تعلیم و تربیت استثنایی

تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر عزت نفس دانشآموزان كم توان ذهنی

جان بابا آقایی نژاد /كارشناس ارشد روانشناسی عمومی و مدیر آموزشگاه استثنایی باغچه بان ( )2لردگان
ساالر فرامرزی /دكترای روانشناسی كودكان استثنایی و استادیار دانشكده روانشناسی دانشگاه اصفهان
احمد عابدی /دكترای روانشناسی كودكان استثنایی و استادیار دانشكده روانشناسی دانشگاه اصفهان
چكیده:

هدف كلي پژوهش ،مطالعه و بررسي تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشي بر عزت نفس دانشآموزان كم توان ذهني آموزشپذییر 9تذا 11سذا
شهرستان لردگان در سا تحصیلي  1939 – 1991بوده است .بدین منظور از بین  121نفر دانشآموزان كم توان ذهني آموزش پییر ،تعداد  23نفر بذه
روش تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش(  7نفر پسر و  7نفر دختر) و كنتر (  7نفر پسر و  7نفر دختر) به صورت تصادفي گمذارده شذدند.
روش پژوهش از نوع آزمایشي با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه كنتر بود .پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ ،به عنذوان پذیشآزمذون بذر رو
دو گروه اجرا شد .سپس فعالیت منظم ورزشي به عنوان برنامة مداخله ا به مدت دو ماه و هر هفته  9جلسذه ( 51دقیقذه ا ) بذر رو گذروه آزمذایش
اجرا شد .پس از اتمام دوره مداخله ،آزمون عزت نفس روزنبرگ بار دیگر بر رو دو گروه اجراشد .دادههذا بذه دسذت آمذده بذا اسذتفاده از روش
آمار تحلیل كواریانس با بهرهگیر از نرم افزار  spssتجزیه و تحلیل گردید .یافتهها نشان داد كه بین عملکرد دو گروه آزمایش و كنتر در میزان
عزتنفس تفاوت معنادار آمار ( )p>1/111وجود دارد كه نشان ميدهد ،اجرا یک دوره فعالیت منظم ورزشي بر افزایش عزت نفس دانشآموزان
گروه آزمایش مؤثر بوده است.
واژههای كلیدی :فعالیت منظم ورزشي ،عزت نفس ،دانشآموزان كم توان ذهني آموزش پییر

مقدمه
در هر دوره و زمان افراد در اجتماع وجود دارند كه
از نظر فعالیتها ذهني در حد طبیعي نیسذتند ،كذم تذوان
ذهني 1یا بذه اصذط ح دیگذر نارسذایي رشذد قذوا ذهنذي
موضوع تازه و جدید نیست .از روز كه بشذر زنذدگي
اجتماعي را شروع كرد ،موضوع كساني كه به عللي قذادر
نبودند خود را با اجتماع هماهنگ سازند مطرح بوده است
(می نيفر .)1935 ،ت شها منظم تخصصي برا كمک
به كودكاني كه از یادگیر كندتر برخوردارنذد از 211
سا قبل توسط جان ایتارد 2پزشک فرانسذو آاذاز شذد،

ت شها او اگر چه در ابتدا با شکست مواجذه شذد ولذي
سرآااز نهضت كمک به كودكان و بزرگساالن كذمتذوان
ذهني شناخته شده است (سیف نراقي و نادر .)1937،
9
تعریذذف دهذذم انجمذذن آمریکذذایي عق ذ مانذذده ذهنذذي
( ،)2112 ،AAMRبیذذان مذذيكنذذد كذذمتذذوانيذهنذذي عذذدم
ص حیت یا ناتواني در عملکرد ذهني ،رفتارها سازشذي
و مهذذارتهذذا عملذذي ،اجتمذذاعي و فکذذر اسذذت و ایذذن
ناتواني قبل از سن  13سالگي است .افراد كم توان ذهني با
تعداد مسائل اجتماعي و عاطفي مواجهند ،اینكه آنها با
دیگران متفاوتند به تنهایيكافي است كه در موقعیتهذا

