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چکیده

مقدمه :یکی از شاخص های بهداشت روانی میزان رضایت از زندگی است که برکیفیت زندگی افراد تأثیر می گذارد و از آنجا که

کودکان استثنایی ويژگي ها و توانايي هاي متفاوتي با كودكان عادي دارند ممکن است رضایت از زندگی آنها تحت تأثیر نوع و
میزان ناتوانی آنها قرار گیرد .هدف از این پژوهش مقایسه رضایت از زندگی در دانش آموزان نابینا ،ناشنوا و عادی مدارس شهر
همدان در سال  1392است.

روش کار :در اين مطالعه مقطعي 21 ،دانش آموز نابينا و  66دانش آموز ناشنوا بصورت سرشماري و  174دانش آموز عادي مدارس

شهر همدان با نمونه گيري تصادفي خوشه ای در سال  1392مورد بررسي قرار گرفتند .جمع آوري داده ها با استفاده از مقياس

چند وجهي رضايت از زندگي دانش آموزان ( )Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scaleانجام گرفت ،داده ها
با آزمون هاي آماري  T-studentو  ANOVAو به وسیله نرم افزار  SPSSنسخه  18تحليل شدند.

یافتهها :نتایج آزمون  Tنشان داد میزان رضایت از زندگی دو گروه دانش آموزان عادی و استثنایی یکسان نمی باشد و اختالف

معناداری وجود دارد .همچنین نتایج آزمون  ANOVAنشان داد که میزان رضایت از زندگی سه گروه دانش آموزان نابینا ،ناشنوا

و عادی نیز یکسان نمی باشد و اختالف معناداری وجود دارد ( .)P>0/05بین ابعاد میزان رضایت از زندگی سه گروه دانش آموزان
نیز تفاوت معنی داری یافت شد (.)P>0/05

نتیجه گیری :نتایج نهایی نشان داد که بیشترین میزان رضایت از زندگی در دانش آموزان عادی و کمترین میزان رضایت از
زندگی در دانش آموزان نابینا وجود دارد که در مداخالت ارتقای سالمت نیاز به توجه بیشتر و برنامه ریزی های خاص تری دارند.
واژگان کلیدی :رضایت از زندگی ،نابینا ،ناشنوا ،دانش آموزان
مقدمه

یکی از شاخص های بهداشت روانی میزان رضایت از زندگی

شادکامی و رضایت از زندگی هدف برتر زندگی به شمار می

نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه های زندگی،

وظایف فرد شمرده می شوند .رضایت از زندگی بازتاب میان

* نویسنده مسئول :فاطمه اشترانی ،کارشناس ارشد آموزش پرستاری ،مرکز پژوهش

هر چه شکاف میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی

است .منظور از رضایت زندگی ،نگرش فرد ،ارزیابی عمومی

رود و احساس غم و ناخرسندی اغلب مانعی در راه انجام

هم چون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است ( .)1تجربه

آرزوهای شخص و وضعیت فعلی او می باشد .به بیان دیگر

دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
تلفن081-38380509 :
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بیشترگردد ،رضایتمندی او کاهش می یابد (.)2
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مقایسه رضایت از زندگی دانش آموزان نابینا و ناشنوا...

فرشید شمسایی و همکاران

زندگی درگروه سنی نوجوانان یا دانش آموزان کامال متفاوت

ناتوان جسمی به عنوان یک هدف بازتوانی به شمار می رود.

نمودن مؤلفه های ویژه آنان است .رضایتمندی نوجوانان و

نابينايي شايعترين معلوليت حسي است .بدون بينايي درك

حوزه های گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی

تواند به مشكالت عاطفي و اجتماعي مانند عدم سازگاري،

و افسردگی ازجمله آثار منفی نارضایتی از زندگی است که

پنداره پايين در او منجر شود ( )4و همینطور سبب بروز

نوجوانان نشان داده است که رضایتمندی و تلقی مثبت از

اجتماعی همبسته است .امروزه بهبود کیفیت زندگی افراد

از بزرگساالن است و پژوهش در این زمینه نیازمند لحاظ

از جمله افراد ناتوان جسمی ،نابینایان و کم بینایان هستند.

