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 چکیده 

. روش یی صورت گرفتشنوا یبهمساالن در نوجوانان با و بدون آس یرشوضوح تصور از خود و پذ یسهمقا به منظورپژوهش این 

پژوهش حاضر کلیه نوجوانان معلول عضو انجمن معلولین شهر مقایسه )مورد شاهدی( بود. جامعه آماری -حاضر علّی پژوهش

بودند که  1398اردبیل )تحت نظارت اداره بهزیستی( و نوجوانان عادی مدارس دوره متوسطه دوره دوم شهر ادربیل در سال 

نفر بدون  40وایی، نفر با آسیب شن 40نفر از به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه ) 80نمونه آماری به تعداد 

استفاده  همساالن و پذیرش (BSCT)بك خود از تصور مشکل شنوایی( جایگزین شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامة

( انجام شد که برای این منظور از نرم افزار MANOVAشد. تجزیه و تحلیل اطالعات با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره )

 یبدر نوجوانان با و بدون آسوضوح تصور از خود و پذیرش همساالن  بیننتایج نشان داد  ته شد.بهره گرف SPSS20آماری 

تصور از یی نمرات پایینی در وضوح شنوا یبآسدارای نوجوانان (. به طوری که >p 01/0داری وجود دارد )معنی یی تفاوتشنوا

پیشنهاد می گردد مشاوران و روانشناسان مدارس در  با توجه به نتیجه به دست آمدهکسب کردند. همساالن  یرشخود و پذ

 خصوص اهمیت دوستی با افراد دارای آسیب توجه بیشتر مبذول دارند. 

 وضوح تصور از خود، همساالن یرشپذ، ییشنوا یبآسواژگان كليدي: 

 

 



 مقدمه 

د غیر طبیعی یا کاهش یافته ی آسیب شنوایی به عملکرترین نقص های حسی در انسان است. از شایع 1آسیب شنوایی نقص و
2شنوایی افراد در اثر ضایعات شنوایی اشاره دارد )بتین ی آسیب شنوایی، براساس درجه (. به عبارتی دیگر2009کورت وهوئن،  

شود. ناشنوایی، یعنی ضعف شنوایی در حدی که کودک، چه دهد و نوع آسیب تعریف میآسیب، سنی که آسیب در آن روی می
ه بدون آن، نتواند اطالعات زبانی را از طریق شنیدن پردازش کند. کم شنوایی، عبارت است از نوعی ضعف شنوایی که باسمعك و چ

 (. 2013، 3ممکن است دایمی یا متناوب باشد، اما در موفقیت تحصیلی کودک تأثیری ندارد )انجمن روانپزشکی آمریکا

هان سوم و همچنین ماهیت کم شنوایی که به صورت معلولیتی به دلیل کمبود منابع اطالعات سالمتی، در کشورهای ج
باشد، به دست آوردن آمار و ارقام صحیح تعداد افراد مبتال به کم شنوایی، دشوار است. معموال تشخیص نقص شنوایی پنهان می

ی خدمات با تأخیر ز ارائه دهندهبه دالیلی از جمله فقدان نمود ظاهری، نا آشنا بودن خانواده با عالیم اولیه وعدم اطالع از مراک
ماهگی و زمان تشخیص در حدود  7ای در ایران، میانگین سن تردید به کم شنوایی در حدود صورت می گیرد. بر اساس مطالعه

گردد که از آسیب شنوایی، در کودکان منجر به پیامدهای مختلفی میباشد که با معیارهای جهانی فاصله دارد. ماهگی می 9
های شنوایی همچون کشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درک گفتارو مشکالتی در رشد مشکل در کسب مهارتجمله، 

های این آسیب، شرایط چالش برانگیزی است که با استرس. (2002، 4)پیسوالباشد طبیعی زبان و مشکالت متعدد گفتاری می
ی جدیدی م طول زندگی ادامه دارد و در هر مقطع که کودک وارد مرحلهها همراه است، این استرس در تمافراوان برای خانواده

