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Abstract
Introduction: A lot of people who suffer from psychological diseases declare
how physical activities play a significant role in various aspects of quality of life.
This study was aimed to investigate the effects of the participation of women with
Schizophrenia in recreational and physical activities.
Methods: Research design was Semi-experimental. The statistical society consisted of all women referred to Razi psychiatric hospital in 2015. Among them 24
were selected by purposive sampling and were divided into two groups (12 experimental and 12 control). Experimental group received 12 sessions of recreational
physical activity, 3 times a week. Research instruments was Quality of Life Questionnaire which has four sub-scales of public health, environmental health, mental
health and physical health and were performed pre-test and post-test. The data was
analyzed using univariate and multivariate analysis of covariance and SPSS23.
Results: According to the findings there was a significant difference between the
two groups in the total score of quality of life (F=91.82, sig=0.001). Moreover, the
significant difference has been indicated in sub-scales of questionnaire like; physical health (F=34.39, sig=0.001), mental health (F=27.24, sig=0.001), social health
(F=59.63, sig=0.001), and environmental health (F=80.81, sig=0.001).
Conclusion: The results showed that Participation in recreational sports activities, improves quality of life in people with chronic mental disorders. In Addition,
participation in Physical - recreational activities leads to increased physical, mental,
social and environmental health of these patients.
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چکیده
مقدمه :بسیاری از افرادی که با بیماری روانی مزمنی دستبهگريبان هستند ،بر نقﺶ فعالیتهای ورزشی در
جنبههای بهبود وضعیت روانشناختی و مديريت عالئﻢ بیماریشان تأکید دارند .بر اين اساس ،پژوهﺶ ﺣاضر
با هدف بررسی آثار شرکت در فعالیتهای ورزشی ـ تفريحی بر کیفیت زندگی افراد با اختالل اسکیزوفرنیا شکل
گرفت.
روش کار :روش پژوهﺶ نیمهآزمايشی است .جامعۀ آماری شامل کلیۀ بیماران زن با اختالل اسکیزوفرنیا بود که
در بیمارستان روانپزشکی رازی شهر تهران در سال  1394بستری بودند .از میان آنها  24نفر با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی انتخاب شده و به دو گروه ) 12نفر آزمايﺶ و  12نفر کنترل( تقسیﻢ شدند .ابزار پژوهﺶ
پرسﺶنامۀ کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود که  4خردهمقیاس سالمت اجتماعی ،سالمت محیﻄی،
سالمت روان و سالمت جسمانی دارد .پﺲ از اجرای پیﺶآزمون ،آزمودنیهای گروه آزمايﺶ  12هفته و هر هفته
 3جلسه ﺣﻀور در فعالیتهای ورزشی ـ تفريحی گروهی را دريافت کردند .برای تجزيهوتحلیل دادهها از تحلیل
کوواريانﺲ تکمتﻐیری و چندمتﻐیری و نرمافزار  SPSSنسخۀ  23استفاده شد.
یافتهها :با توجه به يافتههای پژوهﺶ میان دو گروه در نمرۀ کل کیفیت زندگی اختالف معناداری وجود داشت
) .(F=91/82 , sig =0/001همﭽنین نتیجۀ تحلیل مانکوای گروهها پﺲ از ﺣذف اثر پیﺶآزمون نشان میدهد که
آزمون عامل سالمت جسمانی )=0/001
تفاوت معناداری بین میانﮕین نمرات دو گروه آزمايﺶ و کنترل در پﺲ
ِ
 ،(F=34/39 , sigدر عامل سالمت روانی ) ،(F=27/24 , sig =0/001در عامل سالمت اجتماعی )sig =0/001
 (F=59/63 ,و در نهايت در عامل سالمت محیﻂ ) (F=80/81 , sig =0/001وجود دارد .نتايﺞ آشکار ساخت که
تﻐییرات ايجادشده بهدلیل اثربخشی برنامههای ورزشی ـ تفريحی در گروه آزمايﺶ است.
نتیجهگیری :ﺣﻀور در فعالیتهای ورزشی ـ تفريحی به افزايﺶ کیفیت زندگی در افراد با اختالالت روانی مزمن
منجر میشود .همﭽنین ﺣﻀور در فعالیتهای ورزشی ـ تفريحی به ارتقای سالمت روانی ،جسمانی ،اجتماعی و
محیﻄی آنها منتﺞ میشود .توصیه می شود که روانشناسان ،کاردرمانﮕران و ساير متخصصان بهداشت روان که در
مراکز روانپزشکی کشور مشﻐول به کار هستند ،از فعالیتهای ورزشی ـ تفريحی برای ارتقای سﻄﺢ روانشناختی
بیماران بهره بﮕیرند.
واژههای کلیدی :فعالیتهای تفريحی ورزشی ،کیفیت زندگی ،اسکیزوفرنیا
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مقدمه

