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 چكیده
كه ممكن است  ،شناسان رشد احراز هويت است نوجوانی از ديدگاه روان ی چالش دوره مهمترين

ر بر اهميت هويت در نظزا باشد و بايد توان مقابله با آن را كسب كنند.  برای بسياری از آنها استرس
در بين مقابله با بحران های  شيوههای هويت و  پايگاه ی نوجوانی هدف اين تحقيق مطالعه ی دوره

كليه آماری اين تحقيق را  ی جامعه است. بينا بوده همتايانآن با  ی نابينا و مقايسه دختر و پسر نوجوانان
تبريز، های  و پسر در مدارس نابينايان شهرساله دختر  30-31ينای شاغل به تحصيل بنا آموزان دانش

های ابزار .تشكيل داده استنفر  01به صورت نمونه در دسترس و افراد عادی به تعداد  تهران و مراغه
نتايج  بود. اندلر و پاركرمقابله با بحران های  شيوهو  دالسهويت های  اين پژوهش دو پرسشنامه پايگاه
از هويت  به غيرنشان داد كه  تحليل واريانس چند متغيریآماری های  به دست آمده با استفاده از روش
 معنادار متفاوت طوره عادی ب آموزان نابينا و مقابله در بين دانشهای  مهلت خواه، انواع هويت و شيوه

 دار نشان نداند. جنسيت تفاوت معنی ی اما در زمينه باشند. می
 

  های مقابله با بحران شيوه ،شغلی هويت ،آسيب بينايی ،نوجوانی: واژگانکلید 

                                                           
 نويسنده مسئول(                             ، تبريزدانشگاه تربيت معلم آذربايجان دانشيار(fari_rad@yahoo.fr 
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 مقدمه
بينايی به عنوان يكی از مهمترين ابزارهای شناخت بيشترين سهم را در ادراك و تشكيل 

های انسان با محيط دستخوش  مفاهيم و رشد تفكر دارد و فقدان آن بسياری از سازگاری

يی  دارای مشكالت عديده افراد با آسيب بينايی،شود.  های ذهنی می اختالل و تأخير در فرايند

پر استرس  رويدادهایی كنار آمدن با  گيری هويت و نحوه هستند، كه ممكن است بر شكل

ساخت خود درونی،  .انتقال از نوجوانی به جوانی با تشكيل هويت همراه است تأثير گذارد.

ا و ه ها، باورها، هدف ها، تصوير خود و سيستم پويايی از آرزوها، مهارت انتخاب ارزش

ی است كه ي هدوربلوغ  دهد. های اصلی اين هويت را تشكيل می فرد مشخصه ی تاريخچه

شود و بايد  نوجوان با تغييرات بيولوژيكی، عقالنی، روابط بين فردی و بحران هويت روبرو می

 برای تحول خود با آنها مقابله نموده و سازگار شود.

ندان احراز هويت است كه ممكن است ی نوجوانی از ديدگاه دانشم چالش دوره مهمترين

نوجوان پس از بلوغ زا باشد و بايد توان مقابله با آن را كسب كنند.  برای بسياری از آنها استرس

ال من كيستم پاسخ گويد. او بايد بداند به كدام سؤو رسيدن به تفكر انتزاعی ناچار است به 

يطی برای رشد و بالندگی برخوردار جامعه و فرهنگ تعلق دارد و از چه امكانات درونی و مح

اجتماعی معتقدند كه مشكالت و مسائل  -های جديد روانی ديدگاه .(30٧0 ،3)اريكسون است

ی يادگيری  زمينهبلكه  ،زا نيستند نوجوانی، از نظر ماهيت همگی مخرب و بحران ی دوره

د بطور مؤثر عمل كنند راهبردهای مقابله با بحران بايد در نوجوانان برانگيخته شود تا بتوانن

توان به نوجوانان كمك كرد  اصلی اين است كه چگونه می ی لهأمس(. بنابراين 3001، 0نو)گيبس

  هخود را در مبارزه برای استقالل ب ی فرصت به آنها داد تا رشد سالم و سازگارانه و آزادی و

هی و مسئوليت های خود لذت ببرند و به احساس عزت نفس و خودآگا دست آورند، از تالش

 (. 3102 و 3109 آبادی، )لطف برسند

های  اندركاران تعليم و تربيت و توانبخشی نابينايان، مهمترين عامل رشد توانايی دست اكثر

آموزان استثنايی كم و  دانند. بدون ترديد دانش بالقوه نابينايان را در گرو سازگاری اجتماعی می

                                                           
1-  Erikson 

2-  Gibson 
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كه  ی سازگاری و كنار آمدن با مشكالت را دارندها مهارت ی در زمينههايی  بيش نارسايی

بينی كننده انواع مختلفی از مشكالت عاطفی، شخصيتی، سازگاری و تحصيلی كوتاه مدت  پيش

(. برای يك فرد با آسيب بينايی، 0993 ،3شوگای و هومر، باشد )گرشام و دراز مدت می

مثبت و عزت نفس  0“مفهوم خود”كسب سازگاری اجتماعی مناسب يك عامل كليدی برای 

تر و توانايی در پذيرش ناتوانی به عنوان بخشی از هابراز خود ب جامعه پسند، باالتر، رفتارهای

های فردی، از جمله  دهند كه برخی از تفاوت ها نشان می از طرفی پژوهشوجود خود است. 

