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A b s t r a c t
Background & Aims: Blindness is one of the disabilities that has a 
major impact on the individual’s ability to function in everyday life 
and has psychological, emotional, cognitive, and social consequences. 
Self-care education in the blind kids can be effective in improving 
children’s mental and social status. Therefore, the aim of this study 
is to investigate the effect of Orem’s self-care education on physical 
self-concept and socio-social isolation. 
Methods: A single-group interventional study with pre- and post-test 
design was conducted on 28 blind children at Samani Blind School in 
Isfahan in 2018. The Orem self-care curriculum was presented in a 6 
sections (each section 60 minutes) in 4 group 7-person with lecture 
and question-and-answer method. Then, self-concept and social iso-
lation of these children were assessed using Pierce-Harris question-
naires Usher was assessed and recorded before and immediately after 
the intervention. Finally, data were analyzed by SPSS software using 
Wilcoxon test and simple linear regression.
Results: The results showed that none of the dimensions of physical 
self-concept and social isolation of children after Orem self-care edu-
cation had a significant change compared to the previous one. None of 
the factors studied such as age, child gender or parental baseline infor-
mation had significant effect on the rate of these children changing of 
physical self-concept and the social isolation.
Conclusion: Although Orem’s self-care education causes changes in 
the mean score of body self-concept and social isolation in blinded 
children but this change is not significant. In addition, it seems that 
by increasing the time for educational intervention, better results can 
be obtained.
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بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی اورم بر خودپنداره بدنی و انزوای اجتماعی کودکان نابینا 
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چکیده: 

زمینه و هدف: نابینایی از جمله معلولیت هایی است که پیامدهای منفی روانی، عاطفی و اجتماعی زیادی 
را به همراه دارد. آموزش خودمراقبتی در نابینایان می تواند در بهبود وضعیت روانی و اجتماعی کودکان 
مثمر ثمر باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی اورم بر خودپنداره  بدنی و انزوای 

اجتماعی کودکان نابینا انجام شد.

روش بررسی: مطالعه ی مداخله ای تک گروهی با طرح قبل و بعد که بر روی 28 نفر از کودکان نابینا 
در مدرسه نابینایان سامانی شهر اصفهان در سال 1397 انجام شد. برنامه آموزشی خودمراقبتی بر اساس 
الگوی اورم در قالب 6 جلسه 60 دقیقه ای به صورت گروهی، در قالب ۴ گروه 7 نفره به روش سخنرانی 
ترتیب  به  این کودکان  اجتماعی  انزوای  بدنی و  ارایه شد سپس سنجش خودپنداره  پاسخ  و پرسش و 
با استفاده از پرسشنامه های پیرز- هریس و آشر قبل و بالفاصله بعد از مداخله ارزیابی و ثبت شد. در 
نهایت، تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون ویلکاکسون و رگرسیون 

خطی  ساده انجام شد.

از  بعد  کودکان  اجتماعی  انزوای  و  بدنی  خودپنداره  ابعاد  از  هیچ کدام  که  داد  نشان  نتایج  یافته ها: 
آموزش خودمراقبتی اورم نسبت به قبل از آن تغییر معناداری نداشته  است )P<0/05(. همچنین در بررسی 
همبستگی بین عواملی نظیر سن، جنس کودک و یا اطالعات پایه والدین ارتباط معناداری با میزان تغییرات 

.)P <0/05( خودپنداره بدنی و انزوای اجتماعی در کودکان یافت نشد

نتیجه گیری: نتایج نشان داد آموزش خود مراقبتی اورم تاثیری بر خودپنداره بدنی و انزوای اجتماعی در 
کودکان نابینا تاثیری نداشته است.
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مقدمه
نابینایی و یا کم بینایی در انسان که موجودی اجتماعی  بروز 
اجتماعی  روانی،  عدیده  مشکالت  بروز  به  منجر  می تواند  است 
و اقتصادی شود)1(. مطابق با آمار منتشر شده در مجله لنست در 
سال 2017، 217 میلیون نفر در جهان دچار اختالل بینایی متوسط 
تا شدید می باشند که 36 میلیون نفر آن را نابینایان در کلیه سنین 
تشکیل می دهند)2(. همچنین در ایران نیز شیوع نابینایی و کم بینایی 
در یک مطالعه مرور نظامند تقریبا 1% گزراش شده است و زنان 

بیش از مردان از نابینایی رنج می برند)3(. 
نابینا تحت  افراد  از مولفه هایی است که در  خودپنداره یکی 
تاثیر قرار می گیرد؛ خودپنداره شامل نگرش ها، احساسات و دانش 
اوست.  اجتماعی  پذیرش  قابلیت  و  مهارت  توانایی،  درباره  فرد 
رویه های  و  عاطفی  ادراکی،  شناختی،  ابعاد  تمامی  خودپنداره 
ارزیابی را دربرمی گیرد و بر اساس قضاوت های قبلی، ادراکات و 
بازخوردهای دیگران و افراد مهم در زندگی انسان شکل می گیرد و 
شامل مفهوم و ادراک فرد از توانایی خودش می باشد)۴(. نتایج یک 
مطالعه مرور نظامند توسط آگوستا )2017( نشان داده که اعتماد 
به نفس و خودپنداره کودکان با نابینایی پایین تر کودکان با بینایی 
سالم است و هر چقدر درجه اختالل بینایی بیشتر باشد و یا کودک 

