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Abstract 

Background & Objective: Having a different physical and emotional experience, including stressors in human life, could affect individual 
identities, psychosocial dimensions, emotional balance, self–satisfaction, sense of competence and achievement, social interactions, interpersonal 

relationships and individual needs adaptability. Blindness is a different experience. Blind people usually have difficulties in adaptation with their 
environment because they lose their basic sense of mobility and navigation skills. However, it is said that a person with a behavioral pattern can 

achieve success when a person can navigate his work and his personal life. Identifying behavioral patterns of individuals can lead to the correct 

design of the movement for successful relationships and constructive interaction with others to obtain the desired outcomes from work 
negotiations, family relationships and friendly communication. Therefore, the present study was conducted to examine the life experience of 

blind people to recognize their driving patterns. 
Methods: This research was a qualitative study and phenomenological research. The sample and statistical population of the study were blind 

subjects with 22 years and older in Tehran. The people were selected using targeted sampling method, and the data–gathering tool was semi–

structured interviews. In analyzing the data obtained from the interview, two methods of descriptive phenomenological analysis (Clayzee 
method) and the coding method used simultaneously. Interview data at the same time and after completing interviews and recording the main 

points during the session, the participants 'statements repeatedly listened to the recorded notes, and their statements word–of–word wrote on 
paper and several times studied to understand participants' feelings and experiences. 

Results: Analysis of interviews data about the living experience of blind people to determine the characteristics of their driving patterns had 21 

major categories. They include: normalization in the course of time, the color of divinity, the relationship with God and Holliman’s, the blessings 
of God, strong self–concept and self–reliance, self–belief, strong will, sense of usefulness, positive effects, emphasis on self–help, help–seeking 

and consulting with others, communication with others, communication with the blind, community support, family support, friendship support, 
welcoming culture, hindering others, negative impacts, education, financial dependence, outcomes and livelihood status obtained. Ultimately 

identified five core categories as characteristics of the driving patterns of blind people, including overtime adaptation, association with God, 

social skills, individual support factors and social support. 
Conclusion: Characteristics of the driving patterns of blind people were a set of interpersonal and interpersonal features and factors such as 

environmental factors and, most important, communication with the creator of being. Therefore, it seems that neglecting or ignoring any of these 
factors and features can deprive an individual of having driving patterns. 
Keywords: Phenomenology, Life experience, Blind, Adaptability, Driving patterns. 
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

شوند. در این میان گفته شده است فرد دارای الگوی رفتاری تجربٔه متفاوت از افراد عادی، در سازگاری با محیط دچار مشکل میدلیل داشتن افراد نابینا معموالً به زمینه و هدف:
شتن توانایی جهتپیش صی خود، میبرنده، در زمان دا شخ ست یابتواند بهیابی در کار و زندگی  ستٔه افراد نابینا موفقیت د سی تجربٔه زی ضر با هدف برر د؛ بنابراین پژوهش حا
 ها انجام گرفت.برندٔه آنمنظور تشخیص الگوهای پیشبه

تهران تشکیل  ساله و بیشتر در شهر۲۲های این پژوهش را افراد نابینا، پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی و پژوهشی پدیدارشناسی بود. جامعٔه آماری و نمونهبررسی: روش
های حاصددددل از مصدددداحبه نیگ از دو روش تحلیل سدددداختاریافته بود. در تحلیل دادهها مصدددداحبٔه نیمهگیری هدفمند انتخاب شدددددند. ابگار گردآوری دادهروش نمونهدادند که به

 زمان استفاده شد.طور همپدیدارشناسی توصیفی کالیگی و روش کدگذاری به

دسدت آمد که درنهایت پن  مقولٔه عمده به ۲1ها، برندٔه آنهای الگوهای پیشها دربارٔه تجربٔه زیسدتٔه افراد نابینا برای تعیین ویژگیهای حاصدل از مصداحبهدادهبا تحلیل ها: یافته
 ها مشخص شد.عنوان این ویژگیجتماعی، بههای اجتماعی و حمایت اکنندٔه فردی، مهارتمرور زمان، ارتباط با خدا، عوامل حمایتمقولٔه هسته شامل سازگاری به

حال عوامل فردی و درعینفردی و بینها و عوامل درونای از ویژگیبر مجموعهمشددددتمل برندٔه افراد نابینا،توان گفت، الگوهای پیشباتوجه به نتای  تحقیق می گیری:نتیجه
تواند فرد را از داشددددتن الگوی ها، میگرفتن هرکدام از این عوامل و ویژگیتوجهی یا نادیدهرسددددد بینظر میتر ارتباط با خالق هسددددتی اسددددت؛ بنابراین بهمحیطی و از همه مهم