اسکیزوفرنیا ،يکی از ناتوانکنندهترين بیماریهای سیستﻢ
عصبی و مﻐزی است که با عالئمی مﺜل توهﻢ ،هذيان ،رفتار و
گفتار آشفته ،برنامهريزی ضعیﻒ ،کاهﺶ انﮕیزه و خلﻖ سﻄحی
همراه است [ .]1براساس آمار سازمان جهانی بهداشت21 ،
میلیون نفر در جهان به اين بیماری مبتال هستند [ .]2در
ايران نیز همانند ساير کشورها شیوع اسکیزوفرنیا  %1است
[ .]3با اين ﺣال برآوردها بهنقل از انجمن ﺣمايت از بیماران
اسکیزوفرنیا )اﺣبا(  750هزار نفر بیمار شناسايیشده تا سال
 1395در کشور وجود دارد [.]4
يکی از مشکالتی که اين اختالل بههمراه دارد ،کاهﺶ
شديد شاخصهای کیفیت زندگی است .شواهد پژوهشی
نشان میدهند که به دو دلیل عمده ،سﻄﺢ کیفیت زندگی
اين بیماران پﺲ از بروز بیماری بهشدت افت میکند :نخست،
اين بیماری در اوايل نوجوانی بر فرد عارض میشود و دوم،
علیرغﻢ درمانهای دارويی و غیردارويی که برای آنها در نﻈر
گرفته میشود ،قريﺐ به دو سوم آنها تا پايان عمر همﭽنان
عالئﻢ باقیماندۀ اختالل را با خود دارند [.]5
در اين میان ،بنابر پژوهﺶهای انجامشده ،ابتالی افراد
به انواع بیماریهای جسمانی و روانی میتواند با کاهﺶ
کیفیت زندگی در بیماران و خانوادههای آنان همراه شود.
بهعبارتی ديﮕر ،هرچند بیماریهای روانی انواع مختلفی
دارند و میتوانند به خفیﻒ و غیرقابل تشخیص تا شديد و
ناتوانکننده تقسیﻢ شوند؛ اما نوع مزمن آنها مشکالت جدی را
در ﺣوزههای گوناگون زندگی برای اين افراد ايجاد میکند که
از جملۀ آنها میتوان به اختالل در عملکرد روانی ،اجتماعی،
شﻐلی و تحصیلی اشاره کرد .اين اختاللهای روانی مزمن
به نقص در مهارتهای رفتاری ،گفتاری و تفکر ،هیجانها،
ﺣافﻈه و قﻀاوت منجر میشوند که در نهايت به کاهﺶ
زندگی اين افراد میانجامد [.]6،7
کیفیت
ِ

