دانشآموزان کمتوانذهنی در دوره پیشحرفهای

علیاکبر ارجمندنیا /دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه تهران
فرهاد مهکی /کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه تهران
حمیدرضا شریفی جندانی* /کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه تهران
خدابخش حیدری /دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی /مدرس دانشگاه فرهنگیان
چکیده

زمینـه :امـروزه ضـرورت پرداختـن بـه شایسـتگی اجتماعـی دانشآمـوزان کمتوانذهنـی امـری ضـروری بـه نظـر میرسـد .آمـوزش برنامـه

تربیتبدنـی در ایـن راسـتا در جهـت ارتقـای شایسـتگی اجتماعـی میتوانـد نقشـی موثـر و مثبـت ایفـا کنـد .پژوهـش حاضـر بهمنظـور بررسـی
اثربخشـی آمـوزش برنامـه تربیتبدنـی بـر بهبـود شایسـتگی اجتماعـی دانشآمـوزان کمتوانذهنـی اجـرا شـد.

روش :روش پژوهـش آزمایشـی بـا طـرح پیشآزمون-پسآزمـون همـراه بـا گـروه گـواه بـود .تعـداد  30دانشآمـوز پسـر کمتوانذهنی 14

تـا  18سـاله بـا روش نمونهگیـری در دسـترس انتخـابشـدند .آزمودنیهـا بهصـورت تصادفـی بـه 2گـروه  15نفـری تقسـیم شـدند (یـک گـروه

آزمایـش و یـک گـروه گـواه) .گـروه آزمایـش ،برنامـه تربیتبدنی را در 9جلسـه دریافـت کردنـد ،درحالیکه به گـروه گواه این آمـوزش ارایه
نشـد .ابـزار استفادهشـده در ایـن پژوهـش پرسـشنامه شایسـتگی اجتماعـی بـود .اطالعـات جمعآوریشـده بـا اسـتفاده از تحلیـل کوواریانـس

چندمتغیـری تحلیل شـد.

یافتههـا :نتایـج نشـان داد کـه بعـد از مداخلـه ،میانگیـن شایسـتگی اجتماعـی گـروه آزمایـش بهطـور معنـاداری بیشـتر از گـروه گـواه بـود.

همچنیـن آمـوزش برنامـه تربیتبدنـی بـر همـه خردهمقیاسهای شایسـتگی اجتماعـی (مهارتهای شـناختی ،رفتاری ،شایسـتگی هیجانـی و آمایه
انگیزشـی) اثـر مثبـت و معناداری داشـت.

نتیجهگیـری :برنامـه تربیتبدنـی باعـث بهبـود شایسـتگی اجتماعـی در دانشآمـوزان کمتوانذهنـی شـد؛ بنابرایـن برنامهریـزی بـرای ارایـه

آمـوزش تربیتبدنـی از اهمیـت ویـژهای برخوردار اسـت.

واژههای کلیدی :تربیتبدنی ،شایستگی اجتماعی ،دانشآموزان ،کمتوانذهنی

مقدمه

فرآینـد اجتماعیشـدن یکـی از جنبههای رشـد انسـان
اسـت .ذاتیبـودن زندگـی جمعـی در انسـانها ضـرورت
ارتباط با دیگران را امری اجتنابناپذیر کرده اسـت .رشـد
اجتماعـی دربردارنده ارتباط سـالم و منطبـق با موفقیت در
افراد اسـت( )1بنابراین ،مسئله سازگاری اجتماعی بهعنوان
یکـی از زمینههای فعالیـت نظام آموزشوپـرورش همواره
Email: hamid255@yahoo.com

موردتوجـه بـوده اسـت .یکـی از پیامدهای ناشـی از نقص
در مهارتهـای اجتماعـی ،ناسـازگاری اجتماعـی اسـت.
پژوهشهـا نشـان دادهانـد کـه کـودکان عـادی بیشـتر طی
بـازی به رفتارهـای اجتماعی مثل کمککـردن ،همکاری
و رقابـت میپردازنـد ،درحالیکه کمتوانانذهنی بیشـتر به
تکـرار یک رفتار اجتماعی طی بـازی میپردازند ،درنتیجه
از نظـر مهارتهـای اجتماعـی بهطـور معنـیداری پایینتر
از کـودکان عـادی قـرار دارنـد( .)2تمرینهـای آمادگـی
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1. Down syndrome
2. Intellectual disabilities
3. social skills