زندگی را كنار آمدن با رويدادهای  ی نحوههای هويت به عنوان بخش اصلی شخصيت،  پايگاه

گيری، افسردگی و فقدان حمايت  كناره(. 0990و  0992 ،     1)برزونسكی كند مشخص می

پائين آنها شود  0اجتماعی كافی بين نوجوانان با آسيب بينايی ممكن است موجب عزت نفس

به نقل از  ؛0990و واگنر،  0999، روزنبالم، 300٧ ،، ولف و ساكس3000)ككليس و ساكس، 

  (.3101پژوه، به 

است كه ناسازگاری نابينايان را  ( از اولين كسانی31٧1، فورث )به نقل از شريفی و كارتر

اند كه  های انجام يافته نشان داده پژوهشداند.  برخورد جامعه با او می ی بيشتر ناشی از شيوه

، ولف 3003هايی روبرو هستند )بايبرشات،  های سازگاری با نارسايی افراد نابينا از نظر مهارت

  (.3101به نقل از به پژوه،  0992، نورا و ساندرا، 0990، واگنر، 300٧ساكس،  و

 های شغلی، مذهبی و  های نيمه باز، در زمينه (، با يك سری مصاحبه3003) 2مارشيا

هويت منتشر، ) تشكيل هويت شغلی وضعيتاساس چهار  مراحل رشد روانی را بر ،سياسی

 های هويت مارشيا، روی  الگوی وضعيت .ندی نمودب طبقه (زودرس، ديررس و موفق

ممكن است به علت نقش گيری هويت است، كه  ی فرآيند شكل وضعيت يا پايگاه يا نتيجه

 مارشيا معتقد های خاص فرهنگی و اجتماعی دچار تعارض شود.  جنسيت و ديدگاه

را با  نكند و آ ی است كه نوجوانان بحران هويت را تجربه میي است نوجوانی دوره

 ، های مختلف( كنند. بحران )جستجوی راه شان حل می زندگی آينده ی هايی در حيطه انتخاب
 

                                                           
1-  Gresham, Sugai, & Homer 

2-  self concept 

3-  Berzonsky 

4-   Self esteem 

5-  Marcia 
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تغييرهای اصلی در  ،گذاری درونی فرد در يك شغل يا سيستمی از باورها سرمايه و 3تعهد

دليل منجر  (. عدم حل اين مسئله به هر3001 ،0ميوز و 3001مارشيا، باشد ) هويت می پايگاه

های متفاوت فردی،  ناتوانی فرد در ايفای نقش شود و سردرگمی و حران هويت میبه ب

مرحله نهايی تشكيل هويت،  نتايج آن است. فقدان سازگاری از اعتمادی به خود و اجتماعی، بی

های  با بحرانمقابله را شامل يا پيشرفته  انجامد. مارشيا هويت موفق می 1به هويت موفق

 ،است گيرد همراه با تعهد داند. انتخابی كه صورت می فكرانه میگيری مت تصميم شخصی و

عملكرد  در شرايط فشار روانیو  دهد منابع روانی فرد را در خدمت رسيدن به هدفی قرار می

 . (31٧1)اكبرزاده،  خوبی دارند

يك تصميم سنجيده و با تعمق است. فرد احتياج دارد خود را  ی نتيجه 0مهلت خواه هويت

كه  2ب مختلف بيازمايد تا به شناخت عميقی در مورد خود برسد. هويت زودرسدر تجار

آن از كشمكش برای مستقل  درو گيرد  گيری توسط ديگری و افراد با نفوذ صورت می تصميم

 "ر خوديتصو" ل تغييربكنند، در مقا ييد میأقدرتمندان را ت اتنظرآنها  شود. شدن خودداری می

های ارتباطی و سازگاری اجتماعی افرادی  مهارت. (3001 ، مارشيا،0992نسكی، ومقاومند )برز

هويت مغشوش يا . چندان زياد نيست ،عزت نفس پايين دارند ضعيف و ی كه خود انگاره

به حالت تعليق در زندگی، كه به ندرت تعهدی نسبت به اشخاص، عقايد يا اصول  1منتشر

"خود"فرد فاقد ، وجود دارد
در بيشتر موارد پراكندگی نقش  است.و بدون جهت و هدف  ٧

های موجود و فقدان سازگاری فردی است  قيدی، خصومت به نقش همراه با اضطراب، بی

گريزی،  های بحران هويت، عدم اعتماد به نفس، مسئوليت از پيامد (.0992نسكی، و)برز

بودن  0منفیتفاوتی، احساس پوچی، از خود بيگانگی، تنهايی، و حتی گاهی به دنبال هويت  بی

 های مذهبی و  گروه خانواده، (3000) 0 و واترمنآرشر  (،30٧0) به نظر اريكسوناست. 
 

                                                           
1   - commitment  

2-  Meeus 

3-  Identity achievement 

4   - Identity moratorium 

5   - foreclosure 

6   - Identity diffusion (d)  

7   - ego  

8-  Negative Identity 

9-  Archer & Waterman 
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 . ثير داردأهوشی در تشكيل يك هويت ثابت ت ی اخالقی، مليت، جنسيت و بهره

شود كه فرد برای  ها و اقدامات شناختی و رفتاری اطالق می مقابله يا كنار آمدن به روش

های درونی يا بيرونی ناشی از تعامالت پر استرس  ن يا تحمل كردن خواستهتسلط يافتن، كاست

 ،3مدار مقابله مسئله و شامل گيرد. كه ممكن است مطابق يا افزون بر منابع فرد باشد پيش می

و الزاروس و  3000 ،0الزاروس و )فولكمنشود  می 1اجتنابیمقابله و  0مدار مقابله هيجان

های فعال برای حل  مقابله را تالش (0991) وايت (.3002، 2پااوالنبه نقل از  ،3001فولكمن 

های هر مرحله از تحول دانسته  ها و خواسته های كاری برای چالش تنيدگی و آفرينش راه حل

ی روش مشخصی است ي مقابله رفتار ،(3000) 1و هيلگارد كينسونتا ،كينسونتبه نظر ا است.

