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 چکیده

 جامعه. باشد می ای مقایسه-علی حاضر پژوهش روش.  بود بینا و نابینا افراد بین در خودپنداره ی مقایسه حاضر ی مطالعه هدف

 در گیری نمونه روش به افراد این از نفر 60 تعداد. دادند تشکیل 1397 بهار در رشت شهر نابینای افراد ی کلیه  را آماری ی

 در و انتخاب مقایسه گروه عنوان به بینا افراد جامعه از نیز نفر 60 تعداد. دادند تشکیل را پژوهش نمونه و بانتخا دسترس

 آمده دست به های داده ها، پرسشنامه تکمیل از پس که بود راجرز خودپنداره پرسشنامه پژوهش ابزار. کردند شرکت پژوهش

 مقدار به توجه با که  داد نشان پژوهش نتایج. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد واریانس تحلیل از استفاده با  SPSSافزار نرم در

(F= 3/570) افراد و نابینایان در خودپنداره که گفت توانمی است 05/0از کمتر %95 اطمینان سطح اینکه به باتوجه همچنین و 

 .باشد می نابینا راداف افراد از بیشتر بینا افراد بین در مثبت خودپنداره میزان و متفاوت بینا

 بینا افراد ، نابینا افراد ، خوپنداره:کلیدی واژگان
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 مقدمه

 میباشد جهان سطح در سالمتی مشکل یک بینایی معلولیت و است خداوند های نعمت ترین ارزنده و مهمترین جمله از بینایی  

 رنج بینایی معلولیت از دنیا در نفر میلیون284 حدود که است کرده گزارش 2011 سال در بهداشت سازمان(. 2033 کوتز،)

 سازمان گزارش)بودند مطلق نابینای میلیون 39 و شدید تا متوسط بینایی معلولیت دچار میلیون 245 حدود امار این از میبرند،

 بیشتر جربهت با تجربه این و کند می تجربه را جهان خود روش به است مادرزاد نابینای که کودکی(.  2014 جهانی، بهداشت

 و عصبی تاثیرفشارهای تحت زیاد احتمال به و ها تفاوت این تاثیر تحت نابینا کودک شخصیت بنابراین. دارد تفاوت کودکان

 از درصد 12 ها بررسی طبق ما کشور در. دهد می پرورش خود در را ناکامی و امنیت عدم احساس و گیرد می قرار روانشناختی

 می دربر نابینایان را درصد 2 حدود تعداد این از دهند می تشکیل استثنایی اموزان دانش را سمدار اموزان دانش و کودکان

 .(1390 کاتاال، و تامپکینز  ورتز،)گیرند

 یکی  خودپنداره. باشد می خودپنداره باشد، داشته تفاوت  نابینا و بینا افراد بین است ممکن که گذار تاثیر متغیرهای از یکی

 که رفتاری. دارد بسزایی تاثیر او سرنوشت در و کند می ایفا را مهمی نقش انسان روزمره زندگی در که است مهمی موضوعات از

 خود وجود کل از وی که است پنداری و تصور تاثیر تحت مستقیم طور به دهد می نشان خود از مختلف های موقعیت در فرد هر

 برداشت این باشد، داشته منفی تصور جسمی، و ذهنی های توانایی و ریظاه های ویژگی از اعم خود وجود کل از فرد اگر. دارد

 کننده محروم های موقعیت با رویارویی در یا دیگران با تعامل در وی و شود می منعکس رفتارش و اعمال ی مجموعه در منفی

 مورد در فرد هر که است ساساتیواح تصورات عقاید، از ای مجموعه خودپنداره. دهد نشان خود از را الزم سازگاری تواند نمی

 دیگر افراد با ارتباط و اجتماعی تجارب طریق از تدریج به که است اجتماعی رشد مهم های جنبه از یکی و دارد نظر در خود

 خودپنداره دارای که افرادی که رسیدند نتیجه این به( 2006)  استین و کوهن کیمبل،(. 1387 جارویس) آید می دست به جامعه

 و قمرانی( 1387 اکبری و نادری پاشا، از نقل به) برخوردارند باالتری روانشناختی سالمت از هستند باثبات و شده تعریف ،واضح

 رسیدند نتیجه این به  نابینا و بینا اموزان دانش در ان های مؤلفه و خودپنداره ی مقایسه عنوان تحت پژوهشی در( 1384) نوری

 در( 1393) ملکی نیکی. است بوده نابینا آموزان دانش از باالتر بینا آموران دانش در آن ایه مؤلفه و کلی ی خودپنداره که

 رسیدند نتیجه این به تهران شهر نابینای و بینا آموزان دانش سازگاری و خودپنداره بر اندیشی مثبت آموزش اثربخشی بررسی