کم سن تر باشد خودپنداره پایین تری دارد)5(.
آگاهی فرد نابینا و یا کم بینا نسبت به بدن خود و تصویر ذهنی 
که نسبت به آن دارد، می تواند در شکل گیری خودآگاهی وی تأثیر 
شناخت  و  خودآگاهی  تشکیل  از  بعد  که  شخصی  باشد.  داشته 
داشته  مطلوبی  احساس  خود  به  نسبت  بدنش،  از  ذهنی  تصویر 
تنها  را  معلولیت  قائل است و  ارزش  احترام و  برای خود  باشد، 
یک محدودیت می داند؛ در حالی که فردی که احساس حقارت 
نسبت به خود دارد، معلولیت را یک نقص جدی می داند و سعی 
باعث  می تواند،  امر  این  نماید)6(.  پنهان  دیگران  از  را  آن  می کند 
فاصله گرفتن فرد از جمع و یا به عبارت دیگر انزوای اجتماعی 
شود. انزوای اجتماعی به مفهوم جدایی فیزیکی و اجتماعی افراد 
دارند،  بیشتری  اجتماعی  انزوای  که  افرادی  و  است  یکدیگر  از 
منجر  که  می کنند  دریافت  نیز  را  کمتری  اجتماعی  حمایت های 
به درک یک احساس تنهایی ذهنی در آنان می شود)7(. به عالوه، 
سیر تحولی شناختی، عاطفی و اجتماعی آنها می تواند متفاوت از 
کودکان عادی باشد و حتی اگر این کودکان بتوانند در برنامه های 
آموزشی مدارس معمولی شرکت کنند؛ باز هم در تعامل با کودکان 
تنها«  »افرادی  به عنوان  را  خود  و  می شوند  مواجه  مشکل  با  بینا 

توصیف می کنند)8(.
شاید بتوان گفت آموزش به بیماران متناسب با سطح بیماری 
آنها می تواند یکی از ارکان اصلی ارتقای کیفیت زندگی در نظر 
گرفته شود. آموزش و مشاوره گروهی به شیوه عقالنی عاطفی- 
رفتاری بر سالمت روان بیماران تاثیر مثبتی دارد. در واقع آموزش 
رفتاری،  تمایالت  نگرش،  در  تغییراتی  آمدن  وجود  به  موجب 
احساس خودکارآمدی و کفایت فردی می  شود)9(. یکی از الگوهایی 
که می توان با آموزش آن بیمار را در مراقبت از خود سهیم کرد، 
الگوی خودمراقبتی اورم است. الگوی خودمراقبتی اورم یک مدل 
پرستاری است، که بیشتر بر روی جنبه های مراقبت از خود بحث 
می کند. در واقع مراقبت از خود شامل هرگونه فعالیتی است که 
فرد تالش می کند تا به کمک آن حیات و تندرستی خود را حفظ 

کند)10(.

در  خود  از  مراقبت  نقص  تئوری  از  استفاده  با  اورم  الگوی 
کامل،  جبران  فاز  سه  در  خود  از  مراقبت  در  نقصان  حیطه  سه 
می  تواند  می گیرد،  قرار  بحث  مورد  حمایتی  آموزشی  و  نسبی 
به کاهش  نهایت منجر  از خود شده و در  سبب اصالح مراقبت 
هزینه های مراقبت بهداشتی، اصالح کیفیت مراقبت و برآیندهای 
انزوای  در  تغییر  که  آنجایی  از  چند  هر  گردد)11(.  بیمار  در  بهتر 
اجتماعی و خودپنداره بدنی بیشتر مبتنی بر سازگاری با معلولیت 
رخ داده می باشد تا فرد به یک پذیرش نسبی وضعیت خود برسد 
و اعتماد به نفس الزم را پیدا کند اما باید در نظر داشت که بررسی 
اهمیت است  نیز حائض  اثرات غیر مستقیم مداخالت و مدل ها 
بگونه ای که اگر فرد نابینا بتواند خودمراقبتی بهتری از خود داشته 
باشد اعتماد به نفس وی افزایش یافته و به عنوان یک فرد مستقل 
می تواند از گوشی همراه استفاده کند، به تنهایی در جامعه با یک 
از  بگیرد و  از دیگران کمک  به موقع  عصای سفید حاضر شود، 
خیابان عبور کند و تعامل اجتماعی خوبی برقرار نماید و از خود 
در مقابل صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی مراقبت نماید که 
خود مستلزم آموزش های الزم در مورد خود مراقبتی و کاستن از 
انزوای اجتماعی از زمان کودکی می باشد. در مطالعه ای که توسط 
سامپایگو و همکاران )2008( در بررسی تاثیر بکارگیری الگوی 
خود مراقبتی اورم در افراد دارای استومی انجام شده به این نتیجه 
رسیدند که افزایش خود مراقبتی در بیماران منجر به افزایش اعتماد 

به نفس و نهایت کاستن از انزوای اجتماعی آنان می شود)21(.
نیز  و  دارای مشکالت حسی  نابینا  کودکان  که  آنجا  از  حال 
عدم دسترسی به آموزش هایی از شبکه  های اجتماعی مثل دوستان 
اولیه  منفی  واکنش  های  دیگر  از سوی  و  می  مانند  دور  اشتغال  و 
والدین در صورت مواجه شدن با فرزند نابینا، احتمال بی توجهی 
والدین به مسائل هویت  یابی و خود پنداره این کودکان را افزایش 
می  دهد، لذا تمرکز بر آموزش این گروه آسیب پذیر ضروری است. 
نشده  انجام  زمینه  این  در  کافی  مطالعات  ایران  در  این  بر  عالوه 
آموزش  تاثیر  تعیین  هدف  با  حاضر  پژوهش  رو  این  از  است، 
خودمراقبتی اورم بر خود پنداره بدنی و انزوای اجتماعی کودکان 

