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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 1396-

1397 (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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  .۶:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ مهرماه برخط انتشار 

 

ٔه اثربخشی برنامٔه آموزش جسمی، شناختی و هیجانی بلوغ بر خودپندارتدوین و بررسی 
 آموزان دختر نابینادانش

 ۴، علیرضا مقدس۳، نورعلی فرخی۲پرویز شریفی درآمدی*، 1فاطمه اصغری مالمحمود

 سندگانینو حاتیتوض

 . دانشجوی دکتری، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران؛1
 طباطبایی، تهران، ایران؛. استاد دانشگاه عالمه ۲
 . دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران؛۳
 . دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.۴

 تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی: *آدرس نویسندۀ مسئول
 dr_sharifidaramadi@yahoo.com  رایانامه:*

 1۳۹۷مهرماه ۴ تاریخ پذیرش:؛  1۳۹۷شهریور  ۲۲ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

اختی و هیجانی منظور تدوین و تعیین اثربخشی برنامٔه آموزش جسمی، شن؛ بنابراین این پژوهش بهبا عوارض شدید هیجانی استدیده نابینایی وضعیت جسمانی آسیبهدف: 
 آموزان دختر نابینا صورت گرفت.بلوغ بر خود پنداره دانش

ر مدارس نابینای دخترانٔه دآموزان دختر ابتدایی که را تمامی دانش جامعٔه آماریآزمون با گروه کنترل( بود. پس-آزمونآزمایشی با طرح )پیشاین پژوهش با روش نیمه بررسی:روش
های آزمایش و در گروه شیؤه تصادفی انتخاب شدههای مذکور که بهآموزان پایهنفر از دانش ۳۰از  بودند، تشکیل دادند. نمونٔه پژوهش عبارت بود شهر تهران مشغول به تحصیل

ابینایان بر گروه آزمایش ای )دوبار در هفته( در مدرسه ندقیقه ۹۰جلسٔه  1۰ی گمارده شدند. برنامٔه آموزشی مسائل جسمانی، شناختی و هیجانی بلوغ طی صورت تصادفو کنترل به
 .شد استفاده( 1۹۶۹) پیرزهریس خودپندارٔه پرسشنامٔه از نابینا آموزاندانش خودپندارٔه ارزیابی منظوراجرا گردید. به

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

ناختی و ذهنی، ظاهر و مؤثر برای رشد خودپنداره در جهت افزایش رفتار، وضعیت ش که برنامٔه آموزش جسمی، شناختی و هیجانی بلوغ روشی نتایج بیانگر این بود گیری:نتیجه
 .آموزان دختر نابینا استمندی در دانشویژگی جسمانی، محبوبیت، شادی و رضایت

 آموزان دختر نابیناداره، دانشبرنامٔه آموزش جسمی، شناختی و هیجانی بلوغ، خودپنها: کلیدواژه
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 مقدمه ۱
 و دآور وجود به افراد یزندگ نوع در یادیز راتییتغ تواندیم یینایناب

 یاجتماع و یشکککناختروان یسکککازگار در مشککککالت یبرخ بروز باعث
 ناتوان یینایب ازلحاظ که یافراد کل از درصککککد۹۰ از شیب. گردد هاآن

 یینایب نقص(. 1) کنندیم یزندگ توسعه حال در یکشورها در هستند،
 و یروان مسککککائل شیافزا ،یبدن تیفعال کاهش باعث اسککککت ممکن

 در شکککرکت مقابل، در. شکککود یتعادل و یحرکت ییتوانا در یمشککککالت
 افراد یسککتیبهز و هاییتوانا نیا رشککد به تواندیم یورزشکک یهاتیفعال
 اب بزرگساالن اندداده نشان هاپژوهش کهچنان آن(. ۲) کند کمک نایناب

 را یسکککالمت مشککککالت یادتریز احتمال به و اسکککاسکککاً یینایب بیآسککک
  مارشککککال و هانت اعتقاد به(. ۳) دهندیم نشککککان نایب افراد با اسیدرق

 و کرده لیتسه را طیمح ییشناسا و اکتشاف و یحرکت تیفعال یینایب»
 رشکککد جهینت در و یشکککناخت رشکککد یهاهیپا یریگشککککل باعث رونیااز

 رو، و وبسککتر نظر مطابق یشککناخت یهاطهیح در(. ۴) شککودیم تیهو
 کنترل را خود بدن حرکت توانندینم چون یینایب بیآسک یدارا کودکان

 ،یینایناب(. ۵) ندارنکککد یچنکککدان یآگکککاه رامونشکککانیپ و خود از کنند،
 امر نیهم و کرد خواهککد متفککاوت طیمح از را فرد ادراک نیهمچن

 عدم ،یسکککازگار عدم مانند یاجتماع و یعاطف مشککککالت به تواندیم
 وا در نییپا خودپنداره و یافسککککردگ گران،ید به عالقه فقدان ت،یفعال

شکالت بروز سبب طورنیهم و( ۶) شود منجر  یاجتماع و یعاطف م
 فشککککار تحت احتماالً دارد، نایناب فرد که ینقصکککک علتبه. گردد یو در

صب ساس و گرفته قرار یع  پرورش خود در را یناکام و تیامن عدم اح
 در یجانیه یهامهارت که داده نشککان یپژوهشکک شککواهد(. ۷) دهدیم

 کندیم فایا شککانیزندگ در آنان یسککازگار در ییبسککزا نقش نایناب افراد
(۸ .) 

 نیترحسککککاس از یکی وارد یگرید کودک هر همانند زین نایناب کودک
 همراه رشد از یادوره گردد،یم ینوجوان عنوان تحت یرشد یهادوره

 معرض در شککککتریب یزندگ از مرحله نیا در افراد. برجسککککته راتییتغ با
جار خطر تار یهاینابهن ماع و یرف ند، یاجت  در هاآن که چرا هسککککت

ند قرار یمقطع ما ،یجوان غرور بلوغ، ت،یهو بحران که دار  به لیت
 و بلوغ دوران مسککائل(. ۹) دارد وجود...  و بودن مسککتقل و یسککرکشکک
 هتوج امّا است، مهم اریبس جنس دو هر در دوران نیا از گذار یچگونگ

 دختران که چرا دارد، یشککککتریب تیاهم از بلوغ دوران در دختران به
 خود تیجنسککک لحاظ از بلوغ، حسکککاس دوران از برگذر افزون نوجوان

 یاژهیو طیشککککرا یدارا جامعه انتظار مورد تیمسکککک ول و( بودن زن)
 تیوضککککع نٔهیزم در و هسککککتند فردا مادران امروز، دختران. هسککککتند
 و بروفائرتز(. 1۰) کنندیم فایا یدیکل ینقشکک جامعه، و خود بهداشککت
کاران عات در هم طال ند گزارش خود م  و یروح مشکککککالت که نمود

 نزایم به و عندیشا اریبس ینوجوان اول یهاسال در آموزاندانش یروان
 ن،یهمچن(. 11) اسککککت ارتباط در نییپا یلیتحصکککک عملکرد با یادیز
 مشککککالت شکککدت و وعیشککک که دادند نشکککان اوکوآ و اوزوالت ت،یوا

 نیا و افتهی شیافزا آموزاندانش و انیدانشکککجو انیم در روان سکککالمت
 (. 1۲) هاستآن یلیتحص عملکرد و سالمت یبرا یدیتهد مسائل

ئل از یکی ندارٔه نا،یناب دختران ینوجوان دوران با مرتبط مسکککککا  1خودپ
                                                      

1 self-concept 

 یو عملکرد و رفتار بر دارد خود از شخص هر که یبرداشت. هاستآن
 خودش به که یاحسکککاسککک بر فرد هر خودپندارٔه واقع در. گذاردیم ریتأث

 و اعتماد با میمسکککتق رابطٔه احسکککاس نیا و گذاردیم فراوان ریتأث دارد
 تیرضککککا برخوردارند، یمثبت خودپندارٔه از که یافراد. دارد نفسعزت

 نانیا ابند؛ییم دست یشتریب یهاتیموفق به و داشته خود از یشتریب
 یریگمیتصککم شککانیهاییتوانا یمبنا بر و داشککته خاطر نانیاطم خود به
 خودپندارٔه یبررس عنوان با دار، تالوک و داتا مطالعٔه در(. 1۳) کنندیم

س با آموزاندانش  و یتخصص یآموزش یهامجموعه در که یینایب بیآ
سترال جنوب در یعموم مدارس  بُعد شش در خودپنداره شد؛ انجام ایا

 خود یعلم و یاجتماع ،یخانوادگ ،یشککخصکک یروح ،یجسککم یعنی آن
 با آموزاندانش اکثر. گرفت قرار نظر مد خودپنداره مجموع و میمفاه
 ،یجسککم یعنی خودپنداره، ابعاد همٔه در را نییپا نمرات یینایب بیآسکک

 امّا آوردند؛ دسککت به یعلم و یاجتماع ،یخانوادگ ،یشککخصکک ،یاخالق
 در یینایب بیآسکککک با پسککککر و دختر آموزاندانش نیب یمعنادار تفاوت

 (. 1۴) نداشت وجود آن یکل نمرٔه و خودپنداره ابعاد یتمام
 دختر آموزاندانش خودپندارٔه بر اسککککت ممکن که ییهابرنامه از یکی

شد، رگذاریتأث ینوجوان نیسن در نایناب سمان آموزش با  و یشناخت ،یج
 تیفیک یبررسکک به یپژوهشکک در همکاران و کیکو. اسککت بلوغ یجانیه

 یینایب بیآسکککک با افراد یتوانبخشکککک از بعد سککککالمت با مرتبط یزندگ
 پژوهش یآمار نمونٔه. بود یشیآزماشبه نوع از پژوهش روش. پرداختند
 خدمات ارائٔه با که داد نشککککان جینتا. بود نایناب آموزاندانش شککککامل

 و جانیه ابعاد در یینایب بیآسکککک با افراد یزندگ تیفیک ،یتوانبخشکککک
عال نه یهاتیف بدییم بهبود یادیز زانیمبه روزا  در مالون(. 1۵) ا

ندارٔه بر بلوغ نیسککککن یهاآموزش ریتأث یبررسکککک به یپژوهشکککک  خودپ
 ،یفرد نیب روابط آموزش که داد نشان آن جینتا. پرداخت آموزاندانش

 خودپندارٔه شیافزا در بلوغ نیسککککن در خشککککم کنترل و یابیدوسککککت
 نشکان یپژوهشک در یچروسککیو(. 1۶) دارد معنادار ریتأث آموزاندانش

 خودپنداره شیافزا و جادیا موجب یزندگ یهامهارت آموزش که داد
 در یخیشکککک و یشکککککاهمراد ،یفتح(. 1۷) شککککودیم آموزاندانش در

 و روان سالمت بر یزندگ یهامهارت آموزش ریتأث یبررس به یپژوهش
 شککوش شککهرسککتان ینایناب پسککر آموزاندانش یاجتماعیفرد یسککازگار

شان پژوهش جینتا. پرداختند سر ینایناب آموزاندانش نیب که داد ن  در پ
فاوت روان سککککالمت در اختالل لحاظ از گروه دو نادار ت  وجود یمع

حاظ از گروه دو در پسککککر ینایناب آموزاندانش نیب ن،یهمچن. دارد  ل
 یخادم(. 1۸) شد مشاهده یمعنادار تفاوت یاجتماع یفرد یسازگار

 تیفیک بریمبتن یدرمان روان یاثربخش یبررس به یپژوهش در یعابد و
. پرداختند اصکککفهان شکککهر ینایناب دختران یعموم سکککالمت بر یزندگ

 یعبارتبه. است معنادار یافسردگ ریمتغ در زمان اثر که داد نشان جینتا
 طوربه گروه دو هر در یافسککردگ زانیم یریگیپ تا آزمونشیپ جلسککٔه از

 یهاشککککاخص در گروه با زمان تعامل اثر. بود افتهی کاهش یمعنادار
 در آموزش یعبارتبه. بود معنادار خصککککومت و وسککککواس اضککککطراب،

 و آزمونپس در گواه و یشککککیآزما گروه نیب شککککاخص سککککه نیا کاهش
 یپژوهشکککک در پورییآقا(. 1۹) بود کرده جادیا معنادار تفاوت یریگیپ

هت و تحرک آموزش یاثربخشکککک یبررسکککک به هارت بر یابیج  یهام
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۳ 

 سککککاله 1۸ تا 1۲ ینایناب آموزاندانش یاجتماع یسککککازگار و یاجتماع
ند تا. پرداخت مٔه که داد نشکککککان جین نا هت و تحرک بر  موجب یابیج

 شیآزما گروه یاجتماع یسازگار و مثبت یاجتماع یهامهارت شیافزا
 کنترل گروه آموزاندانش با سهیمقا در اندکرده افتیدر را برنامه نیا که

 در یریچشککمگ طوربه یابیجهت و حرکت یهامهارت و اسککت شککده
 (. ۸) است افتهی بهبود کنترل گروه با سهیدرمقا شیآزما گروه

لب  مطرح را بلوغ آموزش حوزٔه در یازسککککنجین که ییهاپژوهش اغ
شته اذعان اندنموده  جودو ازین جامع یابرنامه به طهیح نیا در که انددا
 نایب وجوانانن یبرا بلکه انینایناب یبرا تنها نه یابرنامه تاکنون امّا دارد،

 حوزه نیا یهاپژوهش در دقت با نیهمچن. اسککککت نشککککده انجام زین
 یبهداشت یرفتارها تنها یآموزش یهابرنامه نیا در که شودیم مشخص

ست شده داده قرار مدنظر بلوغ به نگرش زین یموارد در و  ترایتأث و ا
 با و شکککدهذکر مطالب بنابر. اسکککت نشکککده یابیارز خودپنداره بر هاآن

که که توج کارانیز اثرات و بلوغ دوران کتیاهم ب  مناسب، آموزش عدم ب
کر جامع و یکاف کران، روان و جکسم ب  هب که نایناب دختران خصوصاً دخت

 محککککککککسکککوب جامعه اقشکککار نیرتریپذبیآسککک از یینایب فقدان علت
 آموزش برنامٔه یاثربخش یبررس پژوهش، نیا انجام از هدف شکوند،یم

 نایناب دختر آموزاندانش خودپندارٔه بر بلوغ یجانیه و یشناخت ،یجسم
 .بود

 یبررس روش 2
 همراه آزمونپس -آزمونشیپ با یشیآزمامهین طرح نوع از پژوهش نیا

 یهاهیپا دختر آموزاندانش یتمام را یآمار جامعٔه. بود کنترل گروه با
 مدارس در1۳۹۶-۹۷ یلیتحصکک سککال در که ییابتدا شککشککم تا سککوم،

 و نرجس مدارس) لیتحصککک به مشکککغول تهران شکککهر دخترانٔه ینایناب
 بود عبارت پژوهش نمونٔه. دادند لیتشککک بودند،( میعبدالعظ حضککرت

 بانتخا یتصککادف ؤهیشککبه که مذکور یهاهیپا آموزاندانش از نفر ۳۰ از
 شدند گمارده یتصادف صورتبه کنترل و شیآزما یهاگروه در و شده

 (. کنترل گروه در نفر 1۵ و شیآزما گروه در نفر 1۵)
تدا که اسکککککت ذکر به الزم نهتیرضکککککا فرم اب ها گا  افراد اریاخت در آ

 پژوهش، اهداف از اعم الزم موارد تمام و گرفت قرار کنندهشککککرکت
شا عدم ،یرازدار  داده کنندهشرکت افراد به رهیغ و افراد اطالعات یاف
 هر در نداشککککت لیتما یفرد چنانچه که دیگرد اعالم نیهمچن. شککککد
 زین حیتوض نیا. دهد انصراف مطالعه در شرکت ادامٔه از تواندیم زمان
 کنندهشکککرکت افراد اریاخت در جینتا پژوهش، اتمام از بعد که شکککد داده
 گروه یبرا آموزش جلسککات پژوهش اتمام از بعد و گرفت خواهد قرار

 . شد خواهد یزیربرنامه گانیرا صورتبه زین کنترل

 : از عبارتند حاضر پژوهش یابزارها
ندارٔه اسیمق  سککککنجش جهت اسیمق نیا(: CSCS( 1کودکان خودپ
 جهت در و است شده یزیرطرح نوجوانان و کودکان خودپندارٔه زانیم

ساس نگرش صه خودش به فرد اح  اسیمق نیا سؤاالت. شودیم خال
 یخودسککککنج بُعککد در و یمنف جهککت در هم و مثبککت جهککت در هم

 یخودسنج دهندٔهنشان اسیمق نیا در باال نمرٔه. است شده یگذارنمره
 ۶ آزمون نیا. اسککت یمنف یخودسککنج دهندٔهنشککان نییپا نمرٔه و مثبت
 تیوضککککع ،(هیگو 1۷) رفتار: شککککامل که ردیگیم بر در را اسیمقخرده

 یکیزیف یژگیو و ظاهر ،(هیگو 1۷) یذهن و یشناخت تیوضع و مدرسه
 و یشکککککاد ،(هیککگو 11) تیککمحبوب ،(1۴) اضککککطراب ،(هیککگو 11)

ضا ستند( هیگو 1۰) یمندتیر ستان در آزمون نیا ییایپا بیضر. ه  ا
 یاسکککد و اسکککت شکککده گزارش ۰٫۹۴ تا ۰٫۸۸ نیب یرضکککو خراسکککان

 (. 1۹) است کرده گزارش را ۰٫۹۲ بیضر( 1۳۷۴)
 طبق اول مرحلٔه در: گرفت صورت مرحله دو در پژوهش نیا یاجرا
 یآموزش برنامٔه الزم، یامداخله یهاطهیح و موجود یپژوهش اتیادب

 از آن ییروا و دهیگرد نیتدو بلوغ یجانیه و یشناخت ،یجسمان لیمسا
 کودکان آموزش و یشناسروان) حوزه متخصصان از تن پنج قیطر

 شانیا از که یاگونهبه شد؛ دهیسنج( سنجش و یریگاندازه و ییاستثنا
 1۰ تا 1 نیب یانمره برنامه، به مطالعه از پس که دیگرد درخواست

 سنجش یبرا بود باالتر و پنج نمرات نیانگیم که نیا به توجه با و بدهند
 صورتبه که نمونه افراد از نفر پنج یرو لوتیپا صورتبه برنامه، اعتبار
 راتییتغ به توجه با د؛یگرد اجرا بودند شده انتخاب ساده یریگنمونه

 طوربه کنترل و شیآزما گروه دو در افراد یمابق خودپنداره، بر ریچشمگ
 برنامٔه. دیگرد اجرا شیآزما گروه بر برنامه و شده گمارده یتصادف
 مدرسٔه محل در( هفته در دوبار) یاقهیدق ۹۰ جلسٔه 1۰ یط یآموزش

 در واقع نرجس مدرسٔه و یر شهر در واقع میعبدالعظ حضرت انینایناب
 از یسؤاالت جلسه هر انیپا در و دیگرد شیآزما گروه، بر پاسدران
 مرحلٔه به ورود و مرحله اتمام مالک که شد دهیپرس کنندگانشرکت

 و اعتبار و شده اعمال یجبران یهاآموزش لزوم صورت در. بود یبعد
 با مرتبط یامداخله گونهچیه کنترل گروه. شدیم یبررس آن یاثربخش
 در. ننمودند افتیدر یجانیه و یشناخت ،یجسمان لیمسا آموزش

 و شیآزما یهاگروه یرو بر ،یآموزش جلسات انیپا از بعد ت،ینها
 یبرا گروه دو از آمدهدستبه یهاداده و شده اجرا آزمونپس کنترل،

 که است ذکر به الزم. دندیگرد سهیمقا برنامه نیا یاثربخش زانیم نییتع
 کتاب در( 1۹۶۲) تابا لدایه یشنهادیپ مدل اساس بر برنامه نیا نیتدو

(.۲۰) بود عمل و هینظر یدرس یزیربرنامه

 
 ای از ساختار و محتوای جلسات برنامٔه آموزشی مسایل جسمانی، شناختی و هیجانی بلوغ. خالصه1جدول 

 جلسات محتوا

مشارکت  ٔهارات و نحککوکککار، انتظکک ٔهتوضیحات تکمیلی در ارتبککاط بککا پژوهش، منطککق و شککیو ئٔهمدگویی به اعضا، اراآخوش
 آزمونو اجرای پیش اعضای گروه

 اول

                                                      
1 Piers-Harris children self-concept scale 
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۴ 

 جسمانی: مراقبت از خود )پوست، مو، ناخن و لثه و خواب( 
 «تشکخیص موقعیت کلی»له  اول مهکارت حکل مسک ٔهمرحلمعرفی گیری. شناختی: اهمیت حل مس له و تصمیم

چکه  سکه هر ک مند است. این مهم نیستهیجانی : برنامٔه آموزش خودپنداره و توضیح این که هر فرد به یکسری مسائل عالقه
 آموزنددر ضمن می کند.ی را دوست دارد و بتواند آن را بیان زبداند چه چی سرا دوسکت دارد، بلککه مهکم آن است که هرک یزیچ

 ( هو غیر ح، تفریبق خود را بیان کنند )میوه، کتاالیتوانند و به تعداد زیاد عکه در هر مورد تا جایی که می

 دوم

 جسمانی: آشنایی با بلوغ جسمی و جنسی
 . اول یعنی تشخیص موقعیت کلی قویت مرحلٔهشناختی: ت

و پاسخی که  دهیمدر مکوقعیتی فرضی قرار می فرد را ،لفکهؤرای آموزش این مشد. ب در این جلسه قاطعیت آموزش دادههیجانی: 
ه متعلق به چیزی را کد ککه اگر کسی به زور وشمیآموزش داده  د. برای مثالوشآموزش داده میاست قاطعیکت  ٔهدهنکدنشان

ها یگران و رد آند. همچنین نحؤه تقاضا و قبول درخواست رفتار قاطعانه از خود نشان دهکد ،، چگونکه بکا جرأتاوست بخواهد
 تمرین شد. 

 سوم

یار تند و از مصرف غذاهای بسیار داغ، بسها برای مثال مراقبت از حس چشایی: جسمانی: مراقبت از خود )مراقبت از حس
 (. شایی شونداعث تخریب پرزهای چتوانند بمیاین عوامل چون  ،دننپرادویه و همچنین ترکیبات خیلی ترش و اسیدی پرهیز ک

 یان کند(. رو ارائه دهد و زوایای مختلف مس له را بشناختی: تعریف دقیق مس له )نوجوان تعریف دقیقی از مس لٔه پیش
گاهی هیجانی )شناخت هیجان  ها(. آمدن آنوجودهای خود و دالیل بیرونی بههیجانی: آموزش خودآ

 چهارم

 های قاعدگیآن در زمانجسمانی: تغذیه و اهمیت 
 ( مغزی )بارش ی مختلفهاحلفهرستی از راه تهیٔهشناختی: 

گاهی هیجانی )شناخت حاالت بیرونی هیجانات خود با دست کشیدن به صورت خود و توجه به فرم  هیجانی: آموزش خودآ
 ها و ابروها و تن صدای خود(. لب

 پنجم

 و جلوگیری از بارداری و بیماریها و خودمراقبتی جسمانی: آشنایی با بیماری
 حلشده و انتخاب بهترین راههای مطرححلرزیابی راهشناختی: ا

ا بیان رها خواسته خواهد شد تا احساس صاحب صدا هیجانی: تشخیص هیجانات دیگران با توجه به تن صدا و لحن. از آن
 کنند. 

 ششم

 جسمانی: ورزش و اهمیت آن
 شدهحل انتخابراه گیری و اجرایصمیمشناختی: ت

ها خواسته از آن سها قرار داده شد و سپهیجانی: توانایی همدردی با دیگران آموزش داده شد. چند موقعیت فرضی در اختیار آن
ترتیب از عواطف فرد شد که خود را به جای فردی بگذارند که اتفاق برای او افتاده است و احساس خود را بیان کنند و بدین

 های مختلف آگاه شوند و با او همدردی کنند. موقعیتمقابل در 

 هفتم

 جسمانی: چاقی و مدیریت وزن
 شدهحل انتخابگیری و اجرای راهصمیمشناختی: ت

توانند بکه می های بسیاری برای شاد شدن وجود دارد و آنهاراههیجانی: آموزش شادی و شاد بودن. در این جلسه آموختند که 
ر ضمن سعی شد تا آنان کنند. دب را برای شادی خود یا حتی دیگران انتخا هاکه در آن قرار دارند، یکی از آن راهای موقعیتی ضاقت

 . به سمت شاد زیستن تشویق و ترغیب شوند

 هشتم

 ها )الکل، تنباکو و ...( و تأکید بر اهمیت تفریحجسمانی: جلوگیری از آسیب
 و تغییر در مواقع لزومشناختی: گرفتن بازخورد از تصمیمات خود 

به  س، سپهد نام بردها ناخوشایند بوهایی را که برای آندر طکی ایکن جلسکه موقعیتهیجانی: تحمل فشار روانی آموزش داده شد. 
 . تی خکود بکاهنکدتوانند از شدت ناراحهکای ناخوشکایند قرار گرفتند، چگونه میکه اگر در این موقعیکت شدها آموزش داده آن

 نهم

 دهم آزمونکنندگان. اجرای پسپاسخگویی به سؤاالت شرکت
 

 هاافتهی ۳
های آمار توصیفی، تحلیل کواریانس در این پژوهش از شاخص

در سطح  SPSS-22افزار ها با استفاده از نرماستفاده گردید و داده

                                                      
1. Kolmogorov-Smirnov test 

و تحلیل شد. قبل از آزمون تحلیل کواریانس، تجزیه  ۰٫۰۵معناداری 
، آزمون 1اسمیرنوف -ها، آزمون کولموگروففرضجهت رعایت پیش
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۵ 

به عمل آمد. بر اساس نتایج  ۲و آزمون همگونی شیب رگرسیون 1لوین
آزمون پس-۰٫۸۸۳آزمون اسمیرنوف )پیش -آزمون کولموگروف

توزیع نمرات یک از متغیرها معنادار نبود، ( که برای هیچ۰٫۹۷۶
آزمون نرمال بود. بر اساس نتایج آزمون لوین آزمون و پسپیش

های ( و عدم معناداری آن برای متغیرها، شرط برابری واریانس۰٫۶۲۳)
گروهی و همچنین بر اساس نتایج آزمون همگونی شیب رگرسیون بین

 -کولموگروف آزمون شرط همگنی رگرسیون برقرار بود. نتایج
 بنابراین، توزیع نبود، معنادار متغیرها از یکهیچ برای اسمیرنوف

 و لوین آزمون نتایج اساسبر. بود نرمال آزمونپس و آزمونپیش نمرات
 گروهیبین یهاواریانس برابری متغیرها، شرط برای آن معناداری عدم

 همگنی شرط رگرسیون شیب همگونی آزمون نتایج اساسبر همچنین و
 . بود برقرار رگرسیون

پژوهش  میانگین، انحراف استاندارد( متغیرهای) توصیفی هایداده
 است. شده ارائه ۲جدول  در و تحلیل کواریانس

رل به همراه آزمون به تفکیک دو گروه آزمایش و کنتآزمون و پسهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در مراحل پیش. ویژگی۲جدول 
 تحلیل کواریانسنتایج 

نمرات  نیانگیم ، در گروه آزمایشدهدنشان می ۲طور که جدول  همان
 و مدرسه تیوضعرفتار، های آن یعنی مقیاسو خرده خودپنداره

ی و شاد تیمحبوب، یکیزیف یژگیو و ، ظاهریذهن و یشناخت تیوضع
 درمقایسه باآزمون پیش مرحلٔهمقیاس اضطراب در به جز خرده

برای بررسی معناداری دهد. را نشان می یریآزمون تفاوت چشمگپس
تفاوت مذکور از آزمون آنالیز کواریانس استفاده شد. نتایج آن در جدول 

آزمون شود که پس از حذف اثر پیشنشان داده شده است. مالحظه می
توانسته است بر  بلوغ یجانیه و ی، شناختیجسمان برنامٔه آموزش

های آن یعنی رفتار و مؤلفه خودپنداره بر( P=۰٫۰۰۲ل )خودپندارٔه ک
(۰٫۰۰۲=P وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و ذهنی ،)
(۰٫۰۰1>P( ظاهر و ویژگی فیزیکی ،)۰٫۰۰۳=P محبوبیت و شادی ،)
(۰٫۰۰1>P )تأثیر معناداری بگذارد. نایناب دختر آموزاندانش 

 بحث 4

                                                      
1. Levene’s test 

 نییتع و نیتدو یبررسککک هدف با پژوهش نیا شکککد، انیب که طور همان
 خودپندارٔه بر بلوغ یجانیه و یشناخت ،یجسم آموزش برنامٔه یاثربخش

تا، نیا در. گرفت صککککورت نایناب دختر آموزاندانش تهی راسکککک  یهااف
 طوربه ش،یآزما گروه خودپندارٔه نمرٔه نیانگیم که داد نشککککان پژوهش
 دهندٔهنشککان امر نیا. افتی شیافزا مداخله، از بعد مرحلٔه در یمعنادار

 بر بلوغ یجانیه و یشککککناخت ،یجسککککم آموزش برنامٔه که اسککککت نیا
 تیوضکککع و مدرسکککه تیوضکککع رفتار، یعنی آن یهامؤلفه و خودپنداره
 یشکککککاد و تیککمحبوب ،یکیزیف یژگیو و ظککاهر ،یذهن و یشککککنککاخت

 . است بوده رگذاریتأث نایناب دختر آموزاندانش
 یگرید مشککابه یهاپژوهش جینتا با یضککمن طور به پژوهش نیا جینتا

بد و یخادم ،(۲۳) یخیشکککک و یشکککککاهمراد ،یفتح همچون  ،یعا
 جامعٔه در یخیشکک و یشککاهمراد ،یفتح راسککتا، نیا در. همسککوسککت

 دندیرس جهینت نیا به شوش شهرستان ینایناب پسر آموزاندانش یآمار
 و روان سککککالمت بر جلسککککه 1۰ یط یزندگ یهامهارت آموزش که

2. regression slope homogeneity test 

 متغیر
 آزمون نتیجه آزمونپس آزمونپیش

 میانگین هاگروه
 انحراف
 استاندارد

 میانگین
 انحراف
 استاندارد

 مقدار
F 

 P مقدار

 ( کل) خودپنداره
 1۲٫۸۵ ۵۷٫۰۰ 1۰٫۷۰ ۵۰٫۶۷ شیآزما

۸٫۵۵ ۰٫۰۰۲ 
 1۰٫۳۰ ۵1٫1۲ 1۰٫۲1 ۵1٫۳۳ کنترل

 رفتار
 ۲٫۷۴ 1۲٫۰۶ ۲٫۶۰ 1۰٫۵۶ شیآزما

۸٫۵۵ ۰٫۰۰۲ 
 ۲٫۰۰ ۹٫۰۸ ۲٫11 ۹٫۲۲ کنترل

 و شناختی وضعیت و مدرسه وضعیت
 ذهنی

 ۳٫۶۰ 1۳٫۲۵ ۳٫۲۵ 1۲٫11 شیآزما
۲۰٫۵۳ ۰٫۰۰1> 

 ۳٫1۴ 11٫۶۵ ۳٫1۰ 11٫۵۴ کنترل

 فیزیکی ویژگی و ظاهر
 ۲٫1۴ ۹٫۲۵ ۲٫۴۲ ۸٫11 شیآزما

۸٫۵۲ ۰٫۰۰۳ 
 ۲٫1۵ ۸٫۶۰ ۲٫11 ۸٫۵۷ کنترل

 اضطراب
 ۲٫۴۸ ۶٫۲1 ۲٫۰۰ ۶٫11 شیآزما

۰٫۸۷ ۰٫۰۹1 
 ۲٫۳۲ ۶٫۵۴ ۲٫۵۰ ۶٫۷۹ کنترل

 محبوبیت
 ۲٫۶۳ ۸٫1۹ ۲٫۴۳ ۷٫۲۲ شیآزما

۲۵٫۹۳ ۰٫۰۰1> 
 ۲٫1۷ ۷٫1۲ ۲٫۵۴ ۷٫۶۶ کنترل

 شادی
 1٫۷۸ ۷٫۸1 1٫1۶ ۶٫۵۶ شیآزما

۶٫1۸ ۰٫۰۰۳ 
 1٫۲1 ۶٫۲۸ 1٫۰۹ ۶٫۶۵ کنترل
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۶ 

سر آموزاندانش یاجتماع-یفرد یسازگار ستان ینایناب پ  شوش شهر
 دختران یآمار جامعٔه در زین یعابد و یخادم(. 1۸) دارد یمثبت ریتأث
 تیفیک بریمبتن یدرمان روان که دادند نشکککان اصکککفهان شکککهر ینایناب

سٔه ۸ یط) یزندگ  ینایناب دختران یعموم سالمت بر( یاقهیدق ۹۰ جل
 تیفیک یبررسک به همکاران و کیکو(. 1۹) اسکت مؤثر اصکفهان شکهر
 یینایب بیآسکککک با افراد یتوانبخشکککک از بعد سککککالمت با مرتبط یزندگ

شان که پرداختند ش خدمات ارائٔه با شد داده ن  یزندگ تیفیک ،یتوانبخ
 زانیمبه روزانه یهاتیفعال و جانیه ابعاد در یینایب بیآسکککک با افراد

 آموزش کککه داد نشکککککان یچروسکککککیو(. 1۵) ابککدیککیم بهبود یادیککز
 آموزاندانش در خودپنداره شیافزا و جادیا موجب یزندگ یهامهارت

 بر بلوغ نیسککککن یهاآموزش ریتأث به مالون ن،یهمچن(. 1۷) شککککودیم
ندارٔه خت آموزاندانش خودپ  آموزش که دیرسکککک جهینت نیا به و پردا

 شیافزا در بلوغ نیسن در خشم کنترل و یابیدوست ،یفرد نیب روابط
ندارٔه نادار ریتأث آموزاندانش خودپ مال علل(. 1۶) دارد مع  یبرا یاحت

 یریکارگبه و اکتسککککاب که باشککککد نیا اسککککت ممکن خودپنداره بهبود
 و یجانیه ،یجسکمان مسکائل مانند بلوغ نیسکن در مختلف یهامهارت
 ساخته آن اساس بر که نایناب افراد یسازگار یبرا است ییمبنا یشناخت

 یخوببه که یینایب بیآسکککک با نوجوانان یکل نییتب کی بنابر. شککککودیم
 یرفتارها یاجتماع نظر از و کنندیم کسککب را بلوغ نیسککن یهامهارت
ند،یم نشکککککان خود از را یترتیباکفا ند ده باط یبرقرار قادر  را ارت

 و دییتأ و رندیپذیم شککتریب را هاآن گرانید. کنند فیتعر یمثبت ؤهیشککبه
 قرار گران،ید یگککذارارزش و دییککتککأ مورد و کننککدیم یگککذارارزش

 از کککه گرانید و خود بککه مثبککت نگرش نیا جککه،ینت در. رنککدیگیم
 یعموم سککککالمت یدارا و مثبت خودپندارٔه با افراد یهامشککککخصککککه

سب ست، منا  آن شیافزا و نایناب فرد مثبت یهاطرحواره بهبود باعث ا
 یخانوادگ و یاجتماع ،یلیتحصکککک از اعم یزندگ مختلف یهانهیزم در
 . شودیم
 اسککت ییهاتیمحدود یدارا هاپژوهش ریسککا همانند زین پژوهش نیا

 افراد که آنجا از. شود توجه هاآن به جینتا میتعم در دینمایم جابیا که
 پسککککران به را جینتا میتعم تیقابل بودند، دختر یهمگ شککککدهمطالعه
هدیم کاهش نٔه نیهمچن و د  آموزاندانش به مربوط پژوهش نیا نمو

تا میتعم که بود نایناب  کاهش اختالالت، ریسکککککا با کودکان به را جین
 که شککککودیم شککککنهادیپ یآت مشککککابه یهاپژوهش در ن،یبنابرا دهد؛یم

 در اختالالت گرید و( هم با سهیمقا در پسر و دختر کودکان) تیجنس
 طیشککککرا پژوهش، نیا در نیهمچن. گردد یبررسکککک آموزاندانش انیم

تا یداریپا آزمون منظوربه یریگیپ مرحلٔه  لذا،. نداشکککککت وجود جین
 .شود انجام زین یریگیپ مرحلٔه یآت یهاپژوهش در شودیم شنهادیپ
 

 گیرینتیجه ۵
های این پژوهش که برنامٔه آموزش مسائل جسمانی، با توجه به یافته

آموزان دختر دانشتواند تأثیر مثبتی بر خودپندارٔه شناختی و هیجانی می
آموزان شناسانی که با دانشنابینا داشته باشد، به اولیا، مربیان و روان

شود با توجه کنند، پیشنهاد مینوجوان نابینا مخصوصاً دختران کار می
های سنین بلوغ از جمله مسائل جسمانی، ها از مهارتبه سطح رشد آن

شود، آموزان نابینا میششناختی و هیجانی که سبب بهبود خودپندارٔه دان
توان های مربوط به بهبود خودپنداره؛ میبهره گیرند، زیرا با توجه به یافته

لحاظ کاررفته در پژوهش حاضر روشی سودمند و بهگفت روش به
 های آموزشی است.اقتصادی مقرون به صرفه برای مداخله

 تشکر و قدردانی 6
 یمعلمان و تیریمد ژهیوبه مدرسه محترم نیمس ول ها،یآزمودن یتمام از

 نیا انجام در را ما که یزانیعز همٔه و داشتند شرکت پژوهش نیا در که
 اعالم سندگانینو نیهمچن. میدار را تشکر کمال کردند، یاری مطالعه

.ستین منافع تضاد یدارا حاضر مقالٔه که کنندیم
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