 ها پژوهش.دارد معنادار و مثبت اثر نابینا و  بینا آموزان دانش سازگاری و خودپنداره بر اندیشی مثبت آموزش کلی طور به که

 به باتوجه. دارد بینایی اسیب دچار آموزان دانش بهزیستی در بسزایی تاثیر که است ای مقوله خودپنداره که است ان از حاکی

 میزان شناسایی است فتهگر انجام مشابه تحقیقات تنها و است نگرفته انجام موضوع این ی درباره فراوانی تحقیقات اینکه

 تواند می آن از حاصل نتایج روش، این بودن اثربخش صورت در. است مسئله این ی درباره مجدد تحقیق نیازمند خودپنداره

 قرار استفاده مورد روانشناسان مشاوران، سوی از تواند می حاصل نتایج همچنین و باشد زمینه این در آتی پژوهشگران راهنمای

 .باشد می بینا و نابینا افراد در خودپنداره مقایسه بررسی پژوهش این از هدف بگیرد

 

 

 روش 

 بهار در رشت شهر نابینایافراد  کلیه  شامل پژوهش این آماری جامعهمی باشد.  ای مقایسه -علی نوع ازحاضر  پژوهش روش

 تمامی . باشد می نفر 3760 گیالن ستانا سطح در نابینایان تعداد گیالن، استان بهزیستی آمار اعالم طبق .باشد می 1397

 بین از نفر 60 تعداد .دادند تشکیل را پژوهش این عادی افراد جامعه نیز 1397 بهار در رشت شهر در ساکن بینای دانش آموزان

ش دان جامعه بین از نیز نفر 60 د تعدا و دسترس در گیرینمونه روش به رشت شهر مدارس استثنایی نابینای دانش آموران

از نظر جنسیت با گروه دانش آموزان نابینا همتا شدند. جمع آوری داده ها به صورت  و شدند انتخاب روش همین به بینا آموزان

انفرادی بوده که پژوهشگر تک تک سواالت را خوانده و افراد نابینا پاسخ داده اند. جهت گردآوری اطالعات این پژوهش از 

 ده شده است:پرسشنامه خودپنداره راجرز استفا



 خویشتن میزان سنجش منظور به راجرز کارل توسط 1957 تا1938 سال در پرسشنامه این  :راجرز پنداره خودپرسشنامه  

 فرد که گونه آن یعنی پایه پنداره خویشتن «الف» فرم است، «ب»و «الف» جداگانه فرم دو شامل که شده تهیه افراد پنداری

 مورد را آرمانی یا آل ایده پنداره خویشتن «ب» فرم سنجد، می را دارد خودش از حاضر حال در که تصوری و بیند می را خودش

. است شده داده قرار( منفی و مثبت) قطبی صفت 25 فرم هر در. باشد دارد آرزو فرد که گونه آن یعنی. دهد می قرار سنجش

گذاری می شود. ضریب های پایایی مقیاس خودپنداره، درجه ای نمره  7ی بین هر یک از این صفت های متضاد، با مقیاسی فاصله

؛ و برای خرده مقیاس خود  0.50و  0.71با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف، برای خرده مقیاس خود واقعی، به ترتیب 

 ؛ گزارش شده است.  0.73و  0.79آرمانی، به ترتیب 

 آزمون برای دوم بخش در و...  و معیار انحراف میانگین، شامل که دباش می توصیفی صورت به ابتدا اطالعات تحلیل و تجزیه

بهره گرفته شده  SPSSافزار آماری  نرم از منظور این برای و است شده فادهاست (ANOVA) واریانس تحلیل آزمون از ها فرضیه

 است.

 نتایج

توصیفی  های یافته شناختی، جمعیت های یافته در سه بخش تنظیم و ارائه شده است که عبارتند ار: پژوهش، نتایج و هایافته 

 . استنباطی های یافته و

 .تحصیالت در بین گروه های مورد مطالعه1جدول 

 افراد بینا افراد نابینا گروه

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 35 21 37 22 اول دبیرستان

 30 18 41 25 دوم دبیرستان

 35 21 22 13 سوم دبیرستان

 100 60 100 60 کل

 

 تحصیلی مقطع در فراوانی بیشترین با نابینا افراد گروه در مطالعه مورد افراد درصد 41 شودمی مشاهده 1 جدول در چنانچه

 تحصیلی مقطع در فراوانی بیشترین با درصد 35 عادی افراد گروه در و دبیرستان سوم درصد 13 با کمترین و دبیرستان دوم

