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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائه راهی برای چگونگی گذران اوقات فراغت دانشآموزان نابینا با تأكید بر
فعالیتهای جسمانی تهیه شده است .پژوهش از نوع توصیفی و به روش میدانی است كه طی سال تحصیلی
 9830 -09درباره  795دانشآموز نابینا صورت گرفته است .پژوهش ابتدا با روش گزینشی تصادفی ساده و
سپس با تنظیم پرسشنامهای  37سؤالی ،تحقق مراحل نخستین خود را طی كرد .در تجزیه و تحلیل دادهها از
آمار توصیفی و استنباطی (خیدو) استفاده شد .یافتهها نشان داد كه بیش از  79درصد دانشآموزان نابینا
روزانه بیش از  3ساعت وقتشان را بدون هدف میگذرانند .بیش از  59درصد آنان نیز فضای ورزشی در
مدرسه یا در نزدیکی محل سکونتشان ندارند .براساس نتایج این پژوهش ،بین مدتزمان گذران اوقات
فراغت ورزشی و گذران اوقات بدون هدف تفاوت معنیداری وجود دارد؛ عوامل بازدارنده فعالیتهای
فراغتی -ورزشی بر انجام یا عدم انجام این فعالیتها تفاوت معنیداری برجای میگذارند؛ درباب میزان
مشاركت دانشآموزان نابینا در فعالیتهای فراغتی و فراغتی -ورزشی نیز در مقایسه با درجات مختلف بینایی
تفاوت معنیداری وجود دارد.
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واژههای کلیدی :نابینایان ،فعالیتهای بدنی ،اوقات فراغت ،دانشآموز.

چگونگي گذران اوقات فراغت دانشآموزان...

مقدمه
پرورش و راهنمایی كودكان ،نوجوانان و جوانان نابینای جامعه ،دركنار افراد بینا درواقع نوعی سرمایهگذاری
بنیادی ،اجتماعی ،اخالقی ،فرهنگی برای جامعه و نوعی صرفهجویی اقتصادی است .دانشآموزان نابینا ،به
مثابه نهالهای تازه ،عالوه بر كسب آموزشهای متداول ،نیاز به مراقبت و توجه بیشتری از نظر پرورش
دارند ،تا برای شکوفاشدن استعدادهای بالقوهای كه از آن برخوردارند ،آمادگی همراهی با افراد جامعه برای
آنها نیز امکانپذیر شود.
طبق آمارهای جهانی ،نزدیك به  57میلیون نفر در سراسر جهان نابینا هستند و  987میلیون نفر ازلحاظ بینایی
ناتوان و نیازمند كمكهای اجتماعی و اقتصادی هستند .بیش از  09درصد افراد نابینا در كشورهای درحال
توسعه زندگی میكنند( .)9دانشآموزان نابینا پایینترین درصد دانشآموزان استثنایی را با  9/99درصد در
ایران به خود اختصاص میدهند ،درصورتیكه آنها به حال خود واگذاشته شوند ،كمترین توان را نسبت به
گروههای استثنایی دیگر خواهند داشت ( .)2وضعیت جسمانی دانشآموزان نابینا باعث كاهش فعالیتهای
جسمانی این افراد در محیط مدرسه و خانه میشود؛ درنتیجه ،برای اكثر این افراد ،شیوه زندگی بدون تحرک،
به صورت یك قانون درمیآید .با توجه به وضعیت جسمانی دانشآموزان نابینا این افراد در زندگی خود،
بهویژه در طول دوران كودكی و مدرسه ،ساعتهای آزاد زیادی دارند كه عموماً شیوه زندگی بیتحرک و
ساكن را درپیش گرفتهاند و ناخواسته دچار ناهنجاریهای اسکلتی مختلفی از قبیل سر به جلو ،پشت كج،
گردن كج و ...میشوند .همچنین چاقی ،دیابت ،فشار خون و بیماریهای قلبی در این افراد ،به میزان درخور
مالحظهای وجود دارد و میتوان گفت نابینایان ازلحاظ سالمت در جامعه دچار مخاطرهاند .این دانشآموزان
عالوه بر آنکه همانند افراد عادی در خطر ابتال به بیماریهای ناشی از كمتحركی هستند ،ابتال به بیماریها و
عوارض ثانویه دیگر ناشی از نابینایی ،نظیر انزوای اجتماعی ،افسردگی و ...نمونههای دیگری از این عوارض
ثانویه آنان را تهدید میكند(.)8
هر دانشآموز نابینایی كه وارد مدرسه میشود بار سنگینی را بر دوش خود احساس میكند .صرف ساعتها
وقت برای مطالعه و درک متون علمی و آموزشی و حضور مستمر در كالسها ،همه مراحلی هستند كه
دانشآموزان نابینا بایست طی كنند تا در جامعه فعلی بتوانند سال تحصیلی را بگذرانند و به كالس باالتر
بروند .فراهم كردن زمینه استفاده هوشمندانه از اوقات فراغت میتواند توان و تحمل ایشان را در مقابله با
دانشآموزان نابینا یکی از مسائل مهم مدرسههای استثنایی و خانوادههای دانشآموزان است .كه اگر بدان
توجه شود ،ابتکار ،نوآوری ،خالقیت و سازندگی را برای ایشان به دنبال خواهد داشت و احساس رضایت
درونی را فراهم میآورد و اگر به آن توجه نشود و برنامهریزی اصولی ،معقول و منطقی درباره آن انجام
نشود ،ساعتهای كسالتآور ،ماللانگیز و احیاناً ناسالمی را به وجود میآورد كه تأثیر نامطلوب آن بر روح و
جسم دانشآموزان نابینا وارد خواهد شد( .)4در این زمینه مقوله غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان نابینای
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مسائل و انطباق با موقعیت افزایش دهد و بسیاری از مشکالت آنان را برطرف كنند .پركردن اوقات فراغت
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درحال تحصیل ازطریق تفریحات سالم جایگاه ویژهای دارد .به یقین اگر از اوقات فراغت این دانشآموزان به
نحو نیکویی برای دستیابی به اهداف استفاده شود ،میتوان گفت گام بسیار مهمی درجهت از قوه به فعل
رساندن استعدادهای جوانان نابینا برداشته شده است .در عصر حاضر ،اوقات فراغت با تأثیر گسترده ،جایگاه
و نقش ارزشمندی در اقتصاد ،سالمت ،و گذران وقت به شکلی سالم دارد؛ بهویژه در بحث آموزش و
پرورش جامعه ،مردم در تمام سنین از كودكی تا كهنسالی ،برای ایجاد روابط اجتماعی و پیشگیری از ابتال
به بیماریها و دوری از بسیاری مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی نیازمند اوقات فراغت سالم هستند(.)5
احترام به مسائل افراد نابینا تا آنجا اهمیت دارد كه قرآن كریم در سوره «عبس» خطاب به حضرت رسول
(ص) و كلیه كسانی كه شنونده این آیات هستند به دفاع از ایشان میپردازد ( .)6در احادیث اسالمی نیز
درباب گذران مطلوب اوقات فراغت سفارش شده است ،به طوری كه پیامبر اعظم (ص) میفرمایند « :تفریح
و بازی كنید ،زیرا دوست ندارم كه در دین شما خشونتی دیده شود» .ایشان میفرمایند  « :قدر نعمتهای
صحت و فراغت را بدانید و در آنها كفران روا ندارید تا مغبون نگردید» (.)7
تعریف اوقات فراغت

