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Abstract
Background & Objective: Blindness is a physical condition damaged by severe emotional complications that affect not only the individual but
also the family and the community. One of the issues associated with the teenage years of blind girls is their self-concept. The perception that
each person has on his or her behavior affects his behavior. Every person's self-concept affects the emotion that concerns her, and this feeling
has a direct relationship with self-esteem. Individuals who have a positive self-concept are more satisfied with them and achieve more success;
they are self-confident and make decisions based on their abilities. Most studies that have identified the need for adult education have
acknowledged that there is a need for a comprehensive plan in this area, but so far, there has not been a program not only for the blind but also
for the sighted teenagers. It is also clear from the research in this area that in these educational programs their effects on self-concept are not
evaluated. According to the mentioned materials and considering the importance of puberty and the harmful effects of lack of adequate and
comprehensive training on the body and mind of girls, especially blind girls, who are considered as the most vulnerable among the most
vulnerable in society due to lack of vision, This research, with emphasis on various aspects (physical, cognitive, and emotional), is essential to
the health of blind adolescents as a research priority of the World Health Organization. Therefore, the primary objective of this research is to
examine the effectiveness of the physical, cognitive, and the emotion of puberty is on the self-concept of blind girl students.
Methods: This research was quasi experimental design (pretest-post-test with a control group). The statistical population was comprised of all
female students of the third, sixth-grade elementary school students studying in the girls' blind schools in Tehran during the school year of 13961397 (Narjes and Hazrat Abdul Azim schools). The sample consisted of 30 students of the above-mentioned bases who were randomly selected
and randomly assigned to experimental and control groups (15 in the experimental group and 15 in the control group). The curriculum on
physical, cognitive and emotional issues of maturity was conducted on ten experimental sessions of 90 minutes (twice a week) at the blindfold
centre of Hazrat Abdolazim, located in Rey, and the Narjis School in Pasdaran. The implementation of this research was carried out in two
stages: first, according to existing research literature and interventional areas, a curriculum on the physical, cognitive and emotional issues of
maturation was developed and its content validity through 10 field experts (psychology and Exceptional Children's Education and Measurement
and Measurement), so that they were asked to score a score of 1 to 3 after the study, and given that the average score was 2.8 or more to measure
the content of the program's validity, Were randomly assigned to five sampled individuals who were selected by simple sampling Considering
the significant changes in self-concept, the rest of the subjects were randomly assigned to experimental and control groups, and the training
program was taught to the experimental group in the 10 sessions of 90 minutes (twice a week) in the schools. At the end of each course,
participants were asked questions, which required completion of the phase and the next stage and, if necessary, compensatory training was
applied, and its validity and effectiveness were examined. The control group did not receive any intervention related to the practice of physical,
cognitive, and emotional issues. Finally, after the end of the training sessions, experimental and posttest control groups were performed, and the
data from the two groups were compared to determine the effectiveness of this program.
Results: The results of covariance analysis indicated that the physical, cognitive and emotional education program in the experimental group
compared with the control group significantly increased self-concept and its dimensions except for anxiety in the post-test phase (P<0.001).
Conclusion: The results indicated that the physical, cognitive and emotional education program of puberty is an effective method for the growth
of self-concept in increasing the behavior, cognitive and mental status, appearance and physical characteristics, popularity, happiness and
satisfaction in blinded female students.
Keywords: Physical, Cognitive and Emotional Education, Self-Concept, visual Impairment.
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چکیده

هدف :نابینایی وضعیت جسمانی آسیبدیده با عوارض شدید هیجانی است؛ بنابراین این پژوهش بهمنظور تدوین و تعیین اثربخشی برنامٔه آموزش جسمی ،شناختی و هیجانی

بلوغ بر خود پنداره دانشآموزان دختر نابینا صورت گرفت.
روشبررسی :این پژوهش با روش نیمهآزمایشی با طرح (پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل) بود .جامعٔه آماری را تمامی دانشآموزان دختر ابتدایی که در مدارس نابینای دخترانٔه
شهر تهران مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل دادند .نمونٔه پژوهش عبارت بود از  ۳۰نفر از دانشآموزان پایههای مذکور که بهشیؤه تصادفی انتخاب شده و در گروههای آزمایش

و کنترل بهصورت تصادفی گمارده شدند .برنامٔه آموزشی مسائل جسمانی ،شناختی و هیجانی بلوغ طی  1۰جلسٔه  ۹۰دقیقهای (دوبار در هفته) در مدرسه نابینایان بر گروه آزمایش

اجرا گردید .بهمنظور ارزیابی خودپندارٔه دانشآموزان نابینا از پرسشنامٔه خودپندارٔه پیرزهریس ( )1۹۶۹استفاده شد.