1. Mentl Retardation
2. J.itard

3. American Association on Mental Retardation
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آموزش پذیر
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1. Leah
2. Cooper Smith
3. Vanvugt
4. Adler
5. Rogers
6. Sulivan
7. Allport
8. Maslow
9. Murphy
10. Rank
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11. Mann et al
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اجتماعي ،به صورتي متفاوت با آنان برخذورد شذود .دادن
القاب و عناویني چون كودن از طرف گروهي از كودكان
به آنان ،مسلماً به حس اعتماد به نفسشان آسی ميرساند.
در واقع پژوهشها نشان دادهانذد كذه حذس عذزتنفذس
كودكذذان كذذمتذذوانذهنذذي در مقایسذذه بذذا كودكذذان عذذاد
پایینتر است (لي هي ،1به نقل از هاالهان وكافمن ،ترجمه
جوادیان. )1937 ،
از دیذذدگاه مذذیه اسذ م ،عذذزتنفذذس همنذذون در
است كه حافظ عقیذده و عمذل مذومن اسذت و بذا شکسذته
شدن آن ،همه چیز مومن در معرض خطر قذرار مذيگیذرد.
پس انسان معتقد و مطمئن به خود ،باید عزت نفذس خذود
را نگه دارد و تن به امور ندهذد كذه بذه خذودش آسذی
برساند (نصر .)1935 ،
عزت نفس عبارت است از قضاوت و نگرشي كه فذرد
به طور پیوسته و مداوم از ارزشهذا خذود بیذان مذيدارد
(كوپر اسمیت.)2119 ،2یا احساس ارزش ،درجه تصوی ،
تاكید ،پییرش و ارزشمند است كذه شذخن نسذبت بذه
خویشتن دارد (ون ووت.)1997، 9
در طو صد سا گیشته نیذز بسذیار از روانشناسذان
این نظریه را پییرفته اند كه انسان دارا نیاز به عزتنفس
اسذذت (آدلذذر1991،5؛ راجذذرز1919 ،1؛ سذذالیوان1919 ،6؛
آلپورت1997 ،7؛ مزلو1971 ،3؛ مورفي1957 ،9و رانک،11
1919؛ به نقل از بیابانگرد .)1935 ،نیاز بذه عذزت نفذس یذا
خود ارزشمند و احترام به خود از جمله نیازها طبیعذي
انسان است ،انسان موجود است به طور ذاتي اجتمذاعي،

زماني كه نیاز احترام به خود ارضاء شذود ،انسذان احسذاس
خوشایند از اعتماد به نفس و خودارزشذمند  ،توانذایي،
قابلیت ،لیاقت وكفایت پیدا مذيكنذد و وجذود خذود را در
زندگي مفید ،مؤثر و مولد ميیابد (افروز.)1979 ،
مطالعات تجربي در  11سا گیشته نشذانگر ایذن بذوده
اسذذت كذذه عذذزتنفذذس یذذک عامذذل روانشذذناختي مهذذم و
اثرگیار بر س مت و كیفیت زندگي افراد بهشمار ميرود.
با افزایش عزت نفس ،احساس توانمند و ارزشمند در
فرد به وجود ميآیذد و تیییذرات متبتذي همنذون پیشذرفت
تحصیلي ،افذزایش تذ ش بذرا كسذ موفقیذت ،داشذتن
اعتماد به نفذس بذاال ،بلنذدهمت بذودن و تمایذل بذه داشذتن
س مت بهتر در فرد پدیذدار مذي شذود(مان و همکذاران،11
.)2115
تاكینان و بایلن( ،)2111معتقدند كه عزت نفس عاملي
است كه بر كل زندگي هذر شذخن مذؤثر مذيباشذد و در
نتیجه بر زندگي دوران مدرسه بذه صذورت متبذت و منفذي
تأثیر مذيگذیارد .آنهذایيكذه عذزت نفذس بذاالیي دارنذد،
انعطذذافپییرترنذذد و توانذذایي تولیذذدكردن راهحذذلهذذا
ابتکار بیشتر بذرا مسذائل را دارنذد .معلولیذت عذاملي
اسذذت كذذه برتمذذام حیطذذههذذا عذذزتنفذذس (اجتمذذاعي،
تحصیلي ،خانوادگي ،جسماني و كلذي) اثرگذیار اسذت و
باعث كاهش عزتنفس ميگردد (شیراني.)1932 ،
نریماني و موسيزاده( ،)2111در پژوهشي درخصوص
مقایسذذه عذذزتنفذذس و اعتمذذاد بذذه نفذذس (خودپنذذداره)
كودكان معلو با كودكان عاد دریافتنذد كذهک كودكذان
عاد از هر دو جنس ،نمذره بذاالتر را در عذزتنفذس
نسبت به كودكان معلو به دسذت آوردنذد .ایذن موضذوع
نشان ميدهد كذه صذدمه و آسذی در هریذک از اعضذا
بدن (وجود داشتن نقن در بدن) ،عامل مهمي در ساختار
شخصیتي انسان ميباشد كه بر عزت نفس تأثیر ميگیارد.

