه ضریب سه و هفته یك از پس ترتیب به مجدد آزمون -آزمون روش از استفاده با را

 نیمه دو روش از استفاده با پرسشنامه این اعتبار نیز ایران در. است شده گزارش 80/0مقیاس  این برای درونی همسانی همچنین

است  شده گزارش 11/71و  40/80نمونه  کل در معیار انحراف و میانگین 68/0و  56/0ترتیب  به کرونباخ آلفای و ضریب کردن

( برای بررسی روایی این آزمون از شتخص کفایت نمونه 1393(. در مطالعه نجات و همکاران)2008)مالزمانی و فتحی آشتیانی، 

 67/0نادار به دست آمد. همچنین ضریب الفای کرونباخ برای این مقیاس برابر و آزمون معناداری باتلت نیز مع 82/0برداری برابر 

 به دست آمد. 

1ا و سینگهسؤالی را سین 60این پرسشنامه  پرسشنامه سازگاری دانش آموز:ب(   8 ( 1380؛ ترجمه کرمی، 1993) 

رسشنامه از زیر مقیاسهای سازگاری ای تدوین شده است. این پاند. این پرسشنامه به صورت مقیاس لیکرتی هفت درجهساخته

 ی پاسخگویی برای سواالت هر پرسشنامه به صورت بلی و خیر می باشد. نمره تشکیل شده است.تحصیلی اجتماعی، عاطفی و 

 سینها است در سازگاری و مسأله مشکل داشتن دهنده ی پایین نشان ینمره و مدرسه، در مثبت سازگاری یدهنده نشان باال

تصادف  به دبیرستان چهل از آموزان که دانش از نفر 1950 روی بر را آن ( فرم نهایی1380؛ ترجمه کرمی، 1993سینگ ) و

 کردند. سیها و هنجاریابی هدف جمعیت برای را نامه پرسش گردآوری شده، هایداده کمك به نموده و اجرا بودند، شده انتخاب

ترتیب  آزمون به کل و آموزشگاهی و عاطفی اجتماعی، هایمقیاس خرده یرا برا آن پایایی (1380؛ ترجمه کرمی، 1993سینگ )

کرونباخ  آلفای سازگاری تحصیلی مقیاس زیر ( برای1387گزارش کردند. همچنین نویدی) 96/0و  93/0، 90/0، 91/0برابر 

سواالت مربوط به  گزارش نموده است. در این پژوهش 66/0اجتماعی  سازگاری و برای 69/0برای سازگاری عاطفی  74/0

 سازگاری تحصیلی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت.

 نتایج

آموزان سالم  ( و گروه دانش67/1) 03/15های پژوهش میانگین )و انحراف معیار( سنی گروه دارای آسیب بینایی طبق یافته

 دند. ( بود. در هر دو گروه بیشترین فراوانی پسر و کمترین فراوانی دختر بو70/1)24/15
 

ینا( و دانش (: میانگین و انحراف معیار تصور از خود و سازگاری تحصیلی/اجتماعی در دانش آموزان دارای آسیب بینایی)کم ب1جدول )

 آموزان سالم و ازمون نرمال بودن

 K-M P انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 تصور از خود
 08/5 67/42 دارای آسیب بینایی

16/1 089/0 
 95/6 49/56 سالم

 سازگاری تحصیلی
 86/1 67/12 دارای آسیب بینایی

974/0 212/0 
 23/2 15/18 سالم

سازگاری 

 اجتماعی

 16/2 42/13 دارای آسیب بینایی
113/1 091/0 

 38/2 26/15 سالم

م به ترتیب ی و سال( مشاهده می شود میانگین تصور از خود در دانش آموزان دارای آسیب بینای1همانطور که در جدول )

ن کولموگراف است. بعالوه نتایج آزمو 26/15و  42/13و سازگاری اجتماعی  15/18، 67/12، سازگاری تحصیلی 49/56، 67/42

 (. P>05/0اسمیرنوف حاکی از توزیع نرمال نمرات متغیرها است )

 (: نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها2جدول )

 طح معنی داریس F Df1 Df2 متغیر

 414/0 118 1 927/0 تصور از خود

 486/0 118 1 680/0 سازگاری تحصیلی

 365/0 118 1 992/0 سازگاری اجتماعی

                                                             
1 8 - Sina & Sing 



 ها برابر هستند.دهد که واریانس( نشان می<05/0pها )داری خطای آزمون برابری واریانس( سطح معنی2طبق نتایج جدول )

 
 

 تحلیل واریانس چندمتغیره مربوط به متغیرهای پژوهش (: نتایج آزمون معناداری3جدول )