یافتهها :نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که برنامٔه آموزش جسمی ،شناختی و هیجانی بلوغ در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،بهطور معناداری افزایش خودپنداره و ابعاد
آن به جز اضطراب در مرحلٔه پسآزمون را در پی داشته است (.)P˂۰٫۰۰1

نتیجهگیری :نتایج بیانگر این بود که برنامٔه آموزش جسمی ،شناختی و هیجانی بلوغ روشی مؤثر برای رشد خودپنداره در جهت افزایش رفتار ،وضعیت شناختی و ذهنی ،ظاهر و
ویژگی جسمانی ،محبوبیت ،شادی و رضایتمندی در دانشآموزان دختر نابینا است.

کلیدواژهها :برنامٔه آموزش جسمی ،شناختی و هیجانی بلوغ ،خودپنداره ،دانشآموزان دختر نابینا

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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مقدس۴

۱

مقدمه

آنهاست .برداشتی که هر شخص از خود دارد بر رفتار و عملکرد وی
تأثیر میگذارد .در واقع خودپندارٔه هر فرد بر احسکککاسکککی که به خودش

نابی نایی میتواند تغییرات ز یادی در نوع زندگی افراد به وجود آورد و

دارد تأثیر فراوان میگذارد و این احسکککاس رابطٔه مسکککتقیم با اعتماد و

باعث بروز برخی مشککککالت در سکککازگاری روانشکککناختی و اجتماعی

عزتنفس دارد .افرادی که از خودپندارٔه مثبتی برخوردارند ،رضککککایت

آنها گردد .بیش از ۹۰درصککککد از کل افرادی که ازلحاظ بینایی ناتوان

بی شتری از خود داشته و به موفقیتهای بی شتری دست مییابند؛ اینان

هستند ،در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند ( .)1نقص بینایی

به خود اطمینان خاطر داشککته و بر مبنای تواناییهایشککان تصککمیمگیری

ممکن اسککککت باعث کاهش فعال یت بدنی ،افزایش مسککککائل روانی و
مشککککالتی در توانایی حرکتی و تعادلی شکککود .در مقابل ،شکککرکت در