نابینا انجام شد.
روش بررسی:

تک گروهی  و  نیمه تجربی  مطالعه  یک  حاضر،  پژوهش 
کودکان  روی  بر   1396 سال  در  که  بود،  بعد  و  قبل  به صورت 
استفاده  با  نمونه  انجام شد. حجم  نابینا محصل در شهر اصفهان 
از فرمول حجم نمونه کوکران در سطح اطمینان 95 درصد، توان 
آزمون 80 درصد و با در نظر گرفتن شیوع نابینایی )P( برابر با 
0/005 و سطح خطای 0/07، بطور تقریبی تعداد 30 نفر برآورد 
شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل تایید ابتال به نابینایی توسط 
داشتن  سال،   12 تا   7 سن  کودک،  آموزشی  پرونده  در  پزشک 
شنوایی سالم و داشتن توان و تمایل به شرکت در پژوهش بود 
جمله  از  نیز  کودک  در  شنوایی  مشکالت  و  مشکالت  ذهنی  و 

معیارهای خروج از پژوهش بوده است. 
شهید  و  سامانی  شهید  مدرسه  دو  به  مراجعه  از  پس  محقق 
عابدی در شهر اصفهان جهت انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری 
در دسترس استفاده نموده و سپس سعی در اخذ رضایت آگاهانه 
از والدین کودکان واجد شرایط در مطالعه نمود. در مراجعه انجام 

مینا محمدی و همکاران. بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی اورم بر خودپنداره بدنی و انزوای اجتماعی کودکان نابینا 
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شده والدین دارای کودک واجد شرایط در مدرسه شهید عابدی 
اجازه شرکت کودکان در پژوهش ذیل را نداند و نهایتا نمونه گیری 
به  منجر  که  شد  انجام  سامانی  شهید  نابینایان  مدرسه  از  صرفا 
محدودیت در حجم نمونه شد و مطالعه تنها با یک گروه )تحت 

مداخله آموزشی( به صورت قبل و بعد انجام شد.
.KHUISF.REC.1397.049( پس از دریافت کد اخالق
IR.IAU( و معرفی نامه از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراسگان( و انتقال آن به اداره آموزش و پرورش 
کل استان به جهت کسب اجازه برای ورود به مدرسه نابینایان شهید 
سامانی و هماهنگی با مدیر مدارس و جلب مشارکت ایشان، اقدام 
به جمع آوری داده ها شد. بدین صورت که با کودکانی که دارای 
پژوهش،  اهداف  با  رابطه  در  بودند  پژوهش  به  ورود  معیارهای 
مدت زمان پژوهش و روش اجرای پژوهش صحبت شد و پس از 
کسب رضایت آگاهانه از والدین و افرادی که تمایل به مشارکت 
به  الزم  مطالعه شدند.  وارد  افراد  این  داشتند،  پژوهش  انجام  در 
ذکر است که جهت رعایت مالحظات اخالقی به شرکت کنندگان 
اطمینان داده شد که اطالعات آنان در این پژوهش محرمانه باقی 

مینا محمدی و همکاران. بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی اورم بر خودپنداره بدنی و انزوای اجتماعی کودکان نابینا 

خواهد ماند و از ذکر نام آنها در پرسشنامه ها نیز خودداری گردید.
در مرحله پیش آزمون پژوهشگر با قرائت سواالت پیش آزمون 
پرسشنامه  تکمیل  به  اقدام  کنندگان،  شرکت  از  یک  هر  برای 
برنامه  نمود. سپس  آشر  پرسش نامه  و  هریس  و  پیرز  خودپنداره 
به صورت  دقیقه ای   60 جلسه   6 قالب  در  آموزشی  خودمراقبتی 
گروهی، در قالب ۴ گروه 7 نفره به روش سخنرانی و پرسش و 
پاسخ ارایه شد و بعد از اتمام جلسات آموزشی مجددا پرسشنامه ها 

توسط پژوهشگر، مطابق نظر کودکان مورد مطالعه تکمیل شد.
هر  شروع  از  پش  خودمراقبتی  آموزشی  برنامه  اجرای  برای 
جلسه در مورد هر بعد از خودمراقبتی از دانش آموزان پیش آزمون 
انجام می شد همچنین جهت دریافت  نیاز سنجی کلی  شفاهی و 
آموزش های یکنواخت جلساتی با اهداف از قبل تدوین شده آماده 
شد اما مطالب ارائه شده در آن متناسب با درک و فهم و نیاز و 
سن دانش آموزان قدری متغییر بود لذا در حین آموزش از تکینک 
پرسش و پاسخ و تعامل ضمنی استفاده شد. محتویات هر کدام از 

جلسات در جدول)1( آورده شده است.

جدول1. اهداف جلسات برنامه خودمراقبتی آموزشی

محتویاتجلسات

این جلسه شامل معارفه و استفاده از تکنیک های یخ شکنی جهت فراهم کردن فرصتی برای آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و جلسه اول
همچنین گسترش ارتباطات بین فردی و کنش های متقابل مناسب در گروه بود.

