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Abstract  

Due to their special physical condition, the blinds are not able to perform some 

artistic skills, and training them is very complicated due to visual impairment. On 

the other hand, having such skills to prevent isolation and depression, as well as 

to fill leisure time, increase self-confidence, increase social relationships and 

create employment. It seems necessary. Due to the special conditions of blind 

students in our education, art lessons, especially for this group of people, have 

been neglected and neglected, which has had various reasons, including 

misconceptions about the abilities of the blind, and so on. On the other hand, the 

complexity of art education due to visual limitations has caused those involved in 

the field of art to pay less attention to this issue, although in recent years there 

have been sporadic efforts to direct this course and increase the hours of 

knowledge art. Students are done. However, due to the difficulties of the work and 

the lack of a suitable practical model for the coaches, it could not achieve its goals. 

Based on the available backgrounds, it can be seen that students with visual 

impairment are faced with low levels of self-esteem that should be addressed to 

strengthen this sense in them. After research and studies, we decided to use 

methods and works of art to strengthen the self-esteem of students with visual 

impairments. On the other hand, an important and fundamental question is 

whether the active methods in teaching artistic skills to visually impaired students 

can really help the self-esteem of this type of students? To achieve the desired 

answer and result, the researchers used a different perspective with a new and 
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innovative approach using the method of "study". Due to the necessity of art 

lessons, especially in adolescence, and the use of manipulation and strengthening 

the sense of touch for blind students, we decided to seize the opportunity in 

teaching activities and teach an artistic skill by creating a practical model for 

teaching Instructors can take an effective and important step towards finding talent 

and flourishing their artistic talents in order to improve their self-esteem. By 

teaching the art of knitting to the blind and continuing to acquire sufficient skills, 

we can hope to create job opportunities and income for this vulnerable group. On 

the other hand, the use of knitting art due to the practical and continuous use of 

the concept of right and left, up and down, up and down, and increase the 

orientation skills of students and improve the spatial visualization of blind 

students and strengthen the sense of touch. It is effective. Therefore, considering 

the many advantages of the study method, it was decided to teach manual art 

(knitting two miles) in a study method on students' self-esteem to the visually 

impaired, and the main hypothesis of this study is whether art education Manual 

(knitting) in the form of study is effective in improving the self-esteem of visually 

impaired students.  The method of this research was experimental and quasi-

experimental with pre-test and post-test design. The statistical population of the 

study included all blind and partially sighted female students in Yazd province in 

the academic year 1397-98 who were enrolled in special schools for visually 

impaired students. This population consisted of 69 girls, of which 30 were selected 

by available sampling method and were divided into experimental and control 

groups (15 people in each group). The experimental group was trained in knitting 

under the instruction of the instructor according to the educational package 

contained in the content and lesson plan, and the control group was trained in the 

usual classroom manner. The most important data collection tool was Cooper-

Smith (1967) Self-Esteem Questionnaire, which both groups completed before 

and after training. For data analysis, data were collected from descriptive statistics 

(mean) and after training, and after observing the assumptions, they were analyzed 

by analysis of covariance (one-way). The results of one-way analysis of 

covariance showed that between the mean scores of self-esteem of the two groups. 

Post-test stage, after removing the pre-test effect (adjusted mean), a significant 

difference is observed (p <0.001) and the adjusted mean of post-test self-esteem 

scores in the experimental group is higher than the adjusted mean of post-test self-

esteem scores in The group is a witness.  According to the analysis of the data, the 

test results showed that the scores of the experimental group in the post-test of 

self-esteem significantly increased compared to the control group, so it can be 
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claimed that within the limitations of the experimental design, knitting head 

training It has had an effect on increasing students' self-esteem and this hypothesis 

is confirmed. On the other hand, because this training was implemented using the 

study method, as a factor affecting the quality of the relevant training can help the 

result obtained from the research. Because in the study method, because a team of 

teachers participate with each other, the planning, implementation and control of 

education is more accurate, and the shortcomings of the implementation methods 

are eliminated by the group, and higher quality education is implemented. 

Therefore, this method itself can be one of the factors in obtaining the result of 

this research. However, training skills that contribute to the visual impairment of 

a visually impaired person directly affects his or her quality of life and his or her 

self-esteem, because a sense of independence in performing activities is one of the 

most important motivators for the individual. Visually impaired helps boost self-

esteem. In a general conclusion, it can be claimed that teaching artistic skills using 

the study method can help the self-esteem of visually impaired students. 

According to the obtained results, it is suggested that schools have various art 

education programs in the curriculum of visually impaired students. It is hoped 

that this training will be used by public school students as well. This study, like 

other studies, had limitations in the implementation of the questionnaire, 

especially since the sample of the study was visually impaired students. Also, this 

study was performed on a sample of girls and only in the city of Yazd. Therefore, 

caution should be exercised in generalizing to all students with visual 

impairments. Subsequent researchers can test this research on a wider community 

and with other arts.  

