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مقدمه
نابینایی شایعت ین معلولیت ح سی مح سوب می شود ،و دانشآموزان نابینا کوچکت ین گ وه
کودکانی را که تحت قانون آموزش اف اد با ناتوانیها ،خدمات دریافت میکنند (تق یباً  0/04در صد
از جمعیت مدرسه) تشکیل میدهند (اسمیت ،1پولووی ،2داوتی ،3پتن و داودی4؛ ت جمه :علمدارلو،
خانزاده و علیزاده .)1395 ،این گ وه از کودکان از لحاظ آموز شی به دانشآموزانی گفته می شود که
در فعالیتهای آموزشررری قادر به اسرررتفاده از بینایی خود نیسرررتند و متکی به حواس دیگ شررران
هسررتند(الهی .)1395 ،از این رو ،آنها نیاز به ب خورداری از خدمات ویژة آموزشرری و پ ورشرری با
توجه به ش ایط خود دارند (شمسایی ،اشت انی و اشت انی.)1393 ،
از مواردی که در راسررتای فعالیتهای آموزشرری در دانشآموزان با آسرری
آموزش صررحی و مناسر

بینایی 5مهم اسررت،

به این اف اد جهت ارتباط با محیط اسررت .زی ا مشررکالت بینایی ممکن

اسررت منج به کاهش ب ق اری ارتباط و مهارتهای ارتباطی مانند عدم سررازگاری ،فقدان عالقه به
دیگ ان ،اف س دگی (عدم کنت ل هیجانات) و خودپندارة پایین در دانشآموزان با آ سی

بینایی شود،

که این مسرررائل در مشرررارکت فعال در روند یاددهی آنها ،میتواند تأثی گذار باشرررد (نوروزی،
عا شوری ،قلمزن و کالنت ی .)2018 ،همچنین ،با توجه به شباهت الگوی رفتاری اف اد نابینا و بینا،
میتوان عامل مح ومیت حسی (مانند نابینایی) را در افزایش اضط اب اجتماعی ،مشکالت ارتباطی
و مهارت های مقابلهای ناسرررازگار قلمداد ک د .به عبارتی به علت این مح ومیت دانشآموزان با
آسررری بینایی کمت با اط افیان خود ارتباط ب ق ار میکنند (ارجمندنیا ،عظیمی گ وسررری ،وطنی و
کاظمی رضایی .)1396 ،به همین جهت مشکلی که در اینجا به عنوان یک چالش و ضعف اساسی
در زندگی دانشآموزان با آ سی

بینایی مط ح می شود ،نقص یا فقدان مهارتهای ارتباطی 6ا ست.

به این صرورت که آنها قادر نیسرتند حاالت و اداء و اطوارهای بدنی اف اد را تقلید کنند ،به همین
علت نمیتوانند یکی از مهمت ین مؤلفههای مسررتقیم سرریسررتم ارتباطی یعنی «زبان بدن »7را رشررد
دهند ،از این رو ممکن اسررت به طور معنیداری در قصررد و نیت کلمات بیان شررده و ظ افتهای
ارتباط غی کالمی ،تغیی ایجاد کنند(محمد یو سف ،ش یفی درآمدی و آقایی .)1397 ،فقدان ارتباط یا
ارتباط نامؤث در بین دانشآموزان نابینا به طبع مشرررکالت زیادی از جمله ب وز اختالل در الگوی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ارتباطی گفت و شرررنود ،همنوایی و مهارت های غی کالمی را به وجود خواهد آورد (ج احی و
نجات .)1394 ،زی ا مهارتهای ارتباطی ،زمینة سررازگاری و رفتار مثبت و مفید را ف اهم میآورد و
ف د را قادر می سازد به صورت شای سته رفتار کند (ناگاراجیا ،1راجاما و ردی ،)2012 ،2و ب مبادلة
عواطف متناس  ،عالیق مشت ک تأکید و استفاده از تعاملهای مثبت تأثی گذار را هموار خواهد ک د
(ون جلیسررتی .)2011 ،3از ط فی با توجه به اینکه مهارتهای ارتباطی در ارتباط با دیگ ان آموخته
میشوند (ب یمانی ،اسدی ،خواجوند  ،)1397 ،رشد اجتماعی و شخصیتی اف اد جامعه تا حد زیادی
منوط به ارتباط اسرررت .اگ دانشآموزان (کودکان و نوجوانان) از مهارت های ارتباطی مناسررربی
ب خوردار نباشرررند در بسررریاری از جنبه های زندگی آسررری پذی خواهند بود (ک یمی1388،؛
احمدزاده )1390،و پیامدهای منفی کوتاه مدت و بلندمدتی را تج به میکنند (مسرررتون)2006 ،4؛
آنها به تدریج منزوی میشرروند (روکچ )2001 ،5و در مع ض خط تنهایی ق ار میگی ند (کامب ا،6
1996؛ به نقل از حسین خانزاده.)1394 ،
از جهتی دیگ  ،مطابق با دیدگاههای بدنمند ، 7شناخت ا سا ساً تنآگین (پیک ینه) ا ست .به این
معنا که پ دازش سطوح باالت مغزی ،ری شه در تج بههای ح سی و ح کتی ان سان دا شته و وجود
چهارچوب مبتنی ب این تج بهها درک ذهن را میسررر میکنند (شرررفیعی و قاسرررم زاده.)1397 ،
همچنین ،دربارة نوع عملک د ذهن ،تعامل میان سیستمهای حسی_ح کتی و شناختی را ،قدرتمند و
وسررریع تع یف میکنند ،که از این رهگذر حالتهای بدنی میتوانند حالتهای روانشرررناختی را
تحت تأثی ق ار داده و ب پیامدهای رفتاری مؤث منج شرروند (عباسرری ،ق بانی ،حاتمی و غالمعلی
لوا سانی .)1394 ،در همین را ستا ،لیکاف )1980(8و جان سون )1999(9معتقد ه ستند ،فک ماهیتی
بدنمند دارد ،یعنی ساختارهایی که ب ای شکلگی ی نظامهای مفهومی ا ستفاده می شوند از تج بة
بدنی نشئت میگی د و ب اساس آن معنا می شوند .عالوه ب این ،نظامهای مفهومی مستقیماً ریشه در
ادراک ،ح کت بدنی و تج بة نهاد فیزیکی و اجت ماعی یا شررر کل های ارتباطی _ اجت ماعی دارد
(به نقل از هاشررمی .)1389 ،در این بین زبان بدن نیز یکی از تکنیکهاسررت که غالباً تکیه ب نظ یة
شررناخت بدنمند (مطالعة روابط چندسررویه بین شررناخت ،عواطف ،انگیزشها و حالتهای بدنی)
دارد ،که با اسرررتفاده از مح ک های محیط بی ونی ،ب ای فعال ک دن بازنمایی های ذهنی م بوطه از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جمله تنظیم هیجانات 1و خودپنداشرررت 2به کار می رود .همچنین ،آموزش اسرررتفاده از زبان بدن
میتواند به عنوان مداخله و کارب دی مؤث ب ای بهبود مهارتهای ارتباطی و ارتقای سالمت استفاده
شررود ،چ ا که که اف اد در تعامل و ارتباط خود بیش از آنکه از کلمات به ه گی ند از ارتباطات غی
کالمی (زبان بدن) استفاده میکنند (سگال .)2011 ،3لذا ناتوانی یک ف د در دریافت نک دن بازخورد
چ شمی دربارة رفتارش و فقدان س م شقگی ی در تحول سی ستم ارتباطی غی کالمی آن از ط یق
دریافت نشررانههای دیداری (نظی  :تجلیات چه های و یا ح کات دسررت) نتایج عمیقی ب تعامالت
بین ف دی ،ف د نابینا دارد ،و وی را نه تنها در دریافت و تف سی زبان کالمی بلکه در بیان آنچه که به
دیگ ان میگوید دچار مشرکل میسرازد .مثالً ممکن اسرت در اف اد نابینا به خاط اینکه نشرانههای
دیداری با کلمات گفته شدة ف د نابینا سازگاری ندارد ،مق صود گوینده باید تف سی شود (اف شار و
صدیقی ارفعی.)1394،
در این بین وود )2012(4بیان میکند که انسانها نشانههای بسیاری از ط یق چگونگی وضعیت
بدن 5در ارتباط با اینکه چگونه میاندیشند و چگونه به خود مینگ ند ،میف ستند .زی ا حس بینایی
انسرران با فعالیتهای یادگی ی ،آموزشرری ،ارتباطی ،هیجانی به طور گسررت ده در ارتباط اسررت .از
آنجایی که ارتباطات ان سانی در ر شد اجتماعی ،عاطفی و شخ صیتی ف د نقش حیاتی دارد ،به نظ
میر سد که اف اد نابینا با م سائل و م شکالت بی شت ی در زندگی مواجه با شند ،و علت آن حواس
ان سان ا ست ،مخ صو صاً بینایی که دروازة دریافت اطالعات و تبادل و ارتباط با محیط ا ست و تأثی
ف قدان آن ب وضرررع یت اجت ماعی _ روانی ف د ان کارنشررردنی اسرررت(ک می ،ح یدری شررر ف،
شررفیعی)1394،؛ چ اکه باعث ایجاد محدودیت در ب ق اری ارتباط و تعامل با دیگ ان نیز میشررود
(کف و دی کوایس.)2004 ،6
لذا ب ای ارتقای مهارتهای ارتباطی دانشآموزان با آسرری