جوانان از زندگی زمینه ساز گسترش دامنه رضایت آنان به

فرد از دنياي اطرافش متفاوت خواهد بود و همين امر مي

است .افزایش تنش ها و مشکالت رفتاری ،نا امیدی ،اضطراب

عدم فعاليت ،فقدان عالقه به ديگران ،افسردگي و خود

پیامدهایی هم چون کاهش روحیه مشارکت جویی اجتماعی،

مشکالت عاطفی و اجتماعی در وی شود .به علت نقصي
كه فرد نابينا دارد احتماالً تحت فشار عصبي قرار گرفته و

فردا همواره مورد توجه خاص برنامه ریزان و سیاست گذاران

کودکان با فقدان بینایی و یا اختالل در بینایی هیچ الگویی

قرار دارند و مشکالت زیادی در حوزه سالمت روان از قبیل

یادگیری بسیار متکی به اطالعاتی هستند که از طریق دیگر

می کند .گروهی از دانش آموزان ،دانش آموزان استثنایی

بسیار سخت تر از کودکان بینا تالش کنند (.)6

تعاون و اعتماد اجتماعی خواهد داشت (.)2

دانش آموزان به عنوان سرمایه های ملی و نیروی سازنده

احساس عدم امنيت و ناكامي را در خود پرورش مي دهد (.)5

جامعه بوده اند .اکثر این دانش آموزان در سنین نوجوانی

برای عملکردهای فیزیکی اولیه خود ندارند .در نتیجه برای

افسردگی ،اضطراب ،سوءمصرف مواد و  ...این قشر را تهدید

حس هایشان دریافت می کنند هستند و آنها ممکن است

هستند که به سبب تفاوت هایی که با دانش آموزان عادی

به گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال  1995شیوع
نابینایی در جهان  0/7درصد بوده که تقریباً برابر شیوع

از جهات مختلف ذهنی ،جسمی ،عاطفی و اجتماعی تفاوت

در سنین صفر تا چهارده سال 8 ،در  10000نفر بوده و با

نحوی که به لحاظ همین تفاوت های محسوس قادر نیستند
از برنامه های درسی عادی که اصوالً بر پایه ی ویژگی ها و

 44در هزار نفر می رسد ( .)7به طور کلی  285میلیون نفر
در سراسر دنیا دچار آسیب بینایی هستند که در این میان

شده است ،به طور بایسته و شایسته بهره مند شوند .بنابراین

گروه دیگر از کودکان استثنایی ،کودکان ناشنوا هستند.

مانده ذهنی ،نابینا ،ناشنوا ،ناسازگار ،معلولین جسمی -

عاطفی و شناختی دارد .نقص شنوایی یک اصطالح ژنریک

شود .این کودکان نیاز به برخورداری از خدمات ویژه آموزشی

ممکن است درجات شدت و ضعف آن بین خفیف تا عمیق

کودکان استثنایی عالوه بر مشکالت جسمی با مشکالتی از

باشد .فرد ناشنوا کسی است که اختالل شنوایی اش از روند

مشکالت رفتاری نیز روبرو هستند و به طور کلی این افراد

به دست می آید ،چه با سمعک و چه بدون سمعک جلوگیری

دستگیری ،مشکالت ازدواجی ،اجتماعی و شغلی .همه این

با بهره گیری از وسایل کمک شنوایی بتواند از باقی مانده

است در آنان پر اهمیت تر می کند .به طوریکه عدم رضایت از

طریق شنیدن به دست می آورد استفاده کند ( .)3کاهش

دارند نیاز به خدمات ویژه آموزش و پرورش دارند ( .)3از نظر
آموزشی ،امروزه واژه استثنایی به کودکانی اطالق می شود که

