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مطالعات روانشناسی ورزشی

اثربخشی فعالیتهای انجمن ورزشی مدرسه بر کیفیت زندگی و عزتنفس
دانشآموزان دختر با آسیبهای بینایی

1

2

مریم تراب مستعدی ،1و وحید ساعتچیان
تاریخ دریافت1396/09/19 :

تاریخ پذیرش1397/02/08 :

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی انجمن ورزشی مدرسه بر کیفیت زندگی و عزتنفس دانشآموزان
دختر آسیبدیدة بینایی بود .در این پژوهش 50 ،دانشآموز دختر  13-19ساله به روش تصادفی انتخاب
شدند و براساس سن بهصورت همتاسازی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.
گروه آزمایش بهمدت سه ماه با عضویت در انجمن ورزشی مدرسه ،هفتگی سه جلسه به فعالیتهای ورزشی
پرداختند .قبل از شروع جلسات و در پایان آخرین جلسه ،هر دو گروه پرسشنامة عزتنفس کوپراسمیت
( )1967و پرسشنامة کیفیت زندگی (سرابندی )1392 ،را تکمیل کردند .از روش تحلیل کوواریانس استفاده
شد و گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل عزتنفس و کیفیت زندگی بهتری نشان دادند؛ بنابراین ،باید
گفت عضویت در انجمنهای ورزشی مدارس و اوقاتفراغت فعال سبب ارتقای سطح عزتنفس و بهبود
کیفیت زندگی دانشآموزان دختر آسیبدیدة بینایی میشود.
کلیدواژهها :انجمنهای ورزشی مدارس ،کیفیت زندگی ،عزتنفس ،دانشآموزان دختر ،آسیبدیدة بینایی.

 .1کارشناسیارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) (نویسندة مسئول)
Email: mmostaedy@gmail.com
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)
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مقدمه
طبق آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی ،تا آگوست
تعداد معلوالن گروه آسیبدیدة بینایی در جهان حدود
 285میلیون نفر تخمین زده شد که از این تعداد246 ،
میلیون کمبینا هستند و  90درصد از این افراد در
کشورهای درحالتوسعه زندگی میکنند .در جهان،
تعداد کودکان زیر  15سال که دچار آسیبدیدگی بینایی
هستند ،حدود  19میلیون است (سازمان بهداشت
جهانی)2014 ،؛ ازاینرو ،توجه به شاخصهای مرتبط با
بهبود کیفیت زندگی و ابعاد روانشناختی آنها ازجمله
اقدامات عملکردی درجهت توانبخشی این گروه از
افراد میتواند معرفی شود.
در دنیای امروز ،بهبود کیفیت زندگی افراد دارای
معلولیت بهعنوان یک هدف بازتوانی مطرح شده است.
پژوهشها نشان دادهاند که کیفیت زندگی در دانش-
آموزان نابینا و بینا در حوزة تحرک با یکدیگر تفاوت
معناداری داشته است و در دانشآموزان بینا کیفیت
زندگی باالتر است و همچنین ،نتایج مبین این است که
هرچه میزان بینایی دانشآموزان کمبینا بهتر باشد،
کیفیت زندگی باالتری خواهند داشت (افتخار ،نجومی
وکوهپایهزاده ،2002 ،ص .)49 .کیفیت زندگی بهعنوان
جایگاه هر انسان در زندگی نسبت به اهداف ،انتظارات
و نگرانیهای فردی خود ،نهتنها تحتتأثیر نوع و میزان
مشکل ایجادشده قرار دارد ،بلکه به میزان زیادی به
مقدار تأثیر این مشکل در تواناییها و عملکرد فرد در
جامعه بستگی دارد (فریدونی ،قاسمی برومند و
طباطبایی ،2013 ،ص .)15 .کیفیت زندگی با عوامل
سالمتی ،عملکرد جسمانی ،رضایت از زندگی و
شادمانی و حس شایستگی در ارتباط است؛ اما درمورد