5یابد )مارشاکهای والدین بار دیگر افزایش میشود، استرساز زندگی می  ،2007. ) 
افراد دارای معلولیت به سبب ناتوانی های که در خصوص کارکردهای جسمانی دارند، ممکن است عوارضی مانند زود رنجی، 

تواند بر روند دوستی آنان تأثیر گذارد. به ویژه اهمیت این دوستی در دوره نوجوانی یره داشته باشند که این عوامل میناراحتی و غ
مطالعات نشان دادند که افراد در دوران نوجوانی، در مقایسه با مراحل بعدی زندگی بسیار باالست. به طوری که در این راستا 

6)استیجن باشدبیشتر فشار همساالن بیشتر می 7پذیرش همساالندر واقع  (.2014،   روابط و فردی بین روابط در کلیدی متغیر 

 گروه به درون یابی دوست و ارتباط همکاری، نظیر اجتماعی هایمهارت کسب طریق از و نوجوانان کودکان است. انسانی

8ساندین و دهند )استورت می تشکیل را خود اجتماعی زندگی اساس و یافته راه خود همساالن ترین یکی از قوی (.1995، 
9باشد)الفوتانا و کیلیسنهای رفتاری نوجوانان بخصوص در اوایل نوجوانی پذیرش همساالن و محبوب بودن در گروه میانگیزه  ،
1(. نظریه یکپارچه سازی اجتماعی کولی2010 0 1)برندت و کیف  1 کند. یکپارچه سازی ( به اهمیت پذیرش اشاره می1995، 
ی احساس تعلقی است که بوسیله پذیرش توسط دیگران و مشارکت مساوی در فعالیت های با ارزش بوجود می آید )باود، اجتماع
نقش همساالن در زندگی یك نوجوان جنبه حیاتی دارد. رابطه مثبت با همساالن با کفایت اجتماعی، موفقیت در مدرسه (. 1992

ماعی ضعیف و طرد شدگی از سوی همساالن به سازش نایافتگی های بعدی و سازش یافتگی عمومی همبسته است و کفایت اجت
1اجتماعی در بزرگسالی منجر می شود )روبم، باکوسکی و پارکر-و ناکارآمدی های روانی 2 (. از سوی دیگر درک اجتماعی 1997، 

1افراد از طریق تعامل با همساالن رشد و گسترش می یابد )ماراس 3 1هیبنر (.2005،  4 در تحقیقی پی بردند  (2009)و همکاران  
امنیت در روابط بین  معلولی که مشکالت روا ن شناختی دارند، بیشتر از دیگر دانشجویان معلول در مورد نبود که دانشجویان

( در نتایج بررسی خود گزارش کردند که افراد 1395) یساروخانزارعی و فردی فکر می کنند و بیشتر انتظار خصومت دارند. 

                                                             
1 - Hearing impaired 
2 - Bittem court & Hoehne  
3 - American Psyquiaeric Association 
4 - Pisula 
5 - Marschark 
6 - Steijn 
7 - peer acceptance 
8 - Stuart & Sundeen 
9 - LaFontana& Cillessen 
1 0 - Cooly 
1 1 - Berndt & keef. 
1 2 - Rubm, Bukowski & Parker 
1 3 - Maras 
1 4 - Huebner 



ب شنوایی در مقایسه با افراد عادی میزان تاب آوری کمتری داشتند؛ این عامل می تواند زمینه را برای تداوم دوستی دارای آسی
 به خطر اندازد.