بینایی و پدیدآوردن ط حوارههای

سررازش یافتگی در آنها ،باید ب آموزش ب نامهای که زی بنای آن مهارتهای ارتباطی _ اجتماعی
ا ست ،تأکید ک د .با این تفا سی ط احی و آموزش ب نامة زبان بدن با هدف ایجاد ارتباط و تعامل با
محیط میتواند گامی مؤث در این حیطه قلمداد گ دد .دانشآموزان با آسرری

بینایی ب ای آموزشها

و مهارتهایی که به اسرررتقالل از محیط آنها کمک میکند ارزش قائلند ،و زبان بدن از جملة این
ب نامههاسررت که از ط یق آن بتوانند ارتباط ب ق ار ک ده و وابسررتگیشرران را به اف اد بینا را کاهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دهند .همچنین ،این کاهش وابسررتگی میتواند انگیزه و اعتماد به نفس و تعامل بیشررت را در آنها
ایجاد نماید (پ اجاپاتی و پاتل.)2014 ،1
در ب نامة آموزشی زبان بدن ،ف د مدلی از مهارتهای ارتباطی را ف ا میگی د که با استفاده از آن
به خود شنا سی میپ دازد و پس از آ شنایی با فنون و ضعیت بدن ،س تکان دادن ،حالتهای چه ه،
صوت و لحن رفتارهای سازش یافتة خود را در نتیجة اتخاذ مهارتهای ارتباطی بهبود میبخشد ،و
از این رهگذر به ایجاد ارتباط اجتماعی با محیط اط اف در دانشآموزان مبتالء به آسررری

بینایی

میانجامد .البته به نظ میر سد بهطور کلی ،پژوهشهای اندکی با این مو ضوع کار شده ا ست و در
ه یک از پژوهشهای ذک شرررده با زوایای مختلفی به متغیی های زبان بدن و مهارتهای ارتباطی
اشرراره شررده اسررت .لیکن تمامی تحقیقات صررورت گ فته ب روی گ وههای دیگ در این حوزه،
اث بخشی و اهمیت بهکارگی ی آن را ذک ک دهاند.
در این راسرتا ،یافتههای پژوهشری آلتاویال )2013(2تحت عنوان «بدن ،ارتباط ،نارسرایی بینایی»
بیانگ اث بخ شی زبان بدن در سازگاری اجتماعی و ب ق اری ارتباط بود و اذعان ک د ،اف ادی که از
مهارتهای زبان بدن بهطور آگاه و مشخصی ا ستفاده میکنند در تعامالت و ارتباطات از سازگاری
م شت ک ب خوردار بودند .کو س  )2016(3در پژوه شی به ب ر سی اث بخ شی زبان بدن ب اف اد دارای
نیازهای ویژه پ داخت و نتایج نشررران داد که جب ان ناتوانی آنها به وسررریلة مهارت زبان بدن بود،
بهطوری که ب ای رسرراندن مقاصررد کالمی خود از زبان بدن اسررتفاده بیشررت ی میک دند .یافتههای
پژوهش مح مدیوسرررف و هم کاران ( )1397ب یانگ اث بخشررری آموزش م هارت های زبان بدن و
اجتماعی ب سازشیافتگی اجتماعی در دانشآموزان مبتالء به آ سی

بینایی بود ،و ب نامة آموز شی

زبان بدن و اجتماعی ،رفتارهای سررازشیافتة خود ف د را در نتیجة اتخاذ مهارتهای ارتباطی بهبود
میبخ شد .امیدی ،ش یفی درآمدی ،اف وز ،ع سگ ی(زی چاپ) در پژوه شی ن شان دادند که ب نامة
آموزشی زبان بدن ب احساس خود ارزشمندی  ،نشاط معنوی  ،خودپنداره و محبوبیت اجتماعی در
نوجوانان نابینا تاثی گذار اسررت ..همچنین ،الول ،هلی و مک کاب )2014(4در پژوهش خود نشرران
دادند که در ارتباطات چه ه به چه ه بین رفتارهای غی کالمی زبان بدن و عالئم ح کتی با تعامل
اجتماعی و ب ق اری ارتباط ،رابطه وجود دارد ،و احتماالً میتواند در افزایش سرررط تعامل مؤث
باشرررند .یافتة پژوهش روحی ،زارع ،آخوندی( )2017نیز با عنوان رابطة زبان بدن با ادراک تعامل
اجتماعی بیانگ این بود که رفتارهای غی کالمی معلمان در س  ،دست و چشم بیشت ین سهم را در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Prajapati & Patel
2 Altavilla
3 Couser
4 Lowell, Helly and McCabe