  
Keywords: Handicraft training, Visual impairment, Knitting training, Lesson 

study, Self-esteem  
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آموزان پژوهی  بر عزت نفس دانشاثیر آموزش هنر دستی به شیوه درسواکاوی ت

 آسیب دیده بینایی

  1یکهرازه ید، مج*2یاله الله یح، ذب1ینیاعظم السادات حس

 

 چکیده

س نفپژوهی بر عزتی )بافتنی با دومیل( به شیوه درسیر آموزش هنر دستتأثاین پژوهش با هدف بررسی 

 آزمون پس و آزمون پیش طرح با آزمایشیهشب پژوهش این دیده بینایی اجرا شد. روش آموزان آسیبدانش

دختر  66آموزان دختر نابینا و کم بینای استان یزد به تعداد بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش

زمایش و گواه )هر گیری در دسترس انتخاب گردیدند و در دو گروه آصورت نمونهنفر به 13بودند. از این تعداد 

نفس کوپر اسمیت بود. نتایج تحلیل کواریانس پرسشنامه عزت هاداده( قرار گرفتند. ابزار جمع آوری نفر 11گروه 

نفس دو گروه در مرحله پس آزمون، پس از حذف اثر پیش آزمون ان داد که بین میانگین نمرات عزتیکراهه نش

ین تعدیل شده نمرات پس آزمون ( و میانگ>p 331/3شود )یمه )میانگین تعدیل شده( تفاوت معناداری مشاهد

ر بنفس در گروه گواه است. ین تعدیل شده نمرات پس آزمون عزتنفس در گروه آزمایش، باالتر از میانگعزت

های طرح آزمایشی، آموزش هنر بافتنی یتمحدودتوان ادعا نمود که در چارچوب یمطبق نتایج این پژوهش 

ه نتایج با توجه ب .آموزان دارای آسیب بینایی تأثیر داشته استنفس دانشپژوهی بر افزایش عزتشیوه درس  به

یژه ودیده بینایی، به درس هنر و بهآموزان آسیبنفس دانشگردد جهت افزایش عزتها، پیشنهاد میاین یافته

  دیده بینایی اهمیت بیشتری داده شود.آموزان آسیبهنرهای دستی دانش

  آموزش هنر دستی، آسیب دیده بینایی، آموزش بافتنی، درس پژوهی، عزت نفس  ها:کلید واژه
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 و بیان مسئله  مقدمه

ی هاواکنشآید. به طور معمول های جدی در انسان به شمار میاختالل بینایی یکی از انواع آسیب

ناتوانی مواجه هستند بسیار عاطفی، از دست دادن اعتماد به نفس و استقالل در افرادی که با این 

دمات معلولیت برای اختالل بینایی بیشتر بر ایجاد بنابر این، خ (.Szubielska, 2018) شودمشاهده می

 & Fajrie, Rohidi, Syakir, Syarif) ی مستقل و سازگاری اجتماعی تمرکز دارندهانگرش

Priyatmojo, 2020) .ی کودکان با کمک حس هاآموختهدرصد  83اند که متخصصان بر این عقیده

شود که این افراد تا حدودی در دریافت، به همین علت نابینایی سبب می. شودبینایی حاصل می

تکیه  ی خودنابینایان بیشتر بر روی شنوایی و حس المسه. ارزیابی و پاسخ به اطالعات محدود شوند

عبیر و تفسیر کرده و تصویرسازی ذهنی کنند تشنوند و لمس میکنند، در نتیجه آنچه را که میمی

پیشنهاد کرده  (2020)رغم این که سازمان بهداشت جهانی . علی(Sharifi daramadi, 2002)کنند می

دقیقه فعالیت بدنی شدید تا متوسط داشته باشند، اما  63سال باید روزانه  11تا  1کودکان بین 

سالم  کنند و نسبت به همتایانینمکی را تجربه کودکان آسیب دیده بینایی این مقدار فعالیت فیزی

  (. Qi, Xu & Shao, 2020)های ساکن بیشتری دارند یتفعالخود گرایش به 

های آن در ذهن خود ها و زشتییباییزنابینایان با تکیه بر حواس دیگر خود، تصویری از جهان،  

از طرفی نیز آنها این انگیزه را دارند که تصویر ذهنی و به تبع آن احساس خود درونی را با  .دارند

تواند این تصویرسازی ذهنی را بهبود بخشد تجسم آن به دیگران منتقل کنند. در این راستا، هنر می

ی یلههمترین وستواند مو بهترین راه برای انتقال احساسات فرد باشد. در واقع هنر برای نابینایان می

های هنری کوششی است در جهت آموزش .(Taghi zadeh at el., 2013)ارتباط با خود و دیگران باشد 

حرکتی برای کودکان دارای  -ی شناختی، احساسی و روانیهامهارتی فردی و تقویت هامهارتتوسعه 

اختالل بینایی. تأثیر هنر به تسلط نیمکره به عنوان مرکز تجسم، تخیل و مفهوم سازی است که مغز 

 . (Demarin, 2016)کند یمهای هنری تحریک یتفعالرا به عنوان بافت عصب شناسی از طریق 

خود  های حسیییتواناتوانند گیری از ظرفیت ها و نقش هنر، میافراد دارای آسیب بینایی با بهره

توان از طریق حس المسه، استفاده از شنوایی یمرا به عنوان خودکاوی نشان دهند. روند ایجاد هنر را 

های یتفعالشیء ساخته شود، بررسی کرد. دهد یک یمکننده که اجازه های پشتیبانیییتواناو سایر 

های هنری در فرآیند سنجش حرکتی و توانند تجارب ادراکی را از طریق فعالیتیمزیبایی شناختی 