4. Tompson& Dass
5. Skaines, Rodger & Bundy
6. Corapci
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جسـمی و ورزش یکـی از موثرترین روشهـای غلبه افراد
درخودمانـده بـر معلولیتشـان اسـت ،زیـرا بـه یادگیـری
مهارتهـای حسـی-حرکتی ،ارتباطـی و اجتماعیشـدن
کمـک میکنـد و باعث افزایـش عزتنفس میشـود(.)3
بسـیاری از افـراد مبتلا بـه کمتوانیذهنـی بهطـور فعال
در تربیتبدنـی و ورزش شـرکت نمیکننـد و توسـعه
آمادگـی جسـمی وابسـته بـه تندرسـتی در آنهـا محـدود
اسـت( .)4تمرینـات هـوازی میتوانـد باعث بهبـود برخی
جنبههـای شـناختی و عملکـردی شـود( .)5برخـی از
پژوهشـگران تاثیـرات مثبـت تمرینـات قدرتـی را بـرای
اجـرای کارهـای روزمـره در جامعه نشـان دادنـد( )6و بیان
کردنـد تمرینات قدرتـی و تعادلی باعث بهبود تواناییهای
بدنـی ،جنبشـی ،سلامت و کیفیـت زندگـی در افـراد بـا
نشـانگان داون 1میشـود( .)7یکی از بهتریـن روشها برای
ورود دانشآمـوزان کمتوانذهنـی 2بـه جامعـه ،توجـه بـه
تربیتبدنـی در برنامـه روزانـه آنهاسـت(.)8
اجتماعیشـدن مسـتلزم بسـیاری از رفتارهـا ماننـد
مهارتهای اجتماعی 3و مهارت جسـمی و حرکتی اسـت.
اجتماعیشـدن بهوسـیله رشـد حرکتـی بسـیار مهم اسـت،
زیـرا تجـارب حرکتـی بـرای رشـد و تکامـل مهارتهـای
اجتماعـی بسـیار حیاتـی هسـتند .دانشآموزانـی کـه از
طریـق تجـارب حرکتی اجتماعی شـدهاند ،عالقه بیشـتری
بـه یادگیـری مهارتهـای حرکتـی نشـان میدهنـد(.)9
اجتماعیشـدن دانشآمـوزان بـا فعالیـت ورزشـی آغـاز
میشـود .ایـن نـوع فعالیت ورزشـی زمینـه را برای رشـد و
تکامل حرکتی در دوره کودکی و مشارکت ورزشی آنان
در سـالهای بعـد فراهم میکند .نوع افـراد و وضعیتهای
مختلـف زندگی میتوانـد در انتخاب فعالیتهـای بدنی و
ورزشـی در طول عمر اثرگذار باشـد .بهطور مثال همساالن
میتواننـد در نـوع فعالیتهای ورزشـی و میـزان تحرک یا
بیتحرکـی فرد اثـر بگذارنـد)10(.
فاضـل کلخـوران و همـکاران( )11در پژوهشـی بـه
بررسـی تاثیـر بازیهـای دبسـتانی بـر رشـد اجتماعـی

کـودکان کمتوانذهنـی پرداختهانـد .آنهـا گـزارش
کردنـد کـه نمـره کلـی رشـد اجتماعـی گـروه آزمایـش
بهطـور معناداری افزایش یافت .تامسـون و داس 4معتقدند
بـازی گروهـی و تعامـل بـا دیگـران موجـب افزایـش
انگیـزه و اعتمادبهنفـس میشـود( .)12سـاینز ،راجـرز و
بانـدی )13( 5و کورپـای )14( 6در پژوهـش خـود فعالیـت
بدنـی را یـک عامـل بسـیار مهـم در رشـد اجتماعـی و
افزایـش اعتمادبهنفـس میدانسـتند .آذرنیوشـان ،بهپـژوه
و غبـاری بنـاب اثربخشـی بازیدرمانـی را در کاهـش
مشـکالت رفتـاری بیـان داشـتهاند( .)15همچنیـن جهانیان
و آلابراهیـم بـه اثربخشـی بازیدرمانی بر رشـد اجتماعی
و حرکتـی دانشآمـوزان پرداختهانـد( .)16بـا توجـه بـه
نتایـج پژوهشهـا احتمـال مـیرود کـه کمتوانیذهنـی،
شایسـتگی اجتماعـی ضعیـف را بـه همـراه داشـته و افـراد
کمتوانذهنـی در مقایسـه با همسـاالن عادی خود ،سـطح
تحمـل و شکسـت پایینتـری داشتهباشـند(.)17
بـا توجه به نتایج پژوهشها میتوان به این نتیجه رسـید
که ضعف شـناختی یا مشـکالت هوشی باعث محدودیت
در تواناییها و شایسـتگی اجتماعی دانشآموزان میشود.
از طرفـی دیگر دانشآموزانی که در بازیدرمانی شـرکت
کردهانـد در تمامـی مولفههـای رشـد اجتماعـی تاثیـر
معناداری نشـان دادند( .)18ضعف قوای جسـمی و توانایی
حرکتـی از مهمتریـن محدودیتهای افـراد کمتوانذهنی
اسـت .ایـن افـراد بـه علـت کمبـود خزانـه رفتـاری و
نداشـتن فعالیتهـای حرکتی نمیتواننـد با دیگـران رابطه
مناسـب برقـرار کننـد()19؛ بنابرایـن اهمیـت آمـوزش
برنامـه تربیتبدنـی بـرای دانشآمـوزان کمتوانذهنـی
بیشازپیـش آشـکار میشـود.
آنچـه ایـن پژوهـش را از پژوهشهـای قبلـی متمایـز
میکنـد ایـن اسـت کـه پژوهـش حاضـر برخلاف
پژوهشهـای قبلـی ،تاثیر آمـوزش برنامه تربیتبدنـی را بر
تمام مولفههای شایستگی اجتماعی بهطور همزمان بررسی
میکنـد و بهدنبـال پاسـخ بـه ایـن سـوال اسـت کـه سـهم

