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 چکیده
آموزان نفس دانشزندگی و عزتبررسی اثربخشی انجمن ورزشی مدرسه بر کیفیت  ،این پژوهشهدف 

به روش تصادفی انتخاب  ساله 13-19آموز دختر دانش 50 ،بینایی بود. در این پژوهش دیدةدختر آسیب
 تند.صورت همتاسازی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفشدند و براساس سن به

های ورزشی عالیتهفتگی سه جلسه به ف ،مدت سه ماه با عضویت در انجمن ورزشی مدرسهگروه آزمایش به
 نفس کوپراسمیتنامة عزتهر دو گروه پرسش ،پرداختند. قبل از شروع جلسات و در پایان آخرین جلسه

استفاده وواریانس روش تحلیل ککردند. از ( را تکمیل 1392 کیفیت زندگی )سرابندی، نامةپرسشو  (1967)
باید  ،بنابراین و کیفیت زندگی بهتری نشان دادند؛ نفسه آزمایش نسبت به گروه کنترل عزتگرو ود ش

نفس و بهبود فراغت فعال سبب ارتقای سطح عزتهای ورزشی مدارس و اوقاتعضویت در انجمنگفت 
 .شودبینایی می دیدةآموزان دختر آسیبکیفیت زندگی دانش

 .بینایی دیدةسیبآآموزان دختر، نفس، دانشیت زندگی، عزتهای ورزشی مدارس، کیفانجمنها: کلیدواژه
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 مقدمه
 ست تا آگو ،آخرین آمار سازمان بهداشت جهانیطبق 

حدود  دیدة بینایی در جهانن گروه آسیبتعداد معلوال 
 246 ،که از این تعداد زده شدمیلیون نفر تخمین  285

ر ددرصد از این افراد  90بینا هستند و میلیون کم
 ،. در جهانکنندتوسعه زندگی میرهای درحالکشو
نایی دیدگی بیسال که دچار آسیب 15کودکان زیر  تعداد

ازمان بهداشت س) میلیون است 19، حدود هستند
ط با های مرتبتوجه به شاخص ،رو(؛ ازاین2014جهانی، 

زجمله ها اشناختی آنبهبود کیفیت زندگی و ابعاد روان
بخشی این گروه از ت توانهاقدامات عملکردی درج

 د.تواند معرفی شوافراد می
دارای  افراد زندگی کیفیت بهبود ،امروز دنیای در

 .است شده مطرح بازتوانی هدف یک عنوانبه معلولیت
-که کیفیت زندگی در دانش انددادهنشان  هاپژوهش

تحرک با یکدیگر تفاوت  حوزة آموزان نابینا و بینا در
ینا کیفیت آموزان بداری داشته است و در دانشمعنا

، نتایج مبین این است که چنینزندگی باالتر است و هم
ر باشد، بهتبینا آموزان کمبینایی دانش میزانچه هر

افتخار، نجومی ) خواهند داشت کیفیت زندگی باالتری
 عنوانبه کیفیت زندگی(. 49، ص. 2002زاده، وکوهپایه

هر انسان در زندگی نسبت به اهداف، انتظارات  جایگاه
تأثیر نوع و میزان تنها تحتنه ی خود،های فردو نگرانی

بلکه به میزان زیادی به  ،ر داردشده قرامشکل ایجاد
ها و عملکرد فرد در ثیر این مشکل در تواناییمقدار تأ

فریدونی، قاسمی برومند و ) جامعه بستگی دارد
 کیفیت زندگی با عوامل (.15، ص. 2013طباطبایی، 

سالمتی، عملکرد جسمانی، رضایت از زندگی و 
مورد مانی و حس شایستگی در ارتباط است؛ اما درشاد

                                                           
 

1. Kamelska & Mazurek 

دیگر در کیفیت افراد معلول آنچه بیش از هر چیز 
ی در خانه، عملکرد طبیع ،ها مهم استزندگی آن

زندگی بدون بیماری  ،چنینخانواده و جامعه و هم
، 2015، 1کاملسکا و مازورک) جسمی یا روانی است

بینایی،  دیدةهای آسیبدر گروه ،اساسبراین (؛31ص. 
کاهش دید باعث کاهش کارایی و کاهش کیفیت 