 برنده، محروم سازد.پیش
 برنده.پدیدارشناسی، تجربٔه زیسته، نابینا، سازگاری، الگوهای پیش ها:واژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
تواند موجب ترسیم صحیح حرکت شناسایی الگوهای رفتاری افراد می

منظور کسددب برای برقراری روابط موفق و تعامل سددازنده با سددایرین به
هددای نتددای  دلخواه از مددذاکرات کدداری و روابط خددانوادگی و ارتبدداط

تواند ازجمله متفاوت جسددمی می(. داشددتن تجربٔه 1دوسددتانه شددود )
مل تنش عاد عوا که بر هویت فردی، اب باشدددددد  ندگی انسدددددان  زا در ز

اجتماعی، تعادل عاطفی، رضایت از خود، احساس شایستگی و روانی
فردی تأثیر بگذارد و فرد های اجتماعی و روابط بینکارآمدی، تعامل

متفاوتی بوده که (. نابینایی نیگ تجربٔه ۲نیازمند سددازگاری با آن اسددت )
سددبب داشددتن تجربٔه از این امر مسددتینی نیسددت. افراد نابینا معموالً به

شکل می سازگاری با محیط دچار م شوند. متفاوت از افراد عادی، در 
های اجتماعی باعث عنوان مانعی در تعاملممکن اسددددت نابینایی به

تری وسدداالن خود ارتباط اجتماعی کمسددنها درمقایسدده با همشددود آن
داشته باشند و چون ادراک از خود و برداشت فرد از خویش دارای بار 
تأثیر  نان  یابی خود آ عد عاطفی ارزشدددد قوی اجتماعی اسددددت، روی بع

ای دارد. بدون جانبه(. نابینایی بر کارکرد فرد تأثیرات همه۳گذارد )می
بینایی، ادراک و تفکر افراد از خود و دیگران، بسددددیار متفاوت خواهد 

د. این ادراک متفاوت ممکن اسددت در افراد باآسددیب بینایی، سددبب بو
  (.۴های عاطفی و اجتماعی شود )بروز مشکل

ای در بقای انسددان و سددالمت روانی او سددازگاری با محیط نقش عمده
تواند با وضددعیت متریر دارد. انسددان با کمک این توانایی اسددت که می
سددالمت روانی خویش را محیطی و درونی خود کنار آید و موجودی و 

ند ) ند و درواقع ۵حفظ ک (. افرادی که از نظر روانی سدددددالم هسددددتن
شان و دیگران و رویدادهای موجود در سازگاری دارند، می توانند خود

ها دربرابر صددددورتی که واقعات هسددددتند درک کنند، یعنی آنمحیط را به
پذیر، انعطافبین، (. افراد سازگار، واقع۶)اند تجربیات محیطی گشوده

ها در جهت سدددازگاری و حل های آنمؤثر و اجتماعی بوده و کوشدددش
ها و آثارشددان صددورت مسددهله برمبنای ارزیابی دقیق موقعیت و توانایی

های در گیرد. آنان قادر به ترییر رفتار خویش برطبق انتظارها و توقعمی
نایی یادگیری  گام ضددددرورت توا ند و هن حال ترییر از واقعیت هسددددت

(. در تعریف ۷برند )های جدید را داشدددته و از زندگی لذت میپاسددد 
توان گفت این شددخص، از برنده میشددخص دارای الگوی رفتاری پیش

یابی در انجام کار خود مطمهن اسددت و در زمان داشددتن توانایی جهت
طور تواند به موفقیت دسددت یابد. او بهاش، میکار و زندگی شددخصددی

فرد با الگوی رفتاری  .اوردهای جدید اسددددتدنبال دسددددتپیوسددددته به
)تسلط( و صبر و  D1برنده با استفاده از قدرت ارادٔه بععد رفتاری پیش

هدفی )ثبات( عگم راسخی در جنگیدن برای  S۲شکیباییِ بععد رفتاری 
گرا و معطوف به اهدافش بوده و نتیجه Dدارد. گاهی او در وضددددعیت 

پذیر و بسددیار مهربان و انعطافو  S اسددت و زمانی دیگر در وضددعیت
مسددددتقل اسددددت. او ممکن اسددددت تمایل زیادی به ایفای نقش در تیم 

شدیدی به افراد زندگی صداقت  شد. همچنین وفاداری و  شته با اش دا
هد و مینشدددددان می ند ازطریق گوشد های افراد توا بازخورد به  کردن 

نی را انداز روشدددخانواده و دوسدددتان و همکاران، آگاهی الزم و چشدددم
ای ناخواسدددته بوده که ممکن اسدددت (؛ نابینایی پدیده1دسدددت آورد )به

                                                      
1. Dominance 

تبع آن ممکن برای هر فردی در هر زمان و سن و مکانی اتفاق افتد و به
های منفی جامعه به نابینایان، تصددویر علل متعدد مانند نگرشاسددت به