آثار و عالئم و تبعات خاص خود است.  یدارا بوده وانسان  یزندگ یها دوره نیو حساستر نیاز مهمتر یکی ینوجوانبعالوه، 

ت، لذا در اس شیخو تیمجدد هو ینظر  گرفتن تجارب گذشته و قبول تحوالت بلوغ درصدد بازساز دوره نوجوان با درین در ا

1این زمان تصوری که نوجوان از خود دارد، بسیار مهم است)سیید و مکلینا 5 1تصور از خود(. 2015،  6  شتنیهمان ادراک از خو 

 تصور است که فرد از خود دارد. ییهایی و توانا اتیصخصو ها، از مهارت ینینقطه نظر ع كیتصور از خود  گرید است. به عبارت

. مطالعاتی که به بررسی دیگران های خود و نگرش نسبت به کیفیت انگاره رفتار از خود عبارت است از نحوة ادراک فرد از خود،

مت روانی افراد به الاساسی در بهداشت و س نقش پرداخت هاند حاکی از آن است که تصور از خود، سالم تصور از خود در افراد

 ،ییکمرو هایی چون اضطراب، افسردگی، احساس تنهایی، نشانه و به گونه ای که با کاهش سطح تصور از خود عالیم دارد، عهده

)فتحی آشتیانی و مالزمانی، تداوم، اشکاالت جدی به همراه خواهند داشت صورت ظاهر خواهند شد و در رهیدرون گرایی و غ

1ا نتایج مطالعه استیر(. در این راست2008 7 ( نشان داد که نوجوانان دارای مشکل به سبب فشار همساالن ادراک از 2018)

1خود)مرتبط با وضوح تصور از خود( پایینی داشتند. گولسیل و کوروک 8 ( در تحقیقی نشان داد که بین تصویر بدنی در 2018)

افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که هر دو نوجوانان دارای معلولیت جسمانی مادر زادی، معلولیت اکتسابی و 

1گروه دارای معلولیت نمرات پایینی در تصویر بدنی در مقایسه با افراد عادی کسب کردند. بعالوه شاپیلگمن و هاگنی 9 (2019 )

را تصویر بدنی ز خودپنداره و ا یترنییسطح پادر تحقیقی نشان داد افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای معولیت قابل دید، 

 کردند. شگزار

یگر وجود ددر نهایت با توجه به حساست دوران نوجوانی و اهمیت موضع دوستیابی در این دوران از سك سو، و از سوی 

ه اهمیت ، لذا با توجه بمعلولیت مانند آسیب شنوایی می تواند زمینه را برای بروز مشکالت روانشاختی در این نوجوانان فراهم کند

 ییشنوا بیآس با و بدونهمساالن در نوجوانان  یرشوضوح تصور از خود و پذ یسهمقااین موضوع، پژوهش حاضر به مطالعه 

 پرداخت.

 روش 

شاهدی( می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه نوجوانان معلول عضو انجمن  مقایسه )مورد-روش پژوهش حاضر علّی

 1398یل در سال رت اداره بهزیستی( و نوجوانان عادی مدارس دوره متوسطه دوره دوم شهر ادربمعلولین شهر اردبیل )تحت نظا

خاب و در دو گروه نفر از جامعه آماری مذکور بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انت 80بودند. نمونه آماری پژوهش شامل 

عد از کسب بیگزین شدند. به منظور گردآوری داده ها نفر بدون مشکل شنوایی( جا 40نفر با آسیب شنوایی،  40نفری ) 40

ا تکمیل کنند. تمجوزهای الزم اقدام به انتخاب نمونه آماری شد. سپس پرسشناه مه های پژوهشی در اختیار آنان قرار گرفت 

معلولین راهنمایی  الزم به توضیح است که برای برقراری ارتباط با نوجوانان دارای آسیب شنوایی از متخصصان و مربیان انجمن

چندمتغیره  و کمك گرفته شد. در نهایت بعد از توزیع پرسشنامه ها، داده ها گردآوری و از طریق آزمون تحلیل واریانس

(MANOVAو با بهره ) گیری از نرم افزار آماریSPSS  ری اطالعات شامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآو 20نسخه

 موراد ذیل بود:

2توسط بك و استیر 1978 سال در که آزمون این :(20BSCT)بك خود از تصور پرسشنامة الف( 1  شناختی براساس نظریة 