 و بینایی رفتنبیناز  ناشی افسردگی و شودمی زندگی
 کارهای توانایی انجام کاهش از ناشی استرس نیز

 شودکیفیت زندگی می کاهش بیشتر باعث روزمره،
 (.15 ، ص.2013فریدونی و همکاران، )

سمی و حرکتی ضعیف در کودکان عواقب این شرایط ج
شدن راندهحاشیهصورت طرد و بهدیدة بینایی بهآسیب

اینها باعث احساس  است که همةساالن سوی هماز
نفس کمتر نسبت به همساالن و عزتناامنی و ناامیدی 

فوتیادو، کریستودولو، سولیس، تسیماراس شود. )میبینا 
 .(97، ص. 2014، 2و موسولی
 نفسعزت زیرا، است؛ خوبی هدف نفسعزت باالبردن

 مثبت همبستگی و امیدواری به زندگی شادزیستن با
 نفس رابطةکه عزت استمعتقد ( 2014) 3وایجیتر دارد.

های ورزشی دارد و مستقیمی با انجام مستمر فعالیت
-ها باعث افزایش امید به زندگی میانجام این فعالیت

  (.33، ص. 2014وایجیتر، ) شود
اکی از راکنده حپ دربارة موضوع پژوهش مطالعات

  هایحضور در محیط اسطةوپذیری ابعاد زندگی بهنقش
شناختی این پیامدهای روان ،. همچنینفعال هستند

موجب موضوع درنتیجة حضور در  فضاهای ورزشی 
 آگستادکه طوریهب اند؛بهبود کیفیت زندگی شده زمینة

که فعالیت بدنی  د هستندنیز معتق( 2015) 4و جیانگ
سالمت جسمی و روانی کودکان  تواند تأثیر مثبتی برمی

شان را بهبود زندگی کیفیت و بگذارد بینایی دیدةآسیب

2. Fotiadou, Christodoulou, Soulis, 

Tsimaras & Mousouli  

3. Yigiter 
4. Augesta & Jiang 
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 ،فورتادو (.82، ص. 2015جیانگ،  آگستاد و) بخشد
وردن آنیز معتقدند فراهم (2017) 1لیبرمن و گوترز

نی برای افراد با آسیب های بدهای انجام فعالیتفرصت
ثر باشد ها مؤرتقای سطح زندگی آنتواند در ابینایی می

 حال، طبقاینبا (؛154، ص. 2017 فورتادو و همکاران،)
 دیدةآسیبو نوجوانان  کودکان های پژوهشگران،یافته

به نسبت  بدنی فعالیت در کمتری مشارکت بینایی
 ،2009 ،2هوون، هارتمن و ویسچر)خود دارند  همساالن

   .(103ص. 
 نشان پژوهشگران از جمعی پژوهشنتایج  ،راستاینادر

 پیشرفت در مهمی نقش بدنی فعالیتکه  دهدمی
 که افرادی برای ویژهبه روانی و جسمی سالمتی
، 3اسالن، کالیب وکیتیس) کندمی ایفا ،دارند معلولیت

فواید روانی ورزش و  ،بنابراین ؛(804، ص. 2012
اضطراب، کاهش  ن،رای معلوالفعالیت بدنی منظم ب

خواب، کاهش افسردگی، افزایش  بهبود کیفیت
 آوردهمراه میرا بهگیری قدرت تصمیمنفس و عزت

 رو،(؛ ازاین471، ص. 2010 و همکاران، 4میکلسن)
 درمیان ورزشی مشارکت و هافعالیت سطح افزایش
 مدرسه و جامعه مداخالت هدف باید کمترفعال جوانان

، 2017و همکاران،  5ماهانمکباشد ) رفاه ارتقای برای
که با توجه به  ، باید بیان کردحالبااین (؛111ص. 