نابینایی در کشورهای خاورمیانه می باشد .شیوع نابینایی

قابل مالحظه ای با دیگر کودکان همسال خود دارند ،به

افزایش سن این نسبت افزایش یافته تا در سن  60سالگی به

توانایی های مشترک اکثر کودکان در سنین مختلف تنظیم

 39میلیون نفر نابینا هستند (.)8

تعریف ،واژه «کودکان استثنایی»؛ کودکان تیزهوش ،عقب

ناشنوایی اثرات گسترده ای در توسعه عملکرد اجتماعی،

حرکتی و ناتوان در یادگیری خاص و نظایر آن را شامل می

است که نمایانگر آن عده از ناتوانایی های شنوایی است که

و پرورشی با توجه به نیازهای خاص خود دارند (.)3

متغیر باشد و شامل دو گروه فرعی ناشنوا و کم شنوا می

جمله افسردگی ،مشکالت عاطفی و اجتماعی ،عدم امنیت و

پردازش موفقیت آمیز اطالعات کالمی که از طریق شنیدن

دارای مشکالت زندگی بیشتری هستند مانند میزان باالی

می کند .کم شنوا به کسی اطالق می شود که بطور کلی

موارد نقش رضایت از زندگی را که از ابعاد کیفیت زندگی

شنوایی خود در پردازش و فرایند سازی اطالعاتی که از

زندگی با وضعیت سالمت ضعیف ،عالئم افسردگی ،مشکالت

شنوایی حدود  15-26درصد جمعیت جهان را تحت تأثیر
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مجله علمی پژوهان
قرار می دهد و ناشنوایی در ارتباط با اختالالت مختلف در

آموزان دختر و پسر نابینا و ناشنوای مقطع راهنمایی و

رفتاری و احساسی در کودکان ناشنوا حدود  2برابر بیشتر از

شهر همدان مشغول به تحصیل بودند .تعداد آنها به قرار زیر

تکامل احساسی ،اجتماعی و شناختی است .میزان مشکالت

کودکان شنواست (.)9

می باشد :دانش آموزان پسر نابینا (تعداد =  ،)9دانش آموزان

پیشرفت تحصیلی است ،بسیار تحت تأثیر قرار می گیرد.

راهنمایی و دبیرستان نیز  174نفر (به تعداد  2برابر دانش

مختلف در پیشرفت تحصیلی معلول اند .توانایی خواندن که
تکیه بر مهارت های زبان دارد و محتم ً
ال مهمترین جنبه ی

نفر بودند ،همچنین از بین دانش آموزان مدارس عادی مقطع

از طرفی رشد اجتماعی و شخصیتی در جمعیت کل تا

آموزان مدارس استثنایی نابینا و ناشنوا) به روش نمونه گیری

است از ارتباط ایده ها بین دو یا چند نفر .در جمعیت

شنوا ،زبان رایجترین راه انتقال پیامها بین مردم است .به
لحاظ وابستگی زیاد جامعه به زبان ،شگفت انگیز نیست که

بسیاری از محققان دریافته اند ،افراد آسیب دیده ی شنوایی
خصوصیات شخصیتی و اجتماعی متفاوت از کسانی دارند که
توانایی شنیدن بهنجار دارند .مشکالت شخصیتی مورد نظر ما
شدید نیستند 2007 Boyechko .و همکارانش دریافتند

که رفتارهای خودکشی در ارتباط با کاهش امید و کاهش
حمایت اجتماعی است 2007 Dudzinski .و همکارانش

تصادفی خوشه ای انتخاب شدند .معیارهای ورود به مطالعه

عبارت بود از -1 :دانش آموز استثنایی نابینا و ناشنوا -2

نداشتن مشکالت شنوایی و بینایی در دانش آموزان عادی،

 -3داشتن سالمت روانی .معیارهای خروج از مطالعه شامل:
 -1داشتن سابقه سایر بیماری های جسمی مزمن و شدید،
 -2داشتن سابقه اختالالت عصبی و مغزی شدید.

ابزار و نحوه جمع آوري اطالعات :پرسشنامه اطالعات
دموگرافیک و پرسشنامه ی رضايت از زندگي با مقياس

چندوجهي رضايت از زندگي دانش آموزان ()MSLLS

سنجیده شد که توسط  Huebnerدر سال  ٢٠٠١ساخته

گزارش کردند که  2دلیل عمده جهت خودکشی در بین

شده است .اين مقياس را هيوبنر براي دانش آموزان کالس

خانوادگی و ارتباطی است (.)10

گزارش کرده است که گويه هاي مقياس رضايت از زندگي

زنان و مردان ناشنوا در نظر گرفته شده که شامل مشکالت

هاي سوم تا دوازدهم مورد استفاده قرار داده است  .هيوبنر

با توجه به محدودیت های ناشی از معلولیت در کودکان نابینا

براي دانش آموزان سال هاي اوليه مدرسه نيز قابل فهم است.