منابعش را در جهت مهار  وزيكی خود مواجه شده كه در آن فرد با محيط اجتماعی و في

شده كار گرفته   هب واحدمقابله يك راهبرد  الزاروسورد. در نظريه آ تنيدگی به حركت در می

عوامل  و نی، مكانیزمابرابر شرايط ها نيست، بلكه افراد در  ها و موقعيت در تمام زمان

های  آنها مقابله را تحمل رگه . در نتيجهندكن ای متفاوت مقابله می ، به گونهمختلف زای تنيدگی

كسی با عوامل  هربنابراين دانند.  مقابله را منعطف می و های موقعيت، شخصيتی يا ويژگی

هايی كه فرد برای مقابله با استرس  شيوهو  كند برخورد می خاص خود ی زا به گونه استرس

پذيری وی  آسيبانی و رونيمرخ های معين شخصيتی،  ويژگی كند جزيی از انتخاب می

 (. 3002، پااوالن و 0990، ٧راد )قريشی شود محسوب می

شود، با  كه در قالب ناتوانی بدنی از آن بحث می (3000) 0شناسی فردی آدلر نظريه روان

كند. آدلر  ارتباط پيدا می 33زندگی ی ، جبران و شيوه39، احساس حقارت0جويی اصل برتری

                                                           
1-  task-oriented coping (toc) 

2-  emotion-oriented coping (eoc) 

3-  avoidance-oriented coping (aoc)  

4-  Folkman & Lazarus 

5-  Paulhan 

6-  Atkinson, Atkinson, & Hilgard 

7-  Ghoreyshi Rad 

8-  Adler’s individual psychology 

9-  Striving for superiority 

10-  Inferiority feeling 

11-  Life style 
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شود فرد ناايمنی و وابستگی بيشتری احساس كند و چون  ب میاعتقاد دارد ناتوانی بدنی موج

كند، اگر به خوبی راهنمايی و ترغيب نشود، نه تنها  در برابر مسايل زندگی احساس ناتوانی می

ای متفاوت  گيری هويت به گونه بلكه احتمال اينكه به شكل ،تواند نقص بدنی را جبران كند نمی

شناسی  روان ی كند، بسيار است. نظريه ويی با استرس را مختلاز افراد عادی منجر شود و رويار

 0لفشيتز، هن و وايز ن و رفتار پيوندی متقابل وجود دارد.بدنيز حكايت از اين دارد كه بين  3تن

( 3100( و افروز )0993) 2(، جكسون099٧) 0(، تريف0990) 1(، كف و دكويك099٧)

ی سازگاری اجتماعی، استقالل و خود  در زمينهمعتقدند كه افراد با آسيب بينايی مشكالتی 

در  های رفتاری نارسايی( نيز 3103) شهيم( و 0991) 1(، وايت0990مختاری دارند. كف )

نفس  ، عزت0يكپارچگی جسمانی ،٧كفايت اجتماعیهای استقالل و خود مختاری، شغل،  زمينه

اند كه افراد  نجام يافته نشان دادههای ا پژوهشهايی را در اين افراد گزارش كردند.  كمبود پايين

 ولف و ؛3003هايی روبرو هستند )بايبرشات،  های سازگاری با نارسايی نابينا از نظر مهارت

( 30٧0) 0شاملی (.3101به نقل از به پژوه،  0992نورا و ساندرا،  ؛0990واگنر،  ؛300٧ساكس، 

 ی يت دست كم در چهار زمينهكند كه نوجوانان نابينا از لحاظ سازگاری شخص نيز بيان می

تحقيقات انی از آينده مشكالت بيشتری دارند. رطرد، پذيرش مسائل جنسی و نگ ،پرخاشگری

دهد كه اكثر افراد با آسيب بينايی در نهايت بر اثرات محدود كننده آسيب بينايی غلبه  نشان می

 ،يزدی و حسينيان ،مستعلمی؛ 3101؛ احمدپناه، 0993، ، شوگای و هومرماگرشخواهند كرد )

 ،( گزارش كرده است كه مشكالت رفتاری0990كف )اما  (.3101و به پژوه و همكاران،  3100

های  ی و مهارتفمفهوم خود من ،تماعی نوجوانان نابينا به عزت نفس پايينجبه ويژه مشكالت ا

 .است طاجتماعی ضعيف در آنان مربو

 نشان ی سازگاری نوجوانان  هويت و نحوههای  بررسی نتايج تحقيقات در رابطه با پايگاه
 

                                                           
1-  somato-psychology 

2-  Lifshitz, Hen, & Weisse 

3-  Kef & Dekovic 

4-  Trief 

5-  Jackson 

6-  White 

7-  Assertion Social adequacy  

8-  Physical integrity 
9-  Shamley 
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گيرند قابل اعتمادتر و  ميانگين می باالیهای هويت نمره  آموزانی كه در مقياس دهد دانش می

تر از  آموزانی كه نمره پايين خود را بيشتر قبول دارند، تا دانش، رسند نظر میه سازگارتر ب

پژوهش  ی نتيجه (.3100، قرائتی؛ و 0990، 0؛ كاتسفورت0999، 3هاره و آرو) ميانگين دارند

 0د كه نابينايی بر رشد مفهوم خود اثر قطعی و روشن دارد، اما جرويسا(، نشان د30٧3) 1ميهان

( با مطالعه مفهوم خود نوجوانان بينا و نابينا به اين نتيجه دست 3009، 5نقل از لوونفلد به)

مك گواير و  معناداری وجود ندارد.يافت كه بين مفهوم خود دو گروه به گونه كلی تفاوت 

های بدنی و ناسازگاری شخصيت  ( اعتقاد دارند بين محروميت3000آدلر )( و 30٧3) 6ميرز

آموزان نابينا از  ( نتيجه گرفت دانش31٧1 بريلند )به نقل از خجسته مهر،. ارتباط وجود دارد

 .فاوت معناداری دارندآموزان بينا ت لحاظ سازگاری عاطفی، اجتماعی و بهداشتی با دانش

 ،به اين نتيجه رسيد كه از نظر سازش شخصی و اجتماعی (3010، 0پرينگل)به نقل از  ٧سامرز

)نقل از  0لندياند. بر نابينا بوده پسرانتر از بينا و دختران نابينا باالتر از  نوجوانان نابينا پايين

اجتماعی  -لحاظ سازگاری عاطفی آموزان نابينا از ( نتيجه گرفته است كه دانش3009لوونفلد، 

به ) 33و مورگان 39ت معناداری دارند. نتايج مطالعه پتروسیوآموزان بينا تفا بهداشتی با دانش و

صيت دچار خ( نيز نشان داده است كه افراد نابينا در سازگاری ش31٧1 ،مهر  خجستهنقل از 

اما عه بهنجار دارند. اجتماعی بيشتری نسبت به جام -مشكل هستند، و درجه مشكالت عاطفی

 ،مهر خجسته نقل از  به، 31دينو  (3009نقل از لوونفلد، به و همكاران ) 30كاون نتايج مطالعه