موجود در دسترسی به اثربخشی محدودیت منابع 
رزشی بر کیفیت زندگی و جوانب های ومحیط
های کمبود پژوهشویژه نفس افراد معلول و بهعزت

ا و نابینا بینپذیری کودکان کمبا تأثیررابطهدر منسجم
ورزشی، انجام مطالعات  هاینسبت به شرکت در محیط

 رسد؛نظر میری بهضروخصوص میدانی دراین
های گروهی در افراد انجام ورزشکه طوریهب

ماعی و بینایی به افزایش روابط اجت دیدةآسیب

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

4. Mikkelsen  

، نتبع آشود و بهیکپارچگی اجتماعی منجر می
-ای فرد بهبود مینفس و عملکرد اجتماعی حرفهعزت

طبق نتایج (. 31، ص. 2015، 6کاملسکا و مازورک) یابد
-طریق ورزش میدیدة بینایی ازیبافراد آس، هاپژوهش

 ،ها آشنا شوندآن با کنند،توانند افراد جدیدی را مالقات 
و با دنیای پیرامون  شان غلبه کنندها و مشکالتبر ضعف

، 2012، 7تازمسکی، ویلسکی و مداک) خود آشنا شوند
نیز معتقد است که ( 1395) امینی (.178ص. 
-تلفیقی از دو روش روان صورت گروهیدرمانی بهبازی

کمک به یادگیری، و سبب  شناختی و اجتماعی است
گذاشتن، احترام ،کنترلی، مسئولیت ابراز احساساتخود

پذیرفتن خود و دیگران و بهبود رفتارهایی چون 
 نفس و کاهش افسردگیهای اجتماعی، عزتمهارت

، ص. 2016دوست و مظاهری، امینی، نشاط) خواهد شد
130.) 
فراغت، ازجمله نیازهای معلوالن در اوقاتحال، بااین

 گروه و تشکیل های اجتماعی،شرکت در فعالیت
که  های مختلف استها و تشکلعضویت در انجمن

های مختلف ابراز وجود و کسب مهارت سبب رشد و
این  ازجملة(. 16، ص. 2013جاللی فراهانی، ) شودمی

ورزشی مدارس اشاره های توان به انجمنها میتشکل
های اجتماعی، مهارتمناسبی برای رشد  لمح کرد که
یری از فقر سالمت روانی و جسمی و پیشگ ارتقای

یی را برای فعال و پویا فراغتحرکتی، و گذران اوقات
 ،روند داشت؛ ازاینهمراه خواهآموزان معلول بهدانش

های فعالیتهدف کلی این پژوهش بررسی اثربخشی 
نفس زندگی و عزتکیفیت  بررزشی مدرسه انجمن و

 سال دختر د 13-19 بینایی یدةدآموزان آسیبدانش
، بنابراین است؛شهر مشهد  1395-96رسال تحصیلی 

های آیا فعالیت -1ند از: های این پژوهش عبارتالسؤ

5. Macmahon  

6. Kamelska & Mazurek  
7. Tasiemski, Wilski & Mędak  
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آموزان ورزشی مدرسه بر کیفیت زندگی دانشانجمن 
 -2هستند؟  ثرمؤ سال دختر 13-19 بینایی دیدةآسیب

نفس جمن ورزشی مدرسه بر عزتهای انآیا فعالیت
مؤثر  سال دختر 13-19 بینایی دیدةآموزان آسیبدانش

 ؟هستند
 

 پژوهش شناسیروش
 وآزمون تجربی با طرح پیش، نیمهحاضر مطالعةروش 

 بود.با گروه آزمایش و کنترل آزمون پس
 دیدةآسیبآموزان دختر دانش: آماری پژوهش جامعة 

سال شهرستان مشهد در سال تحصیلی  13-19 بینایی
ها به روش ونه، نمدر این پژوهشبودند.  96-1395

 ازمیان نفر  50 کهطوریهب انتخاب شدند؛ تصادفی
ل و او ن با آسیب بینایی از مقاطع متوسطةآموزادانش

 وشدند ی شهر مشهد انتخاب دارس استثنائدوم م
 تصادفی در دو گروههمتاسازی صورت براساس سن به

 ر گرفتند. قرا نفری 25آزمایش و کنترل 
سن  :ند ازاها به مطالعه عبارتمعیارهای ورود آزمودنی

بهرة هوشی طبیعی براساس پروندة  ،سال 19-13
بهداشتی و مشاورة مدرسه، نداشتن معلولیت دیگری  

یا عضویت دیدگی بینایی، سابقة شرکت غیر از آسیب
 .های مستمر ورزشییا فعالیتهای ورزشی ندر انجم