ریمون در تعریف فراغت میگوید« :فراغت ،این بزرگترین لحظه خوشحالی و زیباترین جستوجوی انسان
است .ما درواقع در قرنی زندگی میكنیم كه دارای اوقات بسیاری هستیم ،انسان امروزی نسبت به پدر و
پدربزرگش كمتر كار میكند و از آزادی بیشتری بهره میبرد و از آن لذت میبرد» ( .)3ناچ وقت فراغت را
زمانی میشناسد كه فرد از وظایف و فعالیتهای ضروری روزانهاش آزاد میشود و اصوالً فرصتی كه پس از
این فعالیتها به او دست میدهد ( .)3دومازدیه جامعهشناس فرانسوی در كتاب خود با به سوی یك تمدن
فراغت ،در تعریف اوقات فراغت میگوید« :اوقات فراغت مجموعه فعالیتهایی است كه شخص پس از
رهایی از تعهدات و تکالیف شغلی ،خانوادگی و اجتماعی با میل و اشتیاق به آن میپردازد و غرضش
استراحت ،تفریح ،توسعه دانش ،به كمال رسانیدن شخصیت خویش ،به ظهور رساندن استعدادها ،خالقیت و
بسط مشاركت آزادانه در اجتماع است» ( .)8كیمبالیانگ درباره اوقات فراغت اظهار میكند ما باید درک كنیم
كه ایام بیکاری یعنی ایامی كه باید به خوشی و تفریح بگذرد .این ایام تنها زمانی است كه زندگی را شایسته
زندگیكردن میسازد و ایام دیگر را ما تنها از آن لحاظ تحمل میكنیم كه در غنیساختن و باارزشكردن ایام
با توجه به تعریفهای پیشگفته هنوز تعریف جامعی از فراغت افراد نابینا ارائه نشده است و علت آن هم
احتماالً عدم تمایز بین اوقات فراغت افراد بینا و نابیناست .دانشآموزان نابینا بهاقتضای سن ،جنس و بالندگی
فکری ،فیزیکی و نیاز های متعدد اجتماعی ،نیازمند امکانات ،خدمات و رسیدگی اجتماعی از نوع ورزش و
فعالیتهای تفریحی هستند .توسعه خدمات اجتماعی درقالب تفریح ،نه تنها بازدارنده مهمی برای ارتکاب
بسیاری از بزههای اجتماعی است ،بلکه عامل اصلی تقویت قدرت فکری ،علمی و اجتماعی دانشآموزانی
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بیکاری و فراغت ما اثر دارد (.)8

چگونگي گذران اوقات فراغت دانشآموزان...