تعلیم و تربیت استثنایی

1. King
2. Chapman
3. Silverman
4. Yaratan
5 .Hafner
6. Heath

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آمار پژوهش حاضر را ،همه دانذشآمذوزان
پسر و دختر كمتوانذهنيآموزشپییر با سن تقویمي ( 9تا
 )11سا مشیو به تحصیل در شهرستان لردگان واقذع در
7. Danger
8. Massion
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همننین نتایج مطالعات اس مي نسذ ( ،)1999كینذگ 1و
همکذذاران ( ،)1999چذذاپمن )1933(2و سذذیلورمن)1939( 9
نشان ميدهند ،عزت نفس افذراد معلذو پذایینتذر از افذراد
عاد ميباشد( .نقل از نریماني و موسيزاده.)2111 ،
یاراتان 5و همکاران( ،)2111معتقدند كه عزتنفس در
طو دوران زندگي رشد ميكند ،زمذاني كذه مذا در حذا
بزرگ شدن هستیم ،شکسذتهذا ،موفقیذتهذا ،چگذونگي
رفتار افراد خانواده با ما ،برخورد معلمذان ،مربیذان ،مراجذع
مذذیهبي و همسذذاالن منجذذر بذذه تشذذکیل عذذزتنفذذس پایذذه
ميشوند .تحرك و ورزش سب ایجاد كفایذت و كذارایي
افراد ميشود كه ميتواند منجر به افزایش عزتنفس شود
(اسد و همکاران .)1931 ،كمتحركذي و ركذود ،باعذث
كاهش عزتنفس ،افسردگي و انزوا مذيگذردد (هذافنر 1و
همکذذاران .)1936 ،پذذژوهشهذذا نشذذان مذذيدهدكذذه برنامذذه
ورزشي منظم نه تنها باعث س مت رواني ،مقابله با نگراني
و افسردگي ميشود ،بلکذه افذزایش درك مفهذوم خذود و
عزتنفس را در پي دارد (هیت1995 ، 6به نقذل از افذار
و همکاران.)1936 ،
مذذدد زواره و همکذذاران( ،)1936در پژوهشذي تذذأثیر
باز بر عزتنفس دانذشآمذوزان ( 6تذا  11سذا ) نابینذا
آموزشذذگاه ابابصذذیر شذذهر اصذذفهان را مذذورد بررسذذي قذذرار
دادنذذد .نتذذایج ایذذن پذذژوهش نشذذان داد كذذه بذذاز بذذه طذذور
معنادار عزت نفس آنها را افزایش داده است.آشذفورد
و همکاران ( ،)2116معتقدند اگر جامعه ا افراد خذود را
به ورزش كردن ترای كند در واقع بذه بذاال بذردن عذزت
نفس و س مت جسمي و روحي افراد خود كمذک كذرده
است.