از طرفی ،براساس تعريﻒ سازمان بهداشت جهانی،
کیفیت زندگﯽ درك فرد از موقعیتﺶ در زندگﯽ است که
برپايۀ فرهنﮓ و نﻈام ارزشﯽای است که در آن زندگﯽ مﯽکند
و با اهداف ،انتﻈارها ،معیارها و دلمشﻐولﯽهاي وی در ارتباط
است [ .]8جايﮕاه و لزوم توجه به کیفیت زندگی سبﺐ شده
تا تالش برای ارتقای آن از مهﻢترين اصول و اولويتهای
برنامهريزان و سیاستگذران اجتماعی ،مديران و مسﺌوالن
در هر کشوری باشد؛ لذا به جرأت میتوان گفت که کلیۀ
برنامهها ،سیاستها و تصمیﻢگیریهای اجرايی در يک جامعه
در راستای ارتقای کیفیت زندگی مردم آن جامعه است [.]9
از جمله مقولههای مرتبﻂ با کیفیت زندگی افراد بهويژه در
گروههای افراد در معرض خﻄر و بیماران روانی ،چﮕونﮕی
گذران اوقاتفراغت و انجام فعالیتهای متفاوت جسمانی و
تفريحی در مدت يا دورۀ بیماری آنها است [.]10
در تعاريﻒ سازمان بهداشت جهانی از مفهوم سالمت نیز
يکی از ابعاد سالمت افراد ،سالمت جسمانی محسوب میشود
که خود میتواند مقدمهای بر سالمت روانی و اجتماعی افراد
باشد که متأثر از ورزش و فعالیتهای جسمانی است [.]8
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در واقﻊ ورزش بهعنوان يک رکن اساسی شیوۀ زندگی سالﻢ
در نﻈر گرفته شده است و بهطور واضﺢ با سالمت روان در
ارتباط بوده و در طول زندگی فرد میتواند موجﺐ پیشﮕیری
از بروز بسیاری از بیماریهای گوناگون جسمانی يا روانی شده
يا آنها را مهار و کنترل کرده و از عوارض آنها بکاهد [.]11
سﻄﺢ فعالیت بدنی بهويژه در بزرگساالن ،بر وضعیت روانی و
اجتماعی آنان تأثیرگذار است و عوامل روانی و اجتماعی مانند
خودپنداره و روابﻂ با گروه هﻢساالن و داشتن سبک زندگی
فعال را بهدنبال دارند [ .]10در پژوهشی که بهمنﻈور بررسی
اثربخشی ﺣﻀور در فعالیتهای ورزشی بر سالمت روان
شرکتکنندگان صورت گرفت ،کاهﺶ چشمﮕیر اضﻄراب و
افسردگی در شرکتکنندگان در برنامههای ورزشی مشاهده
شد [.]12
 Boyeraو همکاران ) (2014و Bizeو همکاران )(2014
نیز انجام فعالیتهای فیزيکی را با افزايﺶ کیفیت زندگی
افراد مرتبﻂ میدانند [ .]13،14يافتههای پژوهشی ،انجام و
مشارکت در فعالیتهای تفريحی و ورزشی را برای گروههای
بالینی ديﮕر نیز نشان داده است ،بهعنوان مﺜالBahrami ،
 Einolgasiو همکاران [ ]15انجام فعالیتهای ورزشی و
فیزيکی را بر افزايﺶ کیفیت زندگی و خواب سالمندان مرد
مؤثر دانستهاند .همﭽنین ،مقايسۀ اثربخشی دو نوع فعالیت
بدنی مفرح و معمولی بر سﻄﺢ تحرك و عالقمندسازی به
ورزش در زنان سالمند نشان داد ،هرچند هر دو روش تأثیر
معناداری بر افزايﺶ تحرك زنان سالمند دارند ،با اين ﺣال
تمايل به شرکت در فعالیتهای ورزشی هنﮕام ترکیﺐ با
برنامههای تفريحی بیشتر بود [ .]16بنابراين میتوان گفت
انجام و شرکت در فعالیتهای ورزشی در کنار تﻐذيۀ مناسﺐ
از جمله مسائل مهمی محسوب میشود که میتوانند با
افزايﺶ سالمت جسمانی فرد عالوه بر جلوگیری از ابتال به
بیماریهای جسمانی به افزايﺶ شادکامی و سالمت روانی او
بینجامد [.]17
با اين ﺣال ،بیشتر شواهد پژوهشی در زمینۀ برنامههای
مداخلهای برای بیماران اسکیزوفرنیا بر انجام و آموزش
فعالیتهای زندگی جمعی و فعالیتهای اجتماعی بر کیفیت
زندگی [ ]18،19و آموزش مهارتهای کنترل خشﻢ بر بهبود
مؤلفههای کیفیت زندگی در اين بیماران پرداختهاند [.]20
با اين ﺣال بايد بهخاطر داشت ،هرچند فعالیتهای
فیزيکی يا جسمانی فوايدی دارند که بر کسی پوشیده نیست،
اما ايجاد انﮕیزه و رغبت ،برای شروع و ادامۀ فعالیتها بهويژه
در افراد با اختالالت روانی مزمن از جمله اسکیزوفرنیا ،نیازمند
افزودن برخی برنامههای جانبی به فعالیتهای ورزشی است
[ .]21ازاينرو در نﻈر گرفتن  3نکته در اجرای فعالیتهای
ورزشی برای افراد اين گروه قابل توجه است که شامل.1 :
ايجاد تنوع و سرگرمی .2 ،تقويت نقاط مﺜبت .3 ،استفاده از
طرحهای خالقانه و ابداعی هستند [.]13
ورزش بهعنوان عاملی توانبخشی و مديريت درمان در
بیماران اسکیزوفرنیا مﻄرح است و بدين جهت الزم است با
دورۀ  25شمارۀ  - 4آذر و دی 1396
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ساير فعالیتهای تفريحی و اجتماعی ترکیﺐ شود .زيرا به
افزايﺶ رغبت افراد برای ﺣﻀور در جلسات تمرينی منجر
میشود .]8[ .آثار ابتالی افراد به بیماری اسکیزوفرنیا،
عالوه بر کاهﺶ عملکرد فرد در ﺣوزههای مختلﻒ و تحمیل
هزينههای مالی و انسانی گزاف برای فرد ،خانواده و جامعه
[ ]21به کاهﺶ کیفیت زندگی بیماران و خانوادههای آنها
منجر خواهد شد.
گرچه ،اثربخشی فعالیتهای ورزشی بر گروههای ديﮕر
در جامعه انجام شده است و شواهدی دال بر اثربخشی اين
برنامهها دارد ،اما پژوهﺶهای اندکی به انجام و مشارکت در
فعالیتهای ورزشی و البته تفريحی اختصاصاً دربارۀ بیماران
اسکیزوفرينا پرداخت هاند؛ لذا پرسﺶ اصلی پژوهﺶ اين است
که آيا اثربخشی برنامههای ترکیبی فعالیتهای ورزشی و
بیماران اسکیزوفرنیا
تفريحی برای ارتقای کیفیت زندگی
ِ
تأثیر دارد؟ همﭽنین ،آيا اين برنامهها میتوانند بهعنوان
برنامههای غیردارويی اين بیماران در مراکز روانپزشکی از
سوی متخصصان بهداشت روان و سالمت استفاده شوند؟