است كه دچار مشکالت بینایی هستند ( .)9فعالیتهای بدنی و ورزش فراتر از وسیله تفریحی ،عاملی
درجهت تکامل نارساییهای جسمانی و روانی دانشآموزان نابینا قلمداد میشوند .ورزش میتواند در
دانشآموزان نابینا وابستگی حركتی را از بین ببرد و در بهبود ظرفیت جسمانی مفید باشد و اجازه تطابق و
سازگاری بیشتری را در زندگی فراهم كند .از میان فعالیتهای فراغتی ،ورزش به مقدار درخور توجهی از
فشارهای روحی و روانی میكاهد و انطباق اجتماعی را باال میبرد .هدف از هرگونه تحرک و فعالیت
جسمانی برای دانشآموزان نابینا ،دورشدن از بیحركتی ،خانهنشینی ،كنارهگیری و انزواطلبی است كه به دلیل
نابینایی و مشکالت مربوط به آن برای ایشان به وجود آمده است ( .)01بیشترین ساعتهای فراغت
دانشآموزان نابینا در جهان با فعالیتهای بدنی و ورزش پر میشود و اگر اوضاع مطلوب در مدارس استثنایی
فراهم باشد ،دانشآموزان نابینا میتوانند به فعالیتهای مختلف ورزشی بپردازند و از اوقات فراغت خود
بیشترین بهره را ببرند ( .)00بنابراین ،ورزش به منزله یکی از فعالیتهای فراغتی از نوع فعال ،نقش
تعیینكنندهای در حفظ سالمت جسمانی و روانی دانشآموزان نابینا دارد و دانش آموزان نابینا با كمك ورزش
و فعالیت بدنی منظم میتوانند بسیاری از مشکالت را رفع كنند و یا حتی از میان بردارند (.)01
بوچر در كتاب مبانی تربیت بدنی برای اوقات فراغت شش هدف را ذكر كرده است:
 -9فعالیتی كه به طور خصوصی و با میل شخص انجام شود.
 -1روابط انسانی آزاد را دارا باشد.
 -8به عالقه فرد توجه كند و مهارت او را در فراغت افزایش دهد.
 -5بهداشت و آمادگی بدنی را دارا باشد.
 -7موجب بروز خالقیت و اظهار وجود گردد.
 -6زمینه مناسب محیطی برای گذران اوقات فراغت را فراهم سازد (.)02
براساس نتایج تحقیقات لیبرمن اغلب دانشآموزان نابینا افسردگی خفیفی دارند و از لحاظ مهارتهای
اجتماعی در سطح پایینی قرار دارند .میزان ناهنجاریهای اسکلتی در ایشان هم باالست و آمادگی جسمانی
آنها د رسطح پایینی قرار دارد (.)01
بنابر تعریفهای پیشگفته ،داشتن اوقات فراغت در ساعات شبانهروز ضرورت قلمداد میشود .ازآنجاكه افراد
برنامهریزی شده باشد تا با توجه به مسائل ضروری این افراد ،بهترین وضعیت ممکن برای این اوقات فراهم
شود .به یقین ،بدون اطالعات دقیق تشریح وضع كنونی مقدور نخواهد بود و اگر هم وضعیت كنونی
مشخص نباشد ،امکان پیشبینی وضعیت مطلوب و برنامهریزی میسر نمیگردد .اگرچه انجام پژوهشهایی
گسترده و متعدد درباب اوقات فراغت دانشآموزان نابینا ضروری به نظر میرسد ،تاكنون تحقیق جامعی در
سطح كشور صورت نپذیرفته است و فقط تعداد انگشتشماری از پژوهشها در سطح مدرسه انجام شده
است .پژوهش حاضر برای اولینبار ،به بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانشآموزان نابینای ایران با
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در زندگی و فعالیتهای روزمره خود نیازمند اوقات فراغت هستند ،برای دانشآموزان نابینا این اوقات باید
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تأكید بر فعالیتهای جسمانی میپردازد .این پژوهش ازطرفی با بررسی وضعیت دانشآموزان نابینای كشور
ازلحاظ عوامل مؤثر در زمینه گذران اوقات فراغت و اوقات فراغت ورزشی ،به بررسی دیدگاههای
دانشآموزان در صورت در اختیار داشتن امکانات مطلوب پرداخته است و از طرف دیگر ،ارتباط یا عدم
وابستگی بین اینگونه عوامل نیز بررسی شده است .درنهایت ،ضمن نشاندادن وضعیت موجود ،با توجه به
دیدگاههای دانشآموزان نابینا ،پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.
روششناسی تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق و اهداف كلی و اختصاصی آن ،روش تحقیق در این پژوهش ازنظر دادهها كمی و
ازنظر ماهیت توصیفی بوده كه به شکل میدانی انجام شده است.
جامعه و نمونه آماری :بر اساس اطالعات و آمار سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور ،در سال تحصیلی
 9830 – 09تعداد كل دانشآموزان نابینای دختر و پسر ج .ا .ایران  1169نفر ( 9991دختر و  9973پسر)
بوده است كه جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادهاند ( .)1از میان این تعداد 795 ،نفر با توجه به فرمول
نمونهگیری معتبر و استاندارد كوكران بهمنزله نمونه آماری انتخاب شدهاند .درباره نمونهگیری براساس فرمول
كوكران گفتنی است كه حد مطلوب اطمینان در این پژوهش همانند پژوهشهای دیگر مساوی  07درصد در
نظر گرفته شده است كه در این صورت مقدار تی مساوی  9/06است.
روش نمونهگیری :به دلیل گستردگی كشور و به منظور صحت روش نمونهگیری ،ابتدا براساس نمونهگیری
خوشهای ،استان های كشور به پنج منطقه جغرافیایی (شمال ،جنوب ،مركز ،شرق و غرب) تقسیم شدند و از
هر منطقه جغرافیایی دو استان انتخاب شد .سپس فهرستی از مراكز آموزشی موجود در آن استان تهیه شد و
درنهایت با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،پرسشنامهها با نظارت محقق در مدرسههای استثنایی،
در میان دانش آموزان نابینای حاضر در آن مراكز آموزشی كه نمونه تحقیق انتخاب شده بودند توزیع شد.
سپس پرسشنامههای تکمیلشده جمعآوری و پس از حذف پرسشنامههای نامفهوم یا نارسا دادهها استخراج
گردید.
ابزار اندازهگیری :جهت سنجش متغیرها و با توجه به اهداف تحقیق ،پرسشنامهای (برگرفته از پرسشنامه
فریدون تندنویس با روایی  39/91درصد و پرسشنامه صفانیا با روایی  07/99درصد) تهیه شد كه در طراحی
حاكم بر زندگی روزمره دانشآموزان نابینا دارد .پرسشنامه مذكور حاوی  37سؤال است .پایایی پرسشنامه،
در مطالعه مقدماتی براساس آلفای كرونباخ  37درصد گزارش شد.
پرسشنامهها به دو شکل بریل و بزرگنمایی برای جهت دانشآموزان نابینا و نیمهبینا ،تکثیر شد .نحوه تکمیل
پرسشنامهها بدین شکل صورت پذیرفت كه ابتدا دانشآموز نابینا سؤال را از پرسشنامه بریل و دانشآموز
نیمهبینا سؤال را از پرسشنامه بزرگنماییشده در ورق  A3مطالعه میكردند .برای افزایش دقت دانشآموزان
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سؤاالت آن ،با توجه به سوابق تجربی بیستساله تدریس محقق به افراد نابینا ،نگاهی به ویژگیهای اجتماعی

چگونگي گذران اوقات فراغت دانشآموزان...

نابینا و نیمهبینا ،شکل ظاهری پرسشنامه مورد توجه خاص و تخصصی قرارگرفت .ازجمله در تدوین
پرسشنامه ،به فاصله بین لغات و خطوط در پرسشنامه بریل و بزرگنماییشده ،تعداد سؤاالت درجشده در
هر صفحه و استفاده از فونت مناسب افراد نیمهبینا * توجه كردیم .دانشآموزان نابینا پاسخهای خود را
بهوسیله ماشین پركینز یا لوح و قلم در برگههایی كه به ایشان داده شده بود و دانشآموزان نیمهبینا با خودكار
پاسخها را در كاغذ سپید وارد كردند.
جهت تجزیه و تحلیل متغیرهای موردنظر میان دانشآموزان نابینا با درجات مختلف بینایی ،از روشهای آمار
توصیفی (م یانگین و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (كای -اسکوئر) در سطح 9097

 Ρاستفاده شده

است.
*فونت  22برای مطالعه دانشآموزان نیمهبینا مناسب است.
یافتههای تحقیق
جامعه دانشآموزان نابینا و نیمهبینای تحقیق شامل  77/9درصد پسر و  55/0درصد دختر بوده كه از این
تعداد  13درصد در مقطع ابتدایی 87/3 ،درصد در مقطع راهنمایی و  86/1درصد در مقطع متوسطه مشغول
به تحصیل بودهاند.
یافتههای آماری تحقیق نشان داد كه از مجموع  795نفر جامعه تحت مطالعه 10/3 ،درصد دچار نابینایی
مطلق 96/6 ،درصد دارای دید درحد تشخیص سایه از نور 18/3 ،درصد دارای دید درحد شمارش انگشتان،
 95/5درصد دارای دید با كمك عینك 99/1 ،درصد دارای دید بدون كمك عینك و  9/1درصد دارای زاویه
دید تونلی هستند (نمودار .)9