 F مقدار نام آزمون 
df  

 فرضیه
df  خطا P مجذور اتا 

 گروه

 684/0 001/0 000/116 000/3 185/80 684/0 اثر پیالیی

 578/0 001/0 000/116 000/3 185/80 197/0 المبدا ویلکز

 675/0 001/0 000/116 000/3 185/80 993/2 اثر هتلینگ

 675/0 001/0 000/116 000/3 185/80 993/2 بزرگترین ریشه خطا

ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز دهد سطوح معناداری تمام آزمون( نشان می3همانطور که جدول )

داری وجود غیرهای وابسته تفاوت معنیهای مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متدهد که در گروهشمارد. این نتایج نشان میمی

درصد از واریانس مربوط به اختالف بین  57دهد که = المبدای ویلکز(. مجذور اتا نشان می01/0p< ،185/80 F= ،19/0دارد.)

 باشد.ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته میگروه

 ر روی متغیرهای مورد مطالعه(: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( ب4جدول )

منبع 

 تغییر
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P اتا 

 گروه

 410/0 001/0 915/13 750/128 1 750/128 تصور از خود

 498/0 001/0 374/16 674/136 1 674/136 سازگاری تحصیلی

 079/0 059/0 207/2 255/20 1 255/20 سازگاری اجتماعی

 کم)بینایی آسیب دارای آموزان دانش در اجتماعی/تحصیلی سازگاری و خود از دهد تصور( نشان می4همانطور که جدول )

نمرات  (بینا کم)بینایی آسیب دارای آموزان (. به طوری که دانش>p 01/0داری دارد )سالم تفاوت معنی آموزان دانش و( بینا

 آسیب دارای آموزان اجتماعی در دو گروه دانش تحصیلی کسب کردند. اما بین سازگاری سازگاری و خود از پایینی در تصور

 (.<05/0pسالم تفاوت معناداری به دست نیامد) آموزان دانش و( بینا کم)بینایی

 گیریبحث و نتیجه

 و( بینا کم)ینایی ب آسیب دارای آموزان دانش در اجتماعی/تحصیلی سازگاری و خود از تصور پژوهش حاضر به منظور مقایسه

 دانش و( بینا کم)بینایی  آسیب دارای آموزان دانش در خود از سالم صوت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین تصور

 کم)بینایی آسیب دارای آموزان دانش خود از تصور (. به طوری که مقایسه>01/0pداری وجود دارد)سالم تفاوت معنی آموزان

گولسیل و و  (2014) جاکوبس(، 1390تبار) ملکیسالم بود. نتایج به دست آمده با یافته های  انآموزدانش تر ازپایین( بینا

در افراد  شیاز جسم خو یذهنور تص که اختالل در کرد انیب( 2014) جاکوبسدر این راستا همخوانی داشت.  (2018کوروک )

( در تحقیق 2018. همچنین گولسیل و کوروک )و متفاوت است هربودمتغی آنهاگذشته  اتیتجرب و یشخص یهایژگیمعلول، با و

خود نشان دادند که بین خودپنداشت بدنی در نوجوانان دارای معلولیت جسمانی مادر زادی، معلولیت اکتسابی و افراد عادی 

در مقایسه با افراد  تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که هر دو گروه دارای معلولیت نمرات پایینی در خودپنداشت بدنی

در  بود. نابینا و بینا پسر آموزان دانش ( حاکی از عدم تفاوت در خودپنداره1390تبار) عادی کسب کردند. اما نتایج مطالعه ملکی

تبیین این نتیجه می توان بیان کرد که افراد دارای معلولیت بینایی چالش بیشتری برای روبروی با مسائل روزمره خود داشته و 

اَ به سبب عدم توانایی خود در رفع این موارد، این عوامل را به سبب معلولیت خود می ببیند که این عامل موجب کاهش گاه

 گردد.در آنان می خود از خودپنداشت بدنی و کاهش تصور



 و( بینا کم)بینایی آسیب دارای آموزان دانش در اجتماعی/تحصیلی قسمت دیگر نتایج به دست آمده نشان داد که سازگاری

نمرات پایینی  (بینا کم)بینایی آسیب دارای آموزان (. به طوری که دانش>p 01/0داری دارد )سالم تفاوت معنی انآموزدانش

 دانش و( بینا کم)بینایی آسیب دارای آموزان اجتماعی در دو گروه دانش تحصیلی کسب کردند. اما بین سازگاری سازگاری

(. نتیجه به دست آمده در خصوص سازگاری تحصیلی با یافته های مطالعات <05/0pه دست نیامد)سالم تفاوت معناداری ب آموزان

 ملکیو  (1392فر)اعتمادیهمخوان بود. همچنین عدم معناداری تفاوت سازگاری اجتماعی با یافته های  (2013لیپا )

  (1393و حاتمی) دمدرس مقپژوهش مناهمسو و با یافته های  (1393و حاتمی) درس مقدم( م1390تبار)

می  که باشد حقارت و ناتوانی احساس علت می تواند بینایی نقص که داد ( نشان2013لیپا) مطالعات نتایجهمسویی داست. 