180

مجلة مطالعات آموزش و یادگیری ،دورة یازدهم ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان 1398

تبیین ادراک تعامل اجتماعی دانشآموزان دارند .بناب این ،معلمان بی شت از س نخهای س  ،د ست و
سپس چشم ب ای تعامل و ارتباط با دانشآموزان استفاده میکنند .
بدین جهت ،با توجه به اث بخشررری آموزش مهارت زبان بدن در پژوهش های مختلفِ گزارش
شده حاکی از ض ورت تج بی و نظ ی پژوهش حا ض ا ست .و از آنجا که فقدان آگاهی از دانش
زبان بدن یا ارتباط غی کالمی موج
مطلوب و منا س

میشرررود ف د نتواند پیام های دیگ ان را دریافت کند و پیام

به دیگ ان بف ستد(یون ،کیم ،کیم و یو ،)2016،1در اف اد مبتالء به آ سی

بینایی

همین مشکل وجود دارد .مضاف ب اینکه این اف اد در دریافت و ادارک بسیاری از اطالعات دیداری
زبان بدن ،تصرروی بدنی و بازشررناسرری ،تفسرری و کاربسررت هیجانات وابسررته به زبان بدن مشررکل
دارند(پاپادوپلوس ،متسررریو و التیس .)2011 ،2بناب این ،ب نامة زبان بدن میتواند به دانشآموزان با
آسی

بینایی در جهت ایجاد ارتباط مفید و مؤث با جامعه و کاهش ط د شدگی آنها کمک شایانی

داشررته باشررد .همچنین ،با در نظ گ فتن این نکته که ب ای رشررد مهارتهای شررخصرری ،زندگی و
سررازگاری اجتماعی؛ آموزش مهارتهای غی کالمی 3ب ای اف اد نابینا ام ی اجتنابناپذی اسررت .از
سررروی دیگ  ،م طابق با ن تایج پژوهش های ان جام شرررده توسرررط بای شرررات ،)1991( 4ولف
وسرراکس ،)1997(5واگن  )2004(6و نورا و سرراندرا ،)2005(7دانشآموزان با آسرری

بینایی از نظ

مهارتهای ارتباطی و تعامل با محیط با کاسررتیها و نارسرراییهایی رو به رو هسررتند که ب اهمیت
آموزش به منظور ر شد ف آیند ارتباطی و سازگاری اجتماعی اف اد نابینا تأکید ک دهاند (به نقل از به
پژوه ،خانجانی ،حیدری ،شکوهی یکتا.)1386 ،
بناب این ،آنچه اهمیت پژوهش حا ض را ب ج سته می سازد این ا ست که نمیتوان پژوه شی را
یافت که به صررورت مسررتقیم به تعیین اث بخشرری آموزش مهارت زبان بدن ب مهارتهای ارتباطی
دانشآموزان مبتال به آسی

بینایی پ داخته باشد .با در نظ گ فتن اینکه نقص در مهار های ارتباطی

از مشررکالت و چالشهای مهم دانشآموزان مبتالء به آسرری
زبانبدن میتواند ب روی نمونههای ای انی مبتالء به آسرری

بینایی اسررت ،نقش آموزش مهارت
بینایی قابل تأمل باشررد .به همین دلیل،

آموزش مهارت زبان بدن و ب رسررری اث بخشررری آن ب مهارتهای ارتباطی دانشآموزان مبتالء به
آسی

بینایی بسیار ض وری است تا ضمن پ ک دن خالء پژوهشی در این زمینه ،به لحاظ کارب دی

نیز گامی در ج هت بهبود شررر ایط این گ وه از کود کان با ن یاز های ویژه ب دارد ،همچنین ب ای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Yoon, Kim, Kim & You
2 Papadopoulos, Metsiou & Agaliotis
3 Non-verbal skills
4 Bayishat
5 Wolfe and Sachs
6 Wagner
7 Nora and Sandra
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معلمان ،م بیان ،درمانگ ان در حوزة آسررری

بینایی مؤث واقع شرررود ،چ ا که آموزش زبان بدن به

عنوان یک روش مق ون به ص فه به آسانی در محیطهای مختلف آموزشی قابل اج ا است.
از این رو ،هدف از پژوهش حا ض ب ر سی اث بخ شی آموزش مهارت زبان بدن ب مهارتهای
ارتباطی دانشآموزان مبتالء به آسی

بینایی است و ف ضیة ذیل قابل تدوین است:

آموزش مهارت زبان بدن ب مهارتهای ارتباطی دانشآموزان مبتال به آسی

بینایی مؤث است.

روش پژوهش
در این پژوهش آزمای شی از ط ح پیش آزمون_ پس آزمون با گ وه کنت ل ا ستفاده شد .جامعة
آماری پژوهش حا ض شامل کلیة دانشآموزان نابینا بود که در سال تح صیلی  96 - 97در شه
اهواز مشررغول به تحصرریل بودند .نمونة آماری این پژوهش شررامل  16نف از دانشآموزانی که طبق
تع یف آموزشرری ،نابینا محسرروب میشرردند از مدرسررة شرروریدة شرری ازی شرره اهواز به روش
نمونهگی ی هدفمند انتخاب ،و در دو گ وه آزمایش و کنت ل به شررریوه تصرررادفی گمارش در نظ
گ فته شد .مالکهای ورود به پژوهش ،دارا بودن سن بین 10تا  20سال ،آ سی

بینایی شدید و

تکمیل ف م رضررایتنامة شرر کت در مطالعه توسررط دانشآموز بود .معیارهای خ وج از مطالعه نیز
غیبت دانشآموز بیش از سه جل سه به ه دلیل ،دا شتن اختالل هم اه ،همانند فلج مغزی ،اتی سم،
نا شنوایی ،ت شنج کنت لن شدنی (با ب ر سی پ وندة پز شکی و گزارشها و پیو ستهای موجود در
پ وندة ه دانشآموز به اختالل داشتن یا نبود ه گونه مشکلی م تبط به ط ح تحقیق) بود.
ابزارهاي پژوهش
ب ای جمعآوری اطالعات از ابزار زی استفاده شده است:
پر سشنامة مهارتهاي ارتباطی :این پ سشنامه تو سط عطارها و ک می( )1389تدوین شده
ا ست .در ف آیند تدوین ،مهارتهای ارتباطی به  3بخش یا زی مؤلفه تق سیم شده ا ست .این زی
مقیاسها شرررامل  -1مدی یت هیجانات ( 12گویه) -2 ،ادراک دیگ ان ( 12گویه) و -3اب ازوجود
( 10گویه) بودند ،و در مجموع این پ سشنامه  34گویه را شامل می شود .ب آورد ض ی