بندی قیاس کالسدیدگی بینایی با ممیزان آسیب
بندی اساس تقسیم، برسه ب و دو ب ،یک بورزشی 

بینایی در سه  افراد با آسیب 1.ا.اس.بی.ایسازمان 
افرادی  یک ب د. کالسشوبندی میکالس طبقه

ادراک نور را در هر دو چشم ندارند هستند که توانایی 
؛ ولی قادر به تشخیص درک بسیار ضعیفی از نور دارندو 

توانایی تشخیص اشیاء را تا  دو بنیستند. کالس  اشیاء
 پنجو میدان دیدشان کمتر از  متری دارند دو فاصلة

افرادی هستند که اشیاء را سه  بدرجه است. کالس 
و میدان دید بین  بینندمتری می ششتا  دو اصلةدر ف

                                                           
 

، ص. 2014جاللی فراهانی، ) درجه دارند بیستتا  پنج
آموزان توسط بندی بینایی دانش(. انجام کالس68

خراسان سنجی معتمد بهزیستی کارشناس بینایی
 رضوی شهرستان مشهد انجام شد.

 رایبمورداستفاده  هاینامهپرسشاستفاده: ابزار مورد
 لیستچک -1 :بخش بودها شامل سه آوری دادهجمع

نفس کوپراسمیت عزتنامة پرسش -2؛ شناختیجمعیت
ابینایان و یفیت زندگی ننامة کپرسش -3 ؛یالسؤ 58
لطانی، مبارکی، کمالی، چابک و س )سرابندی،بینایان کم

 (. 48، ص. 2013
، میزان حدت شناختی به بررسی سنجمعیت بخش

ورزشی که ی ورزشی و نوع بنداساس کالسبینایی بر
نفس نامة عزت. پرسش، اشاره داشتپرداختندبه آن می

عمومی،  دارای چهار مؤلفةالی سؤ 58کوپراسمیت 
سنج بود ی، اجتماعی و تحصیلی و قیاس دروغخانوادگ

« به من شبیه است»ه دو صورت آن ب هایکه سؤال
شد. )خیر( پاسخ داده می «من شبیه نیستبه »)بله( و 
ن است آخارج بیانگر  هایپژوهشن و ها در ایرابررسی

قبولی برخوردار ین آزمون از اعتبار و روایی قابلکه ا
( ضرایب 1990است. کوپراسمیت و همکاران )

 سال و بعد از سه 88/0 بازآزمایی را بعد از پنج هفته
عتبار ضریب ا ،اند. با روش بازآزماییگزارش کرده 70/0

ده روز هفته و دواز چهار ا فاصلةاین آزمون در ایران ب
 گزارش شده است. پورشافعی 80/0و  77/0 ترتیببه
 را گزارش 87/0، ضریب ردنک( با روش دونیمه1991)

وش رضرایب اعتبار این آزمون با  ،نین. همچکرده است
 92/0و  90/0 ترتیبازآزمایی برای دختران و پسران بهب

 ،2014 ،و داستانی فتحی آشتیانیگزارش شده است. )
 زنی حاضر نامه در پژوهشپایایی این پرسش .(164. ص
  دست آمد.هب 74/0

بینایان نیز از نامة کیفیت زندگی نابینایان و کمپرسش
 پایاییبا ضریب  (2013)و همکاران  سرابندیپژوهش 

1. IBSA 
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، ص. 2013سرابندی و همکاران، بود ) 89/0 برابر با
 مؤلفة پنجبا  السؤ 25درقالب نامه پرسشاین . (56
با  مراقبتیاغت، تحرک، عاطفی، اجتماعی و خودفر

 مواقع، بیشتر ای )همةدرجهپنجگویی مقیاس پاسخ
داده  پاسخ گاه(هیچ مواقع، متوسط اوقات، کمتر مواقع و

آن به تأیید تعدادی از و محتوایی روایی صوری شد. 
 در پژوهش حاضرپایایی آن  .بدنی رسیداساتید تربیت

 مد.آدست هب 81/0نیز 
وه در گرموزانی که آدانشتوضیح داده شود است الزم 

 ورضایت کامل خود با  ،آزمایش طرح مشارکت داشتند
آموزان ن ورزشی دانششان به عضویت انجمخانوادة
دلخواه دیدة بینایی دختر شهر مشهد درآمدند و بهآسیب