ردن نکبودن نابینایان، دریافتذهنی جامعه دربارٔه درمانده و وابسددددته
یابی و تعیین بازخورد چشددمی دربارٔه رفتارهایشددان، ناتوانی در موضددع

ناتوانی در پیداکردن راهکارهای مناسددددب برای غلبه بر  محل افراد، 
فردی، سددددازگاری نفس و مشددددکالت در روابط بیننداشددددتن اعتمادبه

شکل مواجه  شخاص نابینا با م تواند علّت (؛ امّا نابینایی نمی۸شود )ا
های گوناگون اجتماعی باشددد ده جهت حضددور افراد در صددحنهبازدارن

(؛ بنابراین تحقیق حاضدددر با بررسدددی تجربٔه زیسدددتٔه افراد نابینا در ۹)
به ویژگی یابی  های پیشجهت دسددددت تا های الگو نان اسدددددت  ندٔه آ بر

های این الگوها را درافراد نابینا شددددناسددددایی کرده و طریق ویژگیبدین
یار تای  پژوهش در اخت یان دیگر قرار گیرد. همچنین گامی در  ن نا نابی

 جهت کاهش مسائل مدنظر نابینایان بردارد.

 بررسیروش 2
سی بود.  شنا شی پدیدار ضر از نوع مطالعات کیفی و پژوه پژوهش حا

سددداله و بیشدددتر )زن و مرد(، در شدددهر ۲۲جامعٔه آماری را افراد نابینا، 
به که  ند  یل داد نهتهران تشددددک با دو روش روش نمو ند  هدفم گیری 

گیری مالکی و گلولٔه برفی انتخاب شددددند. پژوهشدددگر باتوجه به نمونه
ناخت کافی از موضوع تحقیق، عالقه به موضوع معیارهایی همچون ش

دادن جهت ضددبط پژوهش، داشددتن زمان کافی جهت مصدداحبه واجازه
گرفتن کنندگان در تحقیق را با شناخت قبلی خود و کمکصدا، شرکت

گیری از افراد آشددنا با نابینایان موفق، انتخاب کرد. در ادامه روش نمونه
ت که بعد از چند نفر نمونٔه اولیه صددددورکار رفت. بدینگلولٔه برفی به

گیری شدند و فرایند نمونهکننده معرفی ها توسط افراد شرکتبقیٔه نمونه
باع نظری و همچنین پژوهش تا زمانی ادامه یافت که داده ها به اشدددد

ساختاریافته بود؛ بنابراین ها مصاحبٔه نیمهرسیدند. ابگار گردآوری داده
های الگوهای ای رسیدن به اینکه ویژگیهای تحقیق برمحورهای سؤال

برندٔه افراد نابینا چیسددت، طراحی و به مصدداحبه پرداخته شددد. این پیش
شده با مسهلٔه نابینایی خود . کنشگران مطالعه1ها عبارت بود از: سؤال

شده در برخورد با فراز و . کنشگران مطالعه۲اند؟ چگونه برخورد کرده
. از نظر کنشددددگران ۳اند؟ ی انجام دادههای زندگی چه کارهاینشددددیب
شان چه کمکمطالعه سیدن به اهداف ها شده اطرافیان )اجتماع( برای ر

شگران مطالعه۴اند؟ و چه موانعی ایجاد کرده شده چه کارهایی در . کن
جام داده ندی خود ان هت افگایش توانم ند؟ ج . از نظر کنشددددگران ۵ا

ها داشددته اسددت؟. تقریبات ندگی آنشددده نابینایی چه تأثیراتی در زمطالعه
شتم، یافته صاحبٔه نمونهبعد از نمونٔه ه صل از م شد. ها تکرار های حا

نمونه پیش رفته و به پایان  1۳ها تا گیری و انجام مصاحبهسپس نمونه
های حاصددل از مصدداحبه نیگ از دو روش تحلیل رسددید. در تحلیل داده

زمان جهت طور همذاری بهپدیدارشناسی توصیفی کالیگی و روش کدگ
صورت بود که در ها بدینتحلیل عمیق یافته استفاده شد. تحلیل یافته

ای های مصددداحبههای پژوهش، دادهها و پاسددد  به سدددؤالتحلیل داده
برداری نکات اصلی ها و ثبت یاداشتزمان و پس از پایان مصاحبههم

رر گوش داده طورمککنندگان بهشدددٔه شددرکتحین جلسدده، بیانات ضددبط

2. Steadiness 
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۳ 

کلمه روی کاغذ نوشته و جهت درک بهشد. همچنین اظهاراتشان، کلمه
شرکت شد. پس از مطالعٔه احساس و تجارب  کنندگان چند بار مطالعه 