جلسه دوم، آشنایی گروه هدف با ابعاد خودمراقبتی جسمانی و اصالح باورهای نادرست اعضا پیرامون موضوع وآموزش جلسه دوم
روش های به کارگیری خودمراقبتی جسمانی در زندگی روزمره و طراحی یک نمونه برنامه خودمراقبتی جسمانی بود.

هدف از جلسه سوم، پرسش و پاسخ بین دانش آموزان در مورد برنامه خود مراقبتی جسمانی بود و اعضای هر گروه به نوبت جلسه سوم
برنامه های خود مراقبتی جسمانی خود را شرح دادند و با هم به توافق رسیدند.

جلسه چهارم
هدف از جلسه چهارم آشنایی گروه هدف با ابعاد خود مراقبتی روانی و اصالح باورهای نادرست شرکت کنندگان پیرامون 

موضوع و آموزش روش های به کارگیری خودمراقبتی روانی در زندگی روزمره و همچنین طراحی یک نمونه برنامه 
خودمراقبتی روانی بود.

جلسه پنجم
هدف از جلسه پنجم، آشنایی گروه هدف با ابعاد خودمراقبتی اجتماعی و اصالح باورهای نادرست شرکت کنندگان پیرامون 

موضوع و آموزش روش های به کارگیری خودمراقبتی اجتماعی در زندگی روزمره و همچنین طراحی یک نمونه برنامه 
خودمراقبتی اجتماعی بود.

در جلسه ششم، به طور کامل مروری کلی بر روی مطالب گفته شده درپنج جلسه قبل صورت گرفت و در آخر به تمام جلسه ششم
سواالت شان پاسخ داده شد.

ابزار  طریق  از  و  میدانی  به صورت  داده ها  جمع آوری  روش 
این پرسشنامه ها شامل پرسشنامه اطالعات فردی  پرسشنامه بود؛ 
انزوای  ارزیابی  پرسشنامه  کنندگان،  شرکت  بیماری  وضعیت  و 

اجتماعی آشر و پرسشنامه خودپنداره پیرز– هریس می شدند.
و  هایمل  آشر،  توسط  اجتماعی  انزوای  ارزیابی  پرسشنامه 
طراحی   )198۴( )Asher, Hymel and Renshow( رنشاو 
اجتماعی  نارضایتی  و  تنهایی  از  کودک  احساس  که  است؛  شده 
وی را ارزیابی می کند. این مقیاس شامل 2۴ سوال است و برای 
کودکان بین 8 تا 15 سال به کار می رود. 8 ماده آن )عبارات ۴-2-

کودک  عالیق  و  سرگرمی ها  به  مربوط   )23-19-15-13-11-5
دیگر  ماده   16 برای  ولی  نمی گیرد.  تعلق  آن  به  نمره ای  و  است 
براساس مقیاس رتبه بندی لیکرت 5 تایی نمره گذاری می شود. آشر 
و همکاران نشان دادند که ضریب پایایی این آزمون با استفاده از 
روش اسپیرمن- براون 0/91 و همچنین از طریق روش دو نیمه 
کردن گاتمن r=0/91 بود. ضریب آلفای کرونباخ نیز برابر با 0/81 
به دست آمد)13(. در ایران نیز پژوهشی نشان داد که ضریب پایایی 
با روش بازآزمایی در فاصله زمانی 25 روز بر روی ۴1 دانش آموز 
یک مدرسه راهنمایی دخترانه نیز r=0/۴9 و آلفای کرونباخ برابر 
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با 0/81 بوده است )1۴(. 
همچنین برای سنجش میزان خودپنداره کودکان و نوجوانان از 
 )1969( )Piers-Harissis( پرسشنامه خودپنداره پیرز– هریس
استفاده شد. این پرسشنامه شامل 80 سوال است و به نحوی طراحی 
شده است که به صورت گزارش شخصی نشان  دهد که این کودکان 
و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند. پرسشنامه پیرز- 
هریس، 6 بعد دارد که شامل رفتار، وضعیت عقالنی و تحصیلی، 
وضع ظاهر و نگرش، اضطراب، شهرت و شادی و رضایت است. 
روایی این پرسشنامه توسط پیرز- هریس در سال 1969 در مورد 
57 دانش آموز کالس چهارم ارزیابی و 0/۴1 گزارش شد)15(. در 
ایران نیز یزدی و همکاران )139۴( نیز طی مطالعه ای میزان ضریب 
آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 0/81 و ضریب پایایی آن را 0/89 

گزارش کردند)16(. 
جهت تجزیه و تحلیل به کمک نرم افزار Spss نسخه 20 از 
بخش  در  شد.  استفاده  استنباطی  آمار  و  توصیفی  آمار  روش  دو 

میانگین،  فراوانی، شاخص مرکزی  توزیع  توصیفی، جداول  آمار 
شاخص های پراکندگی انحراف معیار و واریانس محاسبه و مقایسه 
آن در بخش های مختلف صورت گرفته است. به منظور تحلیل 
شده  ارزیابی  داده ها  توزیع  بودن  نرمال  ابتدا  متغیرها،  استنباطی 
است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون کلموگروف- اسمیرونوف 
در  بنابراین   ،)P value<0.05( بود  غیرنرمال  داده ها  توزیع  که 
ادامه جهت ارزیابی تاثیر آموزش بر متغیرهای پژوهش از آزمون 
شناسایی  بررسی  برای  و  شد  استفاده  ویلکاکسون  ناپارامتریک 
و همچنین خودپنداره  اجتماعی  انزوای  تغییرات  بر  موثر  عوامل 
بدنی کودکان نابینا مورد مطالعه از آزمون رگرسیون خطی استفاده 

شد. 
یافته ها

و  شناختی  جمعیت  اطالعات  مشخصات  به  مربوط  مقادیر 
جدول)2(  در  مطالعه  مورد  نمونه های  دموگرافیک  ویژگی های 

آورده شده است. 

