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 2*، آناهیتا خدابخشی کوالیی1سایه سمنانیان

 
 .گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران -5

 ی علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.علوم تربیتی، دانشکدهشناسی و گروه روان -4

 a.khodabakhshid@khatam.ac.ir پست الکترونیک:؛ خانم آناهیتا خدابخشی کوالییخطاب به  مکاتبات

 

 مقالهاطالعات   

 31 شهریور 1 :دریافت  
 31 هرم 44 :دریافت متن نهایی  

     31 آبان 2 پذیرش:  

 31دی  55نشر الکترونیکی:   
  

 واژگان کلیدی:  

 خودپنداره  

 آموزاندانش  

 نابینا  

 هوش معنوی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکیده  

-جانبهتواند بر رشد همهکه هوش معنوی و خودپنداره میآنجایی ازسابقه و اهداف: 

آموزان ی دانشآموزان مؤثر باشد؛ در این پژوهش، هوش معنوی و خودپندارهی دانش

 31 - 32تهران، در سال تحصیلی  ی دوم شهری متوسطهدختر نابینا و بینای دوره

 شده است. مقایسه

شامل ی آماری یی است. جامعهمقایسه -پژوهش حاضر از نوع علّیها:  مواد و روش

 - 32ی دوم است که در سال تحصیلی ی متوسطهدوره ی دختران نابینا و بینایهمه

 15آموزان نابینـا که، تعداد دانشآنجادر شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. از 31

آموزان، برای ی دانشی هدف، همهدلیل حجم پایین این بخشِ جامعهنفر بود؛ به

تعداد متناظر با حجم دختران نابینای که بهصورتبدینمطالعه درنظر گرفته شدند. 

نفر  555آموزان دختر بینا نیز در پژوهش گنجانده شدند. به درحال بررسی؛ دانش

شود. روش انتخاب شده در این پژوهش )بینایان و نابینایان(، افراد نمونه اطالق می

است. برای سنجش  گیری در دسترس بودهصورت نمونهگیری پژوهش حاضر، بهنمونه

(؛ و SI( )5933ی هوش معنویِ علی بدیع و همکاران )نامههوش معنوی، از پرسش

( SCQ( )5315ی راجرز )ی خودپندارهنامهبرای سنجش خودپنداره، از پرسش

و در بخش  توصیفی؛ آمار هایروش ها بابراین، تحلیل دادهاست. عالوهشده استفاده 

این پژوهش تمام موارد اخالقی  ل آنوا انجام شده است.استنباطی، با آزمون تحلی

    مرتبط را رعایت نموده است.

آموزان نابینا و بینا، آمده، بین هوش معنویِ دانشدستبراساس نتایج به ها: یافته

-صورت که هوش معنوی در دانش(. بدینP<0.05تفاوت معناداری وجود داشت )

معناداری، بیشتر از همتایان بینای آنان بود؛ ولی این صورت آموزان دختر نابینا، به

 ی این دو گروه معنادار نبود.ی خودپندارهتفاوت درباره

 به نسبت آموزان نابینادانش نگرش و درک داده کهنتایج پژوهش نشان گیری:  نتیجه

 بینایشان است.   همتایان با طرازهم و دارد قرار باالیی سطح در هایشانتوانایی

 :است صورت این به مقاله استناد
Semnanian S, khodabakhshi koolaee A. The Comparison of the Spiritual Intelligence and Self-Concept of Blinds and Sighted High School Girl 

Students in Tehran J Res Relig Health.2017;3(1): 42- 52

آموزان دختر نابینا و ی هوش معنوی و خودپنداره، در دانشمقایسه

ی دوم شهر تهرانی متوسطهبینای دوره  

mailto:a.khodabakhshid@khatam.ac.ir
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ها است، اما آنان ی تفاوتی کودکان استثنایی، مطالعهمطالعه

در عین تفاوت، از بسیاری جهات در حد میانگین هستند. 

براین، تعیین عادی یا غیرعادی بودن رفتارهای آنان، به افزون

که از شاغالن هنجارهای غیرمکتوب جامعه و نیز انتظارهایی 

در مورد کودکان  .رود، بستگی دارد هر نقش اجتماعی می

سنین مدرسه، انتظار عمده آن است که بتوانند در خواندن، 

یی که کودک در البته، مدرسه. نوشتن و حساب موفق باشند

کند و همچنین انتظارهای مدرسه و خانواده، آن تحصیل می

. (5)کند یابی میی موفقیت تحصیلی را، تعریف و ارزدرجه

میلیون نفر  93طبق نظر سازمان جهانی بهداشت، نزدیک به 

میلیون نفر در دنیا دارای  555نابینا و حدود در سراسر جهان 

درصد  35نقص شدید بینایی هستند. در این بین، بیش از 

افرادی که ازنظر بینایی ناتوانند، در کشورهای در حال توسعه 

. شیوع نابینایی در کشورهای آسیایی (4)کنند زندگی می

درصد، گزارش شده است.  2/2تا  9/5توسـعه، حدود درحال

بینایان اگرچه در کشور ما آمار دقیـقی از تعداد نابینایان و کم

های کلینیکی در مرکزهای درمانی حاکی وجود ندارد، مشاهده

 .(9)از وجود تعداد بسیاری از این افراد است 

های یادگیری خود را ی تجـربهکودکان نابینا مجبورند همه

-دستهای بههیافت. (4آورند )دستباوجود نداشتن بینایی، به

، بیانگر آن است که در نبود (2) 5آمده از پژوهـش طولی وارن

اری و شنیداری، احتمال تأخیر در شناخت دنیای اطالعات دید

هایی از فیزیکی وجود دارد و کودکان نابینا و ناشنوا در بخش

-ازجمله. شان با کودکان عادی تفاوت دارندهای شناختیکنش

توان به هوش معنوی و خودپنداره اشاره ها میی این تفاوت

 (1) 4ها حکایت از آن دارند که، هوش معنوی. پژوهش(9)کرد 

یی هستند که تأثیر بسزایی در دو مقوله (6) 9و خودپنداره

ایی دارند. هوش معنوی آموزان دچار آسیب بینبهزیستی دانش

کارگیری و هایی است که فرد برای بهیی از تواناییمجموعه

یی که گونهها، بهها و باوردهی منابع معنوی چون ارزششکل

به عملکرد خوب روزانه و بهزیسـتی روانی دست یابد، استفاده 

ی هوشیاری، لطف کند. هوش نامبرده، شامل پنج حوزهمی

 .(7)حقیقت است  حق، معنا، برتری و

در مورد هوش وجود دارد، یی که برحسب دانش پایه

شناختی برای تحلیل انواع خاصی از هوش، ظرفیتی زیست

                                                           
1 Warren 
2 Spiritual intelligence  
3 Self-concept  

-. به(3)رود کار مییی بههای ویژهاطالعات است که با روش

ریزی، ی ظرفیت تفکر، برنامهکلی، هوش دربرگیرندهطور

گیری و کردن، تصمیمسئله، تأملخالقیت، سازگاری، حل م

-های هوش معنوی نیز بهها از ویژگی. این(3)یادگیری است 

 .(59و  55)رود شمار می

-معتقدند هوش معنوی فراهم (52) 2زوهار و مارشال

های دیـگر در یی است که هوشی بافت و زمینـهکننده

کنند. این کار با ایجاد معنا و راهنمای چهارچوب آن عمل می

نگرانه دن استدالل خالق و رویکردی کلآوروجودشهودی و به

سازی معنویت و شود. هوش معنوی، فقط یکپارچهمهیا می

ها و عالیق معنوی هوش نیست؛ بلکه بیانگر آمیختگی ویژگی

های شناختی ویژه و فرایندهای فرد، صفات شخصیتی، توانایی

 .  (59)شناختی نیز است عصب

ی فرد را با خودش، دیگران و تواند رابطههوش معنـوی می

؛ (55)تر کند های روزمره عمیقتر، در فعالیتیا با جهان بزرگ

شناختی و به شکلی مستقیم، هوشیارانه و ارادی به رشد روان

او کمک کند. این موضوع مستلزم پذیرش مسئولیت خویش، 

های فردی، تواناییِ بخشیدن و بخشوده گرفتن از اشتباهدرس

های دخیل در بهزیستی افراد است و تعهد به تصمیم شدن

پذیر، هوش معنوی به . با تسهیل این فرایندهای دگرگونی(51)

دهد که با معنا و عمق بیشتری به افراد این امکان را می

های میشرا و . براساس پژوهش(52)زندگی خود ادامه دهند 

، دو متغیّر استرس و رفاه در نوجوانان، با یکدیگر (1) 1واشیست

همبستگی معکوس دارند و همچنین تحت تأثیر هوش 

ی و هوش معنوی هستند؛ دوره 7، هوش هیجانی6شناختی

توان با آموزش، ی بسیار مهمی است که مینوجوانی دوره

ی آن، از میزان هوش معنوی را در این دوره، ارتقا داد و در پ

. همچنین، (52)استرس نوجوانان کاست و بر رفاهشان افزود 

اذعان کردند که هوش معنوی با سالمت  (56)لطفی و سیار 

باید رسد که مینظر میطور بهباط دارد. بنابراین، اینروان ارت

برای کاهش استرس و افزایش سالمت روان نوجوانان، 

سازوکارهایی برای افزایش هوش معنوی آنان، در نظر گرفته 

 شود.

است. ارزیابی « من کیستم»خودپنداره پاسخی به سؤال 

 معتقد است 3. اپشتاین(57)سازد این پاسخ، عزت نفس را می

-یی علمی است که برای تبیین تجربهخودپنداره، مانند نظریه

                                                           
4 Zohar & Marshall 
5 Mishra & Vashist 
6 intelligent quotient (IQ) 
7 Emotional quotient (EQ) 
8 Epstein 

 مقدمه
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ی خودپنداره باید شود. این نظریههای شخصی ساخته می

بخش کمک کند؛ های لذتها را توجیه؛ و به کسب تجربهتجربه

های ناخوشایند شود و عزت نفس را به حداکثر مانع تجربه

شوند که با برساند. وقتی آدمیان با اطالعات جدیدی مواجه 

ی خود را اصالح ی آنان ناهماهنگ است، باید نظریهخودپنداره

. بدون (53)کنند و یا اینکه، آن اطالعات را نادیده بگیرند 

و سازگار، بسیاری از نیازهای اساسی  رفتار اجتماعی مطلوب

نبودن با سبب منطبقبراین، بهشود. افزونانسـان تأمین نمی

شدت طرد های مختلف، جامعه، فرد را بهشرایط و موقعیت

-های اجتماعی وی نیز کاهش میکند و در پی آن، تعاملمی

ویژه در یابد. ازآنجاکه برقراری روابط صمیمانه با دیگران، به

های تأثیرگذار بر ران حساس کودکی و نوجوانی، از عاملدو

ی هر توان گفت خودپندارهی مثبت است، میرشد خودپنداره

طور ی مطلوبی ندارد، بهفردی که روابط اجتماعی گسترده

گیرد. حال اگر این افراد خود دارای نقص مثبت شکل نمی

. نقص بینایی (53)شود باشند، این مشکل دو چندان می

 شود.های فردی و میان فردی میارتباط محدودیت در موجب

شناختی و اجتماعی خاص  پیامدهای روانی، عاطفی،نابینایی 

تواند معلمان را در شناخت این پیامدها می .خود را دارد

 آموزان و هدایت آنان یاریمناسب با این گروه از دانش برخورد

که این برخوردها ادامه داشته باشد، موجب درصورتی کند.

شود، که ه میهای اجتماعی، مانند حل مسئلافزایش مهارت

 (6) 5. هالدر و داتا(45)بخشـد این امر خودپنداره را بهبود می

بینا و نابینا، در های بارزی در نوجوانان معتقدند تفـاوت

خودپنداره، ظاهر فیزیکی، محبوبیت، رضایت و خرسندی 

ی هوش وجود دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه

-آموزان دختر نابینا و بینای دورهمعنوی و خودپنداره در دانش

 ی شهر تهران، انجام شده است.ی دوم متوسطه

 
 

 
 

ی آماری، یی است. جامعهمقایسـه -علّی  پژوهش حاضر از نوع

ی ی متوسطهآموزان دختر نابینای دورهی دانششامل همه

)مجتمع آموزشی نرجس( و  9ی دوم آموزش و پرورش منطقه

آموزان دختر بینای همان پایه و منطقه است که ی دانشهمه

، مشغول به تحصیل بودند. تعداد 31 – 32در سال تحصـیلی 

نفر بود که از طریق جدول کرجسی و  64ان نابینا آموزدانش

نفر برای گروه نمونه، انتخاب شدند. پس از  15مورگان، 

                                                           
1
 Halder & Datta 

آموز بینا دانش 15ی نابینایان، تعداد انتخاب گروه نمونه

انتخاب شدند. آنان با توجه به سن، مقطع تحصیلی و وضعیت 

. اقتصادی، با گروه نابینا همتاسازی گروهی شدند –اجتماعی

صورت بینایی و بریل، چاپ شد و با همکاری ها بهنامهپرسش

 51مدت صورت انفرادی، بهنیروی انسانی، برای تکمیل به

-آموزان قرار گرفت. برای جمعتک دانشدقیقه، در اختیار تک

 های زیر استفاده شد.نامهآوری اطالعات پژوهش، از پرسش

را، که شامل  نامهی هوش معنوی: این پرسشنامه. پرسش5

تدوین  (45)مقیاس است، بدیع و همکاران خرده 2سؤال و  24

 54) عد اعتقادی: تفکر کلی و بُاولمقیاس اند. )خردهکرده

ها دوم: توانایی مقابله و تعامل با مشکلخرده مقیاس ال(، ؤس

سوم: پرداختن به سجایای خرده مقیاس   ال(،ؤس 51)شامل 

 ،چهارم: خودآگاهیخرده مقیاس گویه(،  3)شامل  اخالقی

 نامه،گذاری این پرسشنمره. ( (گویه 7 شامل) و عالقه عشق

، موافق: 1موافق:  از کامالً ،ییگزینه 1بر اساس مقیاس لیکرت 

-دهی مینمره ،5 :مخالف ، کامال4ً، مخالف: 9، تاحدودی: 2

است. پایایی  455تا  24های اکتسابی بین ی نمرهدامنه شود.

بیان شده است.  31/5نامه ازطریق آلفای کرونباخ، پرسش

ی آن ی یاد شده، نمرهنامههمچنین، برای تعیین اعتبار پرسش

ی های مالک، همبسته؛ و مشخص شد رابطهی سؤالبا نمره

و  =11/5r)ها وجود دارد داری بین آنمثبت و معنا

5555/5=(p معنوی،  ی هوشنامهدهد پرسشکه نشان می

 اعتبار الزم را دارد.

راجرز  را، نامهپرسـش این :ی خودپندارهنامه. پرسش4

و  ساخته افراد، پنداریمیزان خویشتن سنجش برای( 5315)

 به نسبت فرد نگرش الف، فرم است. «ب و الف» فرم دو دارای

-می را آلایده خودِ به نسبت فرد نگرش ب، فرم و واقعی؛ خودِ

ارزیابی  را شخصیتی صفت 41 ها،فرم این از یک هر. سنجد

 از هریک یدرباره که نگرشـی به توجه با آزمودنی .کندمی

 با دارد، خود ینامه دربارهپرسش این در شده مطرح صفات

 هایویژگی مقیاس، هاینمره از یکی در عالمت گذاشتن

« ب» و« الف» فرم دستورالعمل برحسب را خود شخصیتی

 متضاد، هایصفت این از یک هر بین یفاصله. کندمی ارزیابی

های پایایی ضریب. شودمی گذارینمره ییدرجه 7 مقیاسی با

مقیاس خودپنداره، با استفاده از روش آلفای کرونباخ و 

؛ 15/5و  75/5ترتیب مقیاس خودِواقعی، بهتنصیف، برای خرده

؛ 79/5و  73/5ترتیب مقیاس خودِآرمانی، بهو برای خرده

-ی دو خردهآمدهدستعالوه، روایی بهگزارش شده است. به

 23/5و  15/5مقیاس خودِواقعی و خودِآرمانی نیز، به ترتیب 

 هامواد و روش
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های پایایی مقیاس خودپنداره، . ضریب(44)گزارش شده است 

کرونباخ و تنصیف، برای کل مقیاس،  با استفاده از روش آلفای

ترتیب مقیاس خودِواقعی، به؛ برای خرده64/5و  13/5ترتیب به

و  13/5ترتیب مقیاس خودِآرمانی، به/.؛ و برای خرده23/. و 17

، کل 43/5عالوه، روایی مقیاس خودپنداره است. به 15/5

، 43/5مقیاس خودِواقعی و خودِآرمانی ، خرده99/5مقیاس 

ی این مقیاس است محاسبه شده که حاکی از روایی سازه

های آمار تحلیل های پژوهش، با روش. در نهایت، داده(49)

ها، پس از انتخاب نمونه راهه تجزیه و تحلیل شد.واریانس یک

ها جلب شد و به آنان ای شروع مطالعه رضایت آزمودنیبر

 اطمینان داده شد که اطالعات آنان محرمانه خواهد ماند.                       
 

 

 
 

 هایدر این پژوهش، بخش توصیفی شامل توصیف ویژگی

شناختی، جدول توزیع فراوانی، نمودارهای آماری و جمعیت

و پراکندگی است. بخش دوم شامل تجزیه  های مرکزیشاخص

ها، مبتنی بر استنباط آماری است. در این و تحلیل داده

ها، اهداف پژوهش و لزوم پژوهش، با توجه به ماهیت فرضیه

یا ترتیبی( بر بررسی تأثیر یک یا چند متغیّر مستقل اسمی )

، آمدهدستهای بهیی )یا نسبی(، دادهی فاصلهیک متغیّر وابسته

راهه تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک

 شد. 
؛ 4و  5ی های شمارهتوزیع فراوانی درصدی دو گروه، در جدول

گنجانده  9ی شماره جدولی هوش معنوی آنان در و مقایسه

 است:شده
 

 گروهدو  دری تحصیلی پایه درصد و فراوانی. توزیع 1ی جدول شماره

 و بینا ناینابآموزان  دانش
 

 ی تحصیلیپایه
 گروه

 عجم
 بینا نابینا

 ی دهمپایه
 23 94 56 فراوانی

 9/19 62 25 درصد

 ی یازدهمپایه
 41 59 54 فراوانی

 3/47 46 95 درصد

 ی دوازدهمپایه
 57 1 54 فراوانی

 3/53 55 95 درصد

 جمع
 35 15 25 فراوانی

 555 555 555 درصد

 

 

 گروهدو  دری تحصیلی، رشته درصد و فراوانی. توزیع 2جدول 

 و بینا ناینابآموزان  دانش
 

ی تحصیلیپایه  
 گروه

عجم  
 بینا نابینا

 ریاضی و فیزیک
 44 53 9 فراوانی

1/7 درصد  93 42 

 تجربی
 51 55 1 فراوانی

1/54 درصد  45 7/56  

 انسانی
 19 45 94 فراوانی

3/13 24 35 درصد  

 جمع
 35 15 25 فراوانی

 555 555 555 درصد

 

مقیاس هوش  در، مطالعه موردی نمونهی فیتوصی هایژگیو. 3جدول 

 و بینا ناینابآموزان  معنوی دو گروه دانش
 

نمونه گروه معیار انحراف میانگین تعداد   

ابیننا  25 11/525  53/54  

37/594 15 بینا  96/57  

 

دختر بینا،  37/594دختر نابینا و آموز  دانش 11/525میانگین 

دهد میزان هوش معنوی دختران نابینا در حد نشان می

متوسط؛ و هوش معنوی دختران بینا، نزدیک به متوسط است. 

در  96/57آموزان نابینا و در دانش 53/54انحراف استاندارد 

های  دهد میزان پراکندگی دادهآموزان بینا، نشان میدانش

براین، عالوهمیانگین در گروه نابینایان، کمتر از بینایان است. 

انجام شد. نیز تحلیل واریانس های انجام آزمون فرضپیش

های گرفته شده، اسمی بودن باتوجه به تصادفی بودن نمونه

یی بودن متغیّر وابسته، فقط به بررسی متغیّر مستقل و فاصله

، پرداخته شد. 5ی واریانس جوامع با استفاده از آزمون لِونهمسان

؛ و برای 515/4ی اول با توجه به مقدار آماره، لِون برای فرضیه

-به ؛51/5تر بودن مقدار آن از ؛ و بزرگ432/5ی دوم فرضیه

ها نیز برای هر دو فرضیه ی همسانی واریانسدست آمد. فرضیه

 برقرار است.
 

ی ی مستقل، دربارهآزمون تحلیل واریانس دو نمونه . نتایج4جدول 

 هوش معنوی برحسب وضعیت بینایی

 

 هوش  معنوی                            

 

 وضعیت بینایی

 هوش معنوی

 آزمون آماری میانگین

11/525 نابینا  F= 557/1  

543/5Sig= 37/594 بینا  

                                                           
1
 Leven 

 هایافته
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دهد میانگین ، نشان می2ی های مندرج در جدول شماره داده

هوش معنوی، برحسب وضعیت بینایی پاسخگویان، تفاوت 

ی موردنظر، مبنی بر وجود معناداری دارد. بنابراین، فرضیه

آموزان دختر بینا و نابینا  تفاوت معنادار در هوش معنوی دانش

 شود.تأیید می
 

مقیاس  در مطالعه موردی نمونهی فیتوصی هایژگیو. 5جدول 

 و بینا ناینابآموزان  دانش گروهدو  درخودپنداره، 
 

نمونه گروه معیار انحراف میانگین تعداد   

15/55 25 نابینا  551/9  

32/3 15 بینا  376/9  

53/55 21 جمع  655/9  

  

برای بینایان، بدین  376/9برای نابینایان و  551/9انحـراف 

ها، حول محور میانگین، در  معنا است که میزان پراکندگی داده

ی مورد مطالعه دارای دو گروه باال است؛ یعنی نمونههر 

 .تجانس کمی است
 

ی ی مستقل، درباره. نتایج آزمون تحلیل واریانس دو نمونه6جدول 

 خودپنداره، برحسب وضعیت بینایی
 

 خودپنداره                             

 

 وضعیت بینایی

 خودپنداره

 آزمون آماری میانگین

15/55 نابینا  F= 195/5  

  Sig= 263/5 32/3 بینا      
 

، که نتایج 6ی های مندرج در جدول شماره با توجه به داده

توان گفت  دهد، می راهه را نشان میواریانس یک تحلیلآزمون 

میانگین خودپنداره، برحسب وضعیت بینایی پاسخگویان، تفاوت 

، 51/5در سطح معناداری  Fی آمارهو معناداری را نشان نداده 

برآورد شده است؛ بنابراین، میانگین خودپنداره در  195/5

پاسخگویانی که نابینا و یا بینا هستند متفاوت نیست؛ بدین معنا 

آموزان دختر بینا و  که میزان خودپنداره در هر دو گروه دانش

نابینا، دارای یکسانی آماری است؛ و با توجه به معکوس بودن 

ی واقعی در نامه؛ و خودپندارهمیزان خودپنداره در پرسش

توان گفت که در هر دو گروه  ی راجرز، مینامهپرسش

 آموزان دختر بینا و نابینا، میزان خودپنداره پایین است. دانش

 

 

 

ی هوش معنوی و خودپنداره هدف از انجام این پژوهش، مقایسه

دوم ی ی متوسطهآموزان دختـر نابینا و بینای دورهدر دانش

آموزان دختر بین هوش معنوی دانش دهد،ها نشان میبود. یافته

ی دوم، تفاوت معناداری وجود ی متوسطهنابینا و بینای دوره

آموزان دیگر، مشخص شد هوش معنوی دانشعبارتدارد. به

آموزان دختر بینا است. دختر نابینا، باالتر از هوش معنوی دانش

مبنی ، (42)این یافته، با پژوهش خدابخشی کوالیی و همکاران 

ی میانگین معناجویی در افراد بینا باالتر از افراد بر اینکه نمره

هر چه هوش معنوی باالتر باشد، ، ناهمسو است؛ زیرا نابینا است

و  شودتر و شهودی انجام میشکلی آسانفرایند معنـاجویی به

-دلیل نداشتن بینایی، بهتر میآموزان نابینا بههمچنین، دانش

مشی ها و یافتن خطگیریتوانند از شهود خود در انجام تصمیم

ی این راین، نتیجهب. عالوهو معنای زندگی خود بهره ببرند

بر اینکه بین هوش ، مبنی(56)مطالعه، با پژوهش لطفی و سیار 

ی مثبت و معنـادار وجود دارد، نیز معنوی و سالمت روان، رابطه

ی همکاری ناهمسو است؛ زیرا میزان سالمت روان باال، از نحوه

نظر آموزان نابینا نسبت به همتایان بینا، استنباط نشد. بهدانش

آموزان نابینا توانایی هوش معنوی باال داشته رسد دانشیم

های اجتماعی الزم و دلیل نداشتن مهارتباشند؛ اما به

سبب شرایط فیزیکی در قیاس با همتایان کمبودهایی که به

های بیش از اندازه یا دلیل حمایتخود دارند و همچنین به

ن توانایی کمتر از حد ضرورت والدین و اولیای مدرسه، از ای

 کنند.خوبی استفاده  نمیخود، به
آموزان دختر ی دانشبین خودپندارهبر اساس نتایج آماری، 

ی دوم، در دو گروه نابینا و بینا تفاوت معناداری ی متوسطهدوره

تبار و همکاران وجود ندارد و این یافته با نتایج پژوهش ملکی

و همچنین با تحقیق هالدر و داتا  (46)، قمرانی و نوری (41)

همسو است. همچنین،  (47) 5پوزا -و فیشر و سوسا  (6)

ی در پژوهش خود، در جامعه (43) 4گارایگوردوبیل و برنارز

اسپانیایی، به این نتیجه دست یافتند که بین خودپنداره و عزت 

آموزان بینا تفاوت با دانشبینا، آموزان نابینا و کمنفس در دانش

 معناداری وجود ندارد. 
 آموزاندانش یخودپنداره بین تفاوتی توجه به اینکهبا 

 که گرفت نتیجه ضـمنی طوربه توانمی نشد، دیده بینا و نابیـنا

 وپرورشآموزش سازمان هایبرنامه و ها، امکاناتآموزش

 از ناشی خأل توانسته باالیی است و کیفیت دارای استثنایی،

-تفاوت کاهش به و کند جبران را بر خودپنداره معلولیت تأثیر

 بینایشان همتایان و نابینا آموزاندانش یخودپنداره های

ی رفت، نمرهاست که انتظار میبینجامد. این در حالی 

                                                           
1 Fischer & Sousa-Poza 
2 Garaigordobil and Bernarás 

 بحث 
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تر آموزان نابینا از همتایان بینای خود پایینی دانـشخودپنداره

 باشد. 
 

 

 

 

 

 

 پژوهش، این هاییافته که داشت اذعان توانمی در مجموع

 و آموزان نابینافراروی دانش را نویدبخشی هایرهیـافت

 نتایج پرتو در چراکه دهد؛می قرار تربیت و تعلیم متخصصان

 آموزان نابینادانش نگرش و درک که شد مشخص پژوهش این

 با طرازهم و دارد قرار باالیی سطح در هایشانتوانایی به نسبت

 از هاییپژوهش افزایش با است امید بینایشان است. همتایان

 این نابینایان یجامعه کل به یافته این تعمیم امکان دست، این

 شود.  میسر مرزوبوم،

های اولیه در برقراری های این پژوهش، مشکلاز محدودیت

دلیل اینکه در طول آموزان نابینا بود. بهارتباط با گروه دانش

های نامهسال تحصیلی، بسیاری از دانشجویان برای انجام پایان

باالی دلیل تعداد کنند و همچنین بهخود به آنان مراجعه می

ها، رغبت چندانی به همکاری نداشتند؛ نامههای پرسشسؤال

نامه پاسخ پرسش 25نامه، تنها پرسش 15درنتیجه پس از دادن 

آموزان یک ی آماری به دانشداده شد. محدود بودن جامعه

ی دوم(، تحصیلی خاص )متوسطه یجنس )دختر(، یک دوره

-(، تعمیم9ی ی آموزشی )منطقهیک شهر )تهران( و منطقه

 کند. رو میهای پژوهش را با دشواری روبهپذیری یافته

، است شده انجام مقطعی صورتبه مطالعه اینکه جاییازآن

های بهبود و ارتقای هوش دالیل سببی و روش تواندنمی

آموزان دچار آسیب بینایی را ی دانشمعنوی و خودپنداره

شود که ازطریق میکند. به پژوهشگران آتی پیشنهاد  تبیین

های جدید آموزش مربیان و معلمان و آشنا کردن آنان با شیوه

آموزان آموزشی، گام مهمی در جهت آماده کردن این دانش

های بیش که، حمایتبرای زندگی در جامعه بردارند. ازآنجایی

ی والدین نوجوانان دچار آسیب بینایی، به تمامیت از اندازه

شود والدین این افراد، رساند؛ پیشنهاد میروانی آنان آسیب می

رو ی روبهی نیازهای نوجوانان و نحوههایی را در زمینهآموزش

با توجه به  .های فرزندانشان، دریافت کنندشدن با مشکل

ی تحصیلی و جغرافیایی های سنی، جنسی، پایهمحدودیت

شود این تحقیق، روی آموزان مورد مطالعه، توصیه میدانش

های سنی، جنسی، تحصیلی و جغرافیایی دیگر نیز انجام روهگ

 شود.

 
 

 
 

 
 
 

 یارشد رشته  کارشناسی ی نامهپایان از   برگرفته این مقاله، 

التحصیل ی اول(، فارغی خانم سایه سمنانیان )نویسندهمشاوره

روشندل دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران در 

آموزان روشندل عزیز است. از همکاری تمامی دانش 5932سال 

و  های نابینایانو همچنین، معلمان و مدیران محترم مدرسه

آموزشی شهر تهران،  9ی آموزان بینای منطقهدانش

 سپاسگزاریم.
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