 70/5درصد بر اثر عامل وراثت 18 ،درصد بر اثر بیماری و  95/6درصد بر اثر حادثه دچار عارضه نابینایی
شدهاند .همانطور كه در نمودار مالحظه میشود ،عامل وراثت بیشترین درصد علل نابینایی دانشآموزان را به
خود اختصاص داده است.
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نمودار شماره  .3مقايسه دانشآموزان نابينای مورد مطالعه ،برحسب درجه بينايي
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براساس یافتههای تحقیق ،درباب میزان ساعتهای پرداختن دانشآموزان نابینا به فعالیتهای فراغتی در
روزهای مدرسه ،از مجموع آزمودنیها ،بیش از  79درصد هیچ زمان فراغتی در طول شبانهروز ندارند و 87/3
درصد كمتر از  1ساعت اوقات فراغت دارند .بنابراین بیشترین زمانی را كه حدود  37درصد دانشآموزان
نابینا در روزهای مدرسه به فعالیتهای فراغتی اختصاص میدهند ،كمتر از  1ساعت است .یافتههای آماری
تحقیق درباب میزان ساعتهای گذران وقت آزاد بدون هدف* در روزهای مدرسه نشان داد كه  57درصد
دانشآموزان نابینا بیش از  6ساعت از وقت آزاد خود را بدون هدف سپری میكنند .در مقایسه این دو جدول
مشاهده میشود كه دانشآموزان نابینا وقت آزاد زیادی در طول روزهای مدرسه در اختیار دارند كه امکانات
و زمینه برای گذران اوقات فراغت در اختیارشان نیست .بنابراین اوقات آنها بدون هدف سپری میشود؛
ساعتهایی كه میتواند برای این دانشآموزان ( كه در سن رشد و بلوغ به سر میبرند) مملو از فعالیت و
شادی و تکمیلكننده مهارتهای پایه حركتی و رشددهنده اندامها باشد ،ولی خالی از هر گونه فعالیت فراغتی
و فراغتی -ورزشی است (جدول .)9
* وقت آزاد بدون هدف :منظور اوقاتي از شبانهروز است كه دانشآموزان نابينا بدون داشتن هدف مشخصي سپری ميكنند.

جدول  .3ميزان ساعت گذران اوقات فراغت و گذران وقت آزاد بدون هدف در روزهای مدرسه
میزان گذران اوقات فراغت
در روزهای مدرسه

میزان گذران وقت آزاد بدون

مجموع

هدف در روزهای مدرسه

مجموع

تعداد

درصد

هیچ

170

7909

هیچ

كمتر از 1

937

8703

كمتر از 1

85

 1تا 5

69

9906

 1تا 5

89

609

 5تا 6

98

107

 5تا 6

68

9101

 6تا 3

9

9

 6تا 3

910

1709

بیشتر از 3

9

9

بیشتر از 3

169

7908

مجموع

795

99909

مجموع

795

99909

(ساعت)

(ساعت)

تعداد

درصد

9

9
606

براساس یافتههای تحقیق ،حدود  39درصد (چهار پنجم جامعه تحقیق) بر تأثیر مثبت گذران اوقات فراغت
اوقات فراغت تأثیر مثبت خیلی زیاد یا زیادی بر تأمین سالمت جسمانی و روانی ایشان دارد .براساس جدول
توصیفی ،اكثر دانشآموزان نابینا براین باورند كه گذران مطلوب اوقات فراغت تأثیر مثبتی بر بهبود روابط
ایشان در اجتماع برجای خواهد گذاشت (جدول .)1
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در پیشرفت تحصیلی خود اذعان كردهاند .حدود  59درصد از جامعه تحقیق حاضر معتقدند گذران مناسب

چگونگي گذران اوقات فراغت دانشآموزان...

جدول  .3تأثير گذران اوقات فراغت دانشآموزان نابينا در پيشرفت تحصيلي ،سالمت جسماني و بهبود روابط اجتماعي
میزان تأثیر

تأثیر در پیشرفت تحصیلی

تأثیر در تأمین سالمت جسمانی و

تأثیر در بهبود روابط اجتماعی

گذران اوقات

دانشآموزان نابینا

روانی دانشآموزان نابینا

دانشآموزان نابینا

فراغت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

خیلی زیاد

995

1106

199

5906

01

9503

زیاد

105

7600

953

1306

919

1801

متوسط

37

9605

07

9305

189

5507

كم

0

905

76

9903

53

008

خیلی كم

91

108

3

907

15

701

مجموع

795

99909

795

99909

795

99909

براساس یافتههای تحقیق ،ازمجموع دانشآموزان نابینا ،بیش از  58درصد اظهار كردهاند كه در مدرسه با
قابلیت استفاده از امکانات ورزشی را ندارند .بیش از  51درصد ایشان گفتهاند كه در نزدیکی محل سکونت
ایشان نیز محیط ورزشی با قابلیت استفاده از آن وجود ندارد.
براساس یافتههای تحقیق ،مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نپرداختن دانشآموزان نابینا به فعالیتهای
فراغتی -ورزشی به ترتیب اولویت دوربودن از امکانات و تأسیسات فراغتی ورزشی با  95/1درصد؛ كمبود
امکانات و تأسیسات فراغتی ورزشی با 96/1درصد؛ ایمننبودن محیط ورزشی با  97/0درصد؛ نگرانی خانواده
به دلیل خطرات احتمالی در مسیر رفت و آمد با  97/7درصد؛ و نداشتن همراه با  3/5درصد بودهاند .درنتیجه
به نظر می رسد عوامل فوق تأثیر زیادی بر استفاده یا عدم استفاده دانشآموزان نابینا از اوقات فراغت برجای
میگذارند (نمودار .)1

8.3%

8.7%

1.9%
2.9%
1.6%
3.3%
6.2%

2.3%

20%

15%

5%

10%

0%

نمودار  .3مقايسه عوامل مؤثر در عدم پرداختن دانشآموزان نابينا به فعاليتهای فراغتي -ورزشي
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براساس یافتههای تحقیق ،اكثر دانشآموزان نابینا ( 68/6درصد) در وضعیت موجود تمایلی به مشاركت در
فعالیتهای فراغتی ندارند .اولویت پرداختن به فعالیتهای فراغتی این دانشآموزان به ترتیب سرگرمشدن با
امکانات تلفن همراه با  5/9درصد؛ استفاده از رادیو با  5/5درصد و حضور در میان دوستان و اقوام با 8/0
درصد را بیان كردهاند؛ اما در وضعیتی كه امکانات مطلوب در اختیار ایشان قرار داده شود ،فقط  8/3درصد
تمایلی به شركت در فعالیتهای فراغتی ندارند و اولویت پرداختن به فعالیتهای فراغتی به ترتیب  95درصد
استفاده از امکانات ورزشی؛  95/7درصد استفاده از امکانات هنری و  95/5درصد شركت در سفرهای
گردشی مانند اردو بیان شده است .به طور كلی ،از مقایسه دو جدول مشاهده میشود كه تمایالت
دانشآموزان نابینا در وضعیت موجود ،با آنچه در زمان مساعدبودن اوضاع مطرح است تفاوت كلی و اساسی
دارد (جدول .)8
جدول .2اولويت پرداختن دانشآموزان نابينا به فعاليتهای فراغتي در وضعيت موجود و زمان مساعدبودن اوضاع
ردیف