 ,Fajrie, Rohidi. Syakir, Syarif, & Priyatmojo) دهای صحیح به درک مورد نظر فراهم آورنپاسخ
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هنگام انتخاب مضامین در خلق هنر، باید انواع ویژگی مواد و ابزار مورد استفاده برای تولید (. 2020

فنی و  گیریبرای نابینایان در نظر گرفت. جهتهنر را با در نظر گرفتن راحتی، ایمنی و کاربرد آسان 

 Shih) د باشندتوانند آثاری را ایجاد کنند که برای تجربیات و احساسات مثبت مفییمی ساده هاروش

& Chao, 2012) . 
خصوص برای این هنر به درس پرورش، و آموزش در نابینا آموزاندانش خاص شرایط به توجه با

 لطغ باورهای جمله از مختلفی دالیل امر این که گرفته قرار وجهیتکم و لطفیکم مورد گروه از افراد

 به توجه با هنر آموزش پیچیدگی دیگر طرف از. داشته است... و نابینایان هایتوانمندی درباره

 ره بپردازند، مقوله این به کمتر هنر حوزه اندرکاران دست که است شده باعث بینایی هایمحدودیت

 ساعات کردن پربارتر و درس این به دهیجهت برای ایپراکنده های تالش اخیر هایسال در چند

 بمناس عملی الگوی نبودن و کار هایسختی دلیل به ولی. است گرفته انجام آموزاندانش هنر درس

  .برسد خود اهداف به نتوانسته مربیان برای

انگر آن بوده که این هایی که در مطالعه دانش آموزان دارای آسیب بینایی انجام شده بیپژوهش

 ,Rabinson, 2002: Jones & Maloney) نفس را دارندآموزان دارای سطح پایینی از عزتنوع از دانش

2019: Szubielska, Niestorowicz & Marker, 2019: Fajrie, Rohidi, Syakir, Syarif & 

Priyatmojo, 2020 .)ترین نی اجتماعی نوجوانان نابینا عمدهدر بررسی ناسازگاری روا (2002) 1کف

ایین، پ علل بسیاری از مشکالت رفتاری به خصوص مشکالت اجتماعی نوجوانان نابینا را عزت نفس

(. Kazemi, 2016کند. )های اجتماعی ضعیف در این قشر عنوان میخود پنداره منفی و مهارت

خودپنداشت  همچنین، نتایج پژوهشی در داخل کشور نشان داد که در متغیرهای اضطراب اجتماعی،

ی که طورهیی تفاوت معناداری وجود دارد. بآموزان با و بدون آسیب دیده بیناو تصویر بدن بین دانش

تری ن منفیدتر و تصویر بافراد با آسیب بینایی در معرض اضطراب اجتماعی باالتر، خودپنداشت پایین

های با نظر به پیشینه (.Arjmandnia at el., 2017) نسبت به همتایان بدون آسیب بینایی هستند

پایینی از عزت نفس توان استنباط نمود که دانش آموزان دارای آسیب بینایی با سطح موجود می

 ها و تحقیقاتررسیمواجهه هستند که باید برای تقویت این حس در آنها به فکر چاره بود. بعد از ب

انجام شده برآن شدیم که با استفاده از روش ها و آثار هنری در تقویت عزت نفس دانش آموزان دارای 

آموزان دارای آسیب ثار هنری در دانشحاصل از ایجاد آنتایج آسیب بینایی آنها اقدام کنیم. چرا که 
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ی حرکتی ظریف را تقویت کرده و افزایش هامهارتبینایی، با توانایی لمسی آنان، اثرات لذت بخش و 

هایی را برای یادگیری دانش و سطح بعدی تحصیالت شود. به تبع آن روشاعتماد به نفس را سبب می

از طرفی یک سوال مهم و اساسی  (.Szubielska, Niestorowicz & Marker, 2019)کنند ایجاد می

های هنری به دانش آموزان آسیب دیده های فعال در آموزش مهارتاین است که آیا به راستی، روش

تواند به عزت نفس این نوع از دانش آموزان کمک کند؟ پژوهشگران برای رسیدن به پاسخ بینایی، می

« درس پژوهی»یکری تازه و بدیع با بهره جستن از روش و نتیجه مطلوب، از منظری دیگر و با رو

 استفاده کردند. 

های ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران پژوهی الگوی عملی بازبینیِ مداوم مدلدرس

 پیشنهاد محور معلم پژوهش فرایند طریق از معلمان ایحرفه بالندگی برایاین الگو  آموزشی است.

 .(Emamipour & Khakbaz, 2019) است گرفته قرار توجه مورد ایران پرورش و آموزش در و است شده

 و الگوهای ذهنی مداوم بازبینی برای عملی الگویی و آموزش شیوه اصالحپژوهی روشی برای درس

 Farajpour & Pourshafei, 2018: Mohammadi)است  آموزشی کارگزاران عمل مشارکتی بازاندیشی

& Hassani, 2019.) گیری و ی سنتی یاددهی یادهاروشپژوهی تغییر یکی از اهداف مهم درس

 Bahrami) استبندی آنها موزان در موضوعات مختلف و اولویتآشناسایی مشکالت درسی دانش

Hedji & Morsali, 2012.) بهبود و تغییر ایجاد در به معلمان محوری نقش دادن با پژوهی درس 

 و نظام آموزش برای بهبود اساسی راهکارهای از یکی و کندمی توجهی کمک قابل کیفیت تدریس