های ورزشی گلبال، شنا و شطرنج، در یکی از رشته
رزشی وسه جلسه به فعالیت  ایههفت وماه(  سهمدت )به

ر نترل به اموگروه ک ،در این مدت گروهی پرداختند.
گونه فعالیت ورزشی و هیچبودند مشغول  روزمره

 مستمری نداشتند. 
در این پژوهش  شدهفتهگرمالحظات اخالقی درنظر

آموزان و خانوادة رضایت کامل دانش -1ند از: اعبارت
 کردن فرم رضایت و پر شرکت در طرح ها برایآن

آموزان در همة اطالعات مربوط به دانش -2؛ آگاهانه 
 این طرح محفوظ باقی ماند. 

افزار نرم شده باآوریهای جمعدادهها: روش تحلیل داده
بررسی  تحلیل شدند. برای 22 نسخة 1.اس.اس.پی.اس

اف استاندارد و های توصیفی از میانگین و انحریافته
 2کوواریانس های پژوهش از تحلیلیافتهبرای تحلیل 

ها بررسی فرض یکسانی واریانساستفاده شد. برای 
 .نیز استفاده شد 3وینآزمون ل

 

 هایافته
نفر در  25که  نفر بودند 50موردمطالعی پژوهش  نمونة

طور تصادفی نفر در گروه کنترل به 25زمایش و گروه آ
میانگین و انحراف معیار سنی گروه . قرار گرفتند

 بود. 8/15 ±0/2و گروه کنترل  2/16±4/1آزمایش 
 ± 4/6قد گروه آزمایش  و انحراف معیار میانگین

. متر بودسانتی 6/152±7/5و گروه کنترل   2/156
  6/55±8/9وزن گروه آزمایش و انحراف معیار میانگین 

 کیلوگرم بود.   54±6/16و گروه کنترل 
 

 

 بینایی دیدةب. میانگین و انحراف معیار گروه آسی1جدول 

آزمایشگروه  متغیر  گروه کنترل 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

2/16 سن  4/1  8/15  0/2  

2/156 قد  4/6  6/152  7/5  

6/55 وزن  8/9  54 6/16  

 

 بندی ورزشید فراوانی میزان بینایی افراد براساس کالس. فراوانی و درص2جدول 
 

 گروه کنترل گروه آزمایش 

 3ب 2ب 1ب 3ب 2ب 1ب کالس ورزشی
 7 14 4 10 7 8 تعداد فراوانی
 14 28 8 20 14 16 درصد فراوانی

                                                           
 

1. SPSS 

2. Analyze of Covariance  

3. Levene  
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دیدة بینایی ی و درصد میزان بینایی گروه آسیبفراوان
( سهدو و ب  یک، ب بندی ورزشی )ببراساس کالس
 شمارة دو است.مطابق جدول 

نامة نمرات پرسشبودن توزیع برای بررسی طبیعی
-نفس کوپراسمیت و کیفیت زندگی نابینایان و کمعزت

 استفاده شد.  1اسمیرنوف -لموگروفبینایان از آزمون ک

، روتمامی مقادیر از توزیع طبیعی برخوردار بودند؛ ازاین
 -آزمونها در گروه )پیشداده برای تحلیل و مقایسة

ستفاده ا کوواریانستحلیل آماری  روشآزمون( از پس
ر استفاده از روش کوواریانس فرض دیگالبته پیش شد؛

برای  بنابراین، ؛بودن واریانس بین جوامع استهمگن
نتایج آن  ستفاده شد کها 2انجام این کار از آزمون لوین

 شده است. نشان داده سهشمارة در جدول 
 

 نفس و کیفیت زندگیآزمون عزتدو گروه کنترل و آزمایش در پس یها. آزمون همگنی واریانس3 جدول

 سطح معناداری 2آزادی  درجة 1آزادی  درجة لوین متغیر

 نفسعزت
 آزمونپس 

574/2 1 48 115/0 

کیفیت زندگی 
 آزمونپس

442/0 1 48 509/0 

  

 509/0و  115/0 سطح معناداریبا توجه به 
 ها مشخص شد؛ بنابراین،آمده، همگنی واریانسدستبه

کوواریانس تحلیل از آزمون  توان برای این پژوهشمی
 بهره گرفت.