روش کار

روش اين مﻄالعه نیمهتجربی از نوع پیﺶآزمون ـ پﺲآزمون
با گروه گواه بود .جامعۀ تحقیﻖ شامل کلیۀ بیماران زن مبتال
به اسکیزوفرنیا که در سال  1394در بیمارستان روانپزشکی
رازی شهر تهران ساکن در بلوكهای نﮕهداری ويژۀ بیماران
رسوبی )افرادی که در اين بلوكها زندگی میکنند ،عمدتاً
مراقﺐ ندارند يا با خانواده زندگی نمیکنند( بودند .از میان
 218بیمار زن اسکیزوفرنیای مقیﻢ در بلوكهای نﮕهداری
زنان ،از طريﻖ روش نمونهگیری تصادفی ساده و با مراجعه به
فهرست اسامی بیماران 108 ،زن واجد شرايﻂ انتخاب شدند.
سﭙﺲ  26شرکتکننده که کمترين نمره را در پرسﺶنامۀ
کیفیت زندگی داشتند ،براساس مالكهای ورود و خروج از
پژوهﺶ انتخاب شدند که در ادامۀ پژوهﺶ دو نفر از آنها به
دلیل بیرغبتی از شرکت در مداخله کنار گذاشته شدند و در
نهايت  24نفر از آنها بهصورت تصادفی در دو گروه آزمايﺶ و
کنترل تخصیص داده شدند و دادهها براساس  24نفر در هر
گروه  12نفر تحلیل شد .ﺣجﻢ نمونه با توجه به توان آماری،
سﻄﺢ آلفای  0/05و اندازۀ اثر  0/80و مﻄالعات انجامشدۀ
پیشین [ 24 ]30،31محاسبه شد.
معیارهای ورود به پژوهﺶ عبارتند از .1 :تشخیص
اختالل اسکیزوفرنیا از سوی فرد متخصص يعنی روانپزشک
و پروندههای روانپزشکی آنها و براساس معیارهای تشخیصی
 DSM-Vتشخیصگذاری انجام شد .2 .میزان سواد ﺣداقل
سیکل و بهرۀ هوشی متوسﻂ برای درك و فهﻢ سؤاالت و
پاسخگويی مستقالنه و همﭽنین درك دستورهای مربی برای
شرکت در مداخله بررسی شد .هوشبهر اين بیماران با آزمون
هوشی ماتريﺲهای پیﺶروندۀ ريون نسخۀ سیاه و سفید
سنجیده شد و نتايﺞ نشان داد که هوش شرکتکنندگان
در پژوهﺶ در ﺣد متوسﻂ بود و میانﮕین 92/12 ،و انحراف
استاندارد  13/29بهدست آمد .3 .شرکتکنندگان در پژوهﺶ
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هﻢزمان تحت مداخلۀ ورزشی ـ تفريحی و يا روانشناختی
ديﮕری نباشند .4 .عدم وابستﮕی به مواد مخدر .5 .بیماری
جسمانی يا معلولیت محدودکنندهای برای انجام فعالیتهای
ورزشی نداشته باشند.
معیارهای خروج از پژوهﺶ شامل .1 :غیبت بیﺶ از سه
جلسه از مداخله و  .2ترخیص موقت از بیمارستان يا مرگ
شرکتکنندگان بود.
طراﺣی برنامۀ ورزشی ـ تفريحی از سوی پژوهشﮕر و
کارشناس تربیتبدنی صورت گرفت .برنامۀ کلی درمان شامل
12هفته 3 ،جلسه در هر هفته بهصورت يک روز در میان
و هر جلسه ﺣدود  20دقیقه در داخل سالن و در صورت
مساعد بودن آب و هوا در ﺣیاط بیمارستان بود .در طول
هر جلسه ،پژوهشﮕر و کارشناس تربیتبدنی و کاردرمانﮕر
بهعنوان راهنما در گروه هنﮕام انجام فعالیتهای ورزشی
شرکت میکردند .همﭽنین در کلیۀ جلسات ورزشی ،پزشک
پیﺶ از شروع برنامۀ ورزشی ،افراد را معاينه میکرد و در
طول انجام فعالیتها ﺣﻀور داشت .زمان برگزاری جلسات
ساعت  10صبﺢ و يک ساعت پﺲ از خوردن صبحانه بود.
انواع برنامههای ورزشی در  3دستۀ کلی نرمﺶهای کششی
و جنبشی همراه با موسیقی انجام میشدند .در آخر تمام
جلسات از شرکتکنندگان پذيرايی بهعمل آمد .خالصهای
از فعالیتهای ورزشی ـ تفريحی شرکتکنندگان در پژوهﺶ
در جدول  1نمايﺶ داده شده است .پﺲ از اتمام  12هفته
فعالیتهای ورزشی نیز اقدام به تکمیل پرسﺶنامۀ کیفیت
زندگی کردند.
برای جمﻊآوری دادههای اين پژوهﺶ از پرسﺶنامۀ
کیفیت زندگی استفاده شد.
پرسﺶنامۀ کیفیت زندگی :پرسﺶنامۀ کیفیت زندگی
سازمان بهداشت جهانی ) (WHOيک ابزار خود گزارشی
است که در سال  1993از سوی سازمان بهداشت جهانی
بهمنﻈور ارزيابی کیفیت زندگی افراد طراﺣی شده است .اين
پرسﺶنامه  26سؤال دارد .دو سؤال اول کیفیت زندگی و
میزان سالمت کلی فرد را ارزيابی میکند و  24سؤال ديﮕر به
بررسی  4بعد اصلی اين پرسﺶنامه يعنی سالمت جسمانی،
سالمت روان ،روابﻂ اجتماعی و سالمت محیﻂ میپردازند.
آزمودنی بايد در يک مقیاس لیکرت  5درجهای به هر سؤال
پاسخ دهد .عبارات مربوط به زير مقیاسها عبارتند از :سالمت
جسمانی3 ،4 ،10 ،15 ،16 ،17 ،18 :؛ سالمت روان،26 :
5 ،6 ،7 ،11 ،19؛ روابﻂ اجتماعی20 ، 21 ، 22 :؛ سالمت
محیﻂ .8 ،9 ،12 ،13 ،14 ،23 ،24 ،25 :در سؤاالت ،4 ،26
 3نمرهگذاری بهصورت معکوس انجام میشود .اين آزمون
در ايران از سوی  Nejatدر سال  1385هنجاريابی شده
است و ضريﺐ آلفای کرونباخ ابعاد بدين شرح گزارش شده
است :سالمت جسمانی  ،% 87سالمت روانی  ،% 74روابﻂ
اجتماعی  % 55و سالمت محیﻂ  . % 74اين ضرايﺐ ﺣاکی
از پايايی و روايی مﻄلوب آزمون هستند [.]22
در اجرای اين پژوهﺶ با توجه به کد اخالقی مصوب
 12121603942013دانشﮕاه آزاد اسالمی واﺣد علوم و
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در پايان برای تجزيهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخۀ
 23استفاده شد و تحلیل دادهها در سﻄﺢ آماری توصیفی
با هدف تعیین شاخصهای گرايﺶ مرکزی ،پراکندگی و
شاخصهای توزيﻊ انجام شد .در سﻄﺢ آمار استنباطی نیز از
مدلهای آماری تحلیل کوواريانﺲ تکمتﻐیری و چندمتﻐیری
استفاده شد.