سال هفدهم  -خرداد و تیر  -1396شماره -2پیاپی 145

روش

پژوهـش آزمایشـی پیشآزمون-پسآزمـون بـا گروه
گـواه انجـام شـد .جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش شـامل
دانشآمـوزان پسـر کمتوانذهنـی  14تـا  18سـاله اسـتان
کرمانشـاه بـود کـه در سـالتحصیلی  1395-96در مـدارس
اسـتثنایی اسـتان کرمانشـاه مشـغول بـه تحصیـل بودنـد .از
جامعـه یادشـده ،بـه روش نمونهگیـری خوشـهای یـک
مدرسـه انتخـاب شـد .تعـداد 35پرسـشنامه بـا توجـه بـه
تعـداد دانشآمـوزان کمتوانذهنـی مدرسـه کـه 35نفـر
بودنـد ،توزیع شـد .تعداد 30پرسـشنامه با نرخ بازگشـت
 0/85عـودت داده شـد .ملاک ورود بـه پژوهـش داشـتن
سـن  14تـا  18سـال و تحصیـل در مـدارس اسـتثنایی
و معیـار خـروج از پژوهـش داشـتن هرگونـه معلولیـت
حسـی ،حرکتـی و رفتـاری بهجـز کمتوانذهنـی بـود.
بهمنظـور رعایـت اصـول اخالقـی ،از همـه آزمودنیهـا
بـرای شـرکت در پژوهـش رضایتنامـه دریافـت شـد.
بـرای حفـظ رازداری ،پس از اطمیناندهی بـه آزمودنیها
دربـاره محرمانهمانـدن اطالعـات بـرای هـر یـک از آنهـا
کـد تعریف شـد .افزونبراین مسـائل ،هرگونه سـوءتفاهم
مطرحشـده قبـل از آغـاز پژوهـش رفـع شـد.
ابزار

پرسـشنامه شایسـتگی اجتماعـی :1ایـن پرسـشنامه
1. social competency questionnaire

براسـاس نظریـه فلنـر و همـکاران بـرای بررسـی نیمـرخ
ظرفیتهـای کـودک و نوجـوان ساختهشـده اسـت کـه
 47گویـه در 4مقیاس مهارت شـناختی ،مهارت رفتاری،
شایسـتگی هیجانی و آمایه انگیزشـی دارد و مهارت فوق
را میسـنجد .آزمودنیهـا بـه گویههـای ایـن آزمـون
بهصـورت یـک مقیـاس 7درجـهای پاسـخ میدهنـد.
بهاینترتیـب کـه اگـر آزمودنـی گزینـه کاملا مخالفـم
را انتخـاب کنـد نمـره ،1مخالفم نمره ،2تاحـدی مخالفم
نمـره ،3نظـری نـدارم نمـره ،4تاحـدی موافقـم نمـره،5
موافقـم نمـره 6و کامال موافقم نمـره 7میگیرد .همچنین
سـوالهای شـماره ،25 ،21 ،16 ،15 ،12 ،9،11 ،3،6،8
 44 ،43 ،38 ،37 ،36 ،32 ،28 ،26و  45بهصـورت
معکوس نمرهگذاری میشـوند .مقیاس مهارت شـناختی
3سـوال و حداکثـر 21نمـره ،مهـارت رفتاری 34سـوال و
حداکثر 247نمره ،شایسـتگی هیجانی 3سـوال و حداکثر
21نمـره و آمایـه انگیزشـی 7سـوال و حداکثـر  49نمـره
دارد .شـاخصهای روانسـنجی ایـن پرسـشنامه توسـط
پرندیـن ،بررسـی شـده کـه ضریـب پایایـی آن بـا روش
آلفایکرونبـاخ  ./88و روایـی آن بـا روش تحلیل عاملی
تاییدشـده  ./82گـزارش شـده اسـت(.)20
بـرای اجـرای پژوهـش ،از مدیریـت آموزشوپرورش
اسـتثنایی اسـتان کرمانشـاه ،معرفینامـه بـرای ورود بـه
مـدارس دریافت شـد ،اهمیت و ضـرورت پژوهش حاضر
بـرای مدیـران و معلمـان مـدارس موردنظـر تشـریح شـد،
سـپس در جلسـهای توجیهی بـرای والدین ،ضمن تشـریح
اهداف پژوهش از آنها خواسـته شـد تا رضایتنامه کتبی
بـرای شـرکت فرزندان خـود در پژوهـش را تکمیل کنند.
در ضمـن بـه مسـئوالن مدرسـه و والدیـن دانشآمـوزان
شـرکتکننده در ایـن پژوهـش اطمینـان داده شـد کـه
اطالعـات استخراجشـده و نـام دانشآمـوزان بهصـورت
محرمانـه باشـد و نتایـج حاصل از پژوهش ،در سـطح کلی
بهمنظـور حفـظ اسـرار شـخصی و عدمتجـاوز بـه حریـم
خصوصـی افـراد گـزارش شـود تـا بـرای پیشـبرد اهـداف
تعلیـم و تربیـت در اختیـار روانشناسـان و متخصصـان
آموزشوپـرورش قـرار گیـرد.
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هـر مولفـه را در تبییـن شایسـتگی اجتماعـی دانشآموزان
کمتوانذهنـی تعییـن کنـد ،بنابرایـن هـدف پژوهـش
حاضـر بررسـی اثربخشـی آمـوزش برنامـه تربیتبدنـی بر
شایسـتگی اجتماعـی و مولفههـای آن بهطـور همزمـان در
دانشآمـوزان کمتوانذهنـی اسـت .همچنین اهـداف زیر
نیـز به عنـوان هدفهای فرعی مورد بررسـی قـرار گرفت:
مقایسـه هوش و سـن دانشآموزان مورد پژوهش ،بررسـی
ابعاد شایسـتگی اجتماعـی در دانشآمـوزان مورد پژوهش
و بررسـی نقـش برنامـه تربیتبدنـی بـر بهبـود شایسـتگی
اجتماعـی دانشآمـوزان مـورد پژوهـش.
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جدول  .1محتوای جلسات آموزشی