به همرا دارد این افراد در معرض آسیب های روانی بیشتری

زندگي دانش آموزان را به اين صورت در بر مي گيرد )١ :

و ناشنوا که پیامدهای جسمانی ،روانی و اجتماعی متعددی را
قرار دارند و نیازمند آموزش های ویژه می باشند که بتواند

نیازهای خاص کودکان استثنایی را برآورده سازد .آنها به این
دلیل به چنین آموزش ها و خدماتی نیازمندند که در یک یا

چند جنبه با اغلب کودکان تفاوت دارند .این مطالعه با هدف

بررسی میزان رضایت از زندگی در دانش آموزان مدارس عادی
با دانش آموزان مدارس استثنایی (ناشنوا ،نابینا) انجام شده

است .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان گامی
موثر در جهت بهبود رضایت از زندگی دانش آموزان مدارس

استثنایی برداشت و در برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی

نیازهای ویژه این دانش آموزان را مورد توجه بیشتری قرارداد.
روش کار

این پژوهش یک مطالعه توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی

بود .نمونه مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه دانش

اين مقياس داراي  ٤٠گويه است که به طور کلي ،پنج حيطه

خانواده  )٢دوستان  )٣مدرسه  )٤محيط زندگي  )٥خود (.)11
نمره گذاري با يک مقياس ليکرت سه گزینه ای به صورت «
مخالفم » « ،نمي دانم » و « موافقم » بود که به ترتیب نمرات

 1تا  3به گزینه ها تعلق گرفت .دامنه نمرات مقياس بين ٤٠

تا  ١٢٠نمره بود .پرسشنامه از نوع مداد كاغذي و زمان اجراي
آن تقريباً  ٣٠دقيقه است .روايي و پايايي اين مقياس براي

استفاده در فرهنگ ايراني را لطيفيان و شيخ االسالمي ١٣٨٣
مورد بررسي قرار داده اند .این محققان ،پایایی بازآزمایی را

برابر  70و ضریب آلفای کرونباخ را برابر  90گزارش کرده
اند .برای روایی نیز همبستگی مقیاس با پرسشنامه سالمت
عمومی برابر  55گزارش شده است ( .)12در این پژوهش

پرسشنامه به روش مصاحبه تکمیل شد به این صورت که
سوال و گزینه های جواب توسط پژوهشگر خوانده شد و

دانش آموزان نابینا و ناشنوا گزینه ی جواب مورد نظر خود
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متأسفانه ،کودکان مبتال به آسیب شنوایی اغلب به درجات

دختر نابینا (تعداد =  ،)12دانش آموزان پسر ناشنوا (تعداد =
 ،)39دانش آموزان دختر ناشنوا (تعداد =  )27که مجموعاً 87

حد زیادی منوط به ارتباط است .تعامل اجتماعی ،عبارت
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دبیرستان شهر همدان بود که در سال تحصیلی  92 -91در

فرشید شمسایی و همکاران

مقایسه رضایت از زندگی دانش آموزان نابینا و ناشنوا...
را مشخص کردند .پرسشنامه در دانش آموزان مدارس عادی

گروه دانش آموزان عادی ،نابینا و ناشنوا با یکدیگر اختالف

در این پژوهش مجوز انجام کار از اداره کل آموزش و

یافته ها نشان داد که میزان رضایت از زندگی در سه گروه

پرسشنامه توضیحات الزم و ضروری توسط پژوهشگر برای

یکدیگر داشتند ،نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که میزان

توسط خود دانش آموزان تکمیل شد.

پرورش استثنایی استان همدان اخذ گردید و قبل از تکمیل

کتبی از والدین این دانش آموزان گرفته شد.

دانش آموزان عادی ،نابینا و ناشنوا اختالف معناداری با
رضایت از زندگی دانش آموزان عادی اختالف معناداری

با میزان رضایت از زندگی دو گروه دیگر داشته و از آنها

جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (نمودارها،

باالتر است .همچنین میزان رضایت از زندگی دو گروه دانش

شامل آزمون  T-studentدو گروه مستقل و آزمون آنالیز

رضایت از زندگی دانش آموزان ناشنوا بیشتر گزارش شده

جدول ها و شاخص های عددی) و روش های آمار استنباطی

آموزان نابینا و ناشنوا اختالف معناداری داشته و میزان

واریانس یکطرفه  ANOVAاستفاده شد .سطح معنی داری

است (( )P=0/001جدول . )3

استفاده شد.