دنجذذر ، )2119( 7بذذه بررسذذي بذذاز درمذذاني گروهذذي
كودكمحور بر كودكان دچار مشک ت گفتار پرداخت
نتیجه نشان داد كه بذاز درمذاني گروهذي كذودكمحذور
در كذذاهش انذذواع مشذذک ت گفتذذار گذذروه آزمذذایش بذذه
درجات مختلف تأثیر داشته اسذت .عذ وه بذر ایذن ،نتذایج
حاصل ،تأثیر این روش را در بهبود عذزت نفذس ،افذزایش
روابط متبت نشان داده است .میشذن ،)2116( 3نشذان داده
است كه تمرینها جسماني و ورزش یکي از مذؤثرترین
روشها البه افراد اتیسم بر معلولیتهایشان اسذت ،زیذرا
بذذه یذذادگیر مهذذارتهذذا حسذذي -حركتذذي ،ارتبذذاطي و
اجتماعي شدن كمک ميكند و باعث افزایش عزت نفس
آنها ميشود.
با توجه به مطالعات و نظذر روانشناسذان و متخصصذان
امر ،كودكانكمتوانذهني در زمینه عزتنفس مشک تي
دارند و از طرفي فعالیتها ورزشي موج ارتقا س متي
و افزایش عذزتنفذس افذراد مذيگذردد .بنذابراین پذژوهش
حاضر با هدف اثربخشي یک دوره فعالیت منظم ورزشذي
بر افزایش عزتنفس كودكان كمتوانذهني آموزشپییر
9تا 11سا شهرستان لردگان انجذام گرفذت و ایذن فرضذیه
مطرح شدک
یک دوره فعالیت منظم ورزشي بر افزایش عزتنفذس
كودكان كمتذوانذهنذي آمذوزشپذییر 9تذا 11سذا مذؤثر
ميباشد.
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ابزار پژوهش

برا ارزیابي عذزتنفذس كودكذان كذمتذوانذهنذي از
مقیاس عزتنفس روزنبرگ استفاده شد .ایذن مقیذاس بذه-
وسیله موریس روزنبرگ تهیه و معرفي شد كه از  11مذاده
تشکیل گردیده و برا اندازهگیر عزتنفس كلذي تهیذه
شده است و برا همة سنین قابل اجرا اسذت (روزنبذرگ،
1961؛ به نقل از برخور و همکاران.)1933 ،
این مقیاس یک مقیذاس اسذتاندارد شذده اسذت كذه در
برگیرنده  11جمله یا اظهارنظر است كه احساس واقعذي
افراد درباره هر یک از جم ت در یکي از دو گزینه موافقم
یا مخالفم ،با ع مت ضربدر مشخن ميشود و نمره كل
از مجموع نمرات داده شده  11سذؤا بذهدسذت مذيآیذد.
مقیاس مستقیماً رو آزمودني اجرا مذيشذود .آزمذودني بذا
پاسخها موافق خود به هر یک از گویهها 1تا  ، 1نمرة
 +1دریافت ميكند و به پاسخها مخالف بذه هذر یذک از
گویهها  1تا  ، 1نمره  -1دریافت مذيكنذد .آزمذودني بذه
پاسخها موافق به هر یک از گویهها  6تا  ، 11نمذره-1
و به پاسخها مخالف بذه هذر یذک از گویذههذا  6تذا،11
نمره  +1دریافت ميكند .نمره باالتر از صذفر نشذاندهنذده
عزتنفس باال و نمره كمتر از صفر نشان دهنده عزتنفس

5

شیوه اجرا و نحوه جمع آوری اطالعات

بهمنظور اجرا آزمایش،گروه نمونه بهصورت تصذادفي
به دو گروه آزمذایش( 15نفذر) و كنتذر ( 15نفذر) تقسذیم
شدند.آزمون عزت نفس روزنبرگ به عنوان پذیشآزمذون
در مورد هر دو گروه توسط دانشآموزان كمتوان ذهنذي
آموزشپییر با راهنمذایي معلمذان اجراشذد .سذپس برنامذه
مداخلها (فعالیت منظم ورزشي مبتنذي بذر برنامذه ابذار
بناب و نبو  ،)1932 ،بر رو گروه آزمایش به مذدت دو
ماه و هر هفته  9روز انجام گرفت .زمان تمذرین و فعالیذت
ورزشي روزانه یک جلسذه  51دقیقذها و شذیوه عمذل بذه
گونها بود كه گروه آزمایش از طریق مشاهده حركذات
و به كمک مربي ورزش به اجرا حركات و فعالیتهذا
ورزشي مطابق جدو  1پرداختند.
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استان چهارمحا و بختیذار در سذا تحصذیلي1939-91
تشکیل دادند .نمونه پژوهش شامل  23نفر از دانشآموزان
پسر و دختر كمتوانذهنيآموزشپییر بودند كه بذه روش
تصادفي چند مرحله ا انتخاب و سپس به روش تصذادفي
ساده در دو گروه آزمذایش( 7نفذر پسذر و  7نفذر دختذر) و
كنتر ( 7نفر پسر و  7نفر دختر) گمارده شدند .روش ایذن
پژوهش از نوع آزمایشي با طرح پیشآزمون – پسآزمون
با گروه كنتر است.