پرداختن به
فعالیتهای
فراغتی

9

استفاده از
تلفن همراه

تعداد

درصد

85

5090

ردیف

اولویت

در شرایط موجود

در زمان مساعد بودن

9

گوش دادن
1

به رادیو و

15

5059

1

تلویزیون
حضور در
8

منزل اقوام

5

امکانات ورزشی
انجام فعالیت های
هنری

33

95/91

56

95/75

19

8003

8

گردشی مانند

57

95/53

اردو...،
06

19071

5

سایر فعالیتها

173

79090

هیچكدام

810

6806

7

هیچكدام

19

8/35

مجموع

795

99909

مجموع

795

999/9

فعالیتها
7

ورزش و استفاده از

تعداد

درصد

شركت در سفرهای

و دوستان
سایر

اولویت پرداختن به
فعالیتهای فراغتی

شرایط

 6/9درصد؛ شودان  805درصد؛ پیادهروی  805درصد؛ فوتبال  107درصد و ورزشهای رزمی  1/9درصد
است .اما اولویت انتخاب رشتههای ورزشی كه دانشآموزان نابینا عالقهمند به استفاده از آنها هستند به ترتیب
اولویت دوچرخهسواری  95/3درصد؛ شنا  99درصد؛ فوتبال  0/1درصد؛ ورزشهای رزمی  507درصد؛ و
گلبال  6/7درصد است (جدول .)5
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براساس یافتههای تحقیق ،اولویت استفاده دانشآموزان نابینا از رشتههای ورزشی موجود در مدرسهها گلبال
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جدول .4استفاده دانشآموزان نابينا از رشتههای ورزشي به ترتيب اولويت با توجه به امکانات موجود و مطلوب
ردیف

رشتههای

با توجه به امکانات

ورزشی به

موجود

ترتیب

رشتههای
ردیف

با توجه به امکانات
مطلوب

ورزشی به
ترتیب اولویت

تعداد

درصد

9

گلبال

81

6090

9

1

شودان

93

8053

1

شنا

8

پیادهروی

93

8053

8

فوتبال

5

فوتبال

98

1079

5

99

1098

7

گلبال

79

0035

6

سایر رشتهها

178

هیچكدام

855

51085

5

هیچكدام

95

1058

مجموع

795

99909

مجموع

795

99909

اولویت

7
6
5

ورزشهای
رزمی
سایر رشته-
ها

دوچرخه-
سواری

ورزشهای
رزمی

تعداد

درصد

55

95030

71

99096

53

0013

80

5075

85

6073
53001

براساس یافتههای تحقیق ،بیش از  36درصد دانشآموزان نابینا معتقدند دستاندركاران ورزش نابینایی
خیلیكم به ورزش ایشان بها میدهند .بیش از  59درصد پیگیری مسئوالن شهرداری مرتبط با ورزش را در
زمینه تهیه امکانات و اجرای برنامههای فراغتی -ورزشی كه دانشآموزان نابینا و نیمهبینا بتوانند همانند دیگر
افراد اجتماع از امکانات موجود در سطح شهرها استفاده ببرند ،خیلی ضعیف یا ضعیف ارزیابی كردهاند .بیش
از  57درصد دانشآموزان نابینا برنامهریزی سازمان صدا و سیما را در زمینه اطالعرسانی و ترغیب ایشان به
فعالیتهای فراغتی -ورزشی خیلی ضعیف یا ضعیف دانستهاند .بیش از  57درصد دانشآموزان نابینا معتقدند
مسئوالن مدرسههایی كه تحت پوشش آن تحصیل میكنند در زمینه فعالیتهای فراغتی -ورزشی ضعیف
عمل كردهاند .نکته قابل توجه در زمینه نتایج این نظرسنجی ،توجه بیش از پیش به نیاز دانشآموزان نابینا به
فعالیتهای فراغتی و فراغتی -ورزشی را یادآور میشود .شاید این بیتوجهی مسئوالن به فعالیتهای
ذكرشده ناشی از ناآگاهی ایشان از تأثیر این فعالیت ها بر جسم و روح دانشآموزان نابینا باشد كه بایست
این دانشآموزان باشد.
براساس یافتههای تحقیق ،بین مدتزمان گذران اوقات فراغت ورزشی و گذران اوقات بدون هدف در میان
دانشآموزان نابینا تفاوت معنیداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،مدتزمان شركت در فعالیتهای
فراغتی -ورزشی دانشآموزان نابینا به طور معنیداری (9097

 )Ρنسبت به مدتزمانی كه آنها وقت آزاد

خود را بدون داشتن هدف معینی سپری میكنند ،بسیار كم و پایینتر از حد انتظار است؛ روزهایی كه
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ازسوی مسئوالن ذیربط انتقال داده شود .این بیتوجهی ممکن است ناشی از مقدمانگاشتن آموزش بر پرورش
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میتواند برای این دانشآموزان (كه در سن رشد و بلوغ به سر میبرند) مملو از فعالیت و شادی و
تکمیلكننده مهارتهای پایه حركتی و رشددهنده اندامهای ایشان باشد؛ برای درصد باالیی از ایشان خالی از
هر فعالیت فراغتی -ورزشی است .بنابراین ،لزوم بازنگری در برنامهریزی ،هدایت و سرپرستی گذران اوقات
فراغت این دانشآموزان كه نیازهای جسمانی و روانی خاصی دارند ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است
(جدول .)7
جدول  . 5نتايج آزمون فرضيه مربوط به مقايسه مدتزمان گذران اوقات فراغت ورزشي و گذران اوقات بدون هدف در ميان دانشآموزان
نابينا
متغیر

گذران اوقات فراغت ورزشی
گذران اوقات بدون هدف

ob

cr

df

Ρ

90999

16089

96

9097

براساس یافتههای تحقیق ،عوامل بازدارنده فعالیتهای فراغتی -ورزشی به طور معنیداری (9097