 
 

نفس و کیفیت زندگی در عزتآزمون پس آزمون بربررسی اثر پیش . نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای4جدول 

 کنترلدو گروه آزمایش و 

 میانگین  
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری
 اف

سطح 

 معناداری
 اف

نفس عزت
 عمومی

 3/082 22/80 798/3 52/19 آزمایش
001/0 077/126 001/0 298/85 

 3/268 17/48 509/3 32/18 کنترل

نفس عزت
 خانوادگی

 1/500 6/80 015/2 68/5 آزمایش
001/0 487/128 001/0 964/11 

 1/833 5/88 899/1 76/5 کنترل

 نفسعزت
 اجتماعی

 1/671 6/28 124/2 48/5 آزمایش
001/0 558/127 003/0 735/9 

 1/531 5/48 607/1 40/5 کنترل

نفس عزت
 تحصیلی

 1/640 5/76 557/1 44/5 آزمایش
001/0 461/284 024/0 453/5 

 1/528 5/40 503/1 48/5 کنترل

  نفسعزت
 4/881 41/64 316/7 12/36 آزمایش

001/0 737/272 001/0 703/109 
 6/346 34/24 471/6 96/34 کنترل

 

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov Test 2. Levene 
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نفس و آزمون عزتآزمون بر پس. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر پیش4جدول ادامة 

 گروه آزمایش و کنترلکیفیت زندگی در دو 

 میانگین  
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری
 اف

سطح 

 معناداری
 اف

کیفیت 
زندگی 
 عاطفی

 3/132 16/68 524/3 00/16 آزمایش
001/0 906/624 001/0 455/19 

228/4 14/72 472/4 20/15 کنترل  

کیفیت 
 زندگی

 اجتماعی

 2/991 15/12 195/3 04/14 آزمایش
001/0 903/388 001/0 400/11 

 3/609 13/12 731/3 00/13 کنترل

کیفیت 
زندگی 

 خودمراقبتی

 2/448 17/08 901/2 40/16 آزمایش
001/0 404/516 002/0 311/10 

 3/719 14/60 764/3 60/14 کنترل

کیفیت 
زندگی 
 فراغت

 3/221 14/72 705/3 16/13 آزمایش
001/0 269/719 001/0 346/51 

 4/024 10/12 146/4 24/10 کنترل

کیفیت 
زندگی 
 تحرک

 2/743 15/24 052/4 60/12 آزمایش
001/0 157/220 001/0 227/35 

 3/718 11/92 827/3 32/11 کنترل

کیفیت 
 زندگی 

 637/81 001/0 943/811 001/0 10/707 78/84 570/12 20/72 آزمایش

 

شمارة با توجه به نتایج آزمون کوواریانس در جدول 
فیت زندگی و نفس و کیهای عزتلفهچهار درمورد مؤ

است و  05/0از  که کمتر 001/0مقدار سطح معناداری 
آزمون ایج پسآزمون در نتبودن اثر پیشگذارثیربیانگر تأ

ثیر به بررسی تأ ونآزمپس از حذف اثر پیشاست، 
نفس و های ورزشی مدارس بر عزتاثربخشی انجمن

 پردازیم.بینایی می یدةدزندگی افراد آسیب کیفیت

 
کیفیت زندگی  نفس وآزمون عزتهای بین دو گروه در پستفاوت مقایسة. نتایج تحلیل کوواریانس 5جدول 

بودن پنج نیز بیانگر تأثیرگذار نتایج جدول شمارة

های ورزشی در در انجمن های ورزشیفعالیت

 دیدة بینایی ایتیبزندگی افراد آسنفس و کیفیت عزت

 (است. 001/0و مساوی  05/0کمتر از  سطح معناداری)

 

 منابع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

 درجة

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 اف

سطح 

 معناداری
 اتا

توان 

 آزمون

 نفس عزت
 614/055 1 614/055 گروه

79/751 001/0 0/634 1/000 
 7/700 46 354/182 خطا

 کیفیت زندگی 
 454/140 1 454/140 گروه

94/520 001/0 0/673 1/000 
 4/805 46 221/016 خطا
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  گیریو نتیجه بحث