تحقیقات ،رعايت کلیۀ موازين و معیارهای اخالقی در پژوهﺶ
انجام گرفت؛ از جمله .1 :محرمانﮕی پرسﺶنامهها  .2رضايت
آگاهانه  .3خروج داوطلبانۀ شرکتکنندگان از پژوهﺶ .4
برگزاری  4جلسۀ ورزشی ـ تفريحی برای شرکتکنندگان در
پژوهﺶ پﺲ از اتمام مداخله.

جدول  .1خالصۀ جلسات مداخلۀ برنامههای ورزشی ـ تفریحی
اهداف و محتوا

جلسات
جلسۀ اول

آشنايی و شرح اهداف جلسۀ گروهی ـ انجام ﺣرکات کششی و نرمﺶ ـ دويدن در سالن

جلسۀ دوم

اتجام ﺣرکات کششی و نرمﺶ ـ ريلکسیشن در ﺣالت خوابیده با چشمان بسته و دم و بازدم عمیﻖ ـ رقص و انجام ﺣرکات موزون با موزيک

جلسۀ سوم

انجام ﺣرکات کششی و نرمﺶ ـ دويدن در سالن ـ انجام مسابقۀ فوتبالدستی و بازی پینﮓپنﮓ

جلسۀ چهارم

انجام ﺣرکات کششی و نرمﺶ ـ دويدن در زمین چمن ـ برگزاری مسابقۀ دارت ـ پﺲ از اتمام مسابقه ،به بیماران بهعنوان جايزه شیر و کیک داده شد.

جلسۀ پنجم

انجام ﺣرکات کششی و نرمﺶ ـ بازی وسﻄی ـ تمرين ريلکسیشن در ﺣالت خوابیده

جلسۀ ششم

انجام ﺣرکات کششی و نرمﺶ ـ راه رفتن روی تردمیل ـ پﺲ از آن مددجويان دارت بازی کردند.