دانشآموزان با آ سیب بینایی که در مجموعههای آموز شی تخ ص صی و

فعالیتهای ورزشککی میتواند به رشککد این تواناییها و بهزیسککتی افراد

مدارس عمومی در جنوب ا سترالیا انجام شد؛ خودپنداره در شش بُعد

نابینا کمک کند ( .)۲آن چنانکه پژوهشها نشان دادهاند بزرگساالن با

آن یعنی جسککمی ،روحی شککخص کی ،خانوادگی ،اجتماعی و علمی خود

آسکککیب بینایی اسکککاسکککاً و به احتمال زیادتری مشککککالت سکککالمتی را

مفاهیم و مجموع خودپنداره مد نظر قرار گرفت .اکثر دانشآموزان با

درقیاس با افراد بینا نشککککان میدهند ( .)۳به اعتقاد هانت و مارشککککال

آسککیب بینایی نمرات پایین را در همٔه ابعاد خودپنداره ،یعنی جسککمی،

«بینایی فعالیت حرکتی و اکتشاف و شناسایی محیط را تسهیل کرده و

اخالقی ،شککخصکی ،خانوادگی ،اجتماعی و علمی به دسککت آوردند؛ امّا

ازاینرو باعث شککککلگیری پایههای رشکککد شکککناختی و در نتیجه رشکککد

تفاوت معناداری بین دانشآموزان دختر و پسککککر با آسککککیب بینایی در

هویت میشککود ( .)۴در حیطههای شککناختی مطابق نظر وبسککتر و رو،

تمامی ابعاد خودپنداره و نمرٔه کلی آن وجود نداشت (.)1۴

کودکان دارای آسکیب بینایی چون نمیتوانند حرکت بدن خود را کنترل

یکی از برنامه هایی که ممکن اسککککت بر خودپندارٔه دانشآموزان دختر

کنند ،از خود و پیرامونشکککان آگکککاهی چنکککدانی ندارنکککد ( .)۵نابینایی،

نابینا در سنین نوجوانی تأثیرگذار با شد ،آموزش ج سمانی ،شناختی و

همچنین ادراک فرد را از محیط متفککاوت خواهککد کرد و همین امر

هیجانی بلوغ اسککت .کویک و همکاران در پژوهشکی به بررسکی کیفیت

میتواند به مشککککالت عاطفی و اجتماعی مانند عدم سکککازگاری ،عدم

زندگی مرتبط با سککککالمت بعد از توانبخشککککی افراد با آسکککک یب بینایی

فعالیت ،فقدان عالقه به دیگران ،افسککککردگی و خودپنداره پایین در او

پرداختند .روش پژوهش از نوع شبهآزمایشی بود .نمونٔه آماری پژوهش

منجر شود ( )۶و همینطور سبب بروز م شکالت عاطفی و اجتماعی

شککککامل دانشآموزان نابی نا بود .نتایج نشککککان داد که با ارائٔه خدمات

در وی گردد .بهعلت نقصککککی که فرد نابینا دارد ،احتماالً تحت فشککککار

توانبخشککککی ،کیف یت زندگی افراد با آسکککک یب بینایی در ابعاد هیجان و

ع صبی قرار گرفته و اح ساس عدم امنیت و ناکامی را در خود پرورش

ف عال یت های روزا نه بهمیزان ز یادی بهبود می یا بد ( .)1۵مالون در

میدهد ( .)۷شککواهد پژوهشککی نشککان داده که مهارتهای هیجانی در

پژوهشککککی به بررسککککی تأثیر آموزش های سککککنین بلوغ بر خودپ ندارٔه

افراد نابینا نقش بسککزایی در سککازگاری آنان در زندگیشککان ایفا میکند

دانشآموزان پرداخت .نتایج آن نشان داد که آموزش روابط بین فردی،

(.)۸

دوسککککت یابی و کنترل خشککککم در سککککنین بلوغ در افزایش خودپندارٔه

کودک نابینا نیز همانند هر کودک دیگری وارد یکی از حسککککاسترین

دانشآموزان تأثیر معنادار دارد ( .)1۶ویچروسککی در پژوهشکی نشکان

دورههای رشدی تحت عنوان نوجوانی میگردد ،دورهای از رشد همراه

داد که آموزش مهارت های زندگی موجب ای جاد و افزایش خودپنداره

با تغییرات برجسککککته .افراد در این مرحله از زندگی بیشککککتر در معرض

در دانشآموزان میشککککود ( .)1۷فتحی ،شکککککاهمرادی و شککککیخی در

خطر نابهن جاری های رف تاری و اجت ماعی هسککککت ند ،چرا که آن ها در

پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان و

مقطعی قرار دار ند که بحران هو یت ،بلوغ ،غرور جوانی ،ت ما یل به

سککازگاری فردیاجتماعی دانشآموزان پسککر نابینای شککهرسککتان شککوش

سککرکش کی و مسککتقل بودن و  ...وجود دارد ( .)۹مسککائل دوران بلوغ و

پرداختند .نتایج پژوهش ن شان داد که بین دانشآموزان نابینای پ سر در

چگونگی گذار از این دوران در هر دو جنس بسیار مهم است ،امّا توجه

دو گروه از ل حاظ اختالل در سککککالمت روان ت فاوت مع ناداری وجود

به دختران در دوران بلوغ از اهم یت بیشککککتری دارد ،چرا که دختران

دارد .همچنین ،بین دانشآموزان نابی نای پسککککر در دو گروه از ل حاظ

نوجوان افزون برگذر از دوران حسکککاس بلوغ ،از لحاظ جنسکککیت خود

سازگاری فردی اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده شد ( .)1۸خادمی

(زن بودن) و مسکککک ول یت مورد انتظار جامعه دارای شککککرایط ویژهای

و عابدی در پژوهشی به بررسی اثربخشی روان درمانی مبتنیبر کیفیت

هسککککتند .دختران امروز ،مادران فردا هسککککتند و در زمی نٔه وضککککع یت

زندگی بر سکککالمت عمومی دختران نابینای شکککهر اصکککفهان پرداختند.

بهداشککت خود و جامعه ،نقش کی کلیدی ایفا میکنند ( .)1۰بروفائرتز و

نتایج نشان داد که اثر زمان در متغیر افسردگی معنادار است .بهعبارتی

هم کاران در م طال عات خود گزارش نمود ند که مشکککککالت روحی و

از جلسککٔه پیشآزمون تا پیگیری میزان افسککردگی در هر دو گروه بهطور

روانی دانشآموزان در سالهای اول نوجوانی ب سیار شایعند و به میزان

معناداری کاهش یافته بود .اثر تعامل زمان با گروه در شککککاخص های

زیادی با عملکرد تحصککککیلی پایین در ارتباط اسککککت ( .)11همچنین،

اضککککطراب ،وسککککواس و خصککککومت معنادار بود .بهعبارتی آموزش در

وایت ،اوزوالت و اوکوآ نشکککان دادند که شکککیوع و شکککدت مشککککالت

کاهش این سککککه شککککاخص بین گروه آزمایشککککی و گواه در پسآزمون و

سکککالمت روان در میان دانشکککجویان و دانشآموزان افزایش یافته و این

پیگیری تفاوت معنادار ایجاد کرده بود ( .)1۹آقاییپور در پژوهشککککی

مسائل تهدیدی برای سالمت و عملکرد تحصیلی آنهاست (.)1۲
یکی از مسکککککائل مرتبط با دوران نوجوانی دختران نابی نا ،خودپ ندارٔه
self-concept

به بررسککککی اثربخشککککی آموزش تحرک و ج هت یابی بر م هارت های

1
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میکنند ( .)1۳در مطالعٔه داتا و تالوک دار ،با عنوان بررسی خودپندارٔه