پایین ميباشد.
برخور و همکاران ( )1933در پژوهشي ،روایي ایذن
پرسشنامه را تأیید و پایایي آن را با روش آلفذا كرونبذا
محاسبه نمودنذد كذه ضذری محاسذبه شذده  1/71نشذان از
پایایي باال پرسشنامه دارد.
در پذذذژوهش سذذذاجد و همکذذذاران ( ،)1937روایذذذي
پرسشنامه مورد تأیید و پایایي آن برا دختران نابینا معاد
 1/31گذذزارش شذذده اسذذت .در ایذذن پذذژوهش پایذذایي ایذذن
پرسشنامه از روش بازآزمایي محاسبه شد .بذه ایذن ترتیذ
كه پرسشنامه در اختیار  16نفر از دانذشآمذوزان كذمتذوان
ذهني آموزشپذییر ( 3پسذر و  3دختذر) ،قذرار داده شذد و
پس از تکمیل ،در مرحله دوم و به فاصله زماني  11روز
دوبذذاره پرسشذذنامه در اختیذذار همذذان دانذذشآمذذوزان قذذرار
گرفذذت .ضذذری آلفذذا ( ) αمحاسذذبه شذذده برابذذر ./75
ميباشد كه حاكي از پایایي باال پرسشنامه را دارد.

تعلیم و تربیت استثنایی

جدول  .1محتوی برنامه ورزشی در یک جلسه(  54دقیقه ای)
نوع فعالیت
تعویض لباس و

راه رفتن و
دویدن آهسته

جهیدن

تعویض و پوشیدن لباس و كفش متحدالشکل
آزمودنيها به مدت  1دقیقه پشت سر معلم ورزش راه مي روند و 1دقیقه نیز در حالتها زیگزاگ ،به پهلو (به چپ وراست) و
به عق

و جلو مي دوند و دست ها خود را درجهات مختلف حركت مي دهند تا آمادگي الزم برا انجام فعالیت ها بعذد

میسر شود.
آزمودنيها پشت خطي به پهنا  1سانتي متر كه از قبل آماده شده است ،قرار مي گیرند و با هر سوت مربي به صورت جفذت پذا
به سمت جلو مي پرند .این حركت به صورت هماهنگ و به میزان  11مرتبه صورت ميگیرد.

هدف گیری و آزمودني در فاصله  9متر از دیوار كه دایره ا به قطر 23سانتي متر رو آن كشیده شده قرار گرفته و تعذداد  11عذدد تذو
پرتاب كردن

تنیس (تو گو راني) كه نسبتاً سنگین مي باشد و داخل یک سبد در اختیار داشت ،به سمت دایرهها پرتاب مي كرد.
آزمودنيها ابتدا رو پا راست و سپس رو پا چپ به مدت  1ثانیه مي ایستند .در حذین حركت،پذا بذه صذورت كشذیده بذه

تعادل ایستا

سمت عق

ميآید ،بدن به جلو خم مي شود و دست ها به طرفین باز مي شوند .هر آزمذودني بایذد  11مرتبذه ایذن حركذت را بذا

سوت مربي انجام دهد.
چابكی در
دویدن

مسیر به طو  51متر به دو خط مو از به فاصله یک متر از یکدیگر مشخن مي شذود .مسذیر بذه صذورت رفذت و برگشذت بذا
استفاده از  19عدد مخروط نارنجي رنگ به فاصله  2متر از یکدیگر مشخن مي شود از آزمودني ها خواسته مذي شذودكه یکذي
یکي با سوت و یک مرتبه به صورت رفت و برگشت انجام دهند و بر دقت و سرعت تأكید مي شود.
دانش آموزان را به دو گروه  7نفر تقسیم كرده ،از هرگروه مي خواهیم كه پشت سر هم قرار بگیرند .سپس به هر دانش آمذوز