جدول2. فراوانی مطلق و نسبی مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنندگان مورد مطالعه

درصدفراوانیتقسیم بندیمتغیردرصدفراوانیتقسیم بندیمتغیر

جنسیت
53/6%15پسر

علت نابینایی

60/7%17مادرزادی
3/6%1دیابت۴6/۴%13دختر

پایه تحصیلی

اول ابتدایی
2%7/1

اکسیژن باال در 
10/7%3دستگاه

3/6%1تشنج17/9%5دوم ابتدایی
25%7بدون پاسخ25%7سوم ابتدایی

3/6%1چهارم ابتدایی

تعداد فرزندان

25%17 فرزند
39/3%211 فرزند28/6%8پنجم ابتدایی
28/6%38 فرزند17/9%5ششم ابتدایی

وضعیت 
نابینایی

7/1%۴2 فرزند78/6%22نابینا
21/۴%6کم بینا

رتبه کودک

۴6/۴%13فرزند اول

سطح 
تحصیالت 

مادر

26/6%8فرزند دوم10/7%3ابتدایی
21/۴%6فرزند سوم۴2/9%12سیکل

3/6%1فرزند چهارم32/1%9متوسطه
1۴/3%۴دانشگاهی

وضعیت 
اقتصادی

۴2/9%12خوب

سطح 
تحصیالت پدر

39/3%11متوسط1۴/3%۴ابتدایی
3/6%1ضعیف۴6/۴%13سیکل

1۴/3%۴بی پاسخ28/6%8متوسطه

10/7%3دانشگاهی
محل سکونت

71.۴%20شهر اصفهان
28.5%8حومه اصفهان
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لحاظ  از  شماره)3(،  جدول  در  شده  ارائه  نتایج  اساس  بر   
مداخله  انجام  از  بعد  میانگین  مقدار  اگرچه  اجتماعی  انزوای 
از  استفاده  با  آماری  نظر  از  کاهش  میزان  این  اما  یافته،  کاهش 
آزمون ویلکاکسون معنادار شناخته نشده است. همچنین از لحاظ 
خودپنداره بدنی، اگرچه در تمامی ابعاد و همچنین به صورت کلی 
میانگین افزایش یافته، اما این میزان کاهش از نظر آماری با استفاده 

از آزمون ویلکاکسون معنادار شناخته نشده است.
عوامل  شناسایی  منظور  به  خطی  رگرسیون  آزمون  ادامه  در 
بدنی  خودپنداره  همچنین  و  اجتماعی  انزوای  تغییرات  بر  موثر 
کودکان نابینا انجام شد و نتایج مربوط به آن در جدول)۴( ارائه 

شده است.

مینا محمدی و همکاران. بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی اورم بر خودپنداره بدنی و انزوای اجتماعی کودکان نابینا 

جدول شماره 2 به فراوانی مطلق و نسبی مشخصات جمعیت 
شناختی شرکت کنندگان مورد مطالعه پرداخته است و نتایج مربوط 

در جدول)3(  مداخله  از  بعد  و  قبل  متغیرها  میانگین  مقایسه  به 
آورده شده است. 

جدول3. مقایسه میانگین متغیرها )انزوای اجتماعی و خودپنداره بدنی( قبل و بعد از مداخله

ابعادمتغیر
سطح بعد از مداخلهقبل از مداخله

معناداری*
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

-انزوای اجتماعی
73/1۴5/8272/218/380/968

خودپنداره بدنی

12/502/7512/6۴2/7۴0/608رفتار
1۴/503/101۴/6۴3/300/355وضعیت عقالنی و تحصیلی

12/362/8612/5312/530/972وضع ظاهر و نگرش
10/752/۴711/۴62/690/150اضطراب
8/862/569/212/170/318شهرت

6/861/806/961/6۴0/318شادی و رضایت
نمره کل خودپنداره بدنی

66/۴612/6166/8213/830/819

*: سطح معناداری حاصل از آزمون ویلکاکسون.
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جدول۴. نتایج رگرسیون خطی برای شناسایی عوامل موثر بر تغییرات انزوای اجتماعی و خودپنداره بدنی کودکان نابینا مورد مطالعه