1. Kamelska & Mazurek

افراد معلول آنچه بیش از هر چیز دیگر در کیفیت
زندگی آنها مهم است ،عملکرد طبیعی در خانه،
خانواده و جامعه و همچنین ،زندگی بدون بیماری
جسمی یا روانی است (کاملسکا و مازورک،2015 1،
ص)31 .؛ برایناساس ،در گروههای آسیبدیدة بینایی،
کاهش دید باعث کاهش کارایی و کاهش کیفیت
زندگی میشود و افسردگی ناشی از بینرفتن بینایی و
نیز استرس ناشی از کاهش توانایی انجام کارهای
روزمره ،باعث کاهش بیشتر کیفیت زندگی میشود
(فریدونی و همکاران ،2013 ،ص.)15 .
عواقب این شرایط جسمی و حرکتی ضعیف در کودکان
آسیبدیدة بینایی بهصورت طرد و بهحاشیهراندهشدن
ازسوی همساالن است که همة اینها باعث احساس
ناامنی و ناامیدی و عزتنفس کمتر نسبت به همساالن
بینا میشود( .فوتیادو ،کریستودولو ،سولیس ،تسیماراس
و موسولی ،2014 2،ص.)97 .
باالبردن عزتنفس هدف خوبی است؛ زیرا ،عزتنفس
با شادزیستن و امیدواری به زندگی همبستگی مثبت
دارد .وایجیتر )2014(3معتقد است که عزتنفس رابطة
مستقیمی با انجام مستمر فعالیتهای ورزشی دارد و
انجام این فعالیتها باعث افزایش امید به زندگی می-
شود (وایجیتر ،2014 ،ص.)33 .
دربارة موضوع پژوهش مطالعات پراکنده حاکی از
نقشپذیری ابعاد زندگی بهواسطة حضور در محیطهای
فعال هستند .همچنین ،پیامدهای روانشناختی این
موضوع درنتیجة حضور در فضاهای ورزشی موجب
زمینة بهبود کیفیت زندگی شدهاند؛ بهطوریکه آگستاد
و جیانگ )2015( 4نیز معتقد هستند که فعالیت بدنی
میتواند تأثیر مثبتی بر سالمت جسمی و روانی کودکان
آسیبدیدة بینایی بگذارد و کیفیت زندگیشان را بهبود
2. Fotiadou, Christodoulou, Soulis,
Tsimaras & Mousouli
3. Yigiter
4. Augesta & Jiang

اثربخشی فعالیتهای انجمن ورزشی مدرسه ...

151

بخشد (آگستاد و جیانگ ،2015 ،ص .)82 .فورتادو،
لیبرمن و گوترز )2017( 1نیز معتقدند فراهمآوردن
فرصتهای انجام فعالیتهای بدنی برای افراد با آسیب
بینایی میتواند در ارتقای سطح زندگی آنها مؤثر باشد
(فورتادو و همکاران ،2017 ،ص)154 .؛ بااینحال ،طبق
یافتههای پژوهشگران ،کودکان و نوجوانان آسیبدیدة
بینایی مشارکت کمتری در فعالیت بدنی نسبت به
همساالن خود دارند (هوون ،هارتمن و ویسچر،2009 2،
ص.)103 .
دراینراستا ،نتایج پژوهش جمعی از پژوهشگران نشان
میدهد که فعالیت بدنی نقش مهمی در پیشرفت
سالمتی جسمی و روانی بهویژه برای افرادی که
معلولیت دارند ،ایفا میکند (اسالن ،کالیب وکیتیس3،
 ،2012ص)804 .؛ بنابراین ،فواید روانی ورزش و
فعالیت بدنی منظم برای معلوالن ،کاهش اضطراب،
بهبود کیفیت خواب ،کاهش افسردگی ،افزایش
عزتنفس و قدرت تصمیمگیری را بههمراه میآورد
(میکلسن 4و همکاران ،2010 ،ص)471 .؛ ازاینرو،
افزایش سطح فعالیتها و مشارکت ورزشی درمیان
جوانان کمترفعال باید هدف مداخالت جامعه و مدرسه
برای ارتقای رفاه باشد (مکماهان5و همکاران،2017 ،
ص)111 .؛ بااینحال ،باید بیان کرد که با توجه به
محدودیت منابع موجود در دسترسی به اثربخشی
محیطهای ورزشی بر کیفیت زندگی و جوانب
عزتنفس افراد معلول و بهویژه کمبود پژوهشهای
منسجم دررابطهبا تأثیرپذیری کودکان کمبینا و نابینا
نسبت به شرکت در محیطهای ورزشی ،انجام مطالعات
میدانی دراینخصوص ضروری بهنظر میرسد؛
بهطوریکه انجام ورزشهای گروهی در افراد
آسیبدیدة بینایی به افزایش روابط اجتماعی و