 (. Ahmadi Haji et al., 2020)شود می معلمان قلمداد ای حرفه توسعۀ و پرورش

 و ورزیدست از استفاده و نوجوانی دوره در خصوص به هنر درس اهمیت به توجه با بنابراین

 رد نابینا آموزاندانش خدمتگزاران از گروهی عنوان بهما  نابینا، آموزاندانش برای المسه حس تقویت

 یک آموزش به و شمرده غنیمت را فرصت پژوهی، درس فعالیت در شدیم برآن مختلف هایحیطه

 هم درو م مؤثر گامی بتوانیم مربیان به تدریس برای عملی الگویی ایجاد با و بپردازیم هنری مهارت

ن بپردازیم. از ای هنری در راستای بهبود عزت نفس آنان استعدادهای شکوفایی و استعداد یابی جهت

پژوهی، تصمیم گرفته شد آموزش هنر دستی به آسیب دیدگان رو، با توجه به مزایای بسیار روش درس

 بینایی از طریق درس پژوهی اجرا گردد. 

 ناسیروانش اساتید نظرات از استفاده در گام اول پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه موضوع، با

 ابکت عمومی مدارس هنر کارشناسان و مجرب مربیان و استثنایی کودکان روانشناسی و یادگیری
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 ایهنره به کتاب این در که این به توجه با. گرفت قرار بررسی مورد متوسطه اول دوره هنر و فرهنگ

... و یباف تی بافی،قالی جمله از متفاوت درسی موضوعات شروع برای نیز ما بود، شده پرداخته دستی

دادیم. از میان هنرهای دستی آموزش داده شده در  قرار کار اولویت در را بافندگی و کردیم ارزیابی را

ی هنری، موضوعات متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت، هنر بافتنی هارشتهکتاب و سایر 

با دو میل، به عنوان هنری قابل دسترس، ارزان، دارای بازار فروش، جذاب و دارای زمینه برای بروز 

خالقیت انتخاب شد. از طرفی نیز به ویژه در مورد دانش آموز آسیب دیده بینایی، بافتنی هنری دلپذیر 

 ، زیرا بدون نیاز به بینایی امکان اجرا دارد. است

بافندگی هنری است که از قدیم مورد توجه جامعه به خصوص بانوان بوده است. دختران نابینا نیز 

با انجام بافتنی مورد تحسین و تشویق افراد مختلف بخصوص اطرافیان  هاآناز این امر مستثنی نیستند. 

ک شان کممر به خودباوری آنها و در پی آن به افزایش اعتماد به نفسگیرند و این ایمو دوستان قرار 

یعتًا مورد انزوا قرار طبیابد و یمشایانی خواهد کرد. از طرف دیگر روابط اجتماعی آنها افزایش 

 دلیل هب بافتنی یابد. همچنینیمشود کاهش یمکه دامن گیر افراد نابینا در بزرگسالی  انشگرفتن

 یابیجهت هایمهارت..  و رو، و زیر پایین، و باال چپ، و راست مفاهیم از مداوم و یکاربرد استفاده

 سح تقویت در و بخشیده بهبود را نابینا آموزاندانش فضایی تجسم و دهدمی افزایش را آموزاندانش

نتایج تحقیقات بیانگر این مهم است که داشتن تحرک و جهت یابی مناسب، از  .است مؤثر المسه

 Behشود )جمله مهمترین عوامل در استقالل و مشارکت اجتماعی افراد دارای آسیب بینایی تلقی می

pajooh, Taherian & Shekarro, 2018)  

 آموزان نابینا دربه دانش هزینه و کارآمدمناسب، کمهنر بافتنی یک مهارت عملی از نگاه دیگر  

 افیک مهارت به دستیابی در آنها استمرار و نابینایان به بافتنی هنر آموزش قالب درس هنر است. با

 نای به دستیابی جهت. بود امیدوار این قشر برای درآمدزایی و شغلی هایفرصت ایجاد به توانمی

سطح  خصوص در را فرهنگ جامعه ودر وهله اول بایستی دیدگاه  که است ضروری شایسته، هدف

 پر انهخالق هایفعالیت نوع این از گیریبهره با را آنان فراغت اوقات و داد نابینایان ارتقا هایتوانمندی

 . کرد

دیده بینایی در راستای تقویت آموزان آسیبهایی برای دانشطراحی و بکارگیری چنین برنامه

بدیل این قشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر های بیگیری از ظرفیتنفس آنان و بهرهعزت

ها کم و بیش آموزان توسط مربیان در برخی از آموزشگاهچند که آموزش هنرهای دستی به این دانش
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یر و طلبد با تغیبخش برای آنان گردد که میشود اما نتوانسته منجر به نتیجه رضایتآموزش داده می

ید مانند استفاده از فرآیند درس پژوهی در آموزش هنر دستی گامی موثر بکاربستن راهبردهای جد

دیده بینایی برداشت. این پژوهش در زمینه آموزش نابینایان آموزان آسیبنفس دانشدر تقویت عزت

های بیشتر شود. از این رو پژوهش حاضر ساز پژوهشتواند زمینهبرای اولین بار اجرا شده است و می

ژوهی پ درس قالب در( بافتنی) دستی هنر اهدافی به دنبال این فرضیه است که آیا آموزشبا چنین 

 است.  مؤثر بینایی دیدهآسیب آموزاندانش نفسعزت بهبود در

 روش شناسی پژوهش 

روش این پژوهش، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری 

 1161-68بینای دختر استان یزد در سال تحصیلی وزان نابینا و کمپژوهش شامل تمامی دانش آم