های ثیر فعالیتهدف پژوهش حاضر، بررسی تأ
نفس و کیفیت های ورزشی مدرسه بر عزتانجمن

شهر  سالة 13-19دیدة بینایی زندگی دختران آسیب
نفس و کیفیت های آزمون عزتمشهد بود. نتایج نمره

ها با آن دو گروه آزمایش و کنترل و مقایسة زندگی در
های ی ورزشی انجمنهاهم نشان داد که فعالیت

گی دختران نفس و کیفیت زندورزشی بر عزت
ثیر معناداری کننده در طرح، تأبینایی شرکت دیدةآسیب

تواند برخورد و دارد. یکی از دالیل این موضوع می
 نایی در جریانبی دیدةکه کودکان آسیب باشد تعامالتی

های ورزشی های ورزشی گروهی در انجمنفعالیت
که سبب  مدرسه با همساالن و دوستان خود دارند

نفس و افزایش عزت ،تبع آنارتقای رشد اجتماعی و به
رضایی، بیانی شود )ها مینبهترشدن کیفیت زندگی آ

نتایج این پژوهش  (.242، ص. 2015نیا، و شریعت
 و همکاران 1االوسکی مطالعات با نتایج استارهم

، ص. 2005) و همکاران 2مکالی (،138، ص. 2005)
یاوری، ( و 41ص.  2014) 3گا، سالمون و زنگ، (397

، ص. 2014) زادهو ربیع اروفزاد، کریمی دهکردی
ز بیانگر نی پژوهشگران اینمطالعات نتایج  ( است.1505

کیفیت زندگی، سالمتی و ارتقای اثربخشی ورزش بر 
امینی و  .نفس افراد استهای اجتماعی و عزتمهارت

-معتقدند که انجام فعالیت( 130، ص. 2016) همکاران

تواند در کاهش های گروهی میقالب بازیهای بدنی در
همچنین،  ثر باشد.ؤافسردگی و احساس تنهایی افراد م

معتقدند که ( 9، ص. 2013) سرابندی، کمالی و مبارکی
بینایی در داشتن کیفیت زندگی بهتر  دیدةگروه آسیب

مشکالت بیشتری نسبت به همساالن بینای خود  دچار
های برنامه از به لزوم آموزش و ارائةهستند و نی

ص زنان خصواجتماعی و تفریحی برای معلوالن به

                                                           
1. Elavsky 
2. McAuley 

-شدت احساس میها بهآننفس بهش اعتمادافزای برای

کودکان با های ورزشی برای در فعالیتشرکت شود. 
اینکه باعث بهبود برآسیب بینایی اهمیت دارد و عالوه

عنوان یک د، بهشوحرکتی می -های ادراکیمهارت
بدنی،  تواند باعث رشد و توسعةبخشی میتوان شیوة

جایی، ههای حرکتی، جابتاگاهی فضایی، بهبود مهار
ابی، افزایش ظرفیت جسمانی، بهبود یتحرک و جهت

کودکان با زایش ارتباطات اجتماعی در و اف کنترل بدن
 بنایی را برای سالمتی مطلوبآسیب بینایی شود و زیر

بر اهمیت برخورداری و کسب  براین،فراهم کند. افزون
شود کید میکودکان با آسیب بینایی تأ زندگی فعال در

خواجه  .(117ص.  2014زاده و داوری، اشرفی، نمازی)

آموزان روی دانش( نیز در پژوهشی 2007صالحانی )
که  بینایی به این موضوع اشاره کرد دختر با آسیب

ند باعث تأثیر توانتمرینات منظم ورزشی از دو راه می
نفس شوند. وخو، کاهش تنش و افزایش عزتدر خلق

هورمونی ول )کاهش سطح کورتیزین، دن آندورفرهاش
ب مناستمرینات  و شود(که با فشار عصبی ترشح می

بدنی در افزایش سطح سروتونین )هورمون مؤثر در 
الحانی، صخواجهد )ندار فراوانیثیر وخو( تأاصالح خلق