یابد.  انعکاس ضعیف سازگاری اجتماعی و جسمی ناتوانی ضعیف، تحصیلی نتایج پایین، مقبولیت اجتماعی به صورت تواند

 نتایج تحقیقی نشان داد که دانش آموزان نابینا در مقایسه با دانش آموزان عادی از سازگاری ( در1392فر)همچنین اعتمادی

( نیز به دست آمد. اما نتایج مطالعه 1390تبار) کلی و سازگاری اجتماعی کمتری برخوردار بودند. نتایج مشابهی در مطالعه ملکی

تفاوت معناداری وجود ندارد.  نابینا کودکان در اجتماعی سازگاری میزان ( نشان داد که بین1393و حاتمی) مدرس مقدم

 تحصیلی خودکارآمدی و سازگاری لحاظ از تلفیقی و ویژه مدارس آموزان دانش ( نشان داد که بین1394همچنین مطالعه قریب)

خی با کتاب های دارای قابل بیان ایت که دانش آموزان دارای مشکالت بینایی با توجه به اینکه بر .ندارد وجود معناداری تفاوت

خط بریل مطالعه می کنند، ممکن است این عامل موجب افزایش مدت مطالعه، زمان بر بودن انجام تکالیف، عقب افتادن از دیگر 

دانش آموزان به ویژه اینکه اگر در مدارس تلفیقی تحصیلی کنند، که این عامل بر کاکردهای تحصیلی آنان تاثیر گذاشته و 

 گاری تحصیلی آنان می گردد.موجب کاهش ساز

همچنین عدم تفاوت سازگاری اجتماعی در بین دو گروه بر اساس جامعه آماری قابل تبیین است. چرا که هر دو گروه مورد 

مطالعه دانش آموزان )نوجوانان( دوره متوسطه هستند که این دوره به عنوان دوره بحرانی برای فرد می باشد و همواره نوجوانان 

دوره مشکالتی در خصوص سازگاری به ویژه سازگاری اجتماعی به سبب مسائلی چون بحران هویت، بحران دوستیابی، در این 

 بینایی نقص و برخوردارند مناسبی شناختی و ذهنی توانایی از بینا افراد همانند نابینا افرادفشار والدین و ... دارند. عالوه براین 

که این موضوع نیز می تواند در عدم تفاوت سازگاری اجتماعی تاثیر داشته . شود نمی ها آن در خودکارآمدی میزان کاهش باعث

 باشد.

اجتماعی گروه مورد مطالعه و استفاده از  -از جمله محدودیت های این پژوهش می توان بر عدم کنترل وضعیت اقتصادی

ی افراد می تواند بر برداشت از خود آنان تاثیر روش نمونه گیری دردسترس اشاره کرد. چرا که ویژگی های اقتصادی و اجتماع

اجتماعی این گروه ها کنترل شود. همچنین  -شود در مطالعات آتی وضعیت وضعیت اقتصادیگذار باشد. براین اساس پیشنهاد می

و توجه خاص  در کل نتایج به دست آمده بر لزوم توجه عام برای نوجواناناز روش های نمونه گیری احتمالی بهره گرفته شود. 

 بر نوجوانان دارای آسیب بینایی تاکید می کند.
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Abstract 

The purpose of this study was to compare self-concept and academic / social adjustment in students 

with visual impairment and normal eyesight. The research method was causal-comparative. The 

statistical population of this study was all high school students (boys and girls) in Ardebil in the 

academic year of 2018-2019. 120 students (60 students with visual impairment and 60 students) were 
selected by convenience sampling method. Normal students) were selected with approximate gender 

and educational attainment. Beck's (1978) and student adjustment questionnaires (Sinn & Singh, 

1993) were used to collect data. Data analysis was done by MANOVA using SPSS 22 software. 
Results showed that students with visual impairment (low vision) scored lower on self-concept and 

academic adjustment (p<0.01). But there was no significant difference between social adjustment in 

two groups of students with visual impairment and healthy students (p>0.05). The results emphasize 
the need for general attention for adolescents and special attention to adolescents with visual 

impairment. 
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