جلسات

هدف کلی

روش اجرا

اول

ارزیابی کلی

سطح کالس

بدنی قوی و نیرومند است ،توضیح دهند.

آمادگی جسمی را بیان کند.

ب -معلم در مورد نقاط قوت ورزشکاران موردعالقه ب-انجام دوی  54متر و ثبت

ازنظر آمادگی دانشآموزان صحبت میکند.
جسمی

الف -نام برخی از فاکتورهای

ج -پرتاب توپ بسکتبال با دست روبه باال

زمان هر دانشآموز

ج-پرتاب توپ بسکتبال بهطرف
جلو و ثبت میزان پرتاب

الف -دانشآموزان به 2گروه تقسیم شوند؛ یک گروه در الف -بیان نکات اصلی که در

حالت نشسته ،بدن خود را کامال شل کرده و به هر طرفی هنگام ایستادن و نشستن درست

دوم

نشستن و

ایستادن درست

که میخواهند تکیه دهند ،بقیه وضعیت آنها را نگاه کنند .باید رعایت کرد
ب -یک گروه در حال ایستاده بدن خود را کامال شل

کرده و راحت نگهدارند و بقیه وضعیت آنها را نگاه کنند ب -ایستادن درحالیکه دستها
و بالعکس
در جلوی بدن کشیده شده به
ج -نشان دادن وضعیت درست نشستن و ایستادن توسط

مدت یک دقیقه

معلم

الف -از دانشآموزان خواسته میشود :مطابق عادت

همیشگی خود راهبروند و چگونگی راه رفتن توسط معلم

سوم

راه رفتن

مشاهده و ارزیابی کلی از نحوه راهرفتن آنها انجام پذیرد.

الف -بیان نکات اصلی در راهرفتن

و دویدن

و دویدن درست ب -نحوه صحیح راهرفتن را برای دانشآموز توضیح داده ب -ارزیابی راهرفتن و دویدن،
یکبهیک دانشآموزان
و عمال نشان دهد.
ج -مسیر مشخصی را بدوند.
د -با عالمت شروع به راهرفتن کرده و متوقف شوند.

نحوه صحیح
چهارم

گرمکردن

عمومی بدن و
نقش آن

الف -دانشآموزان به شکل دایرهای قرار میگیرند،

معلم شخصا تمرینات عمومی گرمکردن را انجام داده

و در صورت لزوم توضیح میدهد .در مرحله بعد از هر

یک دانشآموزان میخواهد تمرینات مختلف را اجرا و
دیگران تکرار کنند.

الف -بیان فواید گرمکردن بدن

ب -هر دانشآموز بهنوبت با قرار
گرفتندرجلویسایردانشآموزان

تمرینات درجا گرمکردن (از سر تا
پاها) را انجام دهد و دیگران تکرار

کنند.
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معرفی آمادگی الف -از دانشآموزان میخواهیم اسامی برخی ورزشکاران
معروف را بیان کنند و علت موفقیت آنان را که مرتبط با
جسمی و

ارزشیابی مرحلهای
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الف -معلم توجه دانشآموزان را به نحوه نفسکشیدن

خودشان جلب میکند و از آنها میپرسد که از چه راهی
آموزش نحوه
پنجم

صحیح تنفس
در فعالیت
ورزشی

الف -انجام تنفس صحیح توسط

تکتک دانشآموزان

ب -معلم تنفس از راه بینی ،دهان و نحوه تنفس با قفسه ب -انجام تنفس سینهای و شکمی
سینه و تنفس شکمی را توضیح داده و عمال نشان میدهد .توسط تکتک دانشآموزان
ج -از راه بینی هوا را بگیرند و از راه دهان خارج کنند.

(مشابه و همراه معلم)

ج -حبس تنفس و ثبت زمان
نگهداری آن

ه -عمل دم و بازدم صحیح ،همراه با نشستن ،ایستادن و

راهرفتن درست را انجام دهند.
تنفس شکمی را تمرین کنند.

الف -دانشآموزان بهصورت یک صف پشت سرهم و

الف -طنابزدن ممتد به مدت

ب -با فرمان معلم با گام کوتاه بدوند.