یکپارچگی اجتماعی منجر میشود و بهتبع آن،
عزتنفس و عملکرد اجتماعی حرفهای فرد بهبود می-
یابد (کاملسکا و مازورک ،2015 6،ص .)31 .طبق نتایج
پژوهشها ،افراد آسیبدیدة بینایی ازطریق ورزش می-
توانند افراد جدیدی را مالقات کنند ،با آنها آشنا شوند،
بر ضعفها و مشکالتشان غلبه کنند و با دنیای پیرامون
خود آشنا شوند (تازمسکی ،ویلسکی و مداک،2012 7،
ص .)178 .امینی ( )1395نیز معتقد است که
بازیدرمانی بهصورت گروهی تلفیقی از دو روش روان-
شناختی و اجتماعی است و سبب کمک به یادگیری،
خودکنترلی ،مسئولیت ابراز احساسات ،احترامگذاشتن،
پذیرفتن خود و دیگران و بهبود رفتارهایی چون
مهارتهای اجتماعی ،عزتنفس و کاهش افسردگی
خواهد شد (امینی ،نشاطدوست و مظاهری ،2016 ،ص.
.)130
بااینحال ،ازجمله نیازهای معلوالن در اوقاتفراغت،
شرکت در فعالیتهای اجتماعی ،تشکیل گروه و
عضویت در انجمنها و تشکلهای مختلف است که
سبب رشد و ابراز وجود و کسب مهارتهای مختلف
میشود (جاللی فراهانی ،2013 ،ص .)16 .ازجملة این
تشکلها میتوان به انجمنهای ورزشی مدارس اشاره
کرد که محل مناسبی برای رشد مهارتهای اجتماعی،
ارتقای سالمت روانی و جسمی و پیشگیری از فقر
حرکتی ،و گذران اوقاتفراغت فعال و پویایی را برای
دانشآموزان معلول بههمراه خواهند داشت؛ ازاینرو،
هدف کلی این پژوهش بررسی اثربخشی فعالیتهای
انجمن ورزشی مدرسه بر کیفیت زندگی و عزتنفس
دانشآموزان آسیبدیدة بینایی  13-19سال دختر د
رسال تحصیلی  1395-96شهر مشهد است؛ بنابراین،
سؤالهای این پژوهش عبارتند از -1 :آیا فعالیتهای

1. Furtadu, Liberman &Gutierrez
2. Houwen, Hartman &Visscher
3. Aslan, Calik & kitis
4. Mikkelsen

5. Macmahon
6. Kamelska & Mazurek
�7. Tasiemski, Wilski & M
dak
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انجمن ورزشی مدرسه بر کیفیت زندگی دانشآموزان
آسیبدیدة بینایی  13-19سال دختر مؤثر هستند؟ -2
آیا فعالیتهای انجمن ورزشی مدرسه بر عزتنفس
دانشآموزان آسیبدیدة بینایی  13-19سال دختر مؤثر
هستند؟