 66 بود که در مدارس ویژه دانش آموزان آسیب دیده بینایی ثبت نام کرده بودند. این جمعیت شامل

صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید و در دو گروه نفر به  13نفر دختر بودند که تعداد 

 قرار گرفتند.  نفر( 11گروه یش و گواه )هر آزما

گروه آزمایش در قالب درس پژوهی طبق بسته آموزشی موجود در محتوا و طرح درس تحت نظر 

مربی، تحت آموزش سر انداختن بافتنی قرار گرفتند و گروه گواه به شیوه معمول کالسی آموزش 

بود  (1967)1کوپر اسمیتدیدند. مهمترین ابزار جمع آوری داده ها استفاده از پرسشنامه عزت نفس 

 که هر دو گروه، پیش از آموزش و بعد از آموزش، این پرسشنامه را تکمیل کردند. 

 (SEI) اسمیت کوپر نفس عزت یپرسشنامه رایج، هایمقیاس از یکی نفس، عزت ارزیابی منظور به

 اجتماعی، قلمروهای در خود به فرد نسبت بازخورد سنجش منظور به نفس عزت است. مقیاس

این  است. شده افزوده آن نیز به دروغ مقیاس یک و شده فراهم شخصی و آموزشگاهی خانوادگی،

کند. در مجموع، پرسشنامه عزت نفس های فرد را توصیف میواکنش یا عقاید پرسشنامه احساسات،

 ادگیخانو عمومی، اجتماعی، نفس عزت زیر مقیاس اصلی )مقیاس 1گویه و  18کوپر اسمیت دارای 

 خیر و بلی هایگزینه قالب در آن هایپاسخ که باشدمی دروغ سنج یک زیر مقیاس و تحصیلی( و

ارها ب آن هنجار و گرفته قرار استفاده مورد ایرانی جامعه در متعدد دفعات در نیز این پرسشنامه. است

 . است گرفته قرار تایید متخصصان مورد

                                                      
1. Coopersmith, S  
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 زیر از یک هر مواد. دهد پاسخ به سواالت« خیر»یا « بلی»انتخاب  با باید آزمودنی پرسشنامه این در

ماده و  8ماده، مقیاس خانوادگی  8ماده، مقیاس اجتماعی  26عبارتند از: مقیاس عمومی  هامقیاس

نمره کلی، ها و همچنین ماده، نمرات زیر مقیاس 8وغ سنجش ماده و مقیاس در 8مقیاس آموزشگاهی 

 سازد. ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند فراهم میامکان مشخص کردن زمینه

 ها، بهسوال از برخی در که معنا این به است؛ یک و صفر صورت به آزمون این شیوه نمره گزاری

 طور به ها نیزسوال از دیگر برخی و شودمی داده نمره صفر« خیر»یک نمره و به پاسخ « بلی»پاسخ 

کلید تصحیح تست پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت به شرح جدول  .شوندمی گذاری نمره معکوس

 زیر است. 

کلید تصحیح تست پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت -1جدول   

 مالحظات سوال کلید شماره سواالت

6-11-23-21-11-11-18-11  سواالت مربوط به دروغ سنج* 

2-1-1-13-11-11-18-16-21-21-21-28-26-13-

12-16-11-11-11  

 پاسخ به و نمره یک «بلی» پاسخ به سواالت این در

گیرد می تعلق نمره صفر «خیر» . 

1-1-1-8-6-12-11-16-11-22-21-26-11-11-

11-11-18-16-13-12-11-11-16-16-13-11-12-

11-11-16-18  

 هر به و نمره یک «خیر» پاسخ هر به سواالت این در

گیرد می تعلق نمره صفر «بلی» پاسخ  

 

 1سوال مرتبط با این بخش، بیش از  8* در سواالت مربوط به دروغ سنج، هر آزمودنی که از هر 

 نمره بیاورد نشان دهنده اعتبار پایین آزمون است.  

در پایان، با توجه به امتیاز آزمودنی از اجرای پرسشنامه، محدوده نمره عزت نفس ضعیف عبارت 

نیز حاکی از عزت نفس متوسط بوده و نمره بیش  11تا  21و کمتر از آن. نمره بین  26است از نمره 

 نیز حکایت از عزت نفسی قوی دارد.  11از 

اعتبار  از آزمون این که است آن بیانگر ایران از خارجو  ایران در هاگونه که ذکر شد بررسیهمان

 63/3تا  86/3( نیز ضریب همسانی درونی 2336ادموند و سون ) .است برخوردار قبولی قابل روایی و

اند. همچنین، پایایی مقیاس عزت نفس در تحقیق ن عزت نفس کوپر اسمیت گزارش کردهرا برای آزمو

مقیاس عزت نفس در پژوهش سیادت  اعتبار و همچنین ضرایب 81/3( 2020)بیرنگ و علیوندی وفا 

اند. گزارش کرده 62/3و  63/3به ترتیب  پسران و دختران برای آزماییباز روش با (2015) و جدیدی

  به دست آمد.  82/3اما در این پژوهش، پایایی مقیاس، 
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 یافته های پژوهش

 و جمع آوری شده هاآموزش، داده از و بعد( میانگین) توصیفی آمار از دادها تحلیل و تجزیه برای