 درجه ای لیکرت از کامالً 5 بندی روش درجه اساس بر مواد از یك هر که است، ماده 25 شده است. این مقیاس دارای تهیه بك

 ( اعتبار پرسشنامه1387؛ نقل از مالزمانی و فتحی آشتیانی، 1988ن )همکارا و بك منفی نمره گذاری می شود. کامالً تا مثبت

                                                             
1 5 - Syed & McLean 
1 6 - Self- Concept  
1 7 - Steer 
1 8 - Gürsel & Koruç  
1 9 - Shpigelman & HaGani 
2 0 - Beck Self-Concept Test 
2 1 - Beck & Steer 

https://rph.khu.ac.ir/browse.php?a_id=3468&sid=1&slc_lang=en&ftxt=0


. کردند گزارش 65/0و  88/0ثبات  ماه ضریب سه و هفته یك از پس ترتیب به مجدد آزمون -آزمون روش از استفاده با را

 نیمه دو روش از استفاده با پرسشنامه این اعتبار نیز ایران در. است شده گزارش 80/0مقیاس  این برای درونی همسانی همچنین

است  شده گزارش 11/71و  40/80نمونه  کل در معیار انحراف و میانگین 68/0و  56/0ترتیب  به کرونباخ آلفای و ضریب کردن

( برای بررسی روایی این آزمون از شتخص کفایت نمونه 1393(. در مطالعه نجات و همکاران)1387)مالزمانی و فتحی آشتیانی، 

 67/0و آزمون معناداری باتلت نیز معنادار به دست آمد. همچنین ضریب الفای کرونباخ برای این مقیاس برابر  82/0رابر برداری ب

 به دست آمد. 

شنامه پذیرش س ساالن ب(پر ساالن پذیرش سنجش برای: هم ساس سنجی گروه آزمون از هم شنهادی روش برا  مری پی

 راستای در و شد تنظیم سنجی گروه درجدول نتایج سؤال، سه به آموزان انشد پاسخگویی از پس. شد استفاده (1952)وی نرث

 کل جمع و بود متغیر 9-0از  فردی هر دوجانبه دوسدددتیهای تعداد. شدددده همتا آموزان دانش انتخابهای بودن، متقابل و جانبه دو

ساس بر انتخابها  دست به برای خود مطالعات از یکی در یو نرث مری. داد تشکیل را فرد هر همساالن پذیرش میزان ضابطه هر ا

صد 66 که کرد مالحظه سنجی گروه آزمون پایایی ضریب آوردن ستین در که اولیه هایانتخاب از در  بود، آمده عمل به آزمون نخ

 ارب دو نتایج میان سددوم انتخابهای درصددد 35 و دوم انتخابهای درصددد 50 چنین هم شددد، تکرار دوم آزمون در نیز بعد هفته سدده

 بازآزمایی روش از آزمون این پایایی ضریب آوردن دست به جهت. گردید ظاهر سنجی گروه لحاظ از درصد 69 همبستگی آزمون

 (.1382یارمحمدیان و همکاران، ) آمد دست به 884/0اول و دوم  آزمون همبستگی ضریب و شد استفاده

 نتایج

( و گروه بدون آسیب شنوایی 17/1و ) 10/16 وه دارای آسیب شنواییهای پژوهش میانگین و )انحراف معیار( سن گرطبق یافته

( بود. همچنین در هر دو گروه بیشترین فراوانی پسر و کمترین فراوانی دختر بودند. از لحاظ تحصیالت نیز در 15/1و ) 24/16

 دوم بودند.هر دو گروه کمترین فراونی دانش آموز پایه اول متوسطه دوره دوم و بیشترین فراوانی پایه 

 در بين گروه هاي مورد مطالعه همساالن یرشتصور از خود و پذ(: ميانگين و انحراف 1جدول )