پرداخت ند .ن تایج نشکککککان داد که بر نا مٔه تحرک و ج هت یابی مو جب
افزایش مهارتهای اجتماعی مثبت و سازگاری اجتماعی گروه آزمایش

میزان خودپندارٔه کودکان و نوجوانان طرحریزی شده است و در جهت

که این برنامه را دریافت کردهاند در مقای سه با دانشآموزان گروه کنترل

نگرش اح ساس فرد به خودش خال صه می شود .سؤاالت این مقیاس

شککده اسککت و مهارتهای حرکت و جهتیابی بهطور چشککمگیری در

هم در جهککت مثبککت و هم در جهککت منفی و در بُعککد خودسککککنجی

گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل بهبود یافته است (.)۸

نمرهگذاری شده است .نمرٔه باال در این مقیاس نشاندهندٔه خودسنجی

اغ لب پژوهش هایی که ن یازسککککنجی در حوزٔه آموزش بلوغ را مطرح

مثبت و نمرٔه پایین نشککاندهندٔه خودسککنجی منفی اسککت .این آزمون ۶

نمودهاند اذعان دا شتهاند که در این حیطه به برنامهای جامع نیاز وجود

خردهمقیاس را در بر میگیرد که شککککامل :رفتار ( 1۷گویه) ،وضککککعیت

دارد ،امّا تاکنون برنامهای نه تنها برای نابینایان بلکه برای نوجوانان بینا

مدرسه و وضعیت شناختی و ذهنی ( 1۷گویه) ،ظاهر و ویژگی فیزیکی

نیز انجام نشککککده اسککککت .همچنین با دقت در پژوهشهای این حوزه

( 11گوی که) ،اضککککطراب ( ،)1۴محبوبی کت ( 11گوی که) ،شکککککادی و

مشخص میشود که در این برنامههای آموزشی تنها رفتارهای بهداشتی

ر ضایتمندی ( 1۰گویه) ه ستند .ضریب پایایی این آزمون در ا ستان

و در مواردی نیز نگرش به بلوغ مدنظر قرار داده شده ا ست و تأثیرات

خراسکککان رضکککوی بین  ۰٫۸۸تا  ۰٫۹۴گزارش شکککده اسکککت و اسکککدی

آنها بر خودپنداره ارزیابی نشکککده اسکککت .بنابر مطالب ذکرشکککده و با

( )1۳۷۴ضریب  ۰٫۹۲را گزارش کرده است (.)1۹

توج که ب که اهمی کت دوران بلوغ و اثرات زیانب کار عدم آموزش مناسب،

اجرای این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت :در مرحلٔه اول طبق

کافی و جامع ب کر ج کسم و روان دخت کران ،خصوصاً دختران نابینا که به

ادبیات پژوهشی موجود و حیطههای مداخلهای الزم ،برنامٔه آموزشی

علت فقدان بینایی از آسکککیبپذیرترین اقشکککار جامعه محککککککککسکککوب

مسایل جسمانی ،شناختی و هیجانی بلوغ تدوین گردیده و روایی آن از

میشکوند ،هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثربخشی برنامٔه آموزش

طریق پنج تن از متخصصان حوزه (روانشناسی و آموزش کودکان

جسمی ،شناختی و هیجانی بلوغ بر خودپندارٔه دانشآموزان دختر نابینا

استثنایی و اندازهگیری و سنجش) سنجیده شد؛ بهگونهای که از ایشان

بود.

درخواست گردید که پس از مطالعه به برنامه ،نمرهای بین  1تا 1۰

2

بدهند و با توجه به این که میانگین نمرات پنج و باالتر بود برای سنجش

روش بررسی

اعتبار برنامه ،بهصورت پایلوت روی پنج نفر از افراد نمونه که بهصورت

این پژوهش از نوع طرح نیمهآزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون همراه

نمونهگیری ساده انتخاب شده بودند اجرا گردید؛ با توجه به تغییرات

با گروه کنترل بود .جامعٔه آماری را تمامی دانشآموزان دختر پا یه های

چشمگیر بر خودپنداره ،مابقی افراد در دو گروه آزمایش و کنترل بهطور

سککوم ،تا شککشککم ابتدایی که در سککال تحص کیلی 1۳۹۶-۹۷در مدارس

تصادفی گمارده شده و برنامه بر گروه آزمایش اجرا گردید .برنامٔه

نابینای دخترانٔه شکککهر تهران مشکککغول به تحصکککیل (مدارس نرجس و

آموزشی طی  1۰جلسٔه  ۹۰دقیقهای (دوبار در هفته) در محل مدرسٔه

حضککرت عبدالعظیم) بودند ،تشکککیل دادند .نمونٔه پژوهش عبارت بود

نابینایان حضرت عبدالعظیم واقع در شهر ری و مدرسٔه نرجس واقع در

از  ۳۰نفر از دانشآموزان پایههای مذکور که بهش کیؤه تصککادفی انتخاب

پاسدران بر گروه ،آزمایش گردید و در پایان هر جلسه سؤاالتی از

شده و در گروههای آزمایش و کنترل به صورت ت صادفی گمارده شدند

شرکتکنندگان پرسیده شد که مالک اتمام مرحله و ورود به مرحلٔه

( 1۵نفر در گروه آزمایش و  1۵نفر در گروه کنترل).