ب -باال و پایین رفتن از پله

بافاصله نیم متر استقرار یابند.

ششم

توسع ه استقامت
قلبی -تنفسی

یک دقیقه

ج -با فرمان معلم با گام بلند بدوند.
د -با زدن توپ بسکتبال به زمین بدوند.
و -تمرین طنابزدن را انجام دهند ،طنابزدن ساده (از

عقب به جلو) 3دقیقه

ح -از پله یا جعبه (به ارتفاع  30سانتیمتر) باال و پایین
بروند ،ابتدا پای راست و بعد پای چپ (مدتزمان 5دقیقه).

الف -در حال ایستاده دستها به کمر ،روی پنج ه پاها بلند الف -طی مسیر ،روی لبه جدول
شده و به مدت 5ثانیه نگهداشتهشود.

ب -ایستاده بهطوریکه وزن بدن روی یکپا انداخته شود
و پای دیگر کمی از زمین باال نگهداشته شود.

هفتم

توسعه و بهبود
تعادل

ج -درحالیکه زانو کمی خمیده است ،وزن خود را روی
یکپا انداخته

د -راهرفتن روی یک خط راست درحالیکه دستها در

طرفین نگهداشته شود.

ر -قرار دادن چند آجر به فاصله و حفظ تعادل از یک آجر به

آجر دیگر درحالیکه راه میروند.

یا چند آجر و حفظ تعادل

ب -چرخیدن به دور خود روی
یک آجر یا وسیله مشابه در زمان

آزاد ،ثبت تعداد چرخش
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نفس میکشند.
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جدول  .2مقایسه میانگین هوش و سن در گروه آزمایش و گواه
گروه گواه

گروه آزمایش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آماره t

P

هوش

64/48

1/80

65/22

1/90

0/43

0/54

سن

15/02

1/22

14/02

0/94

0/82

0/33

جدول .3میانگین و انحراف معیار متغیرها در گروه آزمایش و گواه
متغیرها
مهارت شناختی
مهارت رفتاری
شایستگی هیجانی
آمایه انگیزشی

موقعیت

گروه گواه

گروه آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

8/90

1/81

8/70

1/09

پسآزمون

14/02

1/65

9/10

1/90

پیشآزمون

130/50

5/60

131/05

6/80

پسآزمون

154/05

5/34

131/75

5/80

پیشآزمون

9/08

2/40

9/02

1/96

پسآزمون

12/90

1/45

9/10

2/03

پیشآزمون

22/30

2/60

22/08

2/39

پسآزمون

27/80

2/88

22/40

2/67
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بـرای ارزشـیابی شایسـتگی اجتماعـی آزمودنیهـا از
پرسـشنامه شایسـتگی اجتماعـی بهعنـوان پیشآزمـون
اسـتفاده شـد ،سـپس گروه آزمایش در 7جلسه آموزشی
شـرکت کردنـد .محتـوای جلسـات آموزشـی از کتـاب
راهنمـای معلم تربیتبدنی پایه هفتـم دوره پیشحرفهای
استخراج شـد(.)21
برنامـه درسـی تربیتبدنـی در دوره تحصیلـی
پیشحرفهای و متوسـط ه حرفهای از ویژگیهای مشـترک
زیـادی برخـوردار اسـت:
 -1حـرکات پایـه یکـی از مهمتریـن جنبههـای برنامـه
تربیتبدنی اسـت که در وضعیت بدنی تاثیر بسـیاری دارد.
 -2بازیهـای ورزشـی در تمامی پایههـا عالوهبر اثرات
جسـمی و مهارتی و آشنایی با رشتههای ورزشی ،وسیلهای
بـرای تمریـن و تقویت ابعـاد اجتماعی ،عاطفی و شـناختی
کودکان محسـوب شـده و موردتوجه قـرار میگیرد.
 -3مبانـی تربیتبدنـی مبحث بسـیار مهمی اسـت که
نقـش تربیتبدنـی را در توسـعه و تقویـت ابعاد جسـمی،
عاطفـی و شـناختی بیـان میکند.

دانشآمـوزان کمتوانذهنـی بـا بهرهگیـری از یـک
برنامـه منظـم تربیتبدنـی میتواننـد در حیطـه رشـد
و نمـو جسـمی ،مهـارت حرکتـی و سلامت عمومـی
بهرهمنـد شـوند .افزایـش آگاهـی از اصـول حرکتـی بـا
رعایـت قوانیـن ایمنـی و درک قوانین و شـیوههای بازی
و ورزشهـا ،موجـب میشـود بهعنـوان شـرکتکننده
یـا تماشـاگر ،تـوان درک چنیـن فعالیتهایـی در آنـان
تقویـت شـود ،همچنیـن کسـب تجـارب موفـق در حین
فعالیـت بدنی موجـب اعتمادبهنفس آنها میشـود .بازی
و ورزش موجب اسـتفاده مفیـد از اوقات فراغت و بهبود
تعامـل بـا دیگـران میشـود .محتوای جلسـات آموزشـی
بـرای گـروه آزمایـش بـه شـرح زیـر بود.
در پایـان جلسـات آموزشـی ،هـر 2گـروه توسـط
پرسـشنامه شایسـتگی اجتماعـی مجـددا مـورد ارزیابی
قـرار گرفتنـد .دادههـای بهدسـتآمده از ایـن 2موقعیت
آزمـون برای هر 2گروه با اسـتفاده از تحلیل کوواریانس
چنـد متغیـری در نرمافـزار  SPSS 21تجزیهوتحلیـل
شد .
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یافتهها