شوت كردن

 1عدد تو هندبا داده مي شود تا از نقطه ا به فاصله

 6متر به سمت دروازها به ابعاد  1×2متر با پا شوت بزند .از كودك

خواسته مي شود سعي كند تو ها را با دقت وارد دروازه كند.
كشیدگی
عضالت كمر و
ران

كودك كف زمین رو تشک ورزشي مينشیند و پاها خود را كام ً مي كشد .سپس پاها خذود را بذه انذدازه

زاویذه 91

درجه از هم باز كرده ،طور كه پاشنه پاها به فاصله  91سانتي متر از هم قرار گیرند .ابتذدا دسذت هذا را در امتذداد نذیم تنذه بذه
سمت باال كشیده ،طور كه آرنج ها صاف باشند ،سپس بدون خم كردن زانوها به طرف جلو خذم مذي شذود و نذوك انگشذتان
پا راست را با دو دست مي گیرد و بعد نوك انگشتان پا چپ را ميگیرد .آزمودني این حركت را  11مرتبه انجام مي دهد.

استراحت و

آزمودني رو تشک ورزشي به صورت طاقباز دراز مي كشد و دست ها را به طرفین باز مي كند و در همین حالت نفذس عمیذق

تمدد اعصاب

ميكشد و خود را به حالت استراحت در مي آورد.

در طذذو مذذدت اجذذرا برنامذذه ،گذذروه كنتذذر هذذی
آموزش و فعالیت ورزشذي را دریافذت ننمودنذد .در پایذان
دوره ،آزمون عزت نفس روزنبرگ به عنوان پس آزمذون
مجدداً بر رو دو گروه اجرا شد.

روش تجزیه و تحلیل دادههلاک بذرا تجزیذه و تحلیذل
دادهها از آمار توصیفي و استنباطي استفاده شذد .در سذط
آمار توصیفي از شاخنها فراواني ،جداو  ،نمودارهذا،
میذذانگین و انحذذراف معیذذار اسذذتفاده شذذد .در سذذط آمذذار
1
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نتایج
فرضذذیه پذذژوهش حاضذذر عبذذارت بذذود ازک «یذذک دوره
فعالیت منظم ورزشي بر افزایش عزتنفس دانذشآمذوزان
كمتوان ذهني آموزشپییر  9تا  11سا مؤثر است » .
بذذرا آزمذذون ایذذن فرضذذیه میذذانگینهذذا دو گذذروه
آزمایش و كنتر در شذرایط پذیشآزمذون و پذسآزمذون
مقایسه شدند كه نتذایج آن در جذدو  2نشذان داده شذده
است.

جدول .3نتایج تحلی كواریانس( ،)Ancovaدر خصوص

جدول  .2میانگین و انحراف معیار عزت نفس گروه آزمایش و
كنترل در پیش آزمون و پس آزمون
گروه

تعداد

آزمایش

15

كنتر

15

نوع آزمون

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

1/171

2/191

پس آزمون

5/317

1/516

پیش آزمون

1/119

2/191

پس آزمون

1/215

1/761

همان طور كه نتایج جدو 2نشذان مذيدهذد ،میذانگین
نمرات گروه آزمذایش و كنتذر در پذیشآزمذون تفذاوت
قابل م حظها را نشان نميدهد .اما مقایسه میانگینها در
پس آزمون ،افزایش چشمگیر در میانگین نمرات گذروه
آزمایش را نشذان مذيدهذد .بذه منظذور بررسذي معنذادار
تفاوت دو گروه در شرایط پیشآزمذون و پذسآزمذون از
1. Ancova

6

تأثیر برنامهی ورزشی بر عزت نفس كودكان كم توان ذهنی با
توجه به عضویت گروهی و جنسیت
سطح