  .گرفت قرار( راهه یک) کواریانس تحلیل طریق از تحلیل و تجزیه مورد هافرض پیش رعایت از بعد

 توصیفی آمار جدول -2جدول 

 پس آزمون پیش آزمون گروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین شاخص

 61/6 16/12 61/6 1/11 کنترل

 1/1 11/11 11/1 11/11 آزمایش

 

 های تحلیل کواریانس یک راههپیش فرض

  کلموگروف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات در پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس -آزمون اسمیرنوف -1جدول 

 سطح معناداری آماره  متغیر 

  66/3  86/3 پیش آزمون

  12/3 11/3 پس آزمون 

 

توان باشد، می 31/3اسمیرنوف بیشتر از  -چنانچه سطح معناداری در آزمون کلموگروفمعموالً 

آزمون در متغیر عزت این نمرات پیش آزمون و پسنان باالیی نرمال فرض کرد. بنابرها را با اطمیداده

 .اندشدهنفس به صورت نرمال توزیع 

ها از آزمون لوین استفاده شده است. نتایج این آزمون به یانسواربرای بررسی مفروضه همگنی 

 صورت زیر است. 

 نفس مقیاس عزت آزمون پس و آزمون پیش برای هاواریانس همگنی بررسی -1جدول 

درجه آزادی اول  آماره لوین  متغیر 

 )صورت(

درجه آزادی دوم 

 )مخرج( 

 سطح معناداری 

 2/3 28 1 1/1 پیش آزمون

  11/3 28 1 6/2 پس آزمون

ها از تجانس توان گفت واریانس گروهباشد. می 31/3چنانچه سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از 

  شود.یمآزمون تأیید آزمون و پسها در پیشیانسواربرخوردار است. بنابراین فرض همگنی 
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ی دیگری از جمله همگنی شیب رگرسیون نیز باید مورد توجه قرار هافرضدر تحلیل کواریانس، پیش 

گیرد. فرض همگنی شیب رگرسیون در واقع میزان تعامل متغیر همگام با متغیر مستقل را مورد 

  دهد.یمبررسی قرار 

 نفس عزت مستقل و همگام متغیر برای رگرسیون شیب همگنی فرض بررسی -1جدول 

مجموع مجذورات  منبع

 نوع سه

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fضریب  

 معناداری

 و نفس عزت آزمون پیش

 بافتنی سرانداختن آموزش

11/666 2 11/181 11/21 333/3 

 

به دست آمده برای متغیر پیش آزمون عزت نفس و آموزش سر انداختن بافتنی نشان  Fمقدار 

دهد که در این مورد شیب رگرسیون دو متغیر تفاوت معناداری با هم ندارند و بنابراین فرض یم

 گیرد.یمهمگنی شیب رگرسیون مورد تأیید قرار 

، اندشدهی الزم و ضروری برای انجام آزمون تحلیل کواریانس رعایت هافرضبنابراین همه پیش 

 پژوهش دارند.  سؤالبه منظور بررسی قابلیت اجرای این آزمون را  هادادهدر نتیجه 

 تحلیل کواریانس یک راهه

 آزمون پس مرحله در گروه دو نفس عزت کواریانس تحلیل -6جدول 

 

 

 آزمایش و گواه گروه در نفس عزت آزمون پس نمره نشده تعدیل و شده تعدیل میانگین -1جدول 

 فاصله اطمینان خطای استاندارد میانگین عزت نفس گروه

مجموع  منبع تغییر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

ضریب 

F 

سطح 

 معناداری

توان  مربع اتا

 آزمون

 66/3 11/3 333/3 11/22 16/126 1 16/126 پیش ازمون

 1 61/3 333/3 12/11 81/828 1 81/828 پس آزمون )گروه(

     21/16 21 6/118 خطا

      13 12188 کل
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 سطح باالتر سطح پایین تر

 82/11 36/26 11/1 11/11 تعدیل شده گواه

  68/1 16/12 تعدیل نشده

 1/11 61/16 11/1 11/12 تعدیل شده آزمایش

  16/1 11/11 تعدیل نشده 

 

دهد که بین میانگین نمرات عزت نفس دو گروه در مرحله پس آزمون، یمنشان  6جدول های یافته

(. >p 331/3شود )یمپس از حذف اثر پیش آزمون )میانگین تعدیل شده( تفاوت معناداری مشاهده 

میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون عزت نفس در گروه آزمایش،  1همچنین، بر اساس جدول 

 61/3مرات پس آزمون عزت نفس در گروه گواه است. اندازه اثر آموزش باالتر از میانگین تعدیل شده ن

(، دقت باالی آزمون و >p 331/3و سطح معناداری مطلوب ) 33/1بوده است. توان آماری آزمون 

 دهد.یمکفایت حجم نمونه را نشان 

پس آزمون ها، نتایج آزمون نشان داد که نمرات گروه آزمایش در با توجه به تجزیه و تحلیل داده

ه توان ادعا نمود کیمعزت نفس به طور معناداری نسبت به گروه گواه افزایش یافته است، در نتیجه 

های طرح آزمایشی، آموزش سر انداختن بافتنی بر افزایش عزت نفس یتمحدوددر چارچوب 

 شود.یمآموزان تأثیر داشته است و این فرضیه تأیید دانش

 بحث و نتیجه گیری

ترین قشرهای جامعه هستند که پذیر و حساسدیده بینایی از جمله آسیبآموزان آسیبدانش

های این گروه ویژه همواره توسط توسط مربیان و مسئوالن آموزش هستند. توانایی نیازمند توجه ویژه