جلسۀ هفتم

انجام ﺣرکات کششی و نرمﺶ ـ دويدن در سالن بهطور دستهجمعی ـ انجام بازی فوتبالدستی ،تنیﺲرویمیز و بدمینتون

جلسۀ هشتم

پیادهروی مددجويان در محوطۀ بیمارستان با نﻈارت کاردرمان ،پرستار و روانشناس انجام شد .ﺣین پیادهروی ،از باغ پرندگان موجود در محوطۀ
بیمارستان ديدن کردند و در آخر از آنها با کیک و آبمیوه پذيرايی شد.

جلسۀ نهم

انجام ﺣرکات کششی و نرمﺶ ـ آغاز پیادهروی ـ سﭙﺲ پرتاب توپ بسکتبال در تور ـ گوش دادن به موسیقی و اجرای ﺣرکات موزون

جلسۀ دهم

گردش و پیادهروی در محوطۀ بیمارستان انجام شد .سﭙﺲ به فروشﮕاه بیمارستان برده شدند تا خوراکی خريداری کنند.

جلسۀ یازدهم

انجام ﺣرکات کششی و نرمﺶ در سالن ورزش همراه با موزيک ـ انجام پیادهروی آرام و تند ـ در مرﺣلۀ بعدی مددجويان ورزشهای فوتبالدستی،
دارت ،تنیﺲرویمیز ،بدمینتون و تردمیل را بهنوبت انجام دادند.

جلسۀ دوازدهم انجام ورزشهای کششی و نرمﺶ ـ ﺣرکات موزون همراه با موسیقی ـ انجام بازی وسﻄی بهصورت گروهی

سنی  32تا  35ساله بودند 8 ،نفر ) (%33/5در گروه سنی 36
تا  39ساله بودند و  2نفر ) (%8در گروه سنی  40تا  43قرار
داشتند .در جدول  2و  3يافتههای توصیفی مربوط به نمرات
کیفیت زندگی در دو گروه آزمايﺶ و کنترل ارائه شده است.

یافتهها

توزيﻊ سنی شرکتکنندگان در پژوهﺶ ،در دو گروه
آزمايﺶ و کنترل از اين قرار بود 14 :نفر ) (%58/5در گروه

جدول .2یافتههای توصیفی کیفیت زندگی در گروه آزمایﺶ
متﻐیر
سالمت جسمانی
سالمت روان
روابﻂ اجتماعی
سالمت محیﻂ
کیفیت زندگی

سطﺢ

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

ضریﺐ کجی

ضریﺐ کشیدگی

پیﺶآزمون

12

15/40

1/89

0/13

0/98

پﺲآزمون

12

18/90

1/91

0/05

-0/87

پیﺶآزمون

12

15/60

2/01

0/27

-0/75

پﺲآزمون

12

18/70

2/31

-0/55

-0/30

پیﺶآزمون

12

6/10

1/52

0/73

0/04

پﺲآزمون

12

8/60

1/34

-0/09

0/13

پیﺶآزمون

12

23/50

2/17

0/01

-0/53

پﺲآزمون

12

26/70

1/88

0/41

-0/56

پیﺶآزمون

12

60/60

3/27

0/41

-0/56

پﺲآزمون

12

72/90

3/63

-0/99

0/64
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 .136اثربخشی مشارکت در فعالیتهای گروهی ورزشی ـ تفریحی...
جدول  .3یافتههای توصیفی کیفیت زندگی در گروه کنترل
متﻐیر
سالمت جسمانی

سالمت روان

روابﻂ اجتماعی

سالمت محیﻂ

کیفیت زندگی

سطﺢ

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

ضریﺐ کجی

ضریﺐ کشیدگی

پیﺶآزمون

12

14/80

2/65

0/22

1/13

پﺲآزمون

12

14/70

2

-0/73

-0/23

پیﺶآزمون

12

16/70

2/05

0/12

-1/08

پﺲآزمون

12

16/40

2/06

0/55

-0/80

پیﺶآزمون

12

5/60

1/26

0/54

0/02

پﺲآزمون

12

5/60

1/42

0/31

-0/16

پیﺶآزمون

12

23/30

2/49

0/27

-0/63

پﺲآزمون

12

22/70

2/98

-0/04

-0/65

پیﺶآزمون

12

60/40

3/33

-0/16

-0/87

پﺲآزمون

12

59/40

4/97

-0/11

-0/77

پﺲ از جمﻊآوری دادهها ابتدا پیﺶفرضهای آزمون آنکوا
و مانکوا يا تحلیل واريانﺲ يکراهه و چندراهه با استفاده
از آزمون اسمیرنﻒ ـ کولمﮕروف نرمالیتی توزيﻊ دادهها،
بررسی هﻢگنی واريانﺲها با آزمون لون و در نهايت بررسی
ماتريﺲهای واريانﺲ ـ کوواريانﺲ با استفاده از آزمون ام ـ
باکﺲ انجام شد .پﺲ از اطمینان از برقراری پیﺶفرضها از
تحلیلهای آنکوا و مانکوا استفاده شد.
نتیجۀ تحلیل کوواريانﺲ گروهها پﺲ از ﺣذف اثر
پیﺶآزمون نشان میدهد که تفاوت معناداری بین میانﮕین
نمرات دو گروه آزمايﺶ و کنترل در پﺲآزمون کیفیت زندگی
)نمره کلی( وجود دارد.
)  .(F=91/82 ,sig =0/001نتیجۀ جدول  4نشان میدهد