میانگیـن نمـرات گـروه آزمایـش در نمـره پیشآزمـون-
پسآزمـون تفـاوت چشـمگیری وجـود دارد ،درحالیکه
ایـن تفـاوت در نمـره پیشآزمون-پسآزمون گـروه گواه
مشـاهده نمیشـود .این نتیجه در این پژوهش نشان میدهد
کـه برنامـه تربیتبدنـی باعـث بهبـود شایسـتگی اجتماعی
گـروه آزمایش شـده اسـت .در مـورد فرضیـه عدمتفاوت
میانگیـن نمـره گـروه آزمایـش و گـواه در خردهمقیـاس
آمایه انگیزشـی ،نتایج نشـان میدهد که تفـاوت معناداری
در پیشآزمون-پسآزمـون گـروه آزمایـش در مقایسـه
بـا گـروه گـواه دیـده میشـود کـه نشـاندهنده رد فرضیـه
موردنظر اسـت.
بـه علـت وجود یـک متغیـر مسـتقل (آمـوزش برنامه
تربیتبدنی) و 4متغیر وابسـته (مهارت شـناختی ،رفتاری،
شایسـتگی هیجانـی و آمایه انگیزشـی) از آزمـون آماری
تحلیـل واریانس چند متغیری اسـتفاده شـد.
قبـل از تحلیـل واریانـس چنـد متغیـری ،مفروضـه
برابـری واریانسهـا ،بـا آزمـون لـون مـورد بررسـی
قـرار گرفـت کـه در تمـام متغیرهـا سـطح معنـاداری
محاسبهشـده از  0/05بزرگتـر بـود .بـه عبارتـی فـرض
همگنـی واریانسهـا برقـرار اسـت ،بنابرایـن میتـوان از
آزمـون آمـاری تحلیـل واریانـس چنـد متغیـری اسـتفاده
کـرد .در جـدول  4نتایـج کلـی تحلیـل واریانـس چنـد
متغیـری روی میانگیـن تفـاوت نمرههـای پیشآزمـون-
پسآزمـون در خردهمقیاسهـای شایسـتگی اجتماعـی
در گـروه آزمایـش و گـواه توسـط آزمـون 4گانه تحلیل
واریانـس چنـد متغیـری ارایهشـده اسـت.
نتایـج جـدول  4حاکـی از آن اسـت کـه گـروه
آزمایـش و گـواه حداقـل در یکـی از 4خردهمقیـاس
شایسـتگی اجتماعی ،تفاوت معناداری دارنـد (f=11/84
و  .)p>/001بـرای پیبـردن بـه ایـن تفـاوت4 ،تحلیـل
واریانـس یکراهـه در متن تحلیـل واریانس چندمتغیری
روی تفـاوت نمرههـای پیشآزمون-پسآزمـون در
خردهمقیاسهای شایسـتگی اجتماعـی در گروه آزمایش
و گـواه انجـام گرفـت کـه نتایـج آن در جـدول  5آمـده
است.
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بـرای بررسـی ویژگیهـای جمعیتشناسـی گـروه
آزمایـش و گـواه در متغیرهـای هـوش و سـن از آزمـون
آمـاری tمسـتقل اسـتفاده شـد کـه نتایـج آن در جدول 1
ارایـهشـده اسـت .بـا توجـه بـه نتایـج جـدول  1مشـاهده
میشـود کـه آزمودنیهـا در گـروه آزمایش و گـواه ،در
متغیرهای هوش ( p=0/54و  )t=0/43و سـن ( p=0/33و
 )t=0/82تفـاوت معنـاداری ندارنـد.
بنابرایـن ،اختالف نمـرات شایسـتگی اجتماعی آنها
ناشـی از اختلاف متغیرهـای هـوش و سـن آزمودنیهـا
نیسـت ،همچنیـن شـایان ذکـر اسـت کـه فرضیـه اول
پژوهـش مبنیبـر تفـاوت معنـادار بیـن 2گـروه گـواه و
آزمایـش از نظـر هـوش و سـن تاییـد نمیشـود .جدول3
میانگیـن و انحـراف معیـار خردهمقیاسهـای آزمـون
شایسـتگی اجتماعی (مهارت شـناختی ،مهـارت رفتاری،
شایسـتگی هیجانـی و آمایـه انگیزشـی) گروههـای
آزمایـش و گـواه در پیشآزمون-پسآزمـون را نشـان
میدهـد .همانطـور کـه در جـدول شـماره 3مشـاهده
میشـود ،میانگیـن مهـارت شـناختی گـروه آزمایـش
پیـش و پـس از آزمـون بـا هـم متفـاوت اسـت ،چراکـه
نمـره پسآزمـون بیشـتر از پیشآزمـون اسـت .ایـن امـر
مهـم بیانگـر تاثیـر برنامـه تربیتبدنی بر مهارت شـناختی
گـروه آزمایـش اسـت ،بنابرایـن فرضیـه دوم مبنیبـر
اختلاف معنـیدار بیـن نمـره پیـش و پسآزمـون گـروه
آزمایـش تاییـد میشـود ،درحالیکـه بهبود چشـمگیری
در پیشآزمون-پسآزمـون گـروه گـواه مشـاهده
نمیشـود .میانگیـن مهـارت رفتـاری گـروه آزمایـش
در پیشآزمون-پسآزمـون تفـاوت معنـاداری دارنـد،
ایـن تفـاوت در ایـن پژوهـش نشـان میدهـد کـه برنامـه
تربیتبدنـی باعـث بهبود مهارت رفتاری گـروه آزمایش
شـده اسـت ،درحالیکه تفـاوت چشـمگیری در میانگین
پیشآزمون-پسآزمـون گروه گواه مشـاهده نمیشـود،
بنابرایـن فرضیـه سـوم مبنیبـر عدماختلاف رد میشـود.
در مـورد فرضیـه عدمتفاوت نمره شایسـتگی هیجانی
گـروه آزمایـش و گـواه نتایـج نشـان میدهـد کـه بیـن
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جدول  .4نتایج کلی تحلیل واریانس چند متغیری در گروه آزمایش و گواه
اثرپیالیی