پایایی

از روش آلفای ک ونباخ که ب ا ساس واریانسها ا ست ا ستفاده شد و مقدار آن ب اب با  0/89ا ست.
این پ سشنامه به صورت طیف لیک ت  5گزینهای ( ه گز ،به ندرت ،گاهی ،معموالً ،همی شه) که
ه گزی نه به ت ت ی

از  1تا  5امت یاز را به خود اختصرررا

میدهد ،نم ه گذاری میشرررود .البته

سررؤالهای  12-13-14-17-19-21-23-25-28-32-34-2-4-6-8-10-1دارای نم ه معکوس
هسرررتند .عالوه ب این ،ب ای ه یک از خ ده آزمونها با جمع نم ات سرررؤالهای م بوط به همان
خ ده آزمون نم ه کل آن خ ده آزمون بهدسررت میآید(عطایی ف و امی ی .)1393 ،این پ سررشنامه
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به روش م صاحبهای یا شفاهی تکمیل و اج ا شد .به این صورت که سؤال و گزینههای جواب
تو سط پژوه شگ خوانده شد و دانشآموزان مبتالء به آ سی

بینایی شدید گزینة جواب مورد نظ

خود را مشخص ک دند.
روش اجرا
در گام اول پژوهش مجوز انجام کار از ادارة کل آموزش و پ ورش ا ستثنایی ا ستان خوز ستان
اخذ گ دید و قبل از تکمیل پ سشنامه تو ضیحات الزم و ض وری تو سط پژوهشگ ب ای اولیاء و
معلمان آنان بیان شد ،همچنین ،ر ضایتنامة کتبی از والدین این دانشآموزان گ فته شد .عالوه ب
این ،به جهت رعایت مالحظات اخالقی این مطالعه ،اهمیت ض ورت و اهداف پ وهش حا ض در
جل سهای توجیهی ب ای دانشآموزان ش ح داده شد و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات و نتایج
ا ستخ اج شده و نام آنها به صورت مح مانه در سط کلی گزارش می شود .سپس دانشآموزان
منتخ

پ سشنامة مهارتهای ارتباطی را به عنوان پیشآزمون تکمیل ک دند .در گام بعدی ،ب نامة

مهارت زبان بدن تو سط پژوه شگ در  9جل سه آموز شی حدوداً  40دقیقهای ،به صورت هفته ای
دو جلسه به گ وه آزمایش آموزش داده شد؛ ولی به گ وه کنت ل این نوع آموزش ارائه نگ دید .روش
آموزش ب ای گ وه آزمایش به این ت تی
به وسرریلة شررنیدن و لمس ک دن کس ر

بود که چون اغل

اف اد نابینا اطالعات و دانش خود را

میکنند ،از ط یق ارتباط کالمی (اصررل جب ان حسرری) و

ح سی(ت صوی سازی ح سی از نوع ت کیبی) در ام آموزش مهارت زبان بدن و محتوای آن تالش
شد .شیوههای مداخله مورداستفاده ب ای گ وه آزمایش در پژوهش حاض اصل ب نامههای آموزشی
زبان بدن ب گ فته از مقالة محمدیوسرررف و همکاران( )1397بود .با این حال ،در پژوهش حاضررر
ب ای اطمینان مجدد از روایی محتوایی ب نامههای آموزشرری زبان بدن ،ابتدا با تحقیق و مطالعة دقیق
محتوا و روش اج ای آن ،پیشینة علمی توسط پژوهشگ ان مطالعه شد ،همچنین عناص و مؤلفههای
اصررلی م تبط که از ط یق روش کیفی و تحلیل محتوا تدوین شررده شررناسررایی شررد .عالوه ب این،
ب نامههای آموزشی زبان بدن توسط چند نف از متخصصان این حوزه مورد بازبینی ق ار گ فت .در
همین را ستا ،پی شنهادهای متخ ص صان اعمال گ دید و ا شکالها گ فته شد و متنا س
ویژگیهای دانشآموزان مبتالء به آسرری

سازی آن با

بینایی انجام شررد .ب ای ارزیابی روایی محتوایی از روش

شاخص نسبت روایی محتوایی الوشه استفاده شد که مقدار آن  0/87بود.
نمای کلی محتوای ب نامة آموزشی زبان بدن در جدول ( )1آمده است.
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جدول  -1دستورالعمل جلسات برنامه زبان بدن
جلسه

محتوا

تکنیک

هدف
ارتباط صمیمانه با آزمودنیها در جهت پیشب د ب نامه

اول

ایجاد ارتباط با
آزمودنیها و تش ی ب نامه

افزایش صمیمت با آزمودنیها و مشخص ک دن اهداف ب نامة آمادهسازی محیط ،آشنایی
و ارائة قوانین و وظایف محولة ه دانشآموز با ب نامه

آموزشی زبان بدن و ض ورت داشتن واکنش مناس
نسبت به مشکالت ،جهت رفع و جلوگی ی از تبعات و
رفتارهای ایذایی ناشی از آنها

کشف چگونگی انتقال پیامها توسط زبان بدن ،القای تصوی در  30ثانیه اول ،انتقال پیام
دوم

تع یف زبان بدن

به طور ناخودآگاه ،جایگزینی رفتار به جای سخن گفتن ،انواع مهم ح کتها و اشارات،

و اهمیت آن

ح کتها و اشارات غی ارادی و تفاوتهای ف هنگی
م ور جلسة قبل * عواطف چگونه در چه ه در میآیند * فیزیولوژی حالتهای چه ه
* ب رسی و آموزش ح کتهای م بوط به ل  ،معانی ضمنی ،ل های آویزان ،جویدن

سوم

حالتهای چه ه

ل ها ،غنچه ک دن و جمع ک دن ل ها ،انقباض ل ها * تأثی اب وها و خم ک دن آنها
* دادن تکلیف

اب از اعتماد به نفس ،ب ق اری ارتباط مؤث و غی مؤث  ،اب از
پیش فت در رابطة غی کالمی

نشان دادن شادابی و س زندگی صورت؛ تشویق ک دن؛
نشان دادن عالقه یا عدم عالقه؛ اب از آنچه که به زبان
آوردنش سخن است

م ور جلسة قبل * استفاده از ح کتهای س ب ای نمایش قدرت ،توافق ،عالقهمندی *
آموزش و پیامرسانی تکان دادن س  ،دست کشیدن به س دیگ ان ،س تکان دادن جزئی،
چهارم