 .هستند دبیرستان دوم درصد 30 با کمترین و دبیرستان سوم و دبیرستان اول

 . میانگین و انحراف معیار سن در گروه های مورد مطالعه2جدول 

 انحراف معیار میانگین گروه

 62/4 55/18 افراد نابینا

 15/5 18/17 افراد بینا

 انحراف با  18/17 عادی افراد گروه در و 62/4 معیار انحراف با 55/18 نابینا افراد گروه سن میانگین 2 جدول نتایج طبق

 .است 15/5 معیار

. میانگین و انحراف معیار خودپنداره در گروه های مورد مطالعه3جدول   

 متغیر گروه میانگین انحراف معیار

72/5  27/8  خودپنداره افراد نابینا 

29/3  70/5  افراد بینا 

 میباشد. (29/3 و) 70/5افراد بینا  و( 72/5 و) 27/8 ابینان افراد خودپندارهمعیار  انحراف و میانگین 3 جدول نتایج طبق

. نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها4جدول   

F سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی 

72/12 1 98 007/0 



 .هستند برابر ها انسواری که دهد می نشان (p>0.05) ها واریانس برابری آزمون خطای داری معنی سطح 4 جدول نتایجطبق 

بینا و نابینا افراد در خودپنداره واریانس تحلیل آزمون نتایج. 5 جدول  

 مجذور اتا سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 972/0 000/0 172/3373 490/4998 1 490/4998 مدل

 055/0 002/0 570/3 290/5 1 290/5 گروه

    482/1 58 220/145 خطا

     60 00/5149 کل

 سطح برای آزمون خطای داری معنی سطح اینکه به توجه با همچنین و F (570/3) مقدار به توجه با و 5 جدول نتایج طبق

 خودپنداره میزان و است متفاوت عادی افراد و نابینایان در خودپنداره که گفت توان می است، 05/0 از کمتر 95/0 اطمینان

 .باشد می  نابینا افراد از بیشتر عادی افراد بین در مثبت

 

 گیری نتیجه و بحث

 در خودپنداره بین که داد نشان پژوهش نتایج. گرفت صورت بینا و نابینا افراد  بین در خودپنداره مقایسه مطالعه با حاضر پژوهش

شهای ایه یافته با و دارد وجود داری معنی تفاوت  بینا و نابینا افراد  بین شین پژوه سو پی شد، می هم  نیکی پژوهش با جمله از با

( 1394) احمدی موللی، دمهری، ،(1384) ونوری قمرانی ،(1390) همکاران و تبار ملکی ،(1394) وبهرام وقار پور ،(1393) ملکی

 از. باشد می خودش کالم یک در و ها توانایی ها، ویژگی خصوصیات، ی درباره فرد کامل و جامع دید پنداره خود. داشت همخوانی

 در توان می پذیرد، می تغییر محیطی عوامل و یادگیری تجربه، کسبببب اثر بر زمان طول در افراد های ویژگی و ها توانایی که آنجا

 زا ای مجموعه پنداره خود. نیسببت ثابت و انعطاف قابل غیر و ناپذیر تغییر امری پنداره خود که کرد اشبباره نکته این به جا همین

ست خود ی درباره فرد عقاید شتر که ا ست توصیف مبنای بر بی ضاوت تا ا شینه به توجه با. ق  به نابینا افراد شده انجام تحقیقات پی

 .باشند می بینا افراد به نسبت کمتری مثبت پنداره خود دارای جامعه برخوردهای و خود در نقص وجود خاطر

 بوده حاضر پژوهش هایمحدودیت از است شده انتخاب دسترس در بصورت و رشت شهر در گیرینمونه که این به توجه با

 پژوهشی شودمی پیشنهاد. دارد محدودیت دیگر مناطق و ها گروه به آمده عمل به نتایج تعمیم در پژوهش این بنابراین، است

 .آید دست به بیشتری اطمینان نتایج کلی تعمیم در تا گیرد صورت بیشتری نمونه تعداد با و دیگر مناطق در راستا همین در

 منابع

(. بررسی تاثیر فعالیت ورزشی بر خودپنداره بدنی آمادگی جسمانی و سالمت روانی 1390پوروقار، محمد جواد و بهرام، محمد ابراهیم ) 

 نابینایان، نوزدهمین مقاله ارائه شده در همایش جامعه بینا شهروند نابینا. 
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Abstract 
The aim of the present study was to compare self-concept among blind and sighted people. The 

research method was causal-comparative and the statistical population of this study consisted of all 

blind people in Rasht in the spring of 1397. A sample of 60 people from the community of sighted 

people and 60 people from the community of blind people were selected and participated in the study. 
The research tool was the Rogers self-concept questionnaire, which was analyzed using variance 

analysis after completing the obtained data. The results showed that according to the value of F=3/570 

and also due to the confidence level of 95% less than 0/05 it can be said that self-concept is different 
in blind and sighted people and the rate of positive self-concept among sighted people is higher than 

blind people. 
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