عادی و استثنایی با استفاده از آزمون  Tمستقل اختالف

آزمون ها  5درصد بوده و از نرم افزار آماری 18 SPSS

در مقایسه میزان رضایت از زندگی در دو گروه دانش آموزان
معناداری دیده شد (( )P=0/014جدول .)4

یافته ها

همچنین در مقایسه میزان رضایت زندگی در دو گروه دانش

در این مطالعه در گروه دانش آموزان ناشنوا دختران کمتر از

آموزان استثنایی ناشنوا و نابینا با استفاده از آزمون  Tمستقل

نابینا برعکس بود .از نظر مقطع تحصیلی نسبت بیشتری از

به طور کلی در این مطالعه یافته ها نشان می دهد که

پسران ناشنوا بودند در حالی که این نسبت در دانش آموزان

دانش آموزان نابینا در مقطع راهنمایی و نسبت بیشتری از
دانش آموزان ناشنوا در مقطع دبیرستان اشتغال به تحصیل

داشتند (جدول .)1

میانگین رضایت از زندگی در هر  5بعد گفته شده در سه

نیز اختالف معناداری دیده شد (( )P>0/05جدول .)5

میزان رضایت از زندگی دانش آموزان عادی از دانش آموزان

نابینا و ناشنوا بیشتر است .همچنین میزان رضایت از زندگی
دانش آموزان ناشنوا در مقایسه با دانش آموزان نابینا بیشتر
گزارش شد.
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دانش آموزان ،اولیا و معلمان آنان بیان شد و رضایت نامه

معناداری داشت (( )P>0/05جدول .)2

جدول  .1جدول مشخصات جمعیت شناختی واحدهای مورد مطالعه

دانش آموزان عادی

دانش آموزان ناشنوا

دانش آموزان نابینا

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

دختر

)44/8(78

)40/9(27

)57/1(12

پسر

)55/2(96

)59/1(39

)42/9(9

راهنمایی

)74/1(129

)42/4(28

)61(13

دبیرستان

)25/8(45

)57/5(38

)38(8

)100(174

)100(66

)100(21

متغیرهای فردی

جنس
مقطع تحصیلی
مجموع
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جدول .2میزان رضایت از زندگی بر حسب ابعاد پرسشنامه  MSLSSدر واحدهای مورد مطالعه

ابعاد رضایت از زندگی

دانش آموزان عادی

دانش آموزان ناشنوا

انحراف معیار  ±میانگین انحراف معیار  ±میانگین

دانش آموزان نابینا
انحراف معیار  ±میانگین

P value

دوستان

4/45±0/96

4/53±0/63

3/75±0/46

0/003

مدرسه

4/13±1/08

4/03±0/66

3/64±0/37

0/000

محیط زندگی

4/12±0/92

4/01±0/68

3/52±0/41

0/000

خود

4/84±0/78

4/59±0/65

4/25±0/96

0/001

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در بررسی توزیع میانگین و انحراف معیار رضایت از زندگی دانش آموزان عادی ،نابینا و ناشنوا

گروه های دانش آموزان

تعداد

انحراف معیار  ±میانگین

عادی

174

4/44± 0/63

ناشنوا

66

4/38± 0/39

نابینا

21

3/86± 0/40

کل

261

4/38± 0/58

F

P value

0/000

23/67

جدول  .4نتایج آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل  Tدر بررسی توزیع میانگین و انحراف معیار رضایت از زندگی
دانش آموزان عادی و استثنایی (نابینا و ناشنوا)

گروه های دانش آموزان

تعداد

انحراف معیار  ±میانگین

دانش آموزان عادی

174

4/44± 0/63

دانش آموزان استثنایی

87

4/25± 0/45

T

P value

10/18

0/014

(نابینا ،ناشنوا)

جدول  .5نتایج آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل  Tدر بررسی توزیع میانگین و انحراف معیار رضایت از زندگی دانش آموزان نابینا و ناشنوا

گروه های دانش آموزان

56

تعداد

انحراف معیار  ±میانگین

دانش آموزان نابینا

66

3/86± 0/40

دانش آموزان ناشنوا

21

4/38± 0/39

psj.umsha.ac.ir

F

P value

12/53

0/000
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خانواده

4/80±1/063

4/85± 0/52

4/31±1/07

0/002

مقایسه رضایت از زندگی دانش آموزان نابینا و ناشنوا...