مشخصات ابعادمتغیر
آماری

فاکتور

سن

س
جن

ت نابینایی
وضعی

ت نابینایی
عل

تعداد فرزند

ک
رتبه کود

ک
مقطع تحصیلی کود

ت مادر
سطح تحصیال

ت پدر
سطح تحصیال

ت اقتصادی
وضعی

ت
شهر محل سکون

انزوای 
-اجتماعی

ضریب 
1/53-1/9۴2/210/0۴۴-3/506/9۴0/877-9/611/5۴3/73-2/0۴-اثرگذاری

آماره 
1/59-0/3510/3650/005-0/2890/6020/109-0/8911/1۴70/18۴0/702آزمون

سطح 
0/۴1۴0/3030/8610/51۴0/78۴0/57۴0/9180/7۴00/7300/9960/172معناداری

خودپنداره 
بدنی

رفتار

ضریب 
2/57-2/791/060/53-2/352/891/97-0/632-0/59-2/200/27-اثرگذاری

آماره 
1/72-2/۴30/850/31-1/550/1590/3۴50/5750/9391/211/18-آزمون

سطح 
0/1810/880/7۴۴0/5900/3910/2800/2910/0590/۴330/7720/1۴6معناداری

وضعیت 
عقالنی و 
تحصیلی

ضریب 
2/975-2/705-1/106-0/3121/0271/13۴-1/9911/8۴03/160-0/3216/713اثرگذاری

آماره 
1/602-1/253-0/71۴-0/1050/۴960/798-0/1823/1200/9281/3۴71/015آزمون

سطح 
0/0260/3960/2360/3570/9200/6۴10/۴610/5070/2660/170*0/863معناداری

وضع 
ظاهر و 
نگرش

ضریب 
2/058-2/555-1/130-0/3331/202-1/676-0/0591/521۴/093-3/6۴2-0/002-اثرگذاری

آماره 
1/388-1/۴82-0/913-0/7090/2011/058-0/03۴1/39۴1/6۴6-2/119-0/001آزمون

سطح 
0/9990/0880/97۴0/2220/1610/5100/8۴90/3380/۴030/1990/22۴معناداری

اضطراب

ضریب 
1/۴651/3052/3960/351-0/6۴9-2/9222/951-2/765-0/1۴71/5271/203-اثرگذاری

آماره 
2/0811/7022/2۴30/382-0/63۴-1/8972/015-۴/093-0/1681/۴351/13۴-آزمون

سطح 
0/0090/1160/1000/55۴0/0920/1500/0750/718*0/8730/2110/308معناداری

شهرت

ضریب 
2/281-1/518-0/6890/6300/677-0/۴390/5791/۴2۴0/317-3/۴18-0/8۴8اثرگذاری

آماره 
1/396-0/799-0/۴96-0/2330/۴820/5200/1220/3780/503-1/805-0/5۴7آزمون

سطح 
0/6080/1310/8250/6500/6250/9080/7210/6360/6۴10/۴600/221معناداری

شادی و 
رضایت

ضریب 
1/191-2/3۴31/8861/6180/۴962/1622/2۴12/818-0/395-1/1161/50۴-اثرگذاری

آماره 
1/550-۴/1۴61/0161/7700/5793/6733/۴953/15۴-0/۴۴5-1/5291/690-آزمون

سطح 
0/0170/0250/182*0/01۴*0/0090/1300/1130/588*0/1870/1520/675معناداری

خودپنداره 
بدنی به 
صورت 

کلی

ضریب 
2/723-1/032-3/۴۴71/698-0/۴868/7851/821-1/800-2/276-5/۴67-2/9۴1-اثرگذاری

آماره 
2/221-0/18۴-0/9320/۴21-0601/1۴10/338/-0/507-0/۴08-1/870-0/6۴1-آزمون

سطح 
0/5500/1200/7000/63۴0/9550/3060/7۴90/39۴0/6910/8610/077معناداری
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همانطور که در جدول )۴( نشان داده شده، فاکتورهایی نظیر 
اجتماعی  انزوای  شدت  با  کودک  نابینایی  وضعیت  جنس،  سن، 
با  خودپنداره  ابعاد  رابطه  بررسی  در  نداشتند.  رابطه ای  کودکان 
رابطه  کنندگان،  خانوادگی شرکت  و  شناختی  اطالعات جمعیت 
کودک  جنس  با  کودکان  تحصیلی  و  عقالنی  بعد  بین  معناداری 
دیده شد، به طوری که آمـوزش خودمراقبتی اورم بـاعث افـزایش 
وضـعیت عقالنی و تحصیلی پسران با میانگین 1 نمره شده و در 
مقابل در دختـران، میـانگین کلـی نمـره عقالنـی و تحصیلی با 
میانگین 0/85- کاهش داشته است. همچنین در بعد اضطراب، تنها 
معناداری  رابطه  غیرمادرزادی(  )مادرزادی-  نابینایی  علت  فاکتور 
رضایت  و  شادی  بعد  در  داشت.  کودکان  اضطراب  سطح  با 
اقتصادی  وضعیت  و  مادر  و  پدر  تحصیالت  سطح  نیز،  کودکان 
رابطه مستقیم با میزان شادی و رضایت کودکان داشتند و افزایش 
نابینایی  با  کودکـان  در  کودکان  رضایت  و  شادی  نمره  میانگین 
غیرمادرزادی 0/۴5 و در کودکان با نابینایی مادرزادی 0/12 بوده 
است)0P=0/009(. اما بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون خطی، 
نابینایی  هیچ یک از فاکتورها نظیر سن و جنس کودک، وضعیت 
تاثیری  نمی توانند  وی  خانواده  و  والدین  اطالعات  دیگر  و  وی 
ظاهر  رفتار، وضع  یعنی،  ابعاد  سایر  تغییرات  میزان  بر  معناداری 
و نگرش و شهرت این کودکان داشته باشند. در نهایت این گونه 
نشان داده شد که به طور کلی هیچ یک از فاکتورهای مورد مطالعه 
نظیر سن، جنس کودک و یا اطالعات پایه والدین تاثیر معناداری 

بر میزان تغییرات خودپنداره بدنی این کودکان نداشته است.
بحث: 