ح کتهای م بوط

کج ک دن و خم ک دن س  ،پایین آوردن و دزدیدن س  ،تکیه س به دست * استفاده از

به س

گ دنبدهای طبی ب ای آموزش راست نگه داشتن گ دن و س به منظور القای اعتماد به

تأیید یا رد آنچه گفته میشود؛ جایگزین شدن به جای زبان
گفتار؛ ایجاد تغیی در نگ ش و عملک د ف د

نفس به دیگ ان * دادن تکلیف

پنجم

وضعیت بدن
( نحوة ایستادن )

م ور جلسه قبل * آموزش و تغیی ایستادن شامل :ایستادن باز ،ایستادن با پاهای موازی،

ارزیابی آنچه که حالت بدن دربارة ف د میگوید ،تغیی

ایستادن با پاهای حائل ،ایستادن با حالت قیچی ،درهم پیچیدن پاها * نشان دادن

نگ ش از ط یق حالت بدنی ،استفاده از حالت بدن ب ای

احساسات از ط یق ط ز ق ار دادن پاها مانند :اشاره به مکان دلخواه ،پاهای بیق ار ،روی

کمک به ب ق اری ارتباط ،نشان دادن موقعیت اجتماعی از

هم انداختن قوزکها ،پیچیدن پاها و تکان دادن یا حلقه ک دن پاها * دادن تکلیف

ط یق حالتهای بدن

م ور جلسه قبل * آموزش و ش ح پیام ناخودآگاهی که دستان و انگشتان انتقال میدهند

ششم

مانند :ح کتهای دست در هنگام جمعبندی مطال  ،مالیدن کف دست بهم ،دستهای

انتقال نگ ش و اعتماد به نفس ،تشویش و اضط اب ،حالت

ح کتهای دست ،انگشتان

گ ه ک ده و بهم فش ده ،ب رسی ح کت دست دادن ،دست زدن به بینی ،چانه و گونه *

تدافعی داشتن یا نداشتن ،نشان دادن نفوذ یا تسلط ،ش ط

و نشانههای بازو و شانه

نشانه های ایجاد مانع با بازو * ح کت دست به سینه * گ فتن بازو ( استفاده از ابزاری

بخشیدن به پیام ،گشادهرویی ،ناآرامی و ناکامی

مانند در قندان ب ای آموزش ) * دادن تکلیف
م ور جلسه قبل * آموزش نکات م بوط به نشستن و فضای شخصی * انواع ق ارگی ی
هفتم

انواع نشستن

پاها روی یکدیگ هنگام نشستن * پیامی که ه مدل و ژست انتقال میدهد * انواع

نشان دادن عالقه از ط یق وضعیتگی ی؛ ق ار دادن خود در

و ژستها

نسشتن در وضعیتهای همکاری  /تدافعی  /رقابتی * دادن تکلیف

وضعیتی مناس  ،هماهنگ ک دن ح کتها ،نشان دادن
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آگاهی ،تقاضای بازخورد از دیگ ان ،افزایش اعتماد به
نفس ،کمت ین اشارهها ب ای بیشت ین تأثی گذاری
م ور جلسة قبل * آموزش اث لباس ب رفتار دیگ ان * آموزش انواع آرایش مو و

هشتم

صوت و لحن ،لباس ،جثه و

صورت و حتی عینک و ب داشتها و واکنشهای اف اد دربارة مو ،آرایش و عینک *

خصوصیات فیزیکی

آموزش تأثی نوع لحن و صوت و چگونگی تأثی گذاری آن ب دیگ ان * دادن تکلیف
ارائة گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد ،جمعبندی و گزارش خالصهای از

نهم

جمعبندی

مطال

گفته شده و ارزشیابی جلسات و خودارزیابی

جلوگی ی از بدگمانی و پنهانکاری ،همکاری ،قوت قل ،
خوشبینی ،اعتماد به نفس ،ارتباط مؤث

اطمینان از تاثی گذاری ب نامة آموزشی و تعمیم آنها در
موقعیتهای گوناگون

در پا یان جلسرررات آموزش ب نامة زبان بدن ،ه دو گ وه دانشآموزان منت خ  ،مق یاس
مهارت های ارتباطی را به عنوان پسآزمون تکمیل ک دند .داده های به دسرررت آمده قبل و بعد از
مداخله ب ای ه دو گ وه با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغی ی تحلیل شد.

يافتهها
یافتههای توصیفی حاکی از سن آزمودنیها در گ وه آزمایش با دامنههای سنی  12تا  15 ،14تا
 16و  17تا  18سرررال به ت تی  4 ،2 ،و  2نف و در گ وه کنت ل  5 ،1و  2بود ،همچنین در دورة
تح صیلی گ وه آزمایش مقطع ابتدایی و متو سطة اول به ت تی

 3و  5نف  ،و در گ وه کنت ل  1و 7

نف بودند .ب ای ب رسررری اث متغی های کنت ل پژوهش از جمله سرررن آزمودنی ها از آزمون آماری
م ستقل ا ستفاده شد .نتایج ن شان داد که بین گ وه آزمایش و کنت ل از نظ سن تفاوت معنیداری
وجود نداشرررت ( .)p>0.05میانگین و انح اف معیار متغی مهارتهای ارتباطی و خ ده مقیاسهای
آن در دو گ وه آزمایش و کنت ل در موقعیت پیشآزمون و پسآزمون در جدول ( )2ارائه شرررده
است.

تأثی آموزش مهارت زبان بدن ب مهارتهای ارتباطی دانشآموزان185 ...
جدول  -2اطالعات توصيفی مقياس مهارتهاي ارتباطی
متغيير

عوامل شاخص آماري
گ وه آزمایش

مدی یت هیجان
گ وه کنت ل

گ وه آزمایش
ادراک دیگ ان
گ وه کنت ل
گ وه آزمایش
اب از وجود
گ وه کنت ل

پيشآزمون

پسآزمون

میانگین

33/37

38/62

انح اف معیار

3/72

3/99

میانگین

32/37

32/12

انح اف معیار

3/37

3/44

میانگین

31/12

32/37

انح اف معیار

3/70

4/04

میانگین

30/87

31/37

انح اف معیار

3/13

3/54

میانگین

30/37

34/37

انح اف معیار

3/84

4/13

میانگین

29/38

29/62

انح اف معیار

3/81

4/59

مف وضرررة ن مال بودن توزیع دادهها در همة متغی ها از آزمون آماری کلموگ وف_اسرررمی نوف
ب ر سی شد و مورد تأیید ق ار گ فت ( .)p>0.05ب ای تعدیل اث پیشآزمون و به علت وجود یک
متغی مستقل(مهارت زبان بدن) و سه متغی وابسته(مدی یت هیجانها ،ادراک دیگ ان و اب ازوجود)
از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغی ی اسررتفاده شررد .ب ای ب رسرری تأثی ب نامه زبان بدن ب خ ده
مقیاس های مهارت های ارتباطی ،آزمون باکس ف ض همگنی واریانس کوواریانس را تأیید ک د و
مقدار آن ب اب با ( )Box ,s M=11/29 ،F=1/43 ،p>0.05بود .نتایج ن شان داد که مف و ضة همگنی
یا یکسانی شی