بعدی بود .در صورت لزوم آموزشهای جبرانی اعمال شده و اعتبار و

الزم به ذکر اسکککککت که اب تدا فرم رضکککککا یتآ گا ها نه در اخت یار افراد

اثربخشی آن بررسی میشد .گروه کنترل هیچگونه مداخلهای مرتبط با

شککککرکتکننده قرار گرفت و تمام موارد الزم اعم از اهداف پژوهش،

آموزش مسایل جسمانی ،شناختی و هیجانی دریافت ننمودند .در

رازداری ،عدم اف شای اطالعات افراد و غیره به افراد شرکتکننده داده

نهایت ،بعد از پایان جلسات آموزشی ،بر روی گروههای آزمایش و

شککککد .همچنین اعالم گردید که چنانچه فردی تمایل نداشککککت در هر

کنترل ،پسآزمون اجرا شده و دادههای بهدستآمده از دو گروه برای

زمان میتواند از ادامٔه شرکت در مطالعه انصراف دهد .این توضیح نیز

تعیین میزان اثربخشی این برنامه مقایسه گردیدند .الزم به ذکر است که

داده شکککد که بعد از اتمام پژوهش ،نتایج در اختیار افراد شکککرکتکننده

تدوین این برنامه بر اساس مدل پیشنهادی هیلدا تابا ( )1۹۶۲در کتاب

قرار خواهد گرفت و بعد از اتمام پژوهش جلسککات آموزش برای گروه

برنامهریزی درسی نظریه و عمل بود (.)۲۰

کنترل نیز بهصورت رایگان برنامهریزی خواهد شد.

جدول  .1خالصه ای از ساختار و محتوای جلسات برنامٔه آموزشی مسایل جسمانی ،شناختی و هیجانی بلوغ
جلسات
اول

محتوا
خوشآمدگویی به اعضا ،ارائٔه توضیحات تکمیلی در ارتبککاط بککا پژوهش ،منطککق و شککیؤه کککار ،انتظککارات و نحککؤه مشارکت
اعضای گروه و اجرای پیشآزمون

Piers-Harris children self-concept scale

1

۳
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اجتماعی و سککککازگاری اجتماعی دانشآموزان نابینای  1۲تا  1۸سککککاله

ابزارهای پژوهش حاضر عبارتند از:
مق یاس خودپ ندارٔه کود کان :)CSCS) 1این مق یاس ج هت سککککنجش

جسمانی :مراقبت از خود (پوست ،مو ،ناخن و لثه و خواب)
شناختی :اهمیت حل مس له و تصمیمگیری .معرفی مرحلٔه اول مهکارت حکل مسک له «تشکخیص موقعیت کلی»
هیجانی  :برنامٔه آموزش خودپنداره و توضیح این که هر فرد به یکسری مسائل عالقهمند است .این مهم نیست که هر کس چکه

دوم

چیزی را دوسکت دارد ،بلککه مهکم آن است که هرکس بداند چه چیزی را دوست دارد و بتواند آن را بیان کند .در ضمن میآموزند
که در هر مورد تا جایی که میتوانند و به تعداد زیاد عالیق خود را بیان کنند (میوه ،کتاب ،تفریح و غیره)
جسمانی :آشنایی با بلوغ جسمی و جنسی
سوم

نشاندهنکدٔه قاطعیکت است آموزش داده میشود .برای مثال آموزش داده میشود ککه اگر کسی به زور چیزی را که متعلق به
اوست بخواهد ،چگونکه بکا جرأت ،رفتار قاطعانه از خود نشان دهکد .همچنین نحؤه تقاضا و قبول درخواست دیگران و رد آنها
تمرین شد.
جسمانی :مراقبت از خود (مراقبت از حسها برای مثال مراقبت از حس چشایی :از مصرف غذاهای بسیار داغ ،بسیار تند و

چهارم

پرادویه و همچنین ترکیبات خیلی ترش و اسیدی پرهیز کنند ،چون این عوامل میتوانند باعث تخریب پرزهای چشایی شوند).
شناختی :تعریف دقیق مس له (نوجوان تعریف دقیقی از مس لٔه پیشرو ارائه دهد و زوایای مختلف مس له را بیان کند).
هیجانی :آموزش خودآ گاهی هیجانی (شناخت هیجانهای خود و دالیل بیرونی بهوجودآمدن آنها).
جسمانی :تغذیه و اهمیت آن در زمانهای قاعدگی
شناختی :تهیٔه فهرستی از راهحلهای مختلف (بارش مغزی)