 )Ρبر

انجام فعالیتهای فراغتی -ورزشی دانشآموزان نابینا تأثیر میگذارند و هرچه عوامل بازدارنده فعالیتهای
فراغتی -ورزشی مانند دو بودن از محل تمرین و عدم امکان رفت و آمد ،ناامنی محیط ورزشی برای حضور
دانشآموز نابینا ازنظر محیط ،نگرانی خانواده به دلیل خطرات احتمالی در مسیر رفت و آمد ،نداشتن همراه
بیشتر باشد ،مشاركت دانشآموزان نابینا در فعالیتهای فراغتی  -ورزشی نیز كمتر میشود.
براساس یافتههای تحقیق ،درباب میزان مشاركت یا عدم مشاركت دانشآموزان نابینا در فعالیتهای
فراغتی -ورزشی در مقایسه با درجات مختلف بینایی در بین دانشآموزان نابینا ،مالحظه میشود هرچه از
میزان بینایی كاسته میشود ،بر عدم مشاركت دانشآموزان نابینا در فعالیتهای فراغتی -ورزشی افزوده
میشود .هرچقدر بر میزان بینایی افزوده میشود ،مشاركت این دانشآموزان در فعالیتهای فراغتی -ورزشی
هم افزایش مییابد .سطح معنیداری نشان میدهد این تفاوت ازنظر آماری معنیدار بوده است (9097

)Ρ

بنابراین مشاهده میشود میزان بینایی تاثیر مستقیمی بر اجرا یا عدم اجرای فعالیتهای فراغتی -ورزشی
برجای میگذارد.
براساس یافتههای تحقیق ،درباب اولویت مشاركت دانشآموزان نابینا در فعالیتهای فراغتی -ورزشی با
گذاشته شود ،نیز مالحظه میشود كه نظرات متفاوتی ارائه شده است و زمانی كه دانشآموزان نابینا در
انتخاب رشتههای ورزشی مورد عالقه خود اختیار داشته باشند ،رشتههای ورزشی متفاوتی را نسبت به زمانی
انتخاب خواهند كرد كه صرفاً ملزم به انتخاب رشتههای ورزشی خاصی باشند .سطح معنیداری در جدول 6
نشان میدهد این تفاوت ازنظر آماری معنیدار بوده است (9097

)Ρ؛ یعنی دانشآموزان نابینا در وضعیت

موجود در مدارس رشتههای ورزشی گلبال ،شودان و پیادهروی را به فعالیتهای دیگر ترجیح میدهند،
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امکانات و وضعیت موجود در مقایسه با زمانی كه امکانات و وضعیت مطلوب ازنظر نابینایی در اختیار ایشان

چگونگي گذران اوقات فراغت دانشآموزان...

درحالیكه در وضع مطلوب دوچرخهسواری ،شنا و فوتبال را به طور معنیداری بیش از دیگر فعالیتها
ترجیح میدهند (جدول .)6
جدول . 2نتايج آزمون فرضيه مربوط به اولويت مشاركت دانشآموزان نابينا در فعاليتهای فراغتي -ورزشي در وضعيت موجود و مطلوب
ob

cr

متغیر

df

Ρ

اولویت مشاركت در فعالیتهای فراغتی -ورزشی در وضعیت
موجود
اولویت مشاركت در فعالیتهای فراغتی -ورزشی در وضعیت