مجذور

توان

معنیداری

اتا

آزمون

منابع

91/662

1

95/119 91/662

1/111

1/197

1

گروه

92/399

1

33/391 92/399

1/111

1/795

1

جنسیت

1/327

1

1/327

1/791

1/939

1/197 1/199

1/113

1

1/113

1/117

1/393

1/112 1/111

خطا

25/112

29

1/156

ك

517/111

23

تغییر
پیش
آزمون

گروه و
جنس

مجموع درجه میانگین نسبت
مجذورات آزادی مجذورات
F

با توجه به نتایج موجود در جدو  9با در نظذر گذرفتن
نمذذرات پذذیشآزمذذون بذذه عنذذوان متییذذر همپراش(كمکذذي)،
مقدار  Fبین آزمودنيها برابذر بذا  33/391اسذت كذه نشذان
ميدهد ،تفاوت بین عملکرد عزتنفس كودكان كمتذوان
ذهني (پسر و دختر) آموزشپییر در دو گروه آزمذایش و
كنتر در سط  P>1/111معنادار است .با توجه بذه نتذایج
جذذدو  1مذذيتذذوان گفذذتک تفذذاوت بذذین میذذانگین نمذذرات
عذذزتنفذذس دو گذذروهآزمذذایش و كنتذذر دانذذشآمذذوزان
كمتوانذهني آموزشپییر بیان كننده این مطلذ اسذت
كه برنامه مداخلها ( یک دوره فعالیت مذنظم ورزشذي)
بر عزتنفس گروه آزمایش مؤثر بذوده اسذت .بذا در نظذر
گذرفتن ضذری اتذا جذدو كذه برابذر بذا  1/795مذيباشذذد
ميتوان بیان كرد كه  79درصد از تیییرات حاصل شده در
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استنباطي با توجه به طرحتحقیق و نوع فرضیهها و دادهها
بهدست آمده ،روش تحلیل كواریانس مورد استفاده قذرار
گرفت .با استفاده از نرمافزار آمار  SPSSاز روش تحلیل
كواریانس تک متییره 1استفاده شد.

تحلیل كواریانس استفاده شد كه یافتهها به دست آمذده
دربارة اثر بخشي برنامة مداخلها (فعالیت منظم ورزشذي)
بر عزت نفس دانشآموزان كمتوانذهني آموزشپییر در
جدو  9خ صه و ارائه شده اند.

تعلیم و تربیت استثنایی

بحث و نتیجه گیری:

این پژوهش با هذدف تعیذین تذأثیر یذک دوره فعالیذت
منظم ورزشي بر افزایش عزتنفس دانشآمذوزان (پسذر و
دختر) كمتوان ذهني آموزشپییر  9تا  11سذا شهرسذتان
لردگان انجام گرفت .اثر فعالیت منظم ورزشذي بذه عنذوان
متییر مستقل ،بر عزتنفس بذه عنذوان متییذر وابسذته مذورد
بررسي قذرار گرفذت .نتذایج نشذان داد ،میذزان عذزتنفذس
آزمودنيها گروه آزمایش تحت تأثیر برنامة مداخلذها
(یک دوره فعالیت منظم ورزشي) افزایش یافته است.
پژوهشها انجام گرفته این موضوع را تأیید ميكنند
كه كودكان عاد از هر دو جذنس نمذره بذاالتر را در
عذذزتنفذذس نسذذبت بذذه كودكذذان معلذذو و نیازمنذذد برنام ذه
آموزشي ویژه بهدست آوردند .این موضوع نشان ميدهذد
كه صدمه و آسذی در هذر یذک از اعضذا بذدن (وجذود
داشتن نقن در بدن) ،عامل مهمذي در سذاختار شخصذیتي
انسان ميباشد كه بر عزتنفس تأثیر ميگذیارد .همننذین
نتایج مطالعات اس مي نس ( ،)1999كینگ 1و همکاران

1. King

2. Chapman
3. Silverman

7
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میزان افزایش عذزتنفذس دانذشآمذوزان كذمتذوانذهنذي
آموزشپییر در گروه آزمایش ناشذي از تذأثیر یذک دوره
فعالیت منظم ورزشي است .بنابراین فرضیه پذژوهش مبنذي
بذذر تذذأثیر یذذک دوره فعالیذذت مذذنظم ورزشذذي بذذر افذذزایش
عزتنفس كودكان كمتذوانذهنذيآمذوزشپذییر (پسذر و
دختر)  9تا  11سا مورد تأیید قرار گرفت .همانطور كذه
نتذذایج جذذدو بذذاال نشذذان داد ،مذذيتذذوان گفذذت كذذه متییذذر
جنسیت در سذط ( )P=1/939تذأثیر معنذادار در نمذرات
عزتنفس گروهها ایجاد نکرده است و همننین اثر تعامل
گروه و جنسیت در سط ( )P=1/393تفاوت معنادار در
نمرات عزتنفس گروهها بهوجود نیاورده است.