کنندگان، زیرِ اطالعات بامعنا و بیانات مرتبط های شرکتهمٔه توصیف
های پیشبا ویژگی ندٔه آنهای الگو یده بر بدینها خط کشدددد ق طریو 

ستفاده از روش کدگذاری، در جمالت مهم مشخص  شد. در ادامه با ا
به پاراگراف،  بارت و  حد سددددطر و ع بهوا سددددطر و صددددورت سددددطر

دقت کدگذاری باز شددددده و پاراگراف بهبهعبارت و پاراگرافبهعبارت
زمان با فرایند کدگذاری آمد. همدست ها بهمفاهیم اولیه برگرفته از داده

های حاصدددل با محوری نیگ صدددورت گرفت؛ یعنی مقوله باز، کدگذاری
سه و ابعاد آن شخیص داده یکدیگر مقای های شد. درنهایت، مقولهها ت

هدای بر گفتدههدا و مبتنیعمدده بداتوجده بده ارتبداط منطقی بین مقولده
شوندگان و برداشت محقق به نگارش درآمد )مطابق با مرحلٔه مصاحبه

پس در مرحلٔه کدگذاری گگینشدددی، سدددوم و چهارم روش کالیگی(. سددد
های های هسددته تعیین شدددند. در این مرحله یا باید از بین مقولهمقوله

ای جدید را برای حاصددل مقولٔه هسددته مشددخص شددده یا محقق مقوله
ها تعیین کند؛ لذا مقولٔه هسددته برای پرکردن فضددای مفهومی کل مقوله

ری را طی کرده، سددددؤال اصددددلی تحقیق که فرآیند کدگذاری باز و محو
مه برای  لٔه پنجم روش کالیگی(. در ادا با مرح طابق  تعیین شدددددد )م

کنندگان در های هسدددته به هرکدام از مشدددارکتاعتباربخشدددی به مقوله
ها سددؤال شددد. در این تحقیق رجوع و دربارٔه درک درسددت مقوله از آن

رت آمده تجدیدنظر صودستهای هستٔه بهمرحله دربارٔه دو تا از مقوله
ها و های هسددددتٔه حاصددددل از یافتهگرفت. درپایان به توصددددیف مقوله
ذکر شوندگان، پرداخته شد. الزم بههمچنین تأییدشده توسط مصاحبه

صاحبه ست که م صاحبه و ادامٔه آن آزادی ا شرکت در م شوندگان برای 
شتند؛ بنابراین بعد از توضیحات کلی دربارٔه پژوهش )فرایند و  تمام دا

شدددوندگان در تحقیق ش(، در صدددورت موافقت، مصددداحبهزمان پژوه
 شدند.شرکت داده 

 هایافته ۳
سددال و بیشددتر شددرکت  ۲۲نابینا با دامنٔه سددنی  1۳در پژوهش حاضددر 

دهددد از بین تعددداد داشددددتنددد. اطالعددات جدددول زیر نشددددددان می
شوندگان نه نفر مرد و چهار نفر زن بودند. میانگین سنی زنان مصاحبه

سددددددال و تحصددددیالت  ۴۰ین سددددنی مردان سددددددال و میددانگ ۳۲
سیمصاحبه شنا سه نفر دکتری و دو نفر کار ارشد و هشت شوندگان، 

 نفر لیسانس بود. 

 کنندگان در مصاحبه. اطالعات دموگرافیک شرکت1جدول 
 علت نابینایی وضیعت تاهل شرل تحصیالت سن جنسیت ردیف
 مادرزادی متأهل علمیهیهت دکتری ۵۲ مرد 1
 مادرزادی متأهل علمیهیهت دکتری ۵۷ مرد ۲
 اکتسابی متأهل کارمند دکتری ۵۰ مرد ۳
 اکتسابی متأهل کارمند ارشدکارشناسی ۴۸ مرد ۴
 مادرزادی مجرد دانشجو ارشدکارشناسی ۲۷ مرد ۵
 اکتسابی مجرد دانشجو لیسانس ۲۸ مرد ۶
 اکتسابی مجرد دانشجو لیسانس ۲۳ مرد ۷
 مادرزادی مجرد دانشجو لیسانس ۲۲ زن ۸
 اکتسابی مجرد کارمند لیسانس ۲۸ زن ۹
 مادرزادی مجرد معلم لیسانس ۳۷ زن 1۰
 مادرزادی مجرد کارمند لیسانس ۴1 زن 11
 مادرزادی متأهل کارمند لیسانس ۴۸ مرد 1۲
 مادرزادی متأهل مدیر لیسانس ۳۵ مرد 1۳

ها پیرامون تجربٔه زیسددتٔه افراد های حاصددل از مصدداحبهاز تحلیل داده
مقوله عمده  ۲1ها، برندٔه آنهای الگوهای پیشنابینا برای تعیین ویژگی