که تﻐییرات ايجادشده بهدلیل اثربخشی برنامههای ورزشی ـ
تفريحی در گروه آزمايﺶ است.
برای بررسی اثربخشی مداخله بر مؤلفههای کیفیت
زندگی از تحلیل کوواريانﺲ چندمتﻐیره استفاده شد .نتیجۀ
تحلیل مانکوا گروهها پﺲ از ﺣذف اثر پیﺶآزمون نشان
میدهد که تفاوت معناداری بین میانﮕین نمرات دو گروه
آزمايﺶ و کنترل در پﺲآزمون عامل سالمت جسمانی )
 ،(F=34/39 ,sig =0/001در عامل سالمت روانی) =0/001
 ،(F=27/24 ,sigدر عامل سالمت اجتماعی ) ,sig =0/001
 (F=59/63و در نهايت در عامل سالمت محیﻂ ) =0/001
 (F=80/81 ,sigوجود دارد .نتیجۀ جدول  5نشان میدهد
که تﻐییرات ايجادشده بهدلیل اثربخشی برنامههای ورزشی ـ
تفريحی در گروه آزمايﺶ است.

جدول  .4تحلیل کوواریانﺲ مرتبﻂ با تﺄﺛیر فعالیتهای ورزشی بر کیفیت زندگی
منبع تﻐییرات

مجموع مجﺬورات

درجۀ آزادی

میانگین مجﺬورات

F

سطﺢ معناداری

پیﺶآزمون

207/33

1

207/33

26/31

001/0

گروه

882/85

1

882/85

112/03

001/0

خطا

133/96

17

7/88

-

-

جدول  .5تحلیل کوواریانﺲ چندمتﻐیره مرتبﻂ با تﺄﺛیر فعالیتهای ورزشی بر مﺆلفههای کیفیت زندگی
منبع تﻐییرات

مجموع مجﺬورات

درجۀ آزادی

میانگین مجﺬورات

F

سطﺢ معناداری

سالمت جسمانی

72/62

1

72/62

34/39

001/0

سالمت روان

50/84

1

50/84

27/24

001/0

سالمت اجتماعی

29/63

1

59/63

35/39

001/0

سالمت محیﻂ

80/81

1

80/81

50/52

001/0

مجلۀ علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

دورۀ  25شمارۀ  - 4آذر و دی 1396

آناهیتا خدابخشی کوالیی و همکاران137 .

بحث

نتیجۀ اين مﻄالعه نشان داد که انجام ﺣرکات ورزشی
بههمراه تفريﺢ برای بیماران زن اسکیزوفرنیا ،به افزايﺶ
کیفیت زندگی آنها منجر شد .اين يافته با پژوهﺶBeebe
و همکاران ) (2005هﻢسو است .آنها در پژوهﺶ خود نشان
دادند که ورزش میتواند به ارتقای سالمت روانی و جسمانی
بیماران اسکیزوفرنیا کمک کند [ .]23همﭽنین پژوهﺶهای
ديﮕر نشان دادند که فعالیتهای ورزشی منسجﻢ میتواند
به افزايﺶ بهزيستی روانشناختی ،کیفیت زندگی ،کارآمدی
سیستﻢ قلبی ـ عروقی و در نهايت تناسﺐ اندام بیماران
اسکیزوفرنیا ياری برساند [.]24،25
هرچند که فعالیتهای ورزشی برای بیماران اسکیزوفرنیا
مناسﺐ هستند ،اما برخی پژوهﺶها نشان دادهاند که انجام
فعالیتهای ورزشی بدون توجه به تفريﺢ و سرگرمی چندان
تأثیری بر وضعیت روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران
ندارند [ .]26بهعنوان مﺜال  Moxhamو همکاران )(2017
در پژوهﺶ خود نشان دادند که با توجه به ماهیت پیﭽیدۀ
بیماری اسکیزوفرنیا و تداخل عوامل جسمانی ،روانی و
اجتماعی گوناگون ،بیماران به دامنۀ وسیعی از تفريحات و
یها در کنار فعالیتهای ورزشی نیازمند هستند [.]27
سرگرم 
همﭽنین نتايﺞ آشکار ساخت که انجام فعالیتهای
ورزشی ـ تفريحی بر تمامی ابعاد کیفیت زندگی بیماران اثر
مﺜبت دارد .در همین راستا Pedersenو  (2015) Saitinدر
فراتحلیلی که انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که انجام
فعالیتهای ورزشی بر  26بیماری ،منجر به کاهﺶ عالئﻢ
بیماران میشود و بهويژه در بیماران روانی باعﺚ ارتقای
بهزيستی آنها و اصالح سبک زندگی و کاهﺶ عود عالئﻢ
میشود [.]28
عالوه بر اين ،يافتههای مﻄالعاتی ديﮕری نیز نشان دادهاند،
 30دقیقه ورزش روزانه بهاندازۀ دارو درمانی در بهبود
اختالالت روانشناختی مؤثر بوده و از اين طريﻖ به افزايﺶ
سالمت روان و بهزيستی آنها منجر میشود [.]21