روششناسی پژوهش
روش مطالعة حاضر ،نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و
پسآزمون با گروه آزمایش و کنترل بود.
جامعة آماری پژوهش :دانشآموزان دختر آسیبدیدة
بینایی  13-19سال شهرستان مشهد در سال تحصیلی
 1395-96بودند .در این پژوهش ،نمونهها به روش
تصادفی انتخاب شدند؛ بهطوریکه  50نفر ازمیان
دانشآموزان با آسیب بینایی از مقاطع متوسطة اول و
دوم مدارس استثنائی شهر مشهد انتخاب شدند و
براساس سن بهصورت همتاسازی تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل  25نفری قرار گرفتند.
معیارهای ورود آزمودنیها به مطالعه عبارتاند از :سن
 13-19سال ،بهرة هوشی طبیعی براساس پروندة
بهداشتی و مشاورة مدرسه ،نداشتن معلولیت دیگری
غیر از آسیبدیدگی بینایی ،سابقة شرکت یا عضویت
در انجمنهای ورزشی یا فعالیتهای مستمر ورزشی.
میزان آسیبدیدگی بینایی با مقیاس کالسبندی
ورزشی ب یک ،ب دو و ب سه ،براساس تقسیمبندی
سازمان ای.بی.اس.ا 1.افراد با آسیب بینایی در سه
کالس طبقهبندی میشود .کالس ب یک افرادی
هستند که توانایی ادراک نور را در هر دو چشم ندارند
و درک بسیار ضعیفی از نور دارند؛ ولی قادر به تشخیص
اشیاء نیستند .کالس ب دو توانایی تشخیص اشیاء را تا
فاصلة دو متری دارند و میدان دیدشان کمتر از پنج
درجه است .کالس ب سه افرادی هستند که اشیاء را
در فاصلة دو تا شش متری میبینند و میدان دید بین
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پنج تا بیست درجه دارند (جاللی فراهانی ،2014 ،ص.
 .)68انجام کالسبندی بینایی دانشآموزان توسط
کارشناس بیناییسنجی معتمد بهزیستی خراسان
رضوی شهرستان مشهد انجام شد.
ابزار مورداستفاده :پرسشنامههای مورداستفاده برای
جمعآوری دادهها شامل سه بخش بود -1 :چکلیست
جمعیتشناختی؛  -2پرسشنامة عزتنفس کوپراسمیت
 58سؤالی؛  -3پرسشنامة کیفیت زندگی نابینایان و
کمبینایان (سرابندی ،مبارکی ،کمالی ،چابک و سلطانی،
 ،2013ص.) 48 .
بخش جمعیتشناختی به بررسی سن ،میزان حدت
بینایی براساس کالسبندی ورزشی و نوع ورزشی که
به آن میپرداختند ،اشاره داشت .پرسشنامة عزتنفس
کوپراسمیت  58سؤالی دارای چهار مؤلفة عمومی،
خانوادگی ،اجتماعی و تحصیلی و قیاس دروغسنج بود
که سؤالهای آن به دو صورت «به من شبیه است»
(بله) و «به من شبیه نیست» (خیر) پاسخ داده میشد.
بررسیها در ایران و پژوهشهای خارج بیانگر آن است
که این آزمون از اعتبار و روایی قابلقبولی برخوردار
است .کوپراسمیت و همکاران ( )1990ضرایب
بازآزمایی را بعد از پنج هفته  0/88و بعد از سه سال
 0/70گزارش کردهاند .با روش بازآزمایی ،ضریب اعتبار
این آزمون در ایران با فاصلة چهار هفته و دوازده روز
بهترتیب  0/77و  0/80گزارش شده است .پورشافعی
( )1991با روش دونیمهکردن ،ضریب  0/87را گزارش
کرده است .همچنین ،ضرایب اعتبار این آزمون با روش
بازآزمایی برای دختران و پسران بهترتیب  0/90و 0/92
گزارش شده است( .فتحی آشتیانی و داستانی،2014 ،
ص .)164 .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز
 0/74بهدست آمد.
پرسشنامة کیفیت زندگی نابینایان و کمبینایان نیز از
پژوهش سرابندی و همکاران ( )2013با ضریب پایایی
1. IBSA
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برابر با  0/89بود (سرابندی و همکاران ،2013 ،ص.
 .)56این پرسشنامه درقالب  25سؤال با پنج مؤلفة
فراغت ،تحرک ،عاطفی ،اجتماعی و خودمراقبتی با
مقیاس پاسخگویی پنجدرجهای (همة مواقع ،بیشتر
مواقع ،متوسط اوقات ،کمتر مواقع و هیچگاه) پاسخ داده
شد .روایی صوری و محتوایی آن به تأیید تعدادی از
اساتید تربیتبدنی رسید .پایایی آن در پژوهش حاضر
نیز  0/81بهدست آمد.
الزم است توضیح داده شود دانشآموزانی که در گروه
آزمایش طرح مشارکت داشتند ،با رضایت کامل خود و
خانوادةشان به عضویت انجمن ورزشی دانشآموزان
آسیبدیدة بینایی دختر شهر مشهد درآمدند و بهدلخواه
در یکی از رشتههای ورزشی گلبال ،شنا و شطرنج،
بهمدت (سه ماه) و هفتهای سه جلسه به فعالیت ورزشی
گروهی پرداختند .در این مدت ،گروه کنترل به امور
روزمره مشغول بودند و هیچگونه فعالیت ورزشی
مستمری نداشتند.
مالحظات اخالقی درنظرگرفتهشده در این پژوهش
عبارتاند از -1 :رضایت کامل دانشآموزان و خانوادة
آنها برای شرکت در طرح و پرکردن فرم رضایت

آگاهانه؛  -2همة اطالعات مربوط به دانشآموزان در
این طرح محفوظ باقی ماند.
روش تحلیل دادهها :دادههای جمعآوریشده با نرمافزار
اس.پی.اس.اس1.نسخة  22تحلیل شدند .برای بررسی
یافتههای توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و
برای تحلیل یافتههای پژوهش از تحلیل کوواریانس2
استفاده شد .برای بررسی فرض یکسانی واریانسها
آزمون لوین3نیز استفاده شد.

یافتهها
نمونة موردمطالعی پژوهش  50نفر بودند که  25نفر در
گروه آزمایش و  25نفر در گروه کنترل بهطور تصادفی
قرار گرفتند .میانگین و انحراف معیار سنی گروه
آزمایش  16/2â 1/4و گروه کنترل  15/8 â 2/0بود.
میانگین و انحراف معیار قد گروه آزمایش â 6/4
 156/2و گروه کنترل  152/6â 5/7سانتیمتر بود.
میانگین و انحراف معیار وزن گروه آزمایش 55/6â 9/8
و گروه کنترل  54â 16/6کیلوگرم بود.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار گروه آسیبدیدة بینایی
متغیر
سن
قد
وزن

گروه کنترل

گروه آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

16/2
156/2
55/6

1/4
6/4
9/8

15/8
152/6
54

2/0
5/7
16/6

جدول  .2فراوانی و درصد فراوانی میزان بینایی افراد براساس کالسبندی ورزشی
گروه آزمایش
کالس ورزشی
تعداد فراوانی
درصد فراوانی

ب1
8
16

ب2
7
14

1. SPSS
2. Analyze of Covariance

گروه کنترل
ب3
10
20

ب1
4
8

ب2
14
28

ب3
7
14

3. Levene
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فراوانی و درصد میزان بینایی گروه آسیبدیدة بینایی
براساس کالسبندی ورزشی (ب یک ،ب دو و ب سه)
مطابق جدول شمارة دو است.
برای بررسی طبیعیبودن توزیع نمرات پرسشنامة
عزتنفس کوپراسمیت و کیفیت زندگی نابینایان و کم-
بینایان از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف1استفاده شد.

تمامی مقادیر از توزیع طبیعی برخوردار بودند؛ ازاینرو،
برای تحلیل و مقایسة دادهها در گروه (پیشآزمون-
پسآزمون) از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده
شد؛ البته پیشفرض دیگر استفاده از روش کوواریانس
همگنبودن واریانس بین جوامع است؛ بنابراین ،برای
انجام این کار از آزمون لوین2استفاده شد که نتایج آن
در جدول شمارة سه نشان داده شده است.

جدول  .3آزمون همگنی واریانسهای دو گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون عزتنفس و کیفیت زندگی
متغیر
عزتنفس
پسآزمون
کیفیت زندگی
پسآزمون

لوین

درجة آزادی 1

درجة آزادی 2

سطح معناداری

2/574

1

48

0/115

0/442

1

48

0/509

با توجه به سطح معناداری  0/115و 0/509
بهدستآمده ،همگنی واریانسها مشخص شد؛ بنابراین،

میتوان برای این پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس
بهره گرفت.

جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر پیشآزمون بر پسآزمون عزتنفس و کیفیت زندگی در
دو گروه آزمایش و کنترل
میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

سطح

معیار
3/082
3/268

معناداری

معیار
3/798
3/509

22/80
17/48
6/80

1/500
1/833

عزتنفس
عمومی

آزمایش
کنترل

19/52
18/32

عزتنفس
خانوادگی

آزمایش

5/68

2/015

کنترل

5/76

1/899

5/88

آزمایش

5/48

2/124

6/28

1/671

کنترل

5/40

1/607

5/48

1/531

آزمایش

5/44

1/557

5/76

1/640

کنترل

5/48

1/503

5/40

1/528

آزمایش

36/12

7/316

41/64

4/881

کنترل

34/96

6/471

34/24

6/346

عزتنفس
اجتماعی
عزتنفس
تحصیلی
عزتنفس

1. Kolmogorov˚ Smirnov Test

اف

سطح
معناداری

اف

0/001

126/077

0/001

85/298

0/001

128/487

0/001

11/964

0/001

0/001

0/001

127/558

284/461

272/737

0/003

0/024

0/001

9/735

5/453

109/703

2. Levene
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ادامة جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر پیشآزمون بر پسآزمون عزتنفس و
کیفیت زندگی در دو گروه آزمایش و کنترل
میانگین
کیفیت
زندگی
عاطفی
کیفیت
زندگی
اجتماعی
کیفیت
زندگی
خودمراقبتی
کیفیت
زندگی
فراغت
کیفیت
زندگی
تحرک
کیفیت
زندگی

انحراف
معیار

میانگین

انحراف

سطح

معیار

معناداری

آزمایش

16/00

3/524

16/68

3/132

کنترل

15/20

4/472

14/72

4/228

آزمایش

14/04

3/195

15/12

2/991

کنترل

13/00

3/731

13/12

3/609

آزمایش

16/40

2/901

17/08

2/448

کنترل

14/60

3/764

14/60

3/719

آزمایش

13/16

3/705

14/72

3/221

کنترل

10/24

4/146

10/12

4/024

آزمایش

12/60

4/052

15/24

2/743

کنترل

11/32

3/827

11/92

3/718

آزمایش

72/20

12/570

78/84

10/707

با توجه به نتایج آزمون کوواریانس در جدول شمارة
چهار درمورد مؤلفههای عزتنفس و کیفیت زندگی و
مقدار سطح معناداری  0/001که کمتر از  0/05است و
بیانگر تأثیرگذاربودن اثر پیشآزمون در نتایج پسآزمون

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001
0/001

اف
624/906

388/903

516/404

719/269

220/157
811/943

سطح
معناداری
0/001

0/001

0/002

0/001

0/001
0/001

اف
19/455

11/400

10/311

51/346

35/227
81/637

است ،پس از حذف اثر پیشآزمون به بررسی تأثیر
اثربخشی انجمنهای ورزشی مدارس بر عزتنفس و
کیفیت زندگی افراد آسیبدیدة بینایی میپردازیم.

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس مقایسة تفاوتهای بین دو گروه در پسآزمون عزتنفس و کیفیت زندگی
منابع تغییرات
عزتنفس
کیفیت زندگی

گروه
خطا
گروه
خطا

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

614/055
354/182
454/140
221/016

1
46
1
46

614/055
7/700
454/140
4/805

اف

سطح
معناداری

اتا

توان
آزمون

79/751

0/001

0/634

1/000

94/520

0/001

0/673

1/000

نتایج جدول شمارة پنج نیز بیانگر تأثیرگذاربودن

عزتنفس و کیفیت زندگی افراد آسیبدیدة بینایی ایت

فعالیتهای ورزشی در انجمنهای ورزشی در

(سطح معناداری کمتر از  0/05و مساوی  0/001است).
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر فعالیتهای
انجمنهای ورزشی مدرسه بر عزتنفس و کیفیت
زندگی دختران آسیبدیدة بینایی  13-19سالة شهر
مشهد بود .نتایج نمرههای آزمون عزتنفس و کیفیت
زندگی در دو گروه آزمایش و کنترل و مقایسة آنها با
هم نشان داد که فعالیتهای ورزشی انجمنهای
ورزشی بر عزتنفس و کیفیت زندگی دختران
آسیبدیدة بینایی شرکتکننده در طرح ،تأثیر معناداری
دارد .یکی از دالیل این موضوع میتواند برخورد و
تعامالتی باشد که کودکان آسیبدیدة بینایی در جریان
فعالیتهای ورزشی گروهی در انجمنهای ورزشی
مدرسه با همساالن و دوستان خود دارند که سبب
ارتقای رشد اجتماعی و بهتبع آن ،افزایش عزتنفس و
بهترشدن کیفیت زندگی آنها میشود (رضایی ،بیانی
و شریعتنیا ،2015 ،ص .)242 .نتایج این پژوهش
همراستا با نتایج مطالعات االوسکی 1و همکاران
( ،2005ص ،)138 .مکالی 2و همکاران ( ،2005ص.
 ،)397گا ،سالمون و زنگ 2014( 3ص )41 .و یاوری،
اروفزاد ،کریمی دهکردی و ربیعزاده ( ،2014ص.
 )1505است .نتایج مطالعات این پژوهشگران نیز بیانگر
اثربخشی ورزش بر کیفیت زندگی ،سالمتی و ارتقای
مهارتهای اجتماعی و عزتنفس افراد است .امینی و
همکاران ( ،2016ص )130 .معتقدند که انجام فعالیت-
های بدنی درقالب بازیهای گروهی میتواند در کاهش
افسردگی و احساس تنهایی افراد مؤثر باشد .همچنین،
سرابندی ،کمالی و مبارکی ( ،2013ص )9 .معتقدند که
گروه آسیبدیدة بینایی در داشتن کیفیت زندگی بهتر
دچار مشکالت بیشتری نسبت به همساالن بینای خود
هستند و نیاز به لزوم آموزش و ارائة برنامههای
اجتماعی و تفریحی برای معلوالن بهخصوص زنان
1. Elavsky
2. McAuley

برای افزایش اعتمادبهنفس آنها بهشدت احساس می-
شود .شرکت در فعالیتهای ورزشی برای کودکان با
آسیب بینایی اهمیت دارد و عالوهبراینکه باعث بهبود
مهارتهای ادراکی -حرکتی میشود ،بهعنوان یک
شیوة توانبخشی میتواند باعث رشد و توسعة بدنی،
اگاهی فضایی ،بهبود مهارتهای حرکتی ،جابهجایی،
تحرک و جهتیابی ،افزایش ظرفیت جسمانی ،بهبود
کنترل بدن و افزایش ارتباطات اجتماعی در کودکان با
آسیب بینایی شود و زیربنایی را برای سالمتی مطلوب
فراهم کند .افزونبراین ،بر اهمیت برخورداری و کسب
زندگی فعال در کودکان با آسیب بینایی تأکید میشود
(اشرفی ،نمازیزاده و داوری 2014 ،ص .)117 .خواجه
صالحانی ( )2007نیز در پژوهشی روی دانشآموزان
دختر با آسیب بینایی به این موضوع اشاره کرد که
تمرینات منظم ورزشی از دو راه میتوانند باعث تأثیر
در خلقوخو ،کاهش تنش و افزایش عزتنفس شوند.
رهاشدن آندورفین ،کاهش سطح کورتیزول (هورمونی
که با فشار عصبی ترشح میشود) و تمرینات مناسب
بدنی در افزایش سطح سروتونین (هورمون مؤثر در
اصالح خلقوخو) تأثیر فراوانی دارند (خواجهصالحانی،
 ،2007ص .)70 .چن ،اسنیدر و ماگنار ( )2010نیز
معتقدند که مشارکت ورزشی سبب افزایش
اعتمادبهنفس و هویت ورزشی و ارتقای زندگی
اجتماعی افراد میشود (چن و همکاران ،2010 ،ص.
 .)176درواقع ،تربیتبدنی و ورزش در مدارس ،نهاد
اجتماعی مهمی هستند که عالوهبر توسعة مهارتهای
جسمانی و فیزیکی دانشآموزان ،فواید بسیاری نیز در
بعد روانی و اجتماعی دارند ،خطر ابتال به انواع بیماریها
و معلولیت را کاهش میدهند و سبب ارتقای کیفیت
زندگی کودکان میشوند .افزونبراین ،این نوع
مشارکتها نگرانی والدینی که میخواهند فرزندانشان

3. Gu, Solmon, Zhang
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در فضایی امن به بازی بپردازند را نیز برطرف میکنند.
عالوهبراین ،شواهدی قوی برای تأثیرگذاری آموزش و
مشارکت در ورزشهای گروهی مدارس در پیشرفت
تحصیلی و عزتنفس دانشآموزان وجود دارند؛ البته
نقش معلمان و مربیان تربیتبدنی و والدین دانش-
آموزان نیز در اثربخشی فعالیتهای ورزش مدارس
بسیار مهم و قابلتوجه است و بدون همراهی و
مشارکت آنها تأثیرات مثبت جسمانی ،عاطفی و
اجتماعی نهادهای ورزشی مدارس مشاهده نمیشود
(بیلی ،2006 ،ص)397 .؛ بنابراین ،با توجه به اثرهای
فراوان انجمنهای ورزشی مدارس در تشویق و ترغیب
کودکان به انجام فعالیتهای ورزشی ،فواید بسیاری در
جنبههای مختلف جسمانی ،اجتماعی و روانشناختی
برای همة کودکان در این موضوع وجود دارند.
همچنین ،با توجه به محدودیتهای موجود در پژوهش
حاضر و دسترسینداشتن به دانشآموزان پسر با آسیب
بینایی ،انجام پژوهشهایی مشابه روی دانشآموزان
پسر با آسیب بینایی و همچنین ،در سایر گروههای سنی
در هر دو گروه دختر و پسر ،به سایر پژوهشگران این
حیطه توصیه میشود تا دستیابی به نتایج مطالعات
گستردهتری دراینزمینه میسر شود.
یافتههای پژوهش نشان داد که ضروری است به
انجمنهای ورزشی در مدارس کودکان آسیبدیدة
بینایی توجه ویژهای شود؛ زیرا ،باعث ارتقای عزتنفس
و کیفیت زندگی کودکان معلول بینایی میشود.

عضویت و شرکت در انجمنهای ورزشی سبب ارتقای
عزتنفس در ابعاد عمومی ،اجتماعی ،تحصیلی و
خانوادگی کودکان آسیبدیدة بینایی میشود و درکنار
آن باعث افزایش تحرک و سپریکردن فراغت فعال و
ارتقای سطح کیفیت زندگی آنها در تمامی سطوح ،در
این گروه از معلوالن میشود و بهبود ارتباط فرد با خود
و محیط اطراف را بههمراه دارد .دانشآموزان با آسیب
بینایی ،در فعالیتهای ورزشی گروهی انجمن ورزشی
مدرسه عالوهبر بهرهمندی از فرصتهای متعدد حرکتی
و حضور مؤثر در اجتماع و سایر همساالن خود ،به
شایستگیهای درونی خود نیز واقف میشوند .با توجه
به فواید فراوان ورزش و فعالیتهای بدنی گروهی
توصیه میشود به گسترش تشکلهای ورزشی و ایجاد
شرایطی برای انجام ورزشهای گروهی درمیان تمامی
معلوالن توجه ویژهای شود.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی دانشآموزان و خانوادههای آنها
که در طرح شرکت داشتند و مسئوالن مراکز
دانشآموزان آسیبدیدة بینایی و اساتید تربیتبدنی که
مارا در انجام این پژوهش یاری کردند ،تشکر و قدردانی
میشود.
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Abstract
The aim of this research was to investigate the effectiveness of the school's
sport association on the quality of life and self-esteem of impaired vision
female students. In this research 50 female students aged 13-19 years were
selected randomly and according to the age they were matching assigned to
experimental and control groups randomly.
The experimental group participated in three sport activities session in week
for three months by joining in the school's sport association. Before the start
of the sessions and at the end of the last session, both groups filled out the
CooperSmith Self-Esteem Questionnaire (1967) and Quality of Life
Questionnaire (Sarabandi, 1392). Covariance analysis was used and the
experimental group showed better self-esteem and quality of life than control
group. Therefore, joining of the school's sport association and active leisure
time can enhance the self-esteem and the quality of life of female students
with visual impairment.
KeyWords: School Sports Associations, Quality of Life, Self-Esteem,
Female Students, Impaired Vision
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