. ارتباط با خدا، ۲مرور زمان، . سازگاری به1و پن  مقولٔه هسته شامل 

. حمایت ۵های اجتماعی و هارت. م۴کنندٔه فردی، . عوامل حمایت۳
 ارائه شده است. 1و شکل  ۲دست آمد که در جدول اجتماعی به

 های هستٔه پژوهشهای عمده و مقوله. مقوله۲جدول 
 های هستهمقوله های عمدهمقوله

 مرور زمانسازگاری به شدن در اثر گذشت زمانعادی
 ارتباط با خدا ارتباط با خدا و اهل بیت، نعمتی از سمت خدادادن، رنگ الهی

 کنندٔه فردیعوامل حمایت پندارٔه قوی، خودباوری، داشتن ارادٔه محکم، حس مفیدبودن، تأثیرات میبت، تأکید بر عملکرد خودخود
 اجتماعیمهارت  خواستن و مشورت با دیگران، ارتباط با دیگران، ارتباط با نابینایان موفقکمک
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۴ 

بودن به تراشی دیگران، تأثیرات منفی، تحصیل، وابستهحمایت اطرافیان، حمایت خانواده، فرهنگ پذیرا، مانع
 وضیعت مالی، وضیعت معیشتی

 حمایت اجتماعی

 
 

 

 برندٔه افراد نابینا با رسم شکلهای الگوهای پیش. ویژگی1شکل 

 بحث  4
منظور تشددخیص پژوهش حاضددر به بررسددی تجربٔه زیسددتٔه افراد نابینا به

های پیش ندهالگو تای  پژوهش نشدددددان داد های آنبر خت. ن ها پردا
مرور برندٔه افراد نابینا شددددامل سددددازگاری بههای الگوهای پیشویژگی

های اجتماعی کنندٔه فردی، مهارتزمان، ارتباط با خدا، عوامل حمایت
تماعی اسدددت. یعنی از نظر کنشدددگران، گذشدددت زمان از و حمایت اج

عوامل بسددددیار مهم سددددازگاری با نابینایی بوده و در ادامه از الگوهای 
روشدن با نابینایی چند روبه»کردند که ها بیان برندٔه آنان است. آنپیش

کم با گذشددددت زمان همه چی برایم عادی ماه اول سددددخت بود ولی کم
ایل بهت فشددار میاد؛ اما در ادامه دیگه آسددون شددد. همیشدده اینطوریه او

گذشددددت شدددده؛ بهترین کار این بود که باهاش کنار بیام و هرچه میمی
 «.  کردمبهش عادت می

گفته شددده اسددت سددازگاری برآیند تأثیر عوامل متعددی ازجمله عوامل 
های فرهنگی و قومیتی و نژادی، فردی مایگ جمعیتی )سددددن، جنس، ت

نفس، ابراز وجود، مددل شددددخصددددیتی )عگتتوانددایی هوش( و عوا
بینی، احسددداس برجسدددتگی و بگرگی، خودارزشدددمندی، سدددبک خوش

نادی و نوع کنترل، جهت فتگیریاسدددد یا ها و های انگیگشددددی و ره
های یادگیری، ثبات عاطفی و هوش هیجانی و خودکارآمدی( و شددیوه

های بودن اجتماعی، سددبکمحیطی )مطلوبعوامل متریرهای موقعیتی

های حل مشددددکل اجتماعی، نقش مشدددداوران، نقش ای، مهارتبلهمقا
(. نتای  1۰عوامل خانوادگی و معلمان و حمایت اجتماعی( اسددددت )

نوعی از شددددده درزمینٔه سددددازگاری نابینایان نیگ بههای انجامپژوهش
ای که با کند. در مطالعهسددددازگاری حاصددددل در طول زمان حمایت می

اطفی و اجتماعی جانبازان نابینا در عنوان بررسی وضعیت سازگاری ع
سال  سن 1۳۹۰شهر زنجان در  شان داد بین  صورت گرفت، نتای  ن  ،

افراد و سدددازگاری اجتماعی و نیگ بین سدددن افراد و سدددازگاری در بععد 
که هرچه سدددن فرد نحویداری وجود داشدددت. بهسدددالمتی ارتباط معنا

راد دارای سن کمتر، بیشتر بود سازگاری زیادتر و بهتری درمقایسه با اف
شتند ) (. در پژوهش دیگری مشخص شد افرادِ دارای خصیصٔه 11دا
حال رویدادهای رویی در طول زمان، مقاوم و سددازگار و درعینسددخت

(. همچنین 1۲پذیر است )بینیشدنی و پیشزندگی از نظر ایشان کنترل
رویی در طول زمان در پژوهش مذکور بیان شد افراد باخصیصٔه سخت