ت. سهای بی بدیل آنان نیز شکوفا نشده اها و استعداداطرافیان نادیده گرفته شده و در پی آن ظرفیت

ای به ویژه در زمینه مشکالت عاطفی شود. بررسی نتایج تواند باعث مشکالت عدیدهتوجهی میاین بی

آموزان دارای آسیب بینایی همواره در خطر از دست تحقیقات در این زمینه گویای آن است که دانش

ناتوانی در انجام آوری و انزوا و حتی نفس، ضعف در تابنفس، کمبود عزت دادن حس اعتماد به

 ,Rabinson, 2002: Jones & Maloney, 2019: Szubielskaها هستند )بسیاری از فعالیت

Niestorowicz & Marker, 2019: Fajrie, Rohidi, Syakir, Syarif & Priyatmojo, 2020: 

Kazemi,2016)ار گرفت،نفس این گروه از دانش آموزان قر. در این راستا تمرکز اصلی بر مولفه عزت 

های افراد در زندگی به دهی به بسیاری از فعالیتنفس خود محرکی نیرومند در جهتچرا که عزت
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یر آموزش هنر دستی )بافتنی با دومیل( به تأثهدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رود. شمار می

شان پژوهش نپژوهی بر میزان عزت نفس دانش آموزان آسیب دیده بینایی بود. نتایج این شیوه درس

ی آموزان آسیب دیده بینایداد که آموزش هنر بافتنی به شیوه درس پژوهی بر افزایش عزت نفس دانش

 ,Jones & Maloney, 2019; Szubielskaهای این پژوهش با نتایج تحقیقات ). یافتهتأثیر داشته است

2018; Szubielska, Niestorowicz & Marker, 2019; Fajrie, Rohidi, Syakir, Syarif & 

Priyatmojo, 2020; Kazemi, 2016; Arjmandnia et al., 2017; Konstantinos, 2009; 

Mahmoodi, 2014) مستقیم و غیر بصورت( مستقیم همخوانی دارد. کاظمیKazemi, 2016 در )

تماعی اجتوان کفایت پژوهش خود دریافت که برای یک فرد نابینا با فراهم نمودن شرایط فعالیت می

های مثبت، خود ابزاری بیشتر آن عزت نفس باالتر، انجام رفتار های اجتماعی و به دنبالو کسب مهارت

و کسب توانایی در پذیرش ناتوانی به عنوان بخشی از وجود خود را متصور نمود. محمودی 

(Mahmoodi, 2014در پژوهش خود نشان داد با افزایش رفتارهای مثبت و مهارت ،)جتماعی، های ا

نفس هسته مرکزی ساختارهای روانشناختی یابد. عزتعزت نفس افراد آسیب دیده بینایی افزایش می

 زای بیرونیسازد با وقایع تنشکند و او را قادر میفرد است که وی را در برابر اضطراب محافظت می

د بر تواننمختلفی می کنار بیاید. نتایج ارائه شده در پژوهش حاضر نشان دهندی این است که عوامل

ا ههای اجتماعی و احساس کفایت حاصل از توانایی در انجام فعالیتنفس تاثیر گذار باشند. مهارتعزت

ترین این موارد است. در نتیجه وقتی یک فرد آسیب دیده بینایی دست به انجام فعالیتی از جمله مهم

دهند، احساس ارزشمندی کرده و به دیگران یمی زند که افراد همتای بینایش همان فعالیت را انجام م

ا هدهد که قابلیت انجام کارهای مشابه را دارد. این احساس تاثیر مستقیمی بر عزت نفس آننشان می

 های مشابه نیز خواهد شد.ها و سرآمدی در انجام فعالیتدارد و موجب ترغیب آن

 تشرک استقالل توان در احساسمی را پژوهشی نتیجه کننده اینتبیین عوامل از یکی دیگر

 از ییک هافعالیت انجام در استقالل احساس. دانست اجرا و به ثمر رساندن یک فعالیت در کنندگان

 را دخو نفس عزت میزان تا کندمی کمک بینایی آسیب دارای فرد به که است مهمی هایانگیزاننده

مام بخشی از یک فعالیت واگذار شود، ت دیده بینایی یک فعالیت یاوقتی به فرد آسیب .کند تقویت

 ی پایان انگیزش درونیتالش خود را جهت انجام درست فعالیت به کار خواهد گرفت و رسیدن به نقطه

کند. شاید یکی از ی ادامه کار را ایجاد میهنفس را تقویت کرده و انگیزکند که خود عزتایجاد می

 رنفس پایین تری داشته باشند، محدودیت آنها در حضوعزتن که افراد آسیب دیده بینایی دالیل ای

( Harris & Orth, 2020شان باشد. نتایج پژوهش هاریس و اورث )اجتماعی و تعامل اجتماعی پایین
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تحقیقات طولی نشان نشان داد که تعامل اجتماعی و عزت نفس بر همدیگر تاثیر متقابل دارند. 