پنجم

هیجانی :آموزش خودآ گاهی هیجانی (شناخت حاالت بیرونی هیجانات خود با دست کشیدن به صورت خود و توجه به فرم
لبها و ابروها و تن صدای خود).
جسمانی :آشنایی با بیماریها و خودمراقبتی و جلوگیری از بارداری و بیماری
شناختی :ارزیابی راهحلهای مطرحشده و انتخاب بهترین راهحل

ششم

هیجانی :تشخیص هیجانات دیگران با توجه به تن صدا و لحن .از آنها خواسته خواهد شد تا احساس صاحب صدا را بیان
کنند.
جسمانی :ورزش و اهمیت آن
شناختی :تصمیمگیری و اجرای راهحل انتخابشده

هفتم

هیجانی :توانایی همدردی با دیگران آموزش داده شد .چند موقعیت فرضی در اختیار آنها قرار داده شد و سپس از آنها خواسته
شد که خود را به جای فردی بگذارند که اتفاق برای او افتاده است و احساس خود را بیان کنند و بدینترتیب از عواطف فرد
مقابل در موقعیتهای مختلف آگاه شوند و با او همدردی کنند.
جسمانی :چاقی و مدیریت وزن
شناختی :تصمیمگیری و اجرای راهحل انتخابشده
هیجانی :آموزش شادی و شاد بودن .در این جلسه آموختند که راههای بسیاری برای شاد شدن وجود دارد و آنها میتوانند بکه

هشتم

اقتضای موقعیتی که در آن قرار دارند ،یکی از آن راهها را برای شادی خود یا حتی دیگران انتخاب کنند .در ضمن سعی شد تا آنان
به سمت شاد زیستن تشویق و ترغیب شوند.
جسمانی :جلوگیری از آسیبها (الکل ،تنباکو و  )...و تأکید بر اهمیت تفریح
نهم

شناختی :گرفتن بازخورد از تصمیمات خود و تغییر در مواقع لزوم
هیجانی :تحمل فشار روانی آموزش داده شد .در طکی ایکن جلسکه موقعیتهایی را که برای آنها ناخوشایند بود نام برده ،سپس به
آنها آموزش داده شد که اگر در این موقعیکتهکای ناخوشکایند قرار گرفتند ،چگونه میتوانند از شدت ناراحتی خکود بکاهنکد.

دهم

۳

پاسخگویی به سؤاالت شرکتکنندگان .اجرای پسآزمون

یافتهها

در این پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی ،تحلیل کواریانس

معناداری  ۰٫۰۵تجزیه و تحلیل شد .قبل از آزمون تحلیل کواریانس،

استفاده گردید و دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-22در سطح

جهت رعایت پیشفرضها ،آزمون کولموگروف -اسمیرنوف  ،آزمون

Kolmogorov-Smirnov test

1

1.

۴
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شناختی :تقویت مرحلٔه اول یعنی تشخیص موقعیت کلی.
هیجانی :در این جلسه قاطعیت آموزش داده شد .برای آموزش این مؤلفکه ،فرد را در مکوقعیتی فرضی قرار میدهیم و پاسخی که

لوین 1و آزمون همگونی شیب رگرسیون ۲به عمل آمد .بر اساس نتایج

نمرات پیشآزمون و پسآزمون نرمال بود .براساس نتایج آزمون لوین و

آزمون کولموگروف -اسمیرنوف (پیشآزمون -۰٫۸۸۳پسآزمون

عدم معناداری آن برای متغیرها ،شرط برابری واریانسهای بینگروهی

 )۰٫۹۷۶که برای هیچیک از متغیرها معنادار نبود ،توزیع نمرات

و همچنین براساس نتایج آزمون همگونی شیب رگرسیون شرط همگنی

پیشآزمون و پس آزمون نرمال بود .بر اساس نتایج آزمون لوین

رگرسیون برقرار بود.
دادههای توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد) متغیرهای پژوهش

( )۰٫۶۲۳و عدم معناداری آن برای متغیرها ،شرط برابری واریانسهای

و تحلیل کواریانس در جدول  ۲ارائه شده است.