خط رگ سیون ب ق ار است .همچنین ،ب ای ب رسی مف وضة یکسانی واریانس از

آزمون لوین استفاده شد که نتایج آزمون لوین در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول  -3نتايج آزمون لوين
شاخص آماري مقياس

Df1

Df2

F

Sig

مديرت هيجانها

1

14

0/01

0/92

ادراک ديگران

1

14

0/84

0/37

ابراز وجود

1

14

0/01

0/96

بناب این با توجه به مقادی گزارش شررده در جدول ،ب ق اری ف ض همگنی واریانسها در همة
متغی ها تایید شرررده اسرررت( .)p>0.05همچنین ،با توجه به نتایج (اث پیالی= ، 0/59المبدای ویلکز
= )p<0.05 ، 0/41گ وه آز مایش وکنت ل حدا قل در یکی از متغی ها ت فاوت معنیداری دار ند .به

186

مجلة مطالعات آموزش و یادگیری ،دورة یازدهم ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان 1398

منظور پی ب دن به این تفاوت ،از آزمون آماری تحلیل کواریانس چند متغی ی ا ستفاده شد که نتایج
ه یک درجدول ( )4آمده است.
جدول  -4آزمون آماري تحليل کواريانس چند متغيري
شاخص آماري متغيرها
مديريت هيجانات

ادراک ديگران

ابراز وجود

منبع تغيير

SS

Df

MS

F

سطح معنیداري

ضريب ايتا

پیش آزمون

1/07

1

1/07

0/10

0/75

0/009

گ وه

126/93

1

126/93

11/88

0/005

0/51

خطا

117/49

11

10/68

پیش آزمون

17/81

1

17/81

1/67

0/22

0/13

گ وه

0/67

1

0/67

0/07

0/79

0/01

خطا

105/73

11

9/61

پیش آزمون

0/42

1

0/42

0/03

0/85

0/003

گ وه

53/30

1

53/30

4/14

0/07

0/27

خطا

141/52

11

12/86

با تو جه به ن تایج جدول ،گ وه اث معنیداری ب نم ات پسآزمون مدی یت هی جان ها
( F =11/88و  ،)P = 0/005ادراک دیررگرر ان ( F =0/07و  )P = 0/79و ابرر ازوجررود
( F =4/14و  )P= 0/07داشته است .با توجه به مجذوراتا مشخص شده است که به ت تی

 1/51و

 27درصررد تغیی ات ه یک از متغی های مدی یت هیجانها ،ادراک دیگ ان و اب ازوجود از شرر کت
آزمودنیها در ب نامة زبان بدن ناشررری میشرررود .نتایج جدول نشررران میدهد ،با حذف تأثی متغی
پیشآزمون ،وجود ت فاوت معنیداری در نم ة کل م هارت های ارت باطی دانشآموزان نابی نا گ وه
آزمایش نسبت به گ وه کنت ل ،تأیید میگ دد .همانگونه که از نتایج جدول مالحظه میگ دد سط
معنیداری حاصل شده ب ای متغی مدی یت هیجانها در مقایسه با سط معنیداری  0/017به دست
آمده از اصالح بنف ونی (تقسیم سط معنیداری  0/05ب  3مؤلفة مهارت ارتباطی) کوچکت است.
در نتیجه با توجه به میانگینهای حا صل شده میتوان گفت با 95در صد اطمینان مدی یت هیجانات
گ وه آزمایش نسبت به گ وه کنت ل افزایش داشته است.

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضررر با هدف ب رسررری تأثی مهارت زبان بدن ب مهارتهای ارتباطی دانشآموزان
مبتالء به آسرری

بینایی انجام گ فته اسررت .چنانکه پیش از این نیز گفته شررد پژوهشهای تج بی

ا ندکی در زمی نة متغی های پژوهش وجود دارد .از این رو ،ج هت تبیین یاف ته ها به پژوهش های
نزدیک به متغی های پژوهش ا شاره می شود .نتایج پژوهش ن شان داد آموزش انجام شده تأثی گذار
بوده و توان سته ا ست به بهبود(افزایش) مهارتهای ارتباطی دانشآموزان منج شود ،بهطوریکه در

تأثی آموزش مهارت زبان بدن ب مهارتهای ارتباطی دانشآموزان187 ...

گ وه آزمایش نم ة کل مهارت های ارتباطی و خ ده مقیاس مدی یت هی جان ها از پیشآزمون به
پسآزمون افزایش معنیداری داشررته اسررت .این یافته با نتایج دیگ پژوهشهای کوسرر (،)2016
محمدیو سف و همکاران( )1397و امیدی و همکاران(زی چاپ) مبنی ب اینکه آموزش زبان بدن به
ف اهم آوردن شرررناخت بدنمند ،اطالعات و مهارتهای مورد نیاز ب ای اف اد با آسررری

بینایی به

روشررری که آنها در ارتباط با دیگ ان از مهارتهای مقابلهای سرررازگارانه که به تنظیم هیجانها و
خودپنداشررت منتهی میشررود ،مطابقت دارد .عالوه ب این ،الول ،هلی و مک کاب()2014؛ روحی،
زارع و آخوندی( )2017در پژوهشهای مشابه دیگ ی نشان دادند که رفتارهای غی کالمی و عالئم
ح کتی بیشت ین سهم را در تبیین ادراک تعامل اجتماعی و ب ق اری ارتباط دانشآموزان دارند ،که با
نتایج این مطالعه همسو است .ب ای تبیین این یافته میتوان به پژوهش آلتاویال ( )2013استناد ک د،
که یافتههای آن نشررران داد با آموزش زبان بدن به دانشآموزان با نارسرررایی بینایی در سرررازگاری
اجت ماعی و ب ق اری ارت باط مؤث بوده و اف ادی که از م هارت های ز بان بدن بهطورآ گا ها نه و
مشخصی استفاده میکنند در تعامالت و ارتباطات از سازگاری خوبی به ه میب ند.
مهارتهای ارتباطی شامل زبان کالمی و غی کالمی ،اب از وجود ،درک و سهیم شدن در عواطف
و هیجان های دیگ ان اسرررت .همچنین ،از آنجایی که مهارت های ارتباطی در ب گی ندة رفتارهایی
هستند که متضمن توانایی ش وع و تداوم ارتباط میان ف دیاند و دارای ماهیتی تعاملی و مت ادف با
رفتارهای انطباقی هستند ،ف د را قادر می سازند تا با دیگ ان رابطه ب ق ار ک ده و از خود پاسخهای
مثبت ب وز داده و از رفتارهای ناشررایسررت اجتناب نماید(عجم .)1394،از سرروی دیگ  ،نقصرران در
مهارتهای ارتباطی یکی از ویژگیهای اصررلی بسرریاری از کودکان با ناتوانیهای مختلف به ویژه
کودکان با آسی