0/56

4

35

11/84

P>0/001

المبداری ویلکز

0/41

4

35

11/84

P>0/001

اثر هاتلینگ

1/746

4

35

11/84

P>0/001

بزرگترین ریشه روی

1/746

4

35

11/84

P>0/001

جدول  .5نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا در گروه آزمایش و گواه
متغیرها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره f

سطح معناداری

مجذور اتا

مهارت شناختی

85/30

1

85/30

7/15

P>0/001

0/68

مهارت رفتاری

139/35

1

139/35

20/70

P>0/001

0/59

شایستگی هیجانی

21/49

1

21/49

4/29

P>0/005

0/64

آمایه انگیزشی

112/03

1

112/03

18/96

P>0/001

0/64

بـا توجـه بـه نتایجـی کـه در جـدول 5آمـده اسـت،
آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـر مهـارت شـناختی
( ،)P>0/001مهـارت رفتـاری ( ،)P>0/001شایسـتگی
هیجانـی ( )P>0/005و آمایـه انگیزشـی ()P>0/001
دانشآمـوزان کمتوانذهنـی اثـر مثبـت و معنـاداری
داشـت .بـا توجـه بـه مجـذور اتـا ،میتـوان گفت کـه در
هریـک از خردهمقیاسهـای مهـارت شـناختی ،مهـارت
رفتـاری ،شایسـتگی هیجانـی و آمایه انگیزشـی به ترتیب
 0/64 ،0/59 ،0/68و  0/64بـوده و ایـن تغییرات ناشـی از
تاثیـر مداخله اسـت.
بحث و نتیجهگیری

پژوهـش حاضـر بـا هـدف بررسـی اثربخشـی برنامـه
تربیتبدنـی بـر شایسـتگی اجتماعـی دانشآمـوزان
کمتوانذهنـی انجـام شـد .نتایـج ایـن پژوهـش حاکـی
از آن بـود کـه آمـوزش برنامـه تربیتبدنـی بـر همـه
خردهمقیاسهـای شایسـتگی اجتماعـی در دانشآموزان
کمتـوان ذهنـی اثـر مثبـت و معنـاداری داشـت.
از دیـدگاه اجتماعـی ورزش شـیوهای بـرای کشـف
و آزمایـش اسـتعدادهای حرکتـی اسـت ،در ایـن
حالـت شـخص روابـط ویـژه خـود را بـا دنیـا و خـودش
بنـا میگـذارد .شـخصی کـه قـدم در حیطـه ورزش
میگـذارد ،میآمـوزد کـه چگونه یـاد بگیـرد ،چگونه با