های مختلف در طول زا در زمانسدددرگذاشدددتن حوادگ تنیدگیو پشدددت
کنددد هددا و عوارم منفی آن مقدداوم میعمر، افراد را دربرابر بیمدداری

(1۳.) 
برندٔه افراد های الگوهای پیشارتباط داشددددتن با خدا، از دیگر ویژگی

و نابینا بوده که از دید کنشگران تحقیق ارتباط با خدا و راز و نیاز با او 
توکل بر خدا، اهمیت زیادی در جهت سددازگارشدددن با نابینایی دارد و 

ها بیان برندٔه آنان اسددددت. آنهای بسددددیار مهم الگوهای پیشاز ویژگی
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۵ 

هر کاری برای خدا ارزشدشدو داره و حتمات حکمتی بوده. با خدا »کردند 
کنم. اگر در سدددرازیری و مشدددکل زنم. خدا را شدددکر میزیاد حرف می

کنم به سیدالشهدا. من که بهتر از حضرت زهرا نیستم؛ سل میباشم، تو
ای بوده تا قدر این همه رن  کشدددید و لب تر نکرد. نابینایی به من هدیه

عنوان یه نعمت نگاه کردم هامو بدونم. من به نابینایی بیشدددتر بهداشدددته
شکر میزمانی ستن )یعنی نابینایی من که خیلیا  کنن که میل من نابینا نی

 «.کنن(نعمتی هست که دیگران با دیدن من خدا را بیشتر شکر می یه
اما تحقیقی در رابطه با ارتباط با خدا برای نابینایان صددددورت نگرفته 

طورکلی درخصددددوص ارتباط های دیگری که بهاسددددت. حتی پژوهش
شددده، بیشددتر به نوع ارتباط انسددان با خدا و خدا با  انسددان با خدا انجام
یا ارتباط انسددددان با خدا را در متون عرفانی و ادبیات انسددددان پرداخته 

شود. در پژوهشی با بررسی کرده است که در ادامه به تعدادی اشاره می
سی و عرفانی با تأك شنا سان در ادبیات خدا د بر یعنوان رابطٔه خدا و ان

وجوی دو جانبٔه خدا و انسددددان برای نگدیکی به آثار مولوی، جسددددت
غازگری را ند بر یکدیگر و آ قدم ارادٔه خداو ند، ت طه از سددددوی خداو ب

ستگاه الهی  سان و خا شاره به محبت متقابل خدا و ان ست آدمی، ا خوا
سانی جهت برقراری ارتباط  عشق و همچنین نقش و کارکرد شفقت ان

بودن از قهر الهی با خداوند، اجابت دعا، بخشددددایش الهی و مصددددون
توان گفت راین میازجمله نتای  حاصددددل از این پژوهش اسددددت؛ بناب

طور مسددددتقیم از نتای  مطالعٔه گرفته بههای صددددورتهرچند پژوهش
صددورت غیرمسددتقیم ها بهتوان از نتای  آنکند، میحاضددر حمایت نمی

شه  شت کرد که در همٔه احوال اعتقاد به نیرویی برتر میل خدا همی بردا
ائل بخش بوده و توان مقابله در رویارویی با مسددددبرای بشددددر، آرامش

مختلف و پیشددرفت و پیشددبرد اهداف در جهت رشددد خود و دیگران، 
 (.1۴گر بوده است )راهگشا و تسهیل

برندٔه های الگوهای پیشاز دیگر نتای  پژوهش حاضددددر، برای ویژگی
دسددت آمده اسددت؛ یعنی از دید کنندٔه فردی بهنابینایان، عوامل حمایت

ل خودپندارٔه قوی و کنندٔه فردی میکنشددددگران داشددددتن عوامل حمایت
خوداتکایی، خودباوری، داشتن ارادٔه محکم، حس مفیدبودن، تأثیرات 
میبددت، تددأکیددد بر عملکرد خود و غیره اهمیددت زیددادی در جهددت 

های بسددددیار مهم الگوهای سددددازگارشدددددن با نابینایی دارد و از ویژگی
بهپیش نان اسدددددت.  ندٔه آ یال آنبر ند عنوان م یان کرد با »ها ب یاد  من ز

جاش رو توانایی که داشدددتم تمرکگ کردم. اولش نابیناییم درگیر نبودم به
ها رو دارم ازشون خوب استفاده کردم. سخت بود؛ اما وقتی بقیٔه حس

تونم بکنم؛ نداشتن امید بدتر از کنم که چی کار میبیشتر به این فکر می
ترین هر چیگی هسددت. نداشددتن چشددم که چیگی نیسددت. خودِ من مهم

ها هستم. بستگی به این داره که خود فرد در شکست و موفقیتعامل 
بینم. با چقدر تالش کرده اگر واقعات تالش کرده باشدددم نتیجٔه خوبی می