بینگروهی و همچنین بر اساس نتایج آزمون همگونی شیب رگرسیون
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شرط همگنی رگرسیون برقرار بود .نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف برای هیچیک از متغیرها معنادار نبود ،بنابراین ،توزیع
جدول  .۲ویژگیهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در مراحل پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل به همراه
نتایج تحلیل کواریانس
پیشآزمون
متغیر

گروهها

میانگین

پسآزمون
انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف

مقدار

استاندارد

F

آزمایش

۵۰٫۶۷

1۰٫۷۰

۵۷٫۰۰

1۲٫۸۵

کنترل

۵1٫۳۳

1۰٫۲1

۵1٫1۲

1۰٫۳۰

آزمایش

1۰٫۵۶

۲٫۶۰

1۲٫۰۶

۲٫۷۴

کنترل

۹٫۲۲

۲٫11

۹٫۰۸

۲٫۰۰

وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و

آزمایش

1۲٫11

۳٫۲۵

1۳٫۲۵

۳٫۶۰

ذهنی

کنترل

11٫۵۴

۳٫1۰

11٫۶۵

۳٫1۴

آزمایش

۸٫11

۲٫۴۲

۹٫۲۵

۲٫1۴

کنترل

۸٫۵۷

۲٫11

۸٫۶۰

۲٫1۵

آزمایش

۶٫11

۲٫۰۰

۶٫۲1

۲٫۴۸

کنترل

۶٫۷۹

۲٫۵۰

۶٫۵۴

۲٫۳۲

آزمایش

۷٫۲۲

۲٫۴۳

۸٫1۹

۲٫۶۳

کنترل

۷٫۶۶

۲٫۵۴

۷٫1۲

۲٫1۷

آزمایش

۶٫۵۶

1٫1۶

۷٫۸1

1٫۷۸

کنترل

۶٫۶۵

1٫۰۹

۶٫۲۸

1٫۲1

خودپنداره (کل)
رفتار

ظاهر و ویژگی فیزیکی
اضطراب
محبوبیت
شادی

نتیجه آزمون
مقدار P

۸٫۵۵

۰٫۰۰۲

۸٫۵۵

۰٫۰۰۲

۲۰٫۵۳

>۰٫۰۰1

۸٫۵۲

۰٫۰۰۳

۰٫۸۷

۰٫۰۹1

۲۵٫۹۳

>۰٫۰۰1

۶٫1۸

۰٫۰۰۳

همان طور که جدول  ۲نشان میدهد ،در گروه آزمایش میانگین نمرات

همان طور که بیان شکککد ،این پژوهش با هدف بررسکککی تدوین و تعیین

خودپنداره و خردهمقیاسهای آن یعنی رفتار ،وضعیت مدرسه و

اثربخشی برنامٔه آموزش جسمی ،شناختی و هیجانی بلوغ بر خودپندارٔه

وضعیت شناختی و ذهنی ،ظاهر و ویژگی فیزیکی ،محبوبیت و شادی

دانشآموزان دختر نابی نا صککککورت گرفت .در این راسککککتا ،یافته های

به جز خردهمقیاس اضطراب در مرحلٔه پیشآزمون درمقایسه با

پژوهش نشککککان داد که م یانگین نمرٔه خودپندارٔه گروه آزمایش ،بهطور

پسآزمون تفاوت چشمگیری را نشان میدهد .برای بررسی معناداری

معناداری در مرحلٔه بعد از مداخله ،افزایش یافت .این امر نشککاندهندٔه

تفاوت مذکور از آزمون آنالیز کواریانس استفاده شد .نتایج آن در جدول

این اسککککت که برنامٔه آموزش جسککککمی ،شککککناختی و هی جانی بلوغ بر

نشان داده شده است .مالحظه میشود که پس از حذف اثر پیشآزمون

خودپنداره و مؤلفههای آن یعنی رفتار ،وضکککعیت مدرسکککه و وضکککعیت

برنامٔه آموزش جسمانی ،شناختی و هیجانی بلوغ توانسته است بر

شککککنککاختی و ذهنی ،ظککاهر و ویژگی فیزیکی ،محبوبی کت و شکککککادی

خودپندارٔه کل ( )P=۰٫۰۰۲بر خودپنداره و مؤلفههای آن یعنی رفتار

دانشآموزان دختر نابینا تأثیرگذار بوده است.

( ،)P=۰٫۰۰۲وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و ذهنی

نتایج این پژوهش به طور ضککمنی با نتایج پژوهشهای مشککابه دیگری

( ،)P>۰٫۰۰1ظاهر و ویژگی فیزیکی ( ،)P=۰٫۰۰۳محبوبیت و شادی

همچون فتحی ،شکککککاهمرادی و شککککیخی ( ،)۲۳خادمی و عا بدی،

( )P>۰٫۰۰1دانشآموزان دختر نابینا تأثیر معناداری بگذارد.

همسککوسککت .در این راسککتا ،فتحی ،شککاهمرادی و شککیخی در جامعٔه
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آماری دانشآموزان پسر نابینای شهرستان شوش به این نتیجه رسیدند

بحث

که آموزش مهارت های زندگی طی  1۰جلسککککه بر سککککالمت روان و
Levene’s test

1.

regression slope homogeneity test

۵

2.