كه مي توانند روي عدم رضايت نابينايان از زندگي تأثير

بحث

نتایج نهایی نشان داد که دانش آموزان نابینا و ناشنوا نسبت

به دانش آموزان عادی میزان رضایت از زندگی پایین تری
داشتند و همچنین دانش آموزان نابینا میزان رضایت از
داشتند .نتایج این پژوهش در بعد دوستان رضایت از

زندگی در دانش آموزان نابینا در مقایسه با دانش آموزان
ناشنوا از میزان کمتری برخوردار بود که با نتایج پژوهش

 Abolfotouhهمخوانی دارد وی در پژوهش خود به مطالعه
ی فاکتورهای روانی_اجتماعی کودکان نابینا و ناشنوا در شهر

ابحا  Abhaدر کشور عربستان سعودی پرداخت .نتایج آن

مبنی بر آن است که در حدود یک سوم از دانش آموزان

نابینا نسبت به دانش آموزان ناشنوا در فعالیت های سرگرم
کننده شرکت نمی کنند که این ممکن است ناشی از این

باشد که نسبت بیشتری از دانش آموزان نابینا نسبت به
ناشنوا اص ً
ال هیچ دوستی ندارند .بر طبق پژوهش وی در بچه
های ناشنوا مشکل اصلی در برقراری ارتباط و در بچه های

نابینا مشکل اصلی سختی در راه رفتن است .همچنین دانش
آموزان نابینا نسبت به ناشنوا وابستگی بیشتری به دیگران

دارند .افسردگی یکی از مشکالت روانی بچه هایی است که با
معلولیت روبرو هستند .در مطالعه ابوالفتوح نشان داده شد که
شیوع افسردگی در بین نابینایان در حدود دو برابر ناشنوایان

بیشتر است که شاید به علت دوستان کمتر و شرکت کمتر
نابینایان در فعالیت های سرگرم کننده باشد (.)13

همچنین نتایج این پژوهش با نتایج مطالعه مظاهری که

به بررسی میزان رضایتمندی از زندگی در دانش آموزان

استثنایی نابینا و ناشنوا شهر زاهدان پرداخته بود ،همخوانی
دارد .وی به این نتیجه دست یافت که دانش آموزان استثنایی
ناشنوا در مقایسه با دانش آموزان نابینا ،احساس رضایت از

زندگی باالتری را گزارش کردند و این تفاوت در میزان رضایت
از زندگی از نظر آماری معنادار بود (.)14

در این پژوهش دانش آموزان عادی در مقایسه با دانش
آموزان ناشنوا و نابینا در مجموع از زندگی خود احساس
رضایتمندی بیشتری می نمایند .این نتایج با نتایج پژوهش

 Longdenو همکاران  2007نیز همخوانی دارد .آنان در

پژوهش خود به بررسی تأثیر اختالل بینایی بر روی کیفیت
زندگی  128فرد پرداختند و به این نتیجه رسید که اختالل
بینایی ،در مقایسه با بقیه ی وضعیت های مزمن تأثیر اساسی
تری بر کیفیت زندگی دارد ( .)15داليل زيادي وجود دارند

بگذارند .زاهد بلبالن و معيني كيا  1388معتقدند ،كساني
كه می توانند با محیط و دیگران ارتباط مؤثری برقرار نمایند

به عبارتی احساس غربت کمتری دارند و نیز در پردازش
اطالعات در جهت خوش بيني و خوشحالي سوگيري دارند

یعنی رضایت از زندگی باالتری دارند ،شادکامتر هستند و می
توان ادعا نمود دارای ویژگی هایی از قبیل شناخت مثبت،
تعهد اجتماعي ،خلق مثبت ،مهار احساس ،سالمت بدني،

رضايت از خويشتن و هشياري رواني هستند (.)16

نتایج این تحقیق همچنین با نتایج تحقیق 2011 Brown
که تأثیر اختالل بینایی را بر کیفیت زندگی در چهار عامل
( )1محدودیت در فعالیت ها ( )2منابع اقتصادی ( )3منابع