 د.نيافتن( از لحاظ سازگاری هيچ الگوی شخصيتی ويژه يا غيرعادی 31٧1

 ها و امتيازات  عدم وجود فرصت شود افراد نابينا می در ساز بحران از مواردی كه زمينه
 

                                                           
1-  Huurre & Aro 

2-  Cutsforth 

3-  Meihan 

4-  Jervis  

5-  Lowenfild 

6-  McGuire   & Meyers 

7-  Sommers 

8-  Pringle 

9-  Briealand 

10-  Petrucci 

11-  Morgan 

12-  Cowen 

13-  Dean 
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عادی هم  نوجوانانرفتار جامعه نسبت به آنها است كه در بين و ان در مقايسه با پسران دختر

و همكاران،  شكری و (3000) 3گمبيك و اسكينر ،(، زيفق كرانك3002هاالهان ) كند. صدق می

 دانند. میمربوط به استفاده از منابع اجتماعی را جنسيتی  ی نتيجه تفاوت عمده (310٧)

( 3000) 0دانست. اما آرشر يابی را در دو جنس يكسان نمی نيز فرآيند هويت (،30٧0اريكسون )

يابی، زمان و  آموزان دختر و پسر در فرآيند هويت نشان دادند كه دانش (3101قمرانی )و 

ای و سازگاری با بحران  های مقابله متغير جنسيت، بر پاسخيابی، همانند بودند.  های هويت حوزه

هايی در رابطه با انتخاب رويكردهای  تفاوتدهد.  نيز تحت تأثير قرار میواكنش به استرس را 

پسران در تحقيقات مختلف گزارش شده  دختران و بينهای فشارزا در  برابر موقعيت مقابله در

پااالن، و  3001گيبسون،  ؛0993، 0مكدانوف و والترز؛ 0990راد،  قريشی؛ 0990، 1)متيود است

3002 .) 

پذيری نوجوانان به بحران هويت  آسيبسئله هويت در نوجوانی، به اهميت م نظر

ی هويت، رفتارهای  در زمينهكه تحقيق اندكی  و ،نوجوانان با آسيب بينايی بخصوص در

ی  های ناسازگاری و ارايه زمينه شناختای و سازگاری نابينايان صورت گرفته، ضرورت  مقابله

و مقايسه  شناسايی هدف پژوهش حاضربراين شود. بنا ريزی احساس می راهكار در برنامه

در برابر استرس و بررسی ارتباط و بينا ای نوجوانان نابينا  های مقابله روش وهای هويتی  ويژگی

با توجه به عامل جنسيت  و بينا بين نوجوانان نابينا در های مقابله های هويت با شيوه پايگاه

نوجوانان نابينا  نان نابينا با بينا متفاوت است؟هويت نوجوايا و پاسخ به اين سؤاالت كه آ است

آيا بين هويت  ؟نمايند استفاده میای  مقابله از چه رويكردهاینوجوانان عادی در مقايسه با 

های مقابله با  ها و روش مقابله با استرس رابطه وجود دارد؟ آيا عامل جنسيت در شيوه آزمودنی

 ؤثر است؟گيری نوع پايگاه هويت م در شكلو بحران 
 

 روش
 ها آزمودني

 آماری را كليه  ی جامعه. ای )پس رويدادی( است علی، مقايسه اين پژوهش از نوع
 

                                                           
1-  Seiffge-Krenke, Gembeck, & Skinner 
2-  Archer 
3-  Matud  
4-  McDonough & Walters 
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ساله دختر و پسر در مدارس  30-31شاغل به تحصيل آموزان نابينای مقطع متوسطه  دانش

 03شامل كه  نفر 01حجم نمونه با  آنها، های تبريز، تهران، مراغه و همتای عادی نابينايان شهر

 .تشكيل داده است آموز بينا نفر دانش 22نفر نابينا به صورت نمونه در دسترس و 
 

 گیري اندازه ابزارهاي
با بحران  مقابلهپرسشنامه ( و 3000) 3پرسشنامه هويت شغلی دالساز اين پژوهش  در

نابينا به خط  آموزان دانش ی استفاده به منظورها  آزموناين . استفاده شد( 3009) 0اندلر و پاركر

ه توضيحات الزم به يپس از ارا انفرادیو سپس به صورت  ندبريل )الفبای نابينايان( تبديل شد

هايی كه در خواندن بريل مشكل داشتند، به  برای آزمودنی د.شدناجرا ها  آزمودنیتك تك 

 ها تكميل گرديد. ها خوانده شده و پرسشنامه صورت شفاهی گزينه

چهار جنبه  با استفاده از اين آزمون هويت از :(8010دالس )پرسشنامه هويت شغلي 

مهلت خواه  هويت، 03/9 موفق همسانی درونی برای هويتضريب مورد بررسی قرار گرفت. 

شانس  –و هويت مغشوش  ٧1/9مغشوش  –هويت مغشوش ، 00/9هويت زودرس ، 03/9

، 00/9به ترتيب  (3001) يب در تحقيق ميوزااين ضر. (3000، دالس) گزارش شده است 10/9

، 10/9 ،09/9در تحقيق حاضر به ترتيب  ، وه استدمدست آ ه ب 12/9و  ٧9/9 ،00/9، ٧0/9

 به دست آمد.1٧/9و  ٧3/9، ٧1/9

 00يك ابزار خودسنجی  مقياس اين: (8009مقابله با بحران اندلر و پارکر ) پرسشنامه

بود.  گزارش شده 00/9درونی كل , ضريب همسانی مقياساين در نمونه اصلی  است. ای ماده

هيجان مدار  09/9مقابله مسئله مدار  برایاين ضريب برای سه مقياس اصلی آن به ترتيب 

 ( نيز3100راد ) قريشی (.3009 ,1گزارش شده بود )اندلر و پاركر 00/9, مقابله اجتنابی 02/9

 01/9را برای كل مقياس  ضريب آلفاآن را روی نمونه نوجوانان ايرانی محاسبه و پايايی درونی 

 ، ٧0/9، 03/9 ،01/9به ترتيب  مدار، اجتنابی هيجان، مدار های مسأله و برای خرده مقياس

10/9 (93/9 p<.به دست آورد ) به  03/9مقياس برای كل  نيز آلفا در پژوهش حاضر پايايی

 دست آمد.