کنم. اگه زنم و در موردش با خودم صددددحبت میخودم زیاد حرف می
اسپرینگر و «. کنمشکست بخورم حتمات چند روز بعد دوباره شروع می

ی مل حما ندٔه فردی را، عواملی میتفیلیپس، عوا بب کن که سدددد ند  دان
های پرخطر دارای شدددخصدددیت سدددالم و رشدددد شدددود فرد در محیطمی

اجتماعی مناسدددب باشدددد. ممکن اسدددت نبود یا ضدددعف این عوامل به 
سیب بگند. اختالل در  شخص آ شد اجتماعی  شخصیت و ر سالمت 

یت ما مل ح یک از عوا ندٔه فردی میهر به بروز اختاللکن ند  ی هاتوا

شود. عوامل حمایتی ویژگی سیاری منجر  سازگاری را ب ست که  هایی ا
پذیری و خطر برای که اصددطالحاتی میل آسددیبکند؛ درحالیتقویت می

ستفاده می سازگاری را افگایش میفاکتورهایی ا دهد شود که احتمال نا
 (.1۵)به نقل از منبع 
تای  پژوهش نایان، از اههای انجامن میت عوامل شددددده در حوزٔه نابی

طور مجگا، در هددای آن بددهکنندددٔه فردی یددا هرکدددام از مؤلفددهحمددایددت
سدددازگاری فرد و پیشدددبرد و نیل به اهداف و ازطرفی کاهش رفتارهای 

یتپرخطر خبر می مل حما باط بین عوا هد. در پژوهشددددی ارت ندٔه د کن
فردی و خودکارآمدی اجتماعی را با بروز رفتارهای بگهکارانه نشددددان 

ب کنندٔه فردی زیاد باشددددد ه این نحو که هرچه عوامل حمایتدادند. 
 (. 1۶یابد )رفتارهای بگهکارانه کاهش می

های برندٔه نابینایان باتوجه به یافتهویژگی دیگری که برای الگوهای پیش
های اجتماعی اسددت. پژوهش حاضددر مشددخص شددد، داشددتن مهارت

گرفتن از های اجتماعی میل مشددددورتصددددورت داشددددتن مهارتبدین
به  به دیگران )عالقٔه اجتماعی(، تمایل  دیگران، حس لذت از کمک 

خواسددددتن از دیگران اردادن دیگران، کمکیادگیری از دیگران، الگو قر
ها بیان هنگام نیاز و غیره برای نابینایان راهگشددا بوده اسددت. میال  آنبه

برام خیلی سخت بود؛ اما وقتی با کسانی آشنا شدم که تونسته »کردند: 
بودن با این مسهله کنار بیان و حتی بهتر از بیناها هم زندگی کنن، خیلی 

ا چند تا نابینای موفق آشدددنا شددددم که االن بهترین راحت کنار اومدم. ب
خونه و زندگی رو دارن؛ ارتباط داشتن با نابیناهایی که از پس مشکالت 

کنم براومده بودن. بیشددددتر اون حس لذتی که وقتی به دیگری کمک می
هامو زیاد کنم. شدددده که تالشددددم رو بیشددددتر کنم تا توانمندیباعث می

 «.  کننکنم و اونا هم کمک میهمیشه با دوستانم مشورت می
ته تارهای فراگرف ماعی مجموعٔه رف ته شدددددده اسدددددت مهارت اجت   ٔگف

سازد با دیگران رابطٔه مؤثر داشته باشد پذیرفتنی بوده که فرد را قادر می
و از بازخورد نامعقول اجتماعی خودداری کند. همکاری، مشدددارکت با 

کردن، تعریف ی کمکبودن، تقاضددداکردن، آغازگر رابطهدیگران، کمک
یالو تمجید از دیگران و تشددددکر و قدردانی هایی از این نوع کردن، م

در پژوهشدددی با عنوان بررسدددی اثربخشدددی آموزش (. 1۷رفتار اسدددت )
دریددافتنددد آموزان نددابینددا، نفس دانشهددای اجتمدداعی بر عگتمهددارت

آموزان پسددددر نفس دانشهای اجتماعی بر بهبود عگتآموزش مهارت
ها، طور معناداری مؤثر بوده است. این یافته، در گروه آزمایشی بهنابینا

آموزان های اجتماعی به دانشکند اجرای برنامٔه آموزش مهارتبیان می
نابینای گروه آزمایشددددی، کمک کرده تا در تعامل با همسدددداالن خود، با 

ند )عگت تار کن های اجتماعی را (. اهمیت مهارت1۸نفس خوبی رف
شددددن و سدددازگاری اجتماعی، عامل بسدددیارمهم در اجتماعیبه عنوان 

نابراین، آموزش مهارتگاه نمیهیچ های توان از نظر دور داشدددددت؛ ب
تواند عامل اجتماعی به افراد نابینا بسددددیار حیاتی و مهم اسددددت و می