 انحراف معيار ميانگين گروه متغير

 تصور از خود
 81/5 97/52 با آسیب شنوایی

 20/7 26/73 بدون آسیب شنوایی

 همساالن یرشپذ
18/5 با آسیب شنوایی  29/2  

54/8 بدون آسیب شنوایی  80/2  
 

 در بین دو گروه نوجوانان با و بدون آسیب شنوایی ارائه شده است.همساالن  یرشتصور از خود و پذمیانگین و انحراف  1در جدول 
 (: نتایج آزمون لوین جهت تعيين برابري واریانس ها2جدول )

1درجه آزادي   F متغير 2درجه آزادي    سطح معنی داري 

341/1 تصور از خود  1 78 822/0  

867/0 همساالن پذیرش  1 78 410/0  

 

 ها برابر هستند.دهد که واریانس( نشان می<05/0pها )داری خطای آزمون برابری واریانس( سطح معنی2طبق نتایج جدول )
 

 تئوري ذهن و ادراک خود اجتماعی، (: نتایج آزمون معناداري تحليل واریانس چند متغيره قضاوت3جدول )

 فرضيه  F df ارمقد نام آزمون 
df  
 P خطا

مجذور 

 اتا

 مدل

 985/0 001/0 77 2 341/5012 985/0 اثر پیالیی

341/5012 008/0 المبدا ویلکز  2 77 001/0 985/0 

341/5012 655/129 اثر هتلینگ  2 77 001/0 985/0 



341/5012 655/129 بزرگترین ریشه خطا  2 77 001/0 985/0 

 گروه

 767/0 001/0 77 2 410/134 767/0 اثر پیالیی

 767/0 001/0 77 2 410/134 220/0 المبدا ویلکز

 767/0 001/0 77 2 410/134 534/3 اثر هتلینگ

 767/0 001/0 77 2 410/134 534/3 بزرگترین ریشه خطا
 

س چند متغیره را ها قابلیت اسددتفاده از تحلیل واریاندهد سددطوح معناداری تمام آزمون( نشددان می3همانطور که جدول )

داری های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیدهد که در گروهشمارد. این نتایج نشان میمجاز می

شان می p< ،41/134 F= ،22/0 05/0وجود دارد.) ها با توجه به متغیرهای دهد تفاوت بین گروه= المبدای ویلکز(. مجذور اتا ن

درصد واریانس مربوط به  76است، یعنی  76/0اساس آزمون المبدا ویلکز مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بروابسته در 

 باشد.ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته میاختالف بین گروه

 (: نتایج آزمون تحليل واریانس چند متغيره )مانوا( بر روي متغيرهاي پژوهش4جدول )

منبع 

 تغيير
 مجموع مجذورات متغير وابسته

درجه 

 آزادي
 اتا F P ميانگين مجذورات

 مدل
 958/0 001/0 342/3922 457/42510 1 457/65110 تصور از خود

پذیرش همساالن  308/35428 1 308/35428 862/3074 001/0 937/0 

 گروه
 449/0 001/0 125/69 784/8421 1 784/8421 تصور از خود

پذیرش همساالن  320/6032 1 320/6630 780/38 001/0 275/0 
 

شان می4همانطور که جدول ) ساالن  دهد بین( ن صور از خود و پذیرش هم ضوح ت سو یی شنوا یبدر نوجوانان با و بدون آ

سدارای نوجوانان (. به طوری که >p 01/0داری وجود دارد )معنی تفاوت ضوح شنوا یبآ صور از خود و یی نمرات پایینی در و ت

 یی کسب کردند.شنوا یبنوجوانان بدون آس در مقایسه باهمساالن  شیرپذ

 گیریبحث و نتیجه

ضر با هدف  سهمقاپژوهش حا صور از خود و پذ ی ضوح ت س یرشو ساالن در نوجوانان با و بدون آ صورت گرفت. شنوا یبهم یی 