                                                           
1-  Dellas 

2-  Endler & Parker 
3
 - Endler & Parker 
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 ها يافته
برای  چند متغيری انسوش آماری روش تحليل واريهای پژوهش از ر برای تحليل داده

های توصيفی  آماره 3شد. در جدول  استفاده پيرسون ی نابينا و بينا و همبستگیها مقايسه گروه

 ای ارايه شده است. های مقابله اين دو گروه در انواع هويت و سبك

 

 مقابله و هويت در گروه بينا و نابينا های آمار توصيفی در متغيرهای شاخص. 3جدول 

 انحراف معیار میانگین دادتع آزمودني 

 مقابله مساله مدار
 3٧/0 03/22 22 سالم

 10/0 09/20 03 نابينا

 هيجان مدار
 00/39 22 22 سالم
 03/0 00/0٧ 03 نابينا

 اجتنابی
 09/33 ٧9/01 22 سالم
 23/0 01/01 03 نابينا

 سردرگم
 19/2 11/03 22 سالم
 0٧/2 00/09 03 نابينا

 تماعروی آوردن به اج
 02/0 00/30 22 سالم
 ٧3/1 19/3٧ 03 نابينا

 هويت پيشرفته
 11/3 90/3 22 سالم
 29/3 00/3 03 نابينا

 هويت مهلت خواه
 11/3 90/0 22 سالم
 0٧/9 00/9 03 نابينا

 هويت زودرس
 9٧/3 01/9 22 سالم
 00/3 3٧/0 03 نابينا

 مغشوش-هويت مغشوش
 32/3 01/3 22 سالم
 21/3 00/0 03 نابينا

 شانس -هويت مغشوش 
 90/3 02/3 22 سالم
 29/3 10/3 03 نابينا

 هويت مغشوش
 1٧/3 10/0 22 سالم
 31/0 23/0 03 نابينا
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به منظور بررسی معناداری تفاوت دو گروه نابينا و بينا در متغيرهای انواع هويت و 

شد. قبل از بررسی تحليل واريانس چند متغيری استفاده  ای، از تحليل واريانس های مقابله سبك

ها، نتايج به دست آمده از آزمون  پيش فرض همگنی واريانس ها برای اطمينان از رعايت داده

نتايج  .و تفاوت بين آنها وجود نداردهای فرعی برابر هستند  ن نشان داد كه واريانس مقياسيلو

داد كه تفاوت معناداری بين  ( ارايه شده است نشان0حاصل از هر چهار آزمون كه در جدول )

 دو گروه از لحاظ تركيب اين متغيرها وجود دارد.

 

 نتايج تحليل واريانس چند متغيری . 0جدول 

 ارزش متغیرهاي وابسته منبع تغییرات
 درجه
 8آزادي 

 درجه
 2آزادي 

F 
سطح 

 معناداري

 مجذور
 اتا 

 آزمودنی

 390/9 9993/9 02/30 0٧ 30 12/9 اثر پياليی

 390/9 9993/9 02/30 0٧ 30 10/9 ای ويلكزالمبد

 390/9 9993/9 02/30 0٧ 30 0٧/3 اثر هتلينگ

 390/9 9993/9 02/30 0٧ 30 0٧/3 بزرگترين ريشه روی

 

های تحليل واريانس  برای مقايسه دو گروه نابينا و بينا از لحاظ تك تك متغيرها از آزمون

انواع هويت  شانس -به غير از هويت مغشوش( 1تك متغيری استفاده شد. بر اساس جدول )

های مقابله  باشد. و در شيوه آموزان نابينا و عادی بطور معنادار متفاوت می دانشدر بين 

 دار نشان دادند. مدار و روی آوردن به اجتماع تفاوت معنی مدار، هيجان مسأله

با بحران و انواع های مقابله  آموزان دختر و پسر در مجموع شيوه در بررسی تفاوت دانش

های  ( استفاده شد. اما تفاوتMANOVAچند متغيری ) های هويت از تحليل واريانس پايگاه

 بين دختران و پسران از لحاظ تركيب متغيرهای مورد آزمون معنادار نبود. 

های مقابله و هويت  ( ضرايب همبستگی پيرسون بين متغيرهای روش2و  0)های  در جدول

ضريب همبستگی آن است كه  ابينا و بينا نشان داده شده است. نتايج حاكی ازدر بين دو گروه ن

 r=01/9 بينا، ی و هويت پيشرفته در نمونه اجتماع به  آوردن  روی متغير  دست آمده بين دو  به

 باشد. در گروه نابينا ضريب  دار می ، دو دامنه( معنی>92/9pباشد كه در سطح پنج درصد ) می
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 هويتهای  پايگاههای مقابله و  ج تحليل واريانس نمرات افراد بينا و نابينا در رويكردنتاي . 1جدول 

 متغیرها
  مجموع

 مجذورات

 درجه
 آزادي

 میانگین
 F مجذورات

 سطح
 معناداري

 91/9 ٧1/0 11/1٧1 3 11/1٧1 مدار لهأمقابله مس
 03/9 93/9 03/3 3 03/3 اجتنابی
 00/9 12/3 03/00 3 03/00 سردرگم

 993/9 00/33 3٧/33٧2 3 3٧/33٧2 يجان مداره
 990/9 10/0 11/3٧2 3 11/3٧2 روی آوردن به اجتماع

 992/9 01/0 03/31 3 03/31 هويت پيشرفته
 9993/9 09/02 10/1٧ 3 10/1٧ هويت مهلت خواه

 9993/9 00/03 00/10 3 00/10 هويت زودرس
 9993/9 00/00 30/20 3 30/20 مغشوش-مغشوش  هويت
 339/9 19/0 13/0 3 13/0 شانس –مغشوش  هويت

 9993/9 20/03 03/٧٧ 3 03/٧٧ هويت مغشوش
 

 مقابله و هويت در نمونه بيناهای  ماتريس همبستگی متغير . 0جدول 
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           3 مساله مدار