( ،)1999چذذذاپمن )1933(2و سذذذیلورمن ،)1939( 9نشذذذان
ميدهند كه عزت نفس افراد معلو پایینتر از افراد عاد
ميباشد (موسيزاده و نریماني.)2111،
نتیجه این پژوهش با یافتهها پژوهشها انجام شذده
همسو و همخوان اسذت ،اگذر چذه در روش و نذوع برنامذة
مداخلها ممکن است این پژوهشها با هم تفاوتي داشذته
باشند ،یافتهها این پژوهش با یافتهها اسد و همکاران
( ،)1931هافنر ( ،)1936هیت ( ،1936به نقذل از افذار و
همکذذذاران ،)1936 ،مذذذدد زواره و همکذذذاران(،)1936
آشذذذفورد و همکذذذاران ( ،)2116دنجذذذر ( )2119و میشذذذن
( )2116در یک راستاست.
در تبیین نتذایج ایذن پذژوهش در خصذوص چگذونگي
تأثیر فعالیت ورزشي بر افزایش عزتنفسكودكان كمتوان
ذهني آموزشپییر ميتوان گفذت ،فعالیذتهذا ورزشذي
ميتواند حركات اشتباه و بذيحاصذل را كذاهش داده و از
طریذذق تمرینذذات اسذذتراحتي و تمذذدد اعصذذاب ،كسذذالت
و تنذذدمزاجي را از بذذین ببذذرد و تحذذتكنتذذر درآورد و
بيعاطفگي را كه از جمله خصاین بعضي از افراد معلو
اسذذت ،از بذذین بذذرده و محذذو سذذازد .پذذییرش و سذذازش بذذا
معلولیت توسط خود معلو باعث ميگردد تا واقعذاً بذا آن
كنار آمده و علیرام وجود این نقن ،همننذان بذه كذار و
فعالیذذت ادامذذه دهذذد (قنبذذر هاشذذم آبذذاد و همکذذاران،
.)1939
همننین متخصصان معتقدند كودكذان در تمذرینهذا
ورزشي و گروهي مهارتها و فعالیتهایيرا یاد ميگیرند
كذذه بذذه آنهذذا كمذذک مذذيكنذذد ویژگذذيهذذا فذذو العذذاده
ارزشذذمند را كسذذ كننذذذد .ایذذذن ویژگذذذيهذذذا شذذذامل
خودآگاهي (نقطة مقابل كذمرویذي و ضذعف شخصذیت)،
خودكارآمذذد  ،انضذذباط فذذرد (خویشذذتندار ) ،تعذذاد
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عزتنفس یک عامل روانشناختی مهم و اثرگذار
بر سالمت و کیفیت زندگی افراد بهشمار میرود .با
افزایش عزت نفس ،احساس توانمندی و ارزشمندی در
فرد به وجود میآید و تغییرات مثبتی همچون پیشرفت
تحصیلی ،افزایش تالش برای کسب موفقیت ،داشتن
اعتماد به نفس باال ،بلندهمت بودن و تمایل به

پیشنهادات:

پیشنهاد ميشود كه اثر برنامة مداخلها بذهكذار گرفتذه
شده در این پژوهش(یک دوره فعالیت منظم ورزشذي) بذه
عنوان یک رویکرد درماني كمهزینذه و قابذل دسذترس بذر
رو اخت الت رفتار و روانشناختي از جمله پرخاشگر ،
رفتارها سازشي و  ...در پژوهشها آتي مذد نظذر قذرار
گیرد .همننین پیشنهاد ميشود كه ایذن پذژوهش بذر رو
دیگر گروهها دانشآموزان استتنایي مانند آسذی دیذدة
بینایي،آسی دیدة شنوایي و معلذوالن جسذمي و حركتذي
انجام گیرد.
محدودیتها:

داشتن سالمت بهتر در فرد پدیدار می شود

همننذین در مذذورد تذذأثیر فعالیذت ورزشذذي بذذر افذذزایش
عزت نفس در این پژوهش ميتوان گفذت كذه هریذک از
آزمودنيها در طو