نیز ( 2010) ، اسنیدر و ماگنارچن(. 70، ص. 2007
معتقدند که مشارکت ورزشی سبب افزایش 

و ارتقای زندگی نفس و هویت ورزشی بهداعتما
، ص. 2010، نچن و همکاراشود )اجتماعی افراد می

نهاد  ،بدنی و ورزش در مدارس، تربیتواقعدر (.176
های مهارت ةبر توسعاجتماعی مهمی هستند که عالوه

نیز در آموزان، فواید بسیاری جسمانی و فیزیکی دانش
ها خطر ابتال به انواع بیماری بعد روانی و اجتماعی دارند،
کیفیت  بب ارتقایو س دهندو معلولیت را کاهش می

این نوع  براین،شوند. افزونزندگی کودکان می
خواهند فرزندانشان ها نگرانی والدینی که میارکتمش

3. Gu, Solmon, Zhang  
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ند. کندر فضایی امن به بازی بپردازند را نیز برطرف می
گذاری آموزش و ثیری قوی برای تأشواهد، اینبرعالوه

در پیشرفت های گروهی مدارس مشارکت در ورزش
ند؛ البته آموزان وجود دارس دانشنفتحصیلی و عزت

-لدین دانشبدنی و وانقش معلمان و مربیان تربیت

های ورزش مدارس آموزان نیز در اثربخشی فعالیت
توجه است و بدون همراهی و بسیار مهم و قابل

ثیرات مثبت جسمانی، عاطفی و ها تأمشارکت آن
 شودنهادهای ورزشی مدارس مشاهده نمی اجتماعی

 بنابراین، با توجه به اثرهای ؛(397، ص. 2006بیلی، )
های ورزشی مدارس در تشویق و ترغیب فراوان انجمن

های ورزشی، فواید بسیاری در فعالیت کودکان به انجام
 شناختیهای مختلف جسمانی، اجتماعی و روانجنبه

 .دندار وجودکودکان در این موضوع  برای همة
 موجود در پژوهشهای با توجه به محدودیت ،چنینهم

ر با آسیب آموزان پسبه دانش نداشتندسترسیو  حاضر
آموزان روی دانشمشابه  هاییبینایی، انجام پژوهش

های سنی در سایر گروه ،چنینپسر با آسیب بینایی و هم
این ، به سایر پژوهشگران در هر دو گروه دختر و پسر

 د تا دستیابی به نتایج مطالعاتشوتوصیه میحیطه 
 .زمینه میسر شودتری دراینتردهگس

به اد که ضروری است های پژوهش نشان دیافته
 دیدةدکان آسیبهای ورزشی در مدارس کوانجمن

نفس ای شود؛ زیرا، باعث ارتقای عزتبینایی توجه ویژه
شود. یت زندگی کودکان معلول بینایی میو کیف

های ورزشی سبب ارتقای عضویت و شرکت در انجمن
نفس در ابعاد عمومی، اجتماعی، تحصیلی و عزت
شود و درکنار بینایی می دیدةادگی کودکان آسیبخانو

کردن فراغت فعال و آن باعث افزایش تحرک و سپری
سطوح، در ها در تمامی سطح کیفیت زندگی آن ارتقای

و بهبود ارتباط فرد با خود  شودمین معلوال این گروه از
آموزان با آسیب دارد. دانش همراهیط اطراف را بهو مح
های ورزشی گروهی انجمن ورزشی در فعالیت ،بینایی

های متعدد حرکتی مندی از فرصتبر بهرهعالوهمدرسه 
به  ،ع و سایر همساالن خودثر در اجتماو حضور مؤ

توجه . با شوندهای درونی خود نیز واقف میشایستگی
 گروهیهای بدنی فعالیت به فواید فراوان ورزش و

و ایجاد  های ورزشیبه گسترش تشکل شودتوصیه می
درمیان تمامی های گروهی شرایطی برای انجام ورزش

 . ای شودن توجه ویژهمعلوال
 

 تشکر و قدردانی
ها های آنادهموزان و خانوآاز تمامی دانشوسیله بدین

ن مراکز رکت داشتند و مسئوالکه در طرح ش
بدنی که بیتبینایی و اساتید تردیدة آموزان آسیبدانش

دردانی یاری کردند، تشکر و ق مارا در انجام این پژوهش
 شود.می
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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. 
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