 ** اجتنابی
00/9 3          

 ** سردرگم
00/9 

** 
02/9 3         

 * هيجان مدار
00/9 33/9 ٧٧/9 3        

 * اجتماع به  آوردن روی
10/9 

** 
09/9 

** 
20/9 32/9 3       

 * 3/9 3٧/9 02/9 30/9 پيشرفته
01/9 3      

 * -00/9 10/9 92/9 31/9 03/9 مهلت خواه
00/9- 3     

 * 90/9 90/9 -0/9 -90/9 -92/9 30/9 زودرس
13/9- 3    

 ** 01/9 -00/9 -9٧/9 -90/9 -91/9 مغشوش -مغشوش
11/9 

* 
10/9- 20/9 3   

 ** 31/9 31/9 31/9 03/9 31/9 شانس   مغشوش
0/9 30/9 ** 

12/9 33/9 3  

 ** 90/9 01/9 92/9 9٧/9 32/9 مغشوش
23/9 

* 
1/9 

** 
0/9 

** 
٧1/9 

** 
٧1/9 3 

 



 821 .... هاي هويت شغلي و راهبردهاي سازگاري در نوجوانان پايگاه

 ماتريس همبستگی متغيرهای، مقابله و هويت در نمونه نابينا  .2جدول 
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           3 مساله مدار

 * اجتنابی
10/9 3          

 ** 31/9 سردرگم
٧1/9 3         

        3 01/9 3٧/9 -03/9 هيجان مدار

 * اجتماع  به  آوردن  روی
10/9 

** 
٧0/9 

* 
11/9 33/9 3       

 * 02/9 39/9 30/9 پيشرفته
10/9 99/9 3      

 ** 91/9 99/9 30/9 مهلت خواه
0/9 91/9- ** 

0/9- 3     

    3 -00/9 32/9 31/9 -31/9 -92/9 -30/9 00/9 زودرس

   3 30/9 -90/9 30/9 31/9 -90/9 -32/9 -39/9 -01/9 مغشوش -مغشوش

 ** 31/9 90/9 30/9 شانس -مغشوش 
03/9 90/9 ** 

23/9 
** 
22/9 32/9 11/9 3  

 ** 90/9 00/9 90/9 30/9 00/9 مغشوش
00/9 

** 
10/9 03/9 ** 

٧1/9 
** 
10/9 3 

 

باشد كه  می r=10/9 ،ای هيجان مدار و هويت پيشرفته ابلههمبستگی بين دو متغير روش مق

باشد. ضريب همبستگی بين دو متغير  دار می ، دو دامنه( معنی>92/9pدر سطح پنج درصد )

ای هيجان مدار و  روش مقابله و r=0/9 ،خواه ای هيجان مدار و هويت مهلت روش مقابله

(، دو دامنه >93/9pدرصد ) كه در سطح يك باشد می r=03/9 ،شانس -هويت مغشوش 

 باشد. دار می معنی
 

 گیريبحث و نتیجه
 از نابينايی و انعكاس آن در برخوردهای خانواده و اجتماع، در  اجتماعهای  برداشت
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كند و  فرد را فراهم می بيشتر موجبات معلوليت ،شخصيتتحول هويت و گيری  شكل

مشكالت مربوط به  دهد. ثير قرار میأهای شناختی و مقابله با مشكالت را تحت ت كاركرد

شود كه  های مختلف باعث می های مختلف خود و ايفای نقش هويت از جمله كشف جنبه

احساسات ناخوشايند  موجبو  احساس ناتوانی كندها  در برخی از اين نقش نابينا نوجوان

مشكالت هويتی  و ،احتمال وجود ناسازگاری در بين نابينايان نسبت به كودكان بيناالبته شود. 

واكنش اجتماعی و طرز برخورد جامعه نسبت به اين ، بلكه و شخصيتی، ذاتی نابينايی نيست

. كند افراد و احساسات مختلف مانند ترحم و دلسوزی، شرايط دشواری را برای آنان ايجاد می

ين اكه تحقيق اندكی در زمينه هويت و سازگاری نابينايان صورت گرفته، هدف   نظر بر اين

نسبت گيری هويت در افراد با معلوليت بينايی  كه آيا شكل بودال ؤتحقيق پاسخگويی به اين س

  كنند؟ هايی استفاده می افراد بينا متفاوت است؟ و آنها برای مقابله با بحران از چه شيوه به

 شانس -مغشوشجز هويت نتايج حاصل از تحليل واريانس چند متغيری نشان داد كه به 

آموزان نابينا و عادی بطور معناداری  های مقابله در بين دانش واع هويت و همچنين شيوهديگر ان

، 0990، واگنر، 300٧، ولف وساكس، 3003بايبرشات، های  متفاوت است. اين نتايج با يافته

هويت از طريق مشاهده، تقليد،  .باشد همسو می (3100پژوه،  به نقل از به) 0992نورا و ساندرا، 

كند كه در آن نقش  سازی و الگودهی والدين و اطرافيان با نفوذ در كودكان رشد میهمانند

دليل معلوليت كودك ه واكنش والدين و احساسات و عواطف آنها ببينايی بارز است. از طرفی 

شود آموزش اين كودكان كه از  صورت حمايت و مواظبت افراطی است كه باعث میه گاهی ب

دلسرد شدن از معالجه و  ختل شود. در مواردی نيز طرد كودك،طريق لمسی و سمعی است م

كنار آمدن با مشكالت رفتارهای يادگيری . شود به آسايشگاه سپردن و نظاير آن نيز مشاهده می

رسد نابينايان در مسايل  لذا به نظر می .به حس بينايی بستگی زيادی دارد نيزسازگاری و 

گير باشند و در نتيجه اختالالتی در خلق و خو و رد ن بينای خودتاياسازگاری بيشتر از هم

و كاتسفورت،  (0999هاره و آرو ). (31٧1، كارتر، فورث به نقل از شريفی) آورد رفتار پديد می

نشان دادند، نوجوانان با آسيب بينايی، نسبت به هر دو گروه مشكالت بيشتری در  (0990)