میانفردی میانجامد [ .]30بهطورکلی خود مشارکت و
داشتن فعالیتهای گروهی تفريحی و سرگرمکننده به روابﻂ
بهتر بیمار با ديﮕران ،خودتعیینی و تجربۀ مﺜبت در زندگی
کمک میکند [.]31
انجام اين پژوهﺶ با محدوديتهايی نیز مواجه بوده
است ،که از میان آنها میتوان به در نﻈر نﮕرفتن متﻐیرهای
جمعیتشناختی از جمله تحصیالت و موقعیتهای خانوادگی
اشاره کرد .از سوی ديﮕر با توجه به اينکه اين بیماران عمدتاً
رسوبی بودند و در بلوكها زندگی میکردند ،اطالعات مکفی
و تکمیلی بهدلیل دسترسی نداشتن به خانوادهها وجود
نداشت .همﭽنین ،فقدان بررسی تداوم تأثیرات مشارکت
در برنامههای ورزشی ـ تفريحی در فاز پیﮕیری از ديﮕر
تهای اين تحقیﻖ بود .برای پژوهﺶهای آتی توصیه
محدودي 
میشود که از روشهای تفريﺢدرمانی ديﮕری از جمله باغبانی،
استفاده از سینما ،شعر ،اردوها و کمﭗهای مسافرتی نیز در
برنامههای تفريحی استفاده شود .همﭽنین ،برای دستیابی به
اطالعات دقیﻖتر ،متﻐیرهای جمعیتشناختی ديﮕری بهجز
سن ،بررسی شود.

نتیجهگیری

نتايﺞ بهدستآمده از اين مﻄالعه نشان میدهد کاربرد
فعالیتهای ورزشی ـ تفريحی گروهی با فراهﻢسازی محیﻄی
مفرح برای بیماران اسکیزوفرنیا ،فرصت برقراری روابﻂ
اجتماعی و تعامل با ديﮕران را ايجاد میکند که نه فقﻂ منجر
به بهبود روابﻂ اجتماعی و سالمت جسمانی آنها میشود،
بلکه با کاهﺶ تنﺶ و اضﻄراب و افزايﺶ خلﻖ بیماران به
ارتقای سالمت روان آنها ياری رسانده و در نهايت کیفیت
زندگی آنها را بیشتر میکند .بنابراين بهنﻈر میرسد استفاده
از اين روش در محیﻂهای درمانی بهعنوان يک فعالیت
درمانی و توانبخشی روانی مناسﺐ و غیردارويی میتواند بر
جنبههای مختلﻒ زندگی بیماران اثرگذار باشد و با افزايﺶ
کیفیت زندگی بیماران به درمان آنها کمک و روند بهبود و
نوتوانی را تسريﻊ کند.

 Scheeweو همکاران ) (2013در مﻄالعۀ خود اﻇهار
میدارند که انجام فعالیتهای ورزشی يک يا دو بار در هفته
به بهبود قابلیتهای اجتماعی ،روابﻂ میان فردی ،مهارتهای
عملی و روابﻂ میانفردی ،خوداتکايی و افزايﺶ ادراك
اجتماعی منجر شده و سالمت اجتماعی و روانشناختی
بیماران را ارتقا میدهد .همﭽنین ،بهلحاظ جسمی باعﺚ
بهبود سیستﻢ قلبی ـ عروقی و گوارشی آنها میشود و نیاز به
مراقبت دائﻢ را کاهﺶ میدهد [.]29

سپاسگزاری

در عین ﺣال ورزش کردن و شرکت در فعالیتهای
تفريحی ـ ورزشی گروهی بهعنوان يکی از روشهای درمانی
توانبخشی با افزايﺶ خلﻖ افراد ،تخلیۀ هیجانات منفی و
نمايﺶ هیجانهای مﺜبت در آنان ،سالمت روان را افزايﺶ
داده ،بر مهارتهای ارتباطی میافزايد و در عین ارتقای
کیفیت زندگی به بهبود روابﻂ و مهارتهای ارتباطی

تضاد در منافع
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