شان داد که صور از خود  بین نتایج به دست آمده ن ضوح ت سو داری وجود دارد معنی یی تفاوتشنوا بیدر نوجوانان با و بدون آ

(01/0 p< به طوری که .) سدارای نوجوانان ضوح شنوا یبآ صور از خود یی نمرات پایینی در و سه بات نوجوانان بدون  در مقای

و ( 2018) یراسددت، (2018و کوروک ) یلگولسددیی کسددب کردند. نتایج به دسددت آمده با یافته های مطالعات شددنوا یبآسدد

( در تحقیقی نشددان داد که بین تصددویر بدنی در 2018گولسددیل و کوروک )همپوشددانی داشددت.  (2019) یاگنو ه یلگمنشدداپ

سابی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که هر دو  سمانی مادر زادی، معلولیت اکت نوجوانان دارای معلولیت ج

س صویر بدنی در مقای سب کردند. گروه دارای معلولیت نمرات پایینی در ت شاپیلگمن و هاگنی )به با افراد عادی ک ( 2019عالوه 

شان داد افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای معولیت قابل دید،  صویر بدنی از خودپنداره و  یترنییسطح پادر تحقیقی ن را ت

شددار همسدداالن ادراک از ( نشددان داد که نوجوانان دارای مشددکل به سددبب ف2018مطالعه اسددتیر )همچنین  کردند. شگزار

 خود)مرتبط با وضوح تصور از خود( پایینی داشتند.

در تبیین نتیجه به دست آمده می توان بیان نمود که دوره نوجوانی یکی از حساسترین دوران زندگی فرد است که در این 

وجود هر گونه مشکل و عارضه  دوران نوجوانان به سبب شکل گیری هویت خود توجه زیادی به بدن خویش دارند. در این راستا

ضه ای چون  ساس وجود عار سازد. براین ا صور از خود فراهم  ضایت از خود و پایین آمدن ت ای می تواند زمینه را برای عدم ر

 آسیب شنوایی نیز به تبع چنین تاثیر ار می گذارد.

شان داد  سمت دیگر نتایج ن ساالن  یرشپذ بین کهق سهم داری وجود دارد معنی یی تفاوتشنوا یبدر نوجوانان با و بدون آ

(01/0 p< به طوری که .) یبنوجوانان بدون آس در مقایسه باهمساالن  یرشپذیی نمرات پایینی در شنوا یبآسدارای نوجوانان 



یی کسب کردند. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی به صورت مستقم در این خصوص صورت نگرفته است، لذا به مطالعات شنوا

( 1395) یسداروخانزارعی و و  (2009)و همکاران  هیبنراسدتناد می گردد. براین اسداس یافته حاضدر با نتایج بررسدی  مشدابه

صوص  شت. در این خ شانی دا شجویان (2009)و همکاران  هیبنرهمپو شکالت روا ن  در تحقیقی پی بردند که دان معلولی که م

امنیت در روابط بین فردی فکر می کنند و بیشدددتر انتظار  ورد نبودشدددناختی دارند، بیشدددتر از دیگر دانشدددجویان معلول در م

صومت دارند.  سه با 1395) یساروخانزارعی و خ شنوایی در مقای سیب  سی خود گزارش کردند که افراد دارای آ ( در نتایج برر

 طر اندازد.افراد عادی میزان تاب آوری کمتری داشتند؛ این عامل می تواند زمینه را برای تداوم دوستی به خ

ست. نوجوانان در این  شیده نی ستان در دوره نوجوانی بر هیچ کس پو ست که اهمیت دو ضر قابل بیان ا در تبیین یافته حا

دوره توجه زیادی بر دوسددتان و نحوه برخورد آنان با خویش دارند و هر گونه طرد ا پذیرشددی به تبع تأثیر بسددزایی در روحیات 

های ترین انگیزهیکی از قویو  اسددت انسددانی روابط و فردی بین روابط در کلیدی ن متغیرالپذیرش همسدداآنان دارد. چرا که 

(. 2010باشددد)الفوتانا و کیلیسددن، رفتاری نوجوانان بخصددوص در اوایل نوجوانی پذیرش همسدداالن و محبوب بودن در گروه می

زمینه الزم را برای برقراری ارتابط با دیگران فراهم براین اساس زمانی که نوجوانی به سبب مشکلی مانند آسیب شنوایی نتواند 

 کند، ممکن است مورد پذیرش زیاد قرار نگیرد. 