 ها باشد. مهمی در جهت پیشبرد و نیل به اهداف آن
ندٔه افراویژگی دیگر برای الگوهای پیش ماعی بر یت اجت نا، حما نابی د 

بوده اسدددت؛ یعنی از نظر کنشدددگران تحقیق داشدددتن حمایت اجتماعی 
تراشدددی از ها، نبود مانعمیل حمایت اطرافیان در هنگام نیاز و مشدددکل

سددمت آنان، وضددیعت مالی خوب، دسددترسددی به امکانات آموزشددی و 
در رسددیدن به سددازگاری و  حتی تحصددیل، از عوامل مؤثر بسددیار مهم
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مادروپدر خیلی »ها بیان کردند: شبرد اهداف آنان بوده است؛ میال  آنپی
کنن و همیشددده هوامو داشدددتن. دوسدددتانم خیلی کمک کردن؛ کمکم می

همش بدداهددام بودن. تددا وقتی ازدواه نکرده بودم پدددرومددادرم کمکم 
شدددن از سددمت دیگران خیلی کردن اما حاال همسددرم؛ نادیده گرفتهمی

که من نیسدددتم؛ اما وقتی توی کاری باهام مشدددورت  کنه انگاراذیتم می
کنن خیلی حس خوبی دارم. پدرومادرم همیشددده قبل از هر کاری از می

کنن؛ خدا را شکر محیط زندگی من خیلی مناسب بود؛ خودم سؤال می
یعنی آگاهی و فرهنگشددو داشددتن وگرنه شدداید منم میل خیلیا باید طرد 

انتظار کمک  کننده بود.ناراحت شدم؛ وضیعت مالی در اوایل خیلیمی
 «.  گذاشتنچنانی نداشتیم؛ اما حداقل یه تفاوتی میآن
بهمی بهتوان گفت  ماعی  یت اجت عدتی  طورکلی حما یا مسدددددا کمک 

شدددود که در هنگام مواجٔه شدددخص با اضدددطراب و فشدددار و اطالق می
(. نتای  پژوهش آزادی 1۹گذارند )مشددکالت زندگی در اختیار فرد می

زاد نشدددان داد بین حمایت اجتماعی با سدددالمت روان، همبسدددتگی و آ
داری وجود دارد که در این میان حمایت اجتماعی سددایر افراد مهم معنا

تان  ماعی دوسدددد یت اجت خانواده و حما ماعی  یت اجت ندگی و حما ز
ترتیب ارتباط بیشددددتر را با سددددالمت روان دارند؛ بنابراین باتوجه به به

توان شده در این زمینه میتای  تحقیقات انجامنتای  تحقیق حاضر و ن
شکل شده و چه بهصورت ادراکگفت داشتن حمایت اجتماعی چه به

شدددده، یکی از عوامل مهم سدددازگاری نابینایان بوده و در جهت دریافت

 (.۲۰ها، راهگشا بوده است )پیشبرد اهداف آن

 گیرینتیجه ۵
وجه به نتای  تحقیق شددددده و باتطورکلی از نظر کنشددددگران مطالعهبه
ای برندٔه افراد نابینا، مجموعههای الگوهای پیشتوان گفت ویژگیمی

حددال عوامددل فردی و درعینفردی و بینهددا و عوامددل دروناز ویژگی
نظر تر ارتباط با خالق هسدددتی اسدددت؛ بنابراین بهمحیطی و از همه مهم

ها، ل و ویژگیگرفتن هرکدام از این عوامتوجهی یا نادیدهرسددددد بیمی
برنده محروم سازد که در تعریف تواند فرد را از داشتن الگویی پیشمی

داشتن  برنده در زمانآن بیان شده است فرد دارای الگوی رفتاری پیش
تواند به موفقیت یابی در کار و زندگی شخصی خود، میتوانایی جهت

نظر است. به دنبال دستاوردهای جدیدطور پیوسته بهدست یابد و او به
مرور زمان که نیاز ها، یعنی سازگاری بهجگ یکی از این ویژگیرسد بهمی

هسددددتند که اکتسددددابی بوده و با  هاییبه گذر زمان دارد، بقیه ویژگی
توان فرد را مجهگ به چنین آموزش و تربیت مناسددددبِ افراد نابینا، می

عنوان ویژگی از داشددددتن با خدا بهطور میال ارتباطهایی کرد؛ بهویژگی
ها، ویژگی اسددت که کامال  با تربیت افراد نابینا از الگوهای پیشددبرندٔه آن

آنان را دربرابر  سنین کودکی و اتصالشان به نیرو و پشتیبانی همیشگی،
 سازد.شان نیرومند و مقاوم میروی زندگیمسائل و موانع پیش
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