بر  اورم  خود مراقبتی  آموزش  تأثیر  جهت  حاضر  مطالعه 
خودپنداره بدنی و انزوای اجتماعی کودکان نابینا در اصفهان در 
نابینا در رده سنی 7-12  سال 1396 بر روی 28 نفر از کودکان 
سال با میانگین سنی 1/68±10/18 سال انجام شد که از 28 کودک 
دختر   )%۴6/۴( نفر   13 و  پسر   )%53/6( نفر   15 مطالعه،  مورد 
بودند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین متغیرهای انزوای اجتماعی 
آموزش  که  داد  نشان  مداخله  از  بعد  و  قبل  بدنی(  و خودپنداره 
و  اجتماعی  انزوای  اندک  کاهش  علی رغم  اورم  خودمراقبتی 
افزایش میانگین نمره خودپنداره بدنی کودکان نابینا نسبت به قبل 
از دوره آموزشی منجر به اختالف آماری معنی دار نداشته است. به 
عالوه نتایج مربوط به آزمون رگرسیون خطی، که جهت شناسایی 
و همچنین خودپنداره  اجتماعی  انزوای  تغییرات  بر  موثر  عوامل 
بین  معنا داری  رابطه  که  داد  نشان  انجام شد،  نابینا  کودکان  بدنی 
مولفه هایی همچون سن، جنس و وضعیت نابینایی کودکان و دیگر 
اجتماعی و  انزوای  میزان  اطالعات والدین و خانواده کودکان و 
اما در  نابینا وجود نداشت.  به طور کلی خودپنداره بدنی کودکان 
و  شناختی  جمعیت  اطالعات  با  خودپنداره  ابعاد  رابطه  بررسی 
و  عقالنی  بعد  بین  معناداری  رابطه  کنندگان،  شرکت  خانوادگی 
تحصیلی کودکان با جنس کودک دیده شد، در بعد اضطراب تنها 
فاکتور علت نابینایی )مادرزادی- غیرمادرزادی( رابطه معناداری با 
سطح اضطراب کودکان داشته، در بعد شادی و رضایت کودکان 
سطح تحصیالت پدر و مادر و وضعیت اقتصادی رابطه مستقیم 
افزایش  نهایت  در  و  داشته  کودکان  رضایت  و  شادی  میزان  با 
نابینایی  با  کودکـان  در  کودکان  رضایت  و  شادی  نمره  میانگین 
غیر مادرزادی 0/۴5 و در کودکان با نابینایی مادرزادی 0/12 بوده 

 .)P=0/009( است

در راستای مطالعات انجام شده مطالعه ای چیانگ و همکاران 
)2006( نشان دادند که خودپنداره بدنی دختران از پسران هم در 
گروه بیمار، هم در گروه غیربیمار، پایین تر است. در این راستا، 
داد  نشان  نیز  پژوهش  این  در  رگرسیون خطی  از  حاصل  نتایج 
که، پسران نسبت به دختران در بعد وضعیت عقالنی و تحصیلی 
خودمراقبتی  الگوی  تاثیر  با  رابطه  در  داشته اند.  بهتری  رشد 
اورم بر انزوای اجتماعی نیز، در این پژوهش  نشان داده شد که 
اختالف  دوره  از  بعد  و  قبل  اجتماعی  انزوای  تغییرات  میانگین 
آماری معناداری نداشته که این نتیجه مغایر با برخی پژوهش های 
دیگر است)17(. نتایج سایر پژوهش ها نشان داد که اجرای برنامه 
خودمراقبتی مبتنی بر الگوی اورم باعث ارتقاء عزت نفس بیماران 
آسم)19(  به  مبتال  نوجوانان  و  اسکلروزیس)18(  مولتیپل  به  مبتال 
می شود. اما باید در نظر داشت که جامعه پژوهش و گروه سنی 
کودک از جمله مولفه هایی بوده که احتمال می رود منجر به عدم 
تاثیرگذاری مدل خودمراقبتی اورم بر انزوای اجتماعی این کودکان 
شود. در مطالعات دیگری که توسط سامپاگو )2008( انجام شده 
و از مدل خود مراقبتی اورم در جهت کاستن از انزوای اجتماعی 
بیماران دارای استومی استفاده شده است)12( پیش از مطالعه یک 
نیاز سنجی کامل و دقیق از بیماران به صورت فردی صورت گرفته 
است که در مطالعه حاضر نیاز سنجی به صورت کلی و گروهی و 
شفاهی پیش از شروع هر جلسه انجام شده است که خود می تواند 

به بروز تفاوت در نتایج حاصل از دو مطالعه منجر شود.
همچنین مطابق با نتایج به دست آمده تغییرات وضع ظاهر و 
نابینا تحت تاثیر هیچ عاملی نبود، که این نتیجه  نگرش کودکان 
مغایر با پژوهش بقائیان و همکاران )2013( بود)20(. در پژوهش 
آنان نشان داده شده بود که دانش آموزان دختر در خرده مقیاس 
به  نسبت  بهتری  وضعیت  از  بدنی  خودپنداره  از  ظاهر  و  قیافه 
دانش آموزان پسر برخوردار بودند. به نظر می رسد تفاوت ایجاد 
شده توسط عاملی مانند »بلوغ و دوره نوجوانی« قابل توجیه باشد. 
کودکان  اضطراب  میانگین  تعیین  از  حاصل  نتایج  با  مطابق 
که  شد  مشخص  اورم  خود مراقبتی  آموزش  از  بعد  و  قبل  نابینا 
قبل  به  نسبت  آموزش  از  بعد  کودکان  این  اضطراب  عدم  نمره 
از مداخله آموزشی افزایش داشته ولی این میزان افزایش از نظر 
آماری شناخته نشده است. وان جنت و همکاران )2012( نیز در 
مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که نوجوانان نابینا و ناشنوا 
مشکل خودآگاهی داشته که نتیجه برخی طرحواره های ناکارآمد 
چون تنهایی، گرفتاری، نقص داشتن و آسیب پذیری آنان است و 
همین امر موجب افزایش اضطراب کودک و نوجوان نابینا و ناشنوا 
رگرسیون  از  حاصل  نتایج  مطابق  دیگر  سوی  از  است)21(.  شده 
خطی، تنها فاکتور علت نابینایی )مادرزادی- غیرمادرزادی( تاثیر 
معناداری بر بعد عدم اضطراب کودکان داشته است. در تبیین کلی 
این فرضیه می توان گفت، افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی 
از هر گونه موقعیت اجتماعی که فکر می کنند رفتار خجالت آوری 
در آن موقعیت داشته باشند، یا هر گونه وضعیتی که در آن ممکن 
است افراد مورد ارزیابی منفی دیگران قرار بگیرند، می ترسند و 
امر در خصوص کودکان  این  باشند.  از آن ها دور  سعی می کنند 
دلیل  به  این کودکان  که  است، چرا  بیشتری  اهمیت  دارای  نابینا 
مشکل خاص خود در مهارت های اجتماعی به نوعی دچار مشکل 
افزایش میزان اضطراب اجتماعی آن ها  هستند و همین عامل بر 