90999

87095

18

9097

مطلوب

بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههای تحقیق ،بیش از  79درصد دانش آموزان نابینا هیچ زمان فراغت و هیچ زمان فراغتی ورزشی
در طول شبانهروز ندارند كه این یافتهها با یافته های شریفیان ثانی (  5 )9837ساعت مرسل ( 8 )9835تا 7
ساعت ،شهری ( 1 )9830تا  6ساعت ،كیال ( 6 )9830ساعت (ایشان دانشآموزان نابینا و معلول را تحت
بررسی قرار دادهاند ) ،همخوانی ندارد ( .)96-97-95 -98اما بیش از  57درصد دانشآموزان نابینا اظهار
كردهاند كه بیش از  6ساعت از اوقات شبانهروز را بیکارند و بدون برنامهریزی خاص و بدون هدف سپری
میكنند .احتمال میرود ساعاتی كه محققان به آن اشاره كردهاند ساعات استفاده از فعالیتهای فراغتی نباشد
كه احتمال دارد كه به دالیل ناآگاهی دانشآموزان نابینا درجهت برنامهریزی و استفاده بهینه از این اوقات،
كمبود امکانات و تسهیالت فراغتی ،مشکالت اقتصادی ،كمتوجهی مسئوالن ،دستاندركاران و اولیا جهت
برنامهریزی مناسب اوقات آنان این چنین به هدر میرود.
براساس نتایج این پژوهش مشاهده میشود كه اولویت پرداختن به فعالیتهای فراغتی در وضع موجود در
مقایسه با وضع مطلوب متفاوت است .در وضع موجود ،اولویت پرداختن به فعالیتهای فراغتی ،سرگرمشدن
با امکانات تلفن همراه ،گوشدادن به رادیو و همصحبتی با دوستان نابینا یا خانواده ذكر شده است كه با
یافتههای مرسل ( )9835كه همصحبتی و گذران با خانواده ،مطالعه و تماشای تلویزیون ،كیال ( )9830كه
فعالیتهای هنری ،گوشدادن به رادیو و مطالعه غیردرسی ،جدیدی ( )9809كه سرگرمشدن با امکانات تلفن
كردهاند ،همخوانی دارد ( .)95 -96-95درحالیكه وقتی امکانات الزم و مطلوب در اختیارشان گذاشته شود،
اولویت انتخاب ایشان ،استفاده از امکانات ورزشی ،هنری و شركت در سفرهای گردشی مانند اردو است كه
با نتایج تحقیقات هاون ( )1990و لیبرمن ( )1999همخوانی دارد ( .)93 -99همانطور كه گفته شد ،این
گروه بهترین وسیله گذران اوقات فراغت را ورزش میدانند .این مطلب مبین عالقه به پویایی درجهت رشد
حركتی است .فعالیتهای ورزشی موجب میشود دانشآموز نابینا ،هم احساس خوبی در بدن خود داشته
باشد و هم به خودباوری دست پیدا كند .پس از ورزش ،این گروه ترجیح میدهند اوقات فراغت خود را با
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همراه ،گوشدادن به رادیو و حضور در بین خانواده را در میان افراد معلول و كمتوان ذهنی و نابینا ذكر
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فعالیتهای هنری مانند موسیقی سپری كنند .افراد نابینا بهلحاظ استفاده مستمر از حس شنوایی ،قوه شنیداری
قوی دارند برخوردارند و در صورتی كه امکانات الزم مهیا شود ،مشتاقان زیادی در میان دانشآموزان در
بخشهای مختلف هنری پیدا میشود .اولویت سوم ،شركت در سفرهای گردشی مانند اردو است .نیاز به
صرف وقت با دیگران ازیكطرف و واردشدن به اجتماع ازسوی دیگر موجب درک متقابل خود از دیگران و
دیگران از خود در میان دانشآموزان نابینا میشود.
براساس نتایج این پژوهش ،اكثر دانشآموزان نابینا اعالم كردهاند كه در محیط مدرسه یا در نزدیکی محل
سکونت ایشان ،محیط ورزشی وجود ندارد كه قابلیت استفاده برای افراد نابینا را داشته باشد .این با یافتههای
مهدی پور ( ،)9835مرسل ( ،)9835شهری ( ،)9830ابراهیمی ( )9830جدیدی ( ،)9809هرولد و همکارش
( )1990و هاون ( )1990همخوانی دارد كه به كمبود امکانات و تأسیسات قابل استفاده برای دانشآموزان
نابینا و معلول پرداختهاند .)93-19-95-19 -97-95-90
براساس یافتههای تحقیق ،دوربودن اولین عاملی است كه باعث بیبهرگی دانشآموزان نابینا از اوقات فراغت
شده است .دومین عامل كمبود محیطهایی است كه امکانات فراغتی مناسب برای دانشآموزان نابینا را در
اختیار داشته باشند و سومین عامل ،مش کالت اقتصادی است كه مانع استفاده از اوقات فراغت شده است .این
با یافتههای پورسلطانی ( ،)9833مرسل ( ،)9833شریفیان ثانی ( ،)9837جدیدی ( ،)9809احسانی و همکاران
( ،)1999لیبرمن ( )1999و چانگ و همکارش ( )1991همخوانی دارد كه افراد نابینا و معلول را تحت مطالعه
قرار دادهاند ( .)99 -19 -15 -18-95-98-95-11مشکالت رفتوآمد در محیطهای شهری و عدم امکان
دستیابی به محیطهای مناسب جهت گذران اوقات فراغت درحال حاضر مهمترین علت عدم استقبال
دانشآموزان نابینا از فعالیتهای فراغتی -ورزشی است كه در صورت رفع مشکالت ،شاهد حضور
دانشآموزان نابینای بیشتری در محیطهای فراغتی -ورزشی خواهیم بود.
براساس یافتههای تحقیق ،عوامل مختلفی باعث دست نیافتن دانشآموزان نابینا به فعالیتهای فراغتی است،
اما میل و عالقه بیش از نیمی از دانشآموزان نابینا به مشاركت در فعالیتهای فراغتی -ورزشی دیده میشود.
اینها عالوه بر مشاركت در فعالیتهای ورزشی ،شامل پیگیری اخبار ورزشی ،مطالعه خبرهای ورزشی و
حضور در میادین ورزشی و پیگیری مسابقات از رادیو و تلویزیون ازطریق شنوایی است كه با یافتههای كیال
( )9830همسو است كه اعالم كرده است درگیرشدن دانشآموز نابینا در فعالیتهای ورزشی ،به ایجاد انگیزه
همچنین با یافتههای مرسل ( ،)9835احسانی و همکاران ( ،)1999كریستودولوس و همکاران ( ،)1996
هرولد ( )1990و هال ( )1999همخوانی دارد كه دانشآموزان نابینا ،معلول و عادی را تحت مطالعه قرار
دادهاند ( .)16-19 -17 – 18 -95با درگیرشدن دانشآموز نابینا در فعالیتهای ورزشی و فعالیتهای مرتبط
با ورزش ،هم به شکلگیری هویت اجتماعی فرد كمك میشود و هم با ایجاد انگیزه قوی برای رسیدن به
موفقیت ،آنها به اهداف خود دست مییابند.
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قوی او برای رسیدن به موفقیت و برندهشدن كمك میكند و باعث دستیابی به اهداف میشود (.)96
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براساس یافتههای تحقیق ،اكثر دانشآموزان نابینا بر این باورند كه دراختیارداشتن اوقات فراغت ورزشی تأثیر
مثبتی بر پیشرفت تحصیلی ایشان برجای میگذارد .این نتایج با یافتههای مرسل (  )9835و كیال ()9830
همخوانی دارد كه اظهار كردهاند ،دانشآموزانی كه در مسیر انجام فعالیتهای بدنی قرار دارند ،در زمینه
تحصیلی نیز بهتر عمل میكنند ( .)96 -95ورزش و تفریحات سالم در زمان اوقات فراغت ،عالوه بر سالمت
جسمانی و روانی برای دانشآموزان نابینا ،افزایش كارآیی تحصیلی و جلوگیری از بروز بسیاری بیماریها را
در پی دارد كه خود باعث صرفهجویی در هزینههای درمانی خواهد شد .اكثر جامعه تحقیق بر تأثیر مثبت
شركت در فعالیتهای فراغتی -ورزشی بر تندرستی و سالمتی خود اذعان كردهاند .دانشآموز نابینایی كه
خود را سالم و شاداب حس كند ،ازنظر روانی نیز تقویت میشود و اعتماد به نفس و خود باوریاش قویتر
میشود.
براساس یافتههای تحقیق ،اكثر دانشآموزان نابینا اظهار كردهاند كه مشاركت در فعالیتهای فراغتی -ورزشی
بر بهبود روابط ایشان در اجتماع تأثیر مثبتی برجای گذاشته است .كیال ( )9830درگیرشدن دانشآموز نابینا
در فعالیتهای ورزشی به شکلگیری هویت اجتماعی فرد كمك میكند .این نتیجه با تحقیقات شریفیان ثانی
( ،)9837پورسلطانی ( ،)9833مرسل ( ،)9835جدیدی ( ،)9809رو ( )1993و باون ( )1999همسو بود
( .)13-15-95 -95 -11 -98آنان معتقدند ورزش باعث شادی و نشاط و افزایش اعتماد به نفس افراد نابینا
میشود .اگر ورزش و فعالیت بدنی به صورت منظم و مستمر صورت گیرد ،آثار مفیدی برجای میگذارد كه
باعث پیشرفت روابط اجتماعی در میان افراد نابینا خواهد شد .روابط اجتماعی ،همکاری و شجاعت به همراه
احترام به حقوق دیگران در اماكن ورزشی و فعالیتهای ورزشی رشد مییابد و این مسئله میتواند تأثیر
مثبتی بر تکوین شخصیت دانشآموزان نابینا داشته باشد .اگر دانشآموز نابینا از نظر جسمانی آمادگی خوبی
داشته باشد ،هم از فعالیتهای ورزشی لذت خواهد برد و هم احساس سالمت و نشاطی كه دانشآموزان بینا
از انجام فعالیتهای ورزشی دارند پیدا خواهد كرد .دانشآموزان نابینا یا نیمهبینایی كه در محیطهای ورزشی
مدرسه ،پارک یا باشگاههای ورزشی فعالیت میكنند و اوقات فراغت خود را با دیگران سپری میكنند ،ضمن
آنکه به حفظ و نگهداری سالمت جسمانی خود كمك میكنند ،همبستگی اجتماعی خود را نیز افزایش
میدهند .منظور از اجتماعیشدن و همبستگی اجتماعی برای دانشآموزان نابینا ،ازیكطرف واردشدن به
اجتماع و ازسوی دیگر درک متقابل خود از دیگران و دیگران از خود است .این اصل بهمثابه هدفی بسیار
نابینا ،معلول و غیرمعلول ،كمدرآمد و ثروتمند ،كودک و نوجوان ،از هرطبقة اجتماعی ،در یك محیط و زیر
یك سقف اوقات فراغت را به صورت فعال و مفید سپری میكنند؛ این كار شاید در كمتر محیط دیگری
میسر باشد.
براساس یافتههای تحقیق ،رشتههای ورزشی كه دانشآموزان نابینا در وضعیت موجود مورد استفاده قرار
میدهند ،بهترتیب اولویت شامل گلبال ،شودان و پیادهروی است كه با یافتههای خواجهصالحانی (،)9836
955