۵

سازگاری فردی-اجتماعی دانشآموزان پ سر نابینای شهر ستان شوش
تأثیر مثبتی دارد ( .)1۸خادمی و عابدی نیز در جامعٔه آماری دختران

نتیجهگیری

با توجه به یافته های این پژوهش که برنامٔه آموزش مسائل جسمانی،

نابینای شکککهر اصکککفهان نشکککان دادند که روان درمانی مبتنیبر کیفیت

شناختی و هیجانی میتواند تأثیر مثبتی بر خودپندارٔه دانشآموزان دختر

زندگی (طی  ۸جل سٔه  ۹۰دقیقهای) بر سالمت عمومی دختران نابینای

نابینا داشته باشد ،به اولیا ،مربیان و روانشناسانی که با دانشآموزان

شکهر اصکفهان مؤثر اسکت ( .)1۹کویک و همکاران به بررسکی کیفیت

نوجوان نابینا مخصوصاً دختران کار میکنند ،پیشنهاد میشود با توجه

زندگی مرتبط با سککککالمت بعد از توانبخشککککی افراد با آسکککک یب بینایی

به سطح رشد آنها از مهارتهای سنین بلوغ از جمله مسائل جسمانی،

افراد با آسکککک یب بی نایی در ابعاد هی جان و فعال یت های روزانه بهمیزان

بهره گیرند ،زیرا با توجه به یافتههای مربوط به بهبود خودپنداره؛ میتوان

زیکادی بهبود مییکابککد ( .)1۵ویچروسکککککی نشکککککان داد کککه آموزش

گفت روش بهکاررفته در پژوهش حاضر روشی سودمند و بهلحاظ

مهارت های زندگی موجب ایجاد و افزایش خودپنداره در دانشآموزان

اقتصادی مقرون به صرفه برای مداخلههای آموزشی است.

میشککککود ( .)1۷همچنین ،مالون به تأثیر آموزشهای سککککنین بلوغ بر
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خودپ ندارٔه دانشآموزان پردا خت و به این نتی جه رسکککک ید که آموزش

تشکر و قدردانی

از تمامی آزمودنیها ،مس ولین محترم مدرسه بهویژه مدیریت و معلمانی

روابط بین فردی ،دوستیابی و کنترل خشم در سنین بلوغ در افزایش

که در این پژوهش شرکت داشتند و همٔه عزیزانی که ما را در انجام این

خودپ ندارٔه دانشآموزان تأثیر مع نادار دارد ( .)1۶ع لل احت مالی برای

مطالعه یاری کردند ،کمال تشکر را داریم .همچنین نویسندگان اعالم

بهبود خودپنداره ممکن اسککککت این باشککککد که اکتسککککاب و بهکارگیری

میکنند که مقالٔه حاضر دارای تضاد منافع نیست.

مهارتهای مختلف در سکنین بلوغ مانند مسکائل جسکمانی ،هیجانی و
شناختی مبنایی است برای سازگاری افراد نابینا که بر اساس آن ساخته
میشککککود .بنابر یک تبیین کلی نوجوانان با آسکککک یب بینایی که بهخوبی
مهارتهای سککنین بلوغ را کسککب میکنند و از نظر اجتماعی رفتارهای
باک فا یتتری را از خود نشکککککان میده ند ،قادر ند برقراری ارت باط را
بهشککیؤه مثبتی تعریف کنند .دیگران آنها را بیشککتر میپذیرند و تأیید و
ارزشگککذاری میکننککد و مورد تککأییککد و ارزشگککذاری دیگران ،قرار
میگیرنککد .در نتیجککه ،این نگرش مثبککت بککه خود و دیگران کککه از
مشککککخصککککههای افراد با خودپندارٔه مثبت و دارای سککککالمت عمومی
منا سب ا ست ،باعث بهبود طرحوارههای مثبت فرد نابینا و افزایش آن
در زمینههای مختلف زندگی اعم از تحصککککیلی ،اجتماعی و خانوادگی
میشود.
این پژوهش نیز همانند سککایر پژوهشها دارای محدودیتهایی اسککت
که ایجاب مینماید در تعمیم نتایج به آنها توجه شود .از آنجا که افراد
مطالعهشککککده همگی دختر بودند ،قابل یت تعمیم نتایج را به پسککککران
کاهش مید هد و همچنین نمو نٔه این پژوهش مربوط به دانشآموزان
نابی نا بود که تعمیم ن تایج را به کودکان با سکککککایر اختالالت ،کاهش
میدهد؛ بنابراین ،در پژوهشهای مشککککابه آتی پیشککککنهاد میشککککود که
جنسیت (کودکان دختر و پسر در مقایسه با هم) و دیگر اختالالت در
م یان دانشآموزان بررسککککی گردد .همچنین در این پژوهش ،شککککرایط
مرح لٔه پیگیری بهمنظور آزمون پا یداری ن تایج وجود نداشکککککت .لذا،
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی مرحلٔه پیگیری نیز انجام شود.

۶
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پرداختند که ن شان داده شد با ارائٔه خدمات توانبخ شی ،کیفیت زندگی

شناختی و هیجانی که سبب بهبود خودپندارٔه دانشآموزان نابینا میشود،
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