تأثیرگذار است.

مینا محمدی و همکاران. بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی اورم بر خودپنداره بدنی و انزوای اجتماعی کودکان نابینا 
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مینا محمدی و همکاران. بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی اورم بر خودپنداره بدنی و انزوای اجتماعی کودکان نابینا 

با  پژوهش ها  سایر  همانند  نیز  پژوهش  این  کلی  به طور 
محدودیت هایی روبه رو بوده، که برطرف کردن این محدودیت ها 
از  یکی  شود.  آتی  پژوهش های  انجام  زمینه سازی  می تواند 
که  چند  هر  بود؛  کنترل  گروه  نبود  مطالعه  این  محدودیت های 
را  بعد  و  قبل  گروهه  دو  مطالعه  یک  داشتند  نظر  در  محققان 
دانش آموزان  به  دسترسی  محدودیت  دلیل  به  اما  نمایند  طراحی 
نابینا و کم بینا در شهر اصفهان که معیار شایستگی الزم را داشته 
باشند لذا امکان دو گروهه نمودن آنها و داشتن گروه شاهد میسر 
نشد و لذا از یک طرح قبل و بعد استفاده شد که خود منجر به 
در  که  آنجایی  از  نیز می شود  نمونه های  عدم تخصیص تصادفی 
مطالعات مداخله ای کنترل تورش انتخاب، از طریق وجود گروه 
شاهد و تخصیص تصادفی نمونه ها میسر می باشد)22(، از اینرو این 
برد.  نام  پژوهش  این  محدودیت های  جمله  از  می توان  را  مورد 
بیشتر  نمونه های  حجم  با  آتی  مطالعات  در  می شود  پیشنهاد  لذا 
و همراه با گروه کنترل استفاده شود. دومین محدودیت مشاهده 
شده آن است که عمدتا تغییر در انزوای اجتماعی و خودپنداره در 
کودکان با معلولیت جسمانی قابل توجه مستلزم برنامه ریزی های 
می باشد  کودکان  شخص  به  شخص  پیگیری  و  مدت  طوالنی 
امکان  مدرسه  از سوی  برنامه  اجرای  در  محدودیت  دلیل  به  که 
طوالنی تر کردن آموزش ها میسر نشد لذا پیشنهاد می شود از یک 
به  کودکان  جهت  طوالنی تر  پیگیری  با  اورم  خودمراقبتی  برنامه 
استفاده  کودکان  اجتماعی  و  روانی  در شخص های  تغییر  منظور 
شود تا تغییرات الزمه مشهود گردد. همچنین از آنجایی که تغییر 
در انزوای اجتماعی و خودپنداره بدنی بیشتر مبتنی بر سازگاری با 

معلولیت رخ داده می باشد تا فرد به یک پذیرش نسبی وضعیت 
سایر  بررسی  لذا  کند  پیدا  را  الزم  به نفس  اعتماد  و  برسد  خود 
الگوی های مانند الگوی روی و یا جانسون درمطالعات آتی شاید 
و  اجتماعی  انزوای  از  کاستن  در جهت  موثرتری  راهکار  بتواند 
افزایش قابل توجه در پنداشت فرد از خود انهم در کودکان نابینا 

و کم بینا شود. 
نتیجه گیری 

با توجه به نتایج مطالعه حاضر، اگر چه آموزش خودمراقبتی 
انزوای  و  بدنی  میزان خودپنداره  در  اندکی  تغییرات  باعث  اورم 
اجتماعی کودکان شده است، اما این میزان از لحاظ آماری معنادار 

شناخته نشده است 
کاربرد یافته ها در بالین

انزوای  و  بدنی  خودپنداره  بر  تاثیری  اورم  خود مراقبتی  آموزش 
اجتماعی در کودکان نابینا تاثیری ندارد.

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر حاصل پایان نامه مصوب دانشگاه آزاد اسالمی 
اخالق  کد  با  مطالعه  این  می باشد.  )خوراسگان(  اصفهان  واحد 
رسیده  تصویب  به   IR.IAU.KHUISF.REC.1397.049
از کلیه کودکان شرکت  است. نویسندگان بر خود الزم می دانند 

کننده در پژوهش و مسولین مدرسه تقدیر و تشکر کنند.
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