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2022-08-18

مهم ،در همبستگی هر جامعهای باید مدنظر باشد .در محیطهای فراغتی و محیطهای فراغتی -ورزشی بینا و
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مرسل ( ،)9835كیال ( ،)9830چانگ ( )1991و هرولد ( )1990همخوانی دارد كه دانشآموزان نابینا را تحت
بررسی قرار دادهاند ( .)10 -15 -96 -95 –99اما اولویت رشتههای ورزشی كه دانشآموزان نابینا عالقهمند
به استفاده از آنها هستند ،رشتههای ورزشی دوچرخهسواری ،شنا و فوتبال است كه كامالً با آنچه درحال
حاضر به آن میپردازند متفاوت است.
با توجه به این نتایج و پژوهشهای دیگر میتوان گفت اكثر دانشآموزان نابینا درحالیكه عالقهمند به
سپریكردن وقت آزاد خود در فعالیتهای فراغتی و فراغتی -ورزشی هستند ،امکان استفاده از اوقات فراغت
را به علل مختلفی كه به آنها اشاره شد ندارند .پس میتوان گفت كه غیبت دانشآموزان نابینا از فعالیتهای
فراغتی ،به دوری محل و عدم امکان رفت و آمد ،عدم دستیابی به محیطهای فراغتی ،مناسب نبودن و
ایمننبودن محیطهای ورزشی ،نگرانی خانواده به دلیل خطرات احتمالی در مسیر رفت و آمد ،نداشتن همراه،
مشکالت اقتصادی و ...مربوط است؛ درصورتیكه اگر دولت و مسئوالن مشکالت اقتصادی خانوادههایی را
كه دارای فرزند نابینا هستند در نظر بگیرند و در رفع آن در حد توان اقدام كنند ،تسهیالتی جهت رفت و آمد
دانشآموزان نابینا به اماكن فراغتی و فراغتی -ورزشی فراهم نمایند؛ اماكن ورزشی مناسب در مدارس ،در
نزدیکی به محل سکونت یا خوابگاه ایشان ایجاد كنند؛ فردی را در زمان رفت و آمد به محیطهای ورزشی با
ایشان همراه كنند و ایمنی اماكن ورزشی را از لحاظ تحرک و جابهجایی افزایش دهند ،خواهند توانست بر
میزان حضور دانشآموزان نابینا و نیمهبینا در محیطهای گذران اوقات فراغت و گذران اوقات فراغت
ورزشی بیفزایند .دانشآموزان نابینا بهمثابه اعضای جامعه خواهند توانست مانند دانشآموزان دیگر از امکانات
موجود بهرهمند شوند.
آنچه درباب اوقات فراغت در میان دانشآموزان نابینا به دست میآید نشان میدهد كه باید برنامهریزی
دقیقتری ،درباره چگونگی گذران اوقات فراغت ایشان انجام شود و این برنامهریزی باید در درجه اول ،از
طریق افراد آشنا با توانمندیها و نیازهای دانشآموزان نابینا در سازمان آموزش و پرورش استثنایی و با
هماهنگی نهادهایی مانند سازمان بهزیستی ،سازمان امور جوانان ،سازمان تربیت بدنی و دیگر سازمانهایی كه
به نوعی با امور مربوط به دانشآموزان استثنایی ،بهویژه دانشآموزان نابینا سر و كار دارند ،صورت گیرد.
پركردن این خأل و حركت به این سمت عزم ملی و جدی را میطلبد .در مرتبه اول باید ضرورت كار آشکار
شود و در مرتبه بعد برنامهریزی و عمل را درپی داشته باشد.

 – 9مركز آمار ایران ،)9830( ،ویژگی های اجتماعی -اقتصادی خانوار های دارای معلول كشور ،تهران ،انتشارات مركز آمار ایران ،ص.135
 – 1سالنامه آماری ،)9830( ،بررسی وضعیت جامعه دانش آموزان استثنایی ،تهران ،انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی ،ص 9190
 - 8جاللی فراهانی ،مجید ،)9833( ،مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،ص .15 -87
4 - Wiskochil, B., Lieberman, L. J., Houston-Wilson, C., & Petersen, S. (2007), The effects of
trained peer tutors on the physical education of children who are visually impaired or blind,
Journal of Visual Impairment & Blindness, 101(7), 339-350.
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Quality of spending the leisure time for Iranian Individuals with visual
impairments students with emphasis on physical activities.
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Abstract
The current research has been prepared for giving away for quality of spending the
leisure time with emphasis on doing physical activity. The research was done on
517 Individuals with visual impairments students in 1389- 1390 school year using a
descriptive research in the field way. The research past its primary phases using
cluster random sampling way and then using the 85 question questionnaire. The
descriptive and inferential statistics of (chi-square) have been used in analyzing the
findings. The findings showed that more than 50% of the Individuals with visual
impairments students spend more than 8 hours per day aimlessly. More than 70%
of the Individuals with visual impairments students have no sport facilities in their
schools or near their homes. According to the findings of this research, there is a
meaningful difference between the duration of leisure sport activities and spending
time aimlessly. The preventing factors of doing leisure sport activities make a
meaningful difference on doing or not doing these activities. Also there is a
meaningful difference in relation with the amount of Individuals with visual
impairments student’s participation in leisure activities and leisure sport activities in
comparison to the different vision acuities.
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