بینایی است .چنانچه این کودکان بهطور معمول در ش وع روابط متقابل ،به اشت اک

گذاشرررتن عالیق ،حفظ ارتباط چشرررمی ،مکالمه های متقابل ،درک دیدگاه دیگ ان و اسرررتنباط
هیجانهای دیگ ان م شکالت زیادی دارند .این در حالی ا ست که به باور آزبون( )2016و آویوژر،
ت وپی و تودورو( )2012تأثی زبان بدن ب ارتباط اجتماعی و مهارت های ارتباطی مانند دو روی
یک سکه دانستند و همبستگی مثبت و معنیداری را بین آنها گزارش دادند ،و استفاده از زبان بدن
را نوعی کارک د ارتباطی جهت تعامل با محیط قلمداد ک دند .عالوه ب این ،اسررتفاده از زبان بدن را
در شررر وع ارتباطات و ادامة یک تعامل ،مثبت ارزیابی ک دند و هدف از آموزش آن ف اهم آوردن
اطالعات و ایجاد ساز کارهای ارتباطی ب ای دانشآموزان نابینا ب شم دند.
بناب این ،در تبیین این یافته و مطابق با یافته های پیشرررین میتوان گفت ،با توجه به اینکه در
تعامالت اجتماعی به صورت ناهشیار بیشت از  70درصد ارتباط ،مبنی ب استفاده از زبان بدن است،
لذا به نظ میرسرد اکتسراب و اسرتفاده از زبان بدن ،مبنایی ب ای ب ق اری ارتباط به شریوة مؤث در
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دانشآموزان با آسی

بینایی است و منج به تأیید و ارزشگذاری دیگ ان می شود (کوس .)2016 ،

در این ب نامه ف د مدلی از مهارتهای ارتباطی را ف ا میگی د که با اسررتفاده از آن به خودشررناسرری
میپ دازد و پس از آشررنایی با فنونی مانند وضررعیت بدن ،سر تکان دادن ،حاالت چه ه ،صرروت و
لحن ،رف تار های سرررازش پذی خود را در نتی جة ات خاذ م هارت های ارت باطی بهبود میبخشرررد
(محمدیوسف و همکاران .)1397 ،با این تفاسی  ،کارآمدی زبان بدن ف د ،احساس و ادراک دیگ ان
از او را تحت تأثی ق ار میدهد و با ایجاد یک ارتباط مؤث اجتماعی ،آن مشکالت رفتاری که باعث
خود آ سیبی و مانع ارتباط اجتماعی می شوند ،کا سته و رفتارهای سازگارانهت ی را جایگزین آنها
میکنند .از جهتی دیگ در مهارت زبان بدن نیز همانند نظ یة بارسررالو( )2008که بانفوذت ین نظ یه
در مورد شررناخت اجتماعی اسررت ،پ دازش مفهومی یا شررکلگی ی شررناخت و مدی یت هیجانها
صررورت میگی د ،البته در مهارت زبان بدن حاالتهای بدنی و سررازوکارهای حسرری  -ح کتی و
ع صبی در اقدام ج سمانی دخیل ه ستند( شفیعی و قا سم زاده .)1397 ،به همین ت تی  ،ا ستفاده از
ابعاد حسرری-ح کتی میتوانند تج بههای درون روانی را تسررهیل کنند .مانند اینکه در هم کشرریدن
چه ه ،اح ساس غم را القا میکند ،یا اینکه اح ساس گناه را میتوان با اقدام فیزیکی ش ستن د ست
بعد از ارتکاب عمل غی اخالقی تخفیف داد(عباسرری و همکاران  .)1394 ،بناب این ،ب نامة زبان بدن
از جمله روشهای مداخلهای از طیف بدنمند ،غالباً ب تنظیمگ ی ه شیار رفتار و هیجان تأکید دارد
و پذی ش یادگی ی و جهتدهی بدنمند را رقم میزند.
در همین راسررتا ،و در حوزة مهارتهای ارتباطی ،اعضررای گ وه آزمایش در مقایسرره با گ وه
کنت ل ،افزایش معنیداری را در مؤلفة مدی یت هیجان ها در م حلة پسآزمون نشررران دادند ،و با
توجه به معنیدار شرردن مؤلفة مدی یت هیجانها ،در تبیین نتایج این ف ضرریه باید اذعان ک د که با
ایجاد ارتباط مؤث و افزایش کارک دهای ارتباطی از ط یق ب نامة زبان بدن به احتمال زیاد دانشآموز
به اح سا ساتش آگاهت می شود ،افکار درونی و بی ونی خود را هماهنگ با دیدگاه شناخت بدنمند
تنظیم میکند ،و در مقابل اح سا سات دیگ ان و رفتار آنها واکنش منا سبی ب وز خواهد داد ،که در
نهایت ب روابط خود با دیگ ان مسرررلط و مدی یت هیجانهای بهت ی شرررکل میگی د (حاجلو و
عیوضرری .)1394 ،در این الگو یک ارتباط غی کالمی موفقیتآمیز مبتنی ب خودآگاهی هیجانی نیز
شکل گ فت ،که از این ط یق دانشآموزان گ وه آزمایش توان ستند هیجانها را در خود ت شخیص،
نحوة تأثی آنها را ب رفتار بهدانند و بتوانند به هیجانهای مختلف واکنشرری مناسرر

نشرران دهند.

بهطوری که اف اد را به خود کنت لی مبتنی ب خودآگاهی میرساند و هنگام تعامل اجتماعی بسیاری
از نشانههای زبان بدن را درک میکنند(صلیبی .)1390،اما در مورد زی مقیاسهای ادراک دیگ ان و
اب از وجود تفاوت معنیدار مشاهده نشد .در تبیین این یافتهها میتوان گفت که با توجه به دشواری

تأثی آموزش مهارت زبان بدن ب مهارتهای ارتباطی دانشآموزان189 ...

پذی ش آسی

بینایی توسط بسیاری از دانشآموزان ،ایجاد تغیی ات مثبت در الگوهای رفتاری آنها

بسیار دشوار است ،و تج بة حاصل از کار با دانشآموزان با آسی
زیادی از دانشآموزان به علت عدم پذی ش آسررری

بینایی نشان داد که بعضاً شمار

بینایی آنان توسرررط خانواده و القاء ک دن این

احسرراس که او مسررئول ب هم خوردن خوشرربختی خانواده اسررت ،دچار غمی عمیق که ب سررای
جنبههای زندگی این دانشآموزان سایه میافکند ،و احتماالً این مو ضوع جهتگی ی کلی و دائمی
در رویک د آنان نسرربت به زندگی را نشرران میدهد (بهپژوه ،ک مینژاد ،غباری بناب ،شررکوهییکتا،
.)1392
در نهایت بایستی اذعان داشت دانش آموزان با آسی

بینایی میتوانند از راه ارتباط با دیگ ان در

مورد دنیای خود بیاموزند و نسررربت به آن شرررناخت پیدا کنند .چنین به نظ میرسرررد که کمبود
تعامالت اجتماعی و مح ومیت از حس بینایی باعث می شود که دانشآموزان با آ سی

بینایی حتی

از آموزشهای اتفاقی نیز کمت به همند شرروند .ناآشررنایی آنها با بسرریاری از مهارتهای ارتباطی
باعث انزوای بیشت آنان می شود و کاهش تعامل با همساالن یادگی ی آنها را کاهش میدهد .تداوم
این چ خة معیوب ب عزت نفس آنها تأثی منفی می گذارد و در نتیجه عملک د ضرررعیف آنها در
توانایی انجام کارهای شررخصرری را در پی خواهد داشررت .تنها راه عدم دچار شرردن به این چ خة
نادرسرررت ط احی ب نامههای آموزشررری مناسررر
دانشآموزان با آسری

مانند زبان بدن اسرررت که با افزایش توانمندی

بینایی به تعامل بهت و هموار ک دن ارتباط با جامعه همسراالن کمک میکند،

تا مهارتهای خود را بهبود بخشند و اعتماد بیشت ی نسبت به توانمندی خود کس

کنند.

پژوهش حاضرر در دامنة سررنی  10تا  20سررال انجام شررد و حجم نمونه کم بود؛ این موارد از
محدودیتهای این پژوهش بودند و باید در تعمیم نتایج احتیاط ک د .بناب این پیشرررنهاد میشرررود
پژوهشهای آتی با آزمودنیهایی با سن بیشت انجام شود ،و گ وه نمونه حجم بی شت ی داشته باشد
و در آنها آزمون پیگی ی نیز دنبال شود .همچنین ،پی شنهاد می شود از ب نامة آموزش زبان بدن به
منظور بهبود و افزایش مهارتهای ارتباطی دانشآموزان نابینا در چهارچوب آیتمهای فوق ب نامه و
تم ین در منزل اسرررت فاده و مدنظ ق ار گ ف ته شرررود .به این ت ت ی  ،در ک نار آموزش هایی که
دانشآموزان نابینا در محیط مدرسه دریافت میکنند ،بخشی از تکالیف این ب نامه را در محیط خانه
اج ا کنند.
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Introduction
Blindness is the most common sensory disability. It is commonly said
that students who are not able to use their eyes in educational activities
rely on their other senses (Elahi, 2016). One of the most important
components of an effective intervention for students with visual
impairment is proper and appropriate education for communicationwith
the environment and surroundings because visual problems may lead to
decreased communication and a sense of inadequacy and depression (lack
of emotion control). This low self-esteemin students with visual
impairment may influence their active participation in the teaching process
(Norouzi, Ashouri, Ghalamazan and Kalantari, 2018). It may also result in
increased social anxiety, communication problems, and maladaptive
coping skills in the future, so students with visual impairments interact less
with those around them (Arjmandnia, Azimigaroosi, Vatani, and
Kazemirezaei, 1396). Moreover, the lack of communication or ineffective
communication will also cause many problems in these individuals,
including disruption of the communication pattern of dialogue, listening,
and nonverbal skills (Jarrahi& Nejat, 2015). That is, they are unable to
mimic individuals' moods and therefore cannot develop one of the most
important components of the direct communication system, "body
language", and this could reduce their ability to effectively express their
intentions. The intentions of spoken words and the subtleties of nonverbal
communication make a difference (Mohammad Youssef, Sharifi
Daramadi&Aghaei, 1977). Therefore, to improve the communication
skills of students with visual impairment and to develop their adaptation
schemas, interventions that are based on social-communication skills
training should be used. Body language is also one of the programs that
often relies on the theory of bodily cognition (the study of the
multidimensional relationships between cognition, emotions, motivations,
and physical states), which uses external stimuli to activate the external
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environment. Relevant mental representations, including emotion
regulation and self-concept, can be used as effective interventions and
applications to improve communication skills and improve people's health,
because individuals are more involved in their interactions and
relationships. Words benefit from nonverbal communication (body
language) (Segal, 2011). In the body language training program, one learns
a model of communication skills that uses self-knowledge and, after
learning the techniques of body posture, nodding, facial expressions, voice
and tone, develops adaptive behaviors. As a result, the ability to adopt
communication skills improves, thereby enhancing the social relationships
of students with visual impairments. Therefore, the purpose of this study
was to evaluate the effectiveness of body language training on
communication skills of students with visual impairment in Ahvaz.
Hypothesis
Body language skills training affects the communication skills of
students with visual impairments.
Methods
The present study was a pilot study with pre-test, post-test and control
group design. The study population consisted of all blind students who
were studying in Ahvaz during the academic year 2017-2018. Using
purposive sampling method, 16 blind students of Shiraz School of Ahwaz
were selected and assigned randomly into two experimental and control
groups. The experimental group received 9 sessions of training program.
Attarha and Karami Communication Skills Questionnaire (2010) was used
for data collection.
Findings
Data were analyzed runningMANCOVA withSPSS software. The
results showed that body language skills training had a significant effect
on the communication skills of blind students and the emotion
management subscales (p <0.05).
Discussion and Conclusion
The results showed that body language skills training was significantly
effective and could enhance the students' communication skills, hence the
increase in the total score of communication skills and emotion
management subscale of the experimental group from pretest to posttest.
In explaining this finding, it can be said that since more than 70% of social
interactions involve communication in the non-literal sense of using body
language, acquisition and use of body language can provide the basis for
this form of communication for students with visual impairments (Kosser,
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2016). The basis for the formation of cognition and emotion management
in body language skills relates to sensory and motor experiences that in
turn affect psychological states and affect behavioral outcomes and
facilitate social communication (Shafiei and Ghasemzadeh, 2018).
Likewise, the use of sensory-motor dimensions can facilitate intrapsychological experiences. For instance, face shaking induces sadness, or
guilt can be alleviated by physical handwashing after committing immoral
acts (Abbasi et al., 2015). Such effective interpretations of one's body
language affect one's feelings and perceptions of others, and by
establishing an effective social connection, it reduces behavioral problems
that cause self-harm and impede social communication, and ultimately
result in adaptive behaviors.. In general, body language program, which is
one of the interventional methods of the whole body, often emphasizes
conscious regulation of behavior and emotion, and embodies acceptance
of learning and body orientation.
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