اجتماعی و ( )4منابع روانشناسی شامل خود اثر بخشی

بررسی کردند همخوانی دارد .آنها نتیجه گرفتند که سطوح
باالی اختالالت بینایی با نشانه های افسرده کننده ی بیشتر

و رضایت از زندگی پایین تر ارتباط دارد و این عوامل هر
یک سهمی در تأثیر اختالل بینایی بر کاهش کیفیت زندگی

داشته ،اما مهمترین تأثیر مربوط به عامل خود اثر بخشی
بود (.)18

کوهپایه زاده ( )1384در پژوهش خود به بررسی کیفیت

زندگی در دانش آموزان نابینا و بینا پرداخت  .بر اساس نتایج
مطالعه وی در حدود نیمی از دانش آموزان نابینا کیفیت

زندگی متوسط و در حدود  25درصد کیفیت زندگی پایین
و  25درصد کیفیت زندگی باال دارند ( .)19به طور خالصه
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زندگی پایین تری نسبت به دانش آموزان ناشنوا و عادی

5
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مي توان گفت كه فقدان بينايي و شنوایی مانعي براي ادراك،

يادگيري و سازماندهي محيط از سوي كودكان است .زيرا
فقدان بينايي و شنوایی كودكان را از دسترسي كافي به افراد

و اشيايي كه در محيط وجود دارند باز مي دارد .بنابر این
رضایت از زندگی در آنان تحت تأثیر قرار می گیرد.

از محدودیت های این مطالعه می توان به تعداد کم دانش
آموران استثنایی نابینا و ناشنوا اشاره کرد که بهتر است در
جوامع با تعداد بیشتر جهت دستیابی به نتایج بهتر ،این امر

صورت گیرد.

این مطالعه برای اولین بار در شهر همدان بر روی تمامی

دانش آموزان استثنایی (نابینا و ناشنوا) صورت گرفته است.
نتیجه گیری

هدف این مطالعه بررسی و مقایسه میزان رضایت از زندگی

در دانش آموزان نابینا ،ناشنوا و عادی بود .رضایت از زندگی
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در مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان

در دانش آموزان نابینا و ناشنوا در مقایسه با دانش آموزان

می باشد که نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را اعالم

،یافته های این تحقیق به این نتیجه می رسیم که والدین

92/11/1 د در تاریخ/پ/16/35/1/3599 همدان به شماره

.می دارند
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همچنین از همکاری های بی شائبه مسئولین مدارس و

13

تمامی دانش آموزان عادی و استثنایی که در این پژوهش

.شرکت کردند صمیمانه سپاسگزاری می شود

 بنابراین با عنایت به.عادی در سطح پایین تری قرار داشت
معلمان و جامعه باید به عوامل تأثیر گذار بر رضایت افراد
معلول و به ویژه در افراد دارای اختالل بینایی توجه بیشتری

داشته باشند و با شناخت زمینه های شادکامی این افراد در

بهبودی زندگی و احساس نگرش مثبت در آنها تالش های

.بیشتری انجام دهند

تضاد منافع

این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته

تشکر و قدردانی

.است
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Abstract
Introduction: One of the indicators of mental health is life satisfactions that affects people’s quality
of life and because of exceptional children have different characteristics and abilities in compare with
normal children, Life satisfaction; they may be influenced by the type and level of their disability. The
aim of this research was to comparison of life satisfaction in blind and deaf with normal students in the
Hamadan city.
Methods: In this cross-sectional study, 21 blind and 66 deaf students with Census sampling and 174
normal students were selected by Cluster random sampling in Hamadan in 2013. Data collected using the
Multidimensional Students’ Life Satisfaction (MSLSS) was performed and Data analyzed by T-student
and ANOVA and using SPSS version 18.
Results: The results of t-test showed that the level of life satisfaction in two groups, exceptional and normal of students are not the same and there is a significant difference (P<0.05), as ANOVA results showed
that the life satisfaction in three groups of students, blind, deaf and normal is not the same and there is
a significant difference (P<0.05). Between the dimensions of life satisfaction in three groups of students
are also significant differences (P<0.05).
Conclusion: Final results showed that the most level of life satisfaction in normal students and the
lowest level of life satisfaction in blind students there, that health promotion interventions need to more
consider and specific plan.
Keywords: Life satisfaction, Blind, Deaf, students
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