دنیـا کنار بیایـد و از عهده وظایف زندگـی خود برآید و
بـر مهارتهـا و فنهای گوناگـون و فرآیندهـای نمادین
بـا روش مخصـوص بـه خودش غلبه کند ،سـپس به خود
و ظرفیتهایـش بـرای پیونـد بـا دنیـا اعتماد پیـدا کرده و
همچنـان کـه آن را مشـاهده و احسـاس میکنـد ،آمـاده
میشـود تـا سـایر امـور دیگـر را یـاد گرفتـه و الگوهایی
را کـه تجانـس کمتـری دارنـد ،قبـول کنـد( .)22در
ضمـن میتوانیـم بـه ورزش بهعنـوان وسـیلهای بـرای
رشـددادن شـخصیت نـگاه کنیم ،بـراي اینکـه کودکان
بـا کمتوانیذهنـی بتواننـد خـود را بـا زندگـي اجتماعـي
سـازگار کننـد ،بایـد مهارتهـاي آنهـا درزمینـه رفتـار
سازشـي بهبـود یابـد .ورزش یکـی از عوامـل بهبـود
رفتارهـای سازشـی در ایـن افـراد اسـت(.)12
از طریـق تربیتبدنـی فـرد کمتوانذهنـی یـاد میگیرد
با سـایرین که به نحوی با او در ارتباط هسـتند ،روابط بهینه
و موثـری داشـته باشـد ،از جملـه کوشـشها در رسـیدن به
ایـن هدف ،تدبیـر و فراهـمآوردن فرصتها و فعالیتهایی
اسـت که دانشآموز بهطور کامال فعـال و ثمربخش در آن
شـرکت داشـته باشـد ،بهطوریکـه بهخوبـی احسـاس کند
وجـود و حضـور و تلاش او مفید و باارزش اسـت)23(.
نتایـج ایـن پژوهـش بـا نتایـج پژوهـش فاضـل و
همـکاران( )11سـاینز ،رودگـر ،بانـدی( )13بـردن)19(1
1. Burden
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متناسـبتر عمـل کنند ،همچنیـن ورزشهـای گروهی با
دانشآمـوزان عـادی باعـث خواهـد شـد دانشآمـوزان
کمتوانذهنـی و عـادی کنـار هـم قـرار بگیرنـد و بـه
سـازگاری اجتماعـی دسـت پیـدا کنند.
هـر پژوهشـی در کنـار بدیعبـودن و داشـتن نقـاط
قـوت ،دارای برخـی محدودیتهـای روششـناختی نیـز
اسـت .ازجملـه محدودیتهـای پژوهـش حاضـر ایـن
اسـت که عوامل مختلفی مانند سـاختار کالس ،سـابقه و
نگـرش معلمان ،پذیـرش دانشآمـوزان کمتوانذهنی از
طرف مدرسـه ،خانـواده و جامعه بر شایسـتگی اجتماعی
ایـن دانشآمـوزان تاثیـر میگذارنـد و احتمـال مـیرود
ایـن متغیـر در مدارس اسـتان کرمانشـاه با سـایر اسـتانها
متفـاوت باشـد ،بنابرایـن بایـد در تعمیمیافتههـای ایـن
پژوهـش احتیاط شـود.
بـا توجـه بـه تجربیـات و یافتههـای بهدسـتآمده،
تکـرار پژوهشهـای مشـابه روی تعداد بیشـتر با همگنی
بـاال و پیگیـری نتایـج در فواصـل زمانـی مشـخص و بـه
مـدت طوالنیتـر میتوانـد نتایـج قویتـر و راهکارهای
عملیتـری را در این زمینـه حاصل کند .باتوجه به نتایج
پژوهـش مبنیبـر اثر مثبـت آمـوزش برنامـه تربیتبدنی
بـر همـه خردهمقیاسهـای شایسـتگی اجتماعـی توصیـه
میشـود دبیـران دانشآمـوزان کمتوانذهنـی بـه برنامـه
تربیتبدنـی نگاه ویژه داشـته باشـند و ایـن نوع آموزش
را در برنامههـای خـود لحـاظ کننـد ،همچنیـن از نتایـج
ایـن پژوهـش میتـوان در زنـگ ورزش نیـز اسـتفاده
کرد.
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شـجاعي و همتيعلمدارلـو( )24همسـو اسـت .ایـن
پژوهشـگران نیـز تربیتبدنـی را یـک عامـل بسـیار مهـم
در رشـد اجتماعـی کـودکان میدانند .با توجـه به اینکه
یکـی از اهـداف مهـم نظامهـای آموزشوپـرورش
مـدرن ،پـرورش افـرادی اسـت که قادر باشـند بر مسـائل
و مشـکالت خـود در زندگـی روزمـره و در محیـط
اجتماعـی بهآسـانی غلبـه کننـد( )25و ایـن نظامهـای
آموزشـی بـه افـراد کمـک میکننـد تـا دانـش ،مهـارت
و نگـرش الزم بـرای غلبـه بـر مشـکالت را کسـب
کننـد( ،)26ولـی به نظر میرسـد که هنـوز دانشآموزان
کمتوانذهنـی در مـورد ارزیابـی شایسـتگی اجتماعـی و
آمـوزش تربیتبدنـی مـورد بیتوجهـی هسـتند.
پژوهشهـای زیـادی در زمینـه شایسـتگی اجتماعـی
افـراد کمتوانذهنـی انجـام نشـده و از برنامه آموزشـی و
توانبخشـی در این زمینه به نحوه مطلوبی اسـتفاده نشـده
اسـت ،بدون ارزیابی شایسـتگی اجتماعـی دانشآموزان
کمتوانذهنـی و پیبـردن بـه نقـاط ضعـف آنـان ،تهیـه
و تنظیـم برنامـه آموزشـی مفیـد و جامـع ،امکانپذیـر
نخواهـد بـود ،بنابرایـن در ایـن زمینه نیاز بـه پژوهشهای
بیشـتری است.
یافتههـای پژوهـش نشـان داد کـه تربیتبدنـی
در مـدارس اسـتثنایی بـرای کـودکان کمتوانذهنـی
میتوانـد منجـر بـه سـازگاری بهتـر و ایجـاد خودکفایی
در آنهـا شـود ،باید به این نکته توجه کـرد که ورزش و
تربیتبدنی باعث خواهد شـد افـراد کمتوان فعالیتهای
شـخصی خود را بهتر انجام دهند و در رفتارهای سازشـی
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