نفس روانشناسان عزت. (Cameron & Granger, 2019نفس است )عزت بر ی اثر روابط اجتماعیدهنده

وردی تواند با بازخکنند که میرا به عنوان ارزیابی ما از ارزشمندی خود به عنوان یک شخص توصیف می

نفس عزت(. 2323کنیم دریافت یا شناسایی شود )هاریس و اورث، که از افراد با توانایی دریافت می

 ,Konstantinosدیده بینایی به طور مثبتی به حمایت اجتماعی بستگی دارد )باال در افراد آسیب 

فعالیت بافتنی برای نابینایان عمال قرار گرفتن در اجتماع است و این حمایت اجتماعی توسط  (.2009

 معلم و اجتماع اثر مستقیمی بر عزت نفس فرد دارد.  

. دارند تمرکز اجتماعی سازگاری و مستقل هاینگرش ایجاد بر بیناییآسیب برای معلولیت خدمات

. وندشمی تبدیل واقعی ارتباطات ارائه و دانش گرفتن در مشترک مشکل یک به عملکردی نیازهای

 آنچه اب شی یک درک مفهوم توسط زیرا کرد. منتقل کامل طور به تواننمی را عقاید و احساسات بیان

 طور هب تجسم مفهوم با بینایی اختالل به مبتال افراد تجربه. است شده محدود بینندمی عادی افراد

 رتباطا توانبخشی برنامه با و شخصی هایعادت و آموزش فرایند طریق از بلکه آید،نمی بدست خودکار

 و استقالل این محرک تواندمی هنری هایمهارت آموزش نتیجه در(. Rainey et al., 2017) دارد

 املک نابینای یا بین نزدیک افراد توسط که است راهی تنها کردن لمس توانایی. باشند سازگاری

. باشند اشتهد دسترسی اشیاء از بعضی به توانندمی هم هنوز نابینایی، به نزدیک افراد. شودمی استفاده

-استسی و مربوطه هایمحیط در فردی توسعه نیازهای گرفتن نظر در به منجر آنها زندگی بینیخوش

 ,Oliveira) شودمی اجرا خاص مقیاس یک در زندگی کیفیت مورد در که شودمی آنها عمومی های

Ribeiro, Simoes & Pereira, 2018 .)دیدهآسیب فرد استقالل به که هاییمهارت آموزش این بنابر 

 یانیکمک شا او فسنعزت به و است گذار اثر او زندگی کیفیت در مستقیما کند،می کمک بینایی

ن گردید. ای اجرا پژوهیدرس روش از های برجسته این پژوهش آن بود که با استفادهویژگیاز  .کندمی

ل نتایج حاص در تواندمی ارایه شده، آموزش کیفیت و مثبت بر گذار اثر عامل یک عنوان به روش خود

 مشارکت همدیگر با معلمان از تیم یک چون پژوهی درس روش در. اثرگذار باشد از این پژوهش

 توسط اجرا یموجود در مرحله ایرادات و است تردقیق آموزش کنترل و اجرا ریزی، برنامه کنندمی

-سدر روش استفاده از بنابراین. گرددمی اجرا باالتری کیفیت با آموزش و شودمی رفع اعضای گروه

 رددگلذا، پیشنهاد می .باشد پژوهش این نتیجه آمدن به دست عوامل از یکی عنوان به تواندمی پژوهی

الخصوص آسیب دیده بینایی آموزان دارای اختالالت خاص و علیکه معلمان و مربیانی که با دانش
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پژوهی در آموزش های خود استفاده نمایند. سروکار دارند در مدارس و حتی مراکز خاص از روش درس

( در  Ruhi, Tahmasebzadeh Sheykhlar & parvari, 2021روحی، طهماسب زاده شیخالر و پروری )

پژوهی رابطه معنادار وجود دارد و توجه به پژوهشی دریافتند که بین فرهنگ مدرسه و کیفیت درس

 تواند کیفیت درس پژوهی و حتی خودباوری را تقویت نماید. فرهنگ مدرسه می

فاده از روش های هنری با استتوان ادعا نمود که آموزش مهارتگیری کلی میدر یک نتیجه

 به جنتای به توجه دیده بینایی کمک کند. باآموزان آسیبتواند بر عزت نفس دانشپژوهی میدرس

 برنامه در را هنری های متنوع آموزشبرنامه مدارس شودمی از این پژوهش، پیشنهاد آمده دست

  .باشند داشته بینایی دیدهآسیب آموزاندانش آموزشی

به ویژه های اجرای پرسشنامه بود ها دارای محدودیتبسیاری از پژوهشژوهش نیز همانند این پ

آموزان آسیب دیده بینایی بودند. همچنین این پژوهش بر روی نمونه این که نمونه پژوهش دانش

-آموزان دارای آسیباین در تعمیم به همه دانشر محدوده شهر یزد اجرا شد. بنابردختران و فقط د

 و ترهگسترد جامعه روی بر را پژوهش این توانندمی بعدی نمود. لذا، پژوهشگرانبینایی باید احتیاط 

  دهند.  قرار آزمایش مورد دیگر هنرهای با

 تشکر و سپاسگزاری

شود که در تمامی مشکالت موجود اراده آهنین دارند و این پژوهش به تمامی عزیزانی تقدیم می

 است.سرانگشتانشان چشمان بینایشان برای موفقیت 

 منافع تعارض

 جیخار یا داخلی از اعم ایهیچ نشریه در و قبال . است بوده منافع تعارض هرگونه فاقد حاضر مقاله

 شده است.   پژوهی ارسالتدریس فصلنامه به چاپ و بررسی جهت صرفاً و است نشده چاپ
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