( معتقد است كه 3000. اما آدلر )داشتند روابط فردی و تعامالت اجتماعی با دوستان خود

شود كه از طريق  معلوليت و ضعف جسمانی باعث بوجود آمدن يك خويشتن پنداری منفی می

توان اين دسته از اشخاص كمك كرده  تشويق اطرافيان، حمايت معنوی و مادی افراد دلسوز می
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مطلوبی در فرد به تا شخصيت خويش را با پشتكار محكم بهبود بخشند، خويشتن پنداری 

زمينه سازگاری  ،و اگر امكانات محيطی الزم با شناخت زود هنگام آن فراهم شودوجود آورند 

اين الگوها بيشتر جنبه به عبارتی  شد. بيشتری در رويارويی با مسايل برای آنان فراهم خواهد

 اينده يادگيری اجتماعی است.زف با توان راين آن مثبت وقو  دارد تسابیكا

 (،099٧ها همسو با تحقيقات لفشيتز، هن و وايز ) های اين پژوهش در رابطه با تفاوت فتهيا

(، 0990(، كف )3100(، افروز )0993(، جكسون )099٧(، تريف )0990كف و همكاران )

كند، ارزيابی  فردی كه در خود احساس نقص می احتماالً( بود. 3103) ( و شهيم0991وايت )

در رابطه با تصوير بدنی متفاوت باشد. تواند  ، مینده دارای نقص نيستوی از خود با افرادی ك

نشان  هم (30٧3ميهان ) .زند می نن را دامودكه بيماری جسمی احساس غيرعادی ب شدهبيان 

د كه نابينايی بر رشد مفهوم خود اثر قطعی دارد، اما جرويس با مطالعه مفهوم خود نوجوانان اد

  بين مفهوم خود دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.يافت كه دربينا و نابينا 

متغير جنسيت، در  ،تحقيق در مورد تفاوت جنسيتیاين نتايج دار نبودن  عليرغم معنی

ای و سازگاری با بحران را تحت تأثير قرار  های مقابله گذاری بر واكنش به استرس، پاسخ تأثير

 بيشتركننده را با استرس بيشتری ارزيابی كرده و  دهد. زنان در مقايسه با مردان وقايع تهديد می

(. اگر چه ادبيات پژوهش 0990قرار دارند )متيود، « كاركرد نقش»در معرض استرس مربوط به 

دهد، برخی از محققان نشان  در بررسی رابطه بين جنسيت و استرس نتايج متناقضی را نشان می

كنند )مكدانوف و  زای بيشتری گزارش می ترساند كه زنان در مقايسه با مردان تجارب اس داده

های  مقايسه با مردان در سبك در( نشان داد كه زنان 0990(. نتايج مطالعه متيود )0993والترز، 

چنان كه به دست آوردند.  3«بازداری هيجانی»های باالتر و  مقابله هيجانی و اجتنابی نمره

ها انگيزه الزم  برای زن كه معموالً ندگرفتنتيجه  (310٧و همكاران ) شكری و (3002هاالهان )

تفاوت  (3000)، و همكاران زيفق كرانكاما مشاغل فراهم نشده است.  ها و برای ورود به رشته

يعنی همان منابعی كه برای رشد  ،دانند میمربوط به استفاده از منابع اجتماعی را عمده جنسيتی 

سان  يابی را در دو جنس يك هويت (، نيز فرآيند30٧0اريكسون ) هويت اهميت دارد.

ای خودپنداره و  مقايسهمطالعه در هم ( 3101قمرانی )( و 3000) و واترمن آرشر و ،دانست نمی

 ندجنسيت به اين نتيجه رسيدمتغيرهای آن در ميان دانش آموزان نابينا و بينا با توجه به  مؤلفه

                                                           
1-  emotional inhibition 
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، ارزشی، و اجتماعی شان هم طراز های تحصيلی كه درك و نگرش نابينايان نسبت به توانمندی

در رابطه با انتخاب رويكردهای مقابله دربرابر  نيزهايی  تفاوت باشد. با همتايان بينايشان می

های فشارزا در بين دختران وپسران در تحقيقات مختلف گزارش شده است، دختران  موقعيت

هويت موفق، بيشتر از  نوجوانان با، ندردك بيشتر از راهبردهای هيجان مدار استفاده می

كه در هويت مغشوش برعكس آن  در حالی جستند، سود میای مسئله مدار  راهبردهای مقابله

كه دختران بيشتر از و اين (3002پااالن، و  3001 گيبسون،، 0990 مشاهده شد )قريشی راد،

كه  هش كردگزار (0990قريشی راد ) .كنند های متمركز بر هيجان واجتناب استفاده می استراتژی

عليرغم آن عدم وجود  ميزان بحران هويت در دختران به طور معنی داری بيشتر از پسران است.

های استثنايی مورد  تفاوت در اين تحقيق شايد به محيط متجانس دختر و پسر در آموزشگاه

بين ها مربوط شود. به هر دليل گزارش نتايج تفاوت  های نابينايان از موقعيت مطالعه و برداشت

آگهی برای تحقيقات  دختر و پسر از طريق تحليل واريانس چند متغيره، صرفا برای ارائه پيش

 است.  آينده بوده

نيز نشان داده است كه در گروه نابينا هيچ الگوی  مهر نقل از خجسته بهدين،  نتايج مطالعه

به تحصيل در  سازگاری نوجوانان نابينای مشغول. شود عادی ديده نمی يا غير ويژهشخصيتی 

های  ويژگیهای همسال  گروه در ارتباط باشبانه روزی و مدارس مختلط )بينا و نابينا(  سمدار

العمل جامعه نسبت به  در حقيقت عكس .دهد را در آنها توسعه میسازگاری  وشخصيتی 

های دها و بازخور نگرش. كند ست كه سازگاری يا ناسازگاری او را تعيين میا شخص نابينا

ها و بازخوردهای معلولين نسبت به خود، نقش بسيار  عه نسبت به معلولين و برداشتجام

های آنها  ها و رشد استعداد نظام ارزشاعتالی ها،  تشكيل انگيزه سازگاری و مهمی در چگونگی

 ارد.د

كه گويی ای است  به گونهی طرخوردهای جامعه در برخی موارد با نابينايان به صورت افراب

گرشمن و همكاران، د. شو منجر میوابستگی آنها عزت نفس پايين و  بهيی ندارند، هيچ توانا

 –كف در بررسی سازگاری روانیاحمدپناه، مستعلمی و همكاران، به پژوه و همكاران و 

تماعی جبه ويژه مشكالت ا ،كه مشكالت رفتاری ندا اجتماعی نوجوانان نابينا گزارش كرده

های اجتماعی ضعيف در آنان  ی و مهارتفمفهوم خود من ،پاييننوجوانان نابينا به عزت نفس 

های اجتماعی منجر به افزايش بهداشت روانی و اعتالی سطح  است و آموزش مهارت طمربو
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شود. آموزش و پرورش تلفيقی كه در اكثر كشورهای پيشرفته دنبال  زت نفس در اين افراد میع

بر تجربيات  مبتنیتربيتی خاص  اهبردهایر از كه ترين شيوه آموزشی است شود مناسب می

نابينا در كنار  شود و ه میبهره گرفت، شخصی و استعداد ذاتی در برقراری ارتباط با نابينايان

كسب  را درهای اساسی  قدم شده وبه تحصيل مشغول  و در تعامل با آنها عادی آموز دانش

بايد  ،نابينا انحمايتی و درمانی نوجوانهای آموزشی،  در برنامه .دارد رفتارهای سازگارانه بر می

فقط يك سوم نابينايانی كه  سفانهأمت كيد شود.أهای شغلی ت بر روش زندگی مستقل و مهارت

اند، شرايط الزم  كنند، و اين عده نيز برای كاری كه پيدا كرده در سن كار كردن هستند، كار می

 را ندارند. 

های  نوان تداوم گسترش حقوق برابر، فرصتبه ع ها كه نگرش و تغيير دربت ثپذيرش م

سفانه اين أ. متبه سازگاری آنان كمك شايانی خواهد نمود ،حق انسانی را حمايت كند برابر و

های عينی از قبيل واگذاری مشاغل، پذيرش  زيرا در برخورد ،نگرش اغلب ماهيت انتزاعی دارد

ا تعليم و تربيت صحيح و خودكفا بشوند.  در محيط كار و... با مقاومت و تبعيض مواجه می

توان به تدريج وابستگی ناشی از نابينايی را كاهش داد و نابينا را به سوی  شدن نوجوان می

اميدوار و سرگرم های سازگاری كه او را  راهاستقالل و كسب اعتماد به نفس سوق داد. 

نواده است. او ای، چون محيط گرم خا سسهؤهای غير م سازد ورزش، شغل مناسب و محيط می

بايد در محيطی زندگی كند كه با فشارهای وارده به طريق سالمی مقابله كند و بتواند حداكثر 

 ،بهره را از امكانات محيط اطراف خود ببرد. در غير اين صورت به فردی افسرده، بدبين

 ناسازگار و ضعيف تبديل خواهد شد.

های آموزشی و  ق برابر همگنان و فرصتاز حقو نابينايان كند كه عدالت اجتماعی اقتضا می

های خود را شكوفا سازند.  تا بتوانند استعداد باشند برخوردار مناسبیپرورشی مساوی و 

پذير  ريزی متناسب با توان آنها را امكان برنامه ،آموز استثنايی شناخت بيشتر دانشبنابراين 

شود اين رفتارها را آموزش  ه می، و اين كجه به اهميت و نقش سازگاری روانیبا تو سازد. می

های آموزشی و پرورشی متناسب با  ريزی فرهنگی و برنامه–های تربيتی داد، بازنگری در شيوه

 رسد.  نظر می  نيازهای اين افراد از طرف دست اندركاران مربوطه ضروری به

های خارج از اختيار محقق وجود داشت،  در اين پژوهش به مقتضای موضوع، محدوديت

بينايی با دامنه سنی مورد نظر و نيز مشكل  آسيبتعداد نوجوانان با  محدوديتز جمله: ا
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 30-31از طرفی اين پژوهش تنها گروه نوجوانان نابينای  آنان را بايد نام برد. بابرقراری ارتباط 

ر ساله را كه به داليلی از نظر پايه تحصيلی همتا نبودند مورد بررسی قرار داد، به همين علت د

 احتياط برخورد كرد. تعميم نتايج بايد با

 

 تقدير و تشكر

 بزرگواران:  شائبه هاي بي از همكاري
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 نظر از نابينا آموزان دانش از گروهی در اجتماعیهای  مهارت سی(. برر3103) سيما، شهيم

 .310-303 :3، 10 سال ،تربيتی علوم و شناسی روان مجله، معلمان

. نخستين همايش دانشجويان و نابينا: جداسازی يا مشاركت(. 3100عبدالعلی ) ،قرائتی

 آموختگان نابينای سراسر كشور، شيراز، دانشگاه شيراز. دانش

مقابله با بحران اندلر و پاركر. چند بعدی اعتباريابی مقياس  (.3100راد، فخرالسادات ) قريشی

 .٧-3(: 3) 0 ،مجله علوم رفتاری

 دانشگاه شيراز. ،شيراز ،اولين سمينار سراسری دانش آموختگان نابينا(. 3101امير ) ،قمرانی

انتشارات  ،تهران .لی(: نوجوان و بزرگسا0شناسی رشد ) روان (.3102حسين ) آبادی، لطف

 سمت.

 نسل سوم. ،(. عواطف و هويت نوجوانان و جوانان. تهران3109حسين ) ،آبادی لطف

: ترجمه بهبود بخشی مهارت اجتماعی كودكان(. 3000توماس ) ،جانی و اولنديك ،متسون

 اطالعات. :. تهران(3100) وهپژ به احمد

های  ثير آموزش مهارتأ(. ت3100ر )سيدمنو ،سيمين و يزدی ،حسينيان ؛فروزان ،مستعلمی

پژوهش در حيطه كودكان اجتماعی بر افزايش اعتماد به نفس دختران نابينای شهر تهران. 
 .029 -01٧(: 0)30 ،استثنايی
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