اجتماعی گروه مورد  -همسو با مطالعات دیگر پژوهش حاضر نیز با محدودیت های مانند عدم کنترل وضعیت اقتصادی

ان دارای آسیب شنوایی روبرو بود که تعمیم نتایج برای مطالعه و استفاده از روش نمونه گیری دردسترس و نیز توجه به نوجوان

اجتماعی  -شود در مطالعات آتی وضعیت وضعیت اقتصادیگروه های دیگر را با مشکل روبرو می سازد. براین اساس پیشنهاد می

بر روی گروه این گروه ها کنترل شود. همچنین از روش های نمونه گیری احتمالی بهره گرفته شود. بعالوه چنین پژوهشی 

همچنین با توجه به نتیجه به نوجوانان دارای سایر اسیب ها )اسیب بینایی، معلولیت جسمانی/حرکتی و غیره( صورت گیرد. 

دست آمده پیشنهاد می گردد مشاوران و روانشناسان مدارس در خصوص اهمیت دوستی با افراد دارای آسیب توجه بیشتر 

 ردد در مطالعات آتی فرایند دوستی بین خود افارد دارای آسیب بررسی گردد.مبذول دارند. همچنین پیشنهاد می گ

 منابع

 یتمعلول ینایی،ب یتمعلول یدر افراد دارا یآورو تاب یدلبستگ یهاسبك یسهمقا (.1395) سحر. ی،ساروخانیده و فری، زارع

 .26-20، (1)5. یاجتماع ی. فصلنامه مددکاریو افراد عاد ییشنوا

مجله علوم . تاثیر آموزش به شیوه ایفای نقش بر بهبود تصور از خود نوجوانان(. 1387. )علی ،فتحی آشتیانی و لیع ،مالزمانی

 .66-61(، 1)2، رفتاری

 شده ادراک دلبستگی میان رابطه در خود از تصور نقش (. بررسی1393باقر . ) بناب فاطمه و غباری زاده، شهابی آسیه؛ نجات،

 .99-73(، 4)10شناختی،  روان نشجویان. مطالعاتدا در روانی سالمت با

 پذیرش دوجانبه، های دوستی بین رابطه (. بررسی1382اختر، ایران. ) پورمبارکه مولوی، حسین و یارمحمدیان، محمدحسین،

 عاتاصفهان. مطال شهر راهنمایی سوم سال دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با اجتماعی سازگاری و خودپنداره همساالن،
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Abstract 

The study was conducted to Comparison of Self- Concept Clarity and acceptance of peers in 

adolescents with and without hearing impairment. The method of the present study was causal-

comparison (evidence). The statistical population of the present study was all disabled adolescents 
who were members of Ardabil Disabled People's Association (under the supervision of the Welfare 

Department) and normal adolescents of secondary schools in the second year of Adrbil city in 1398. 

(40 with hearing loss, 40 without hearing problems) were replaced. In order to collect data, a Beck 
Self-Concept Test (BSCT) and peer acceptance were used. Data analysis was performed by 

multivariate analysis of variance (MANOVA) test, for which SPSS20 statistical software was used. 

The results showed that there was a significant difference between the clarity of Self- Concept Clarity 

and acceptance of peers in adolescents with and without hearing impairment (p<0.01). So that 
adolescents with hearing impairment scored low on Self- Concept Clarity and peer acceptance. 

According to the obtained results, it is suggested that school counselors and psychologists pay more 

attention to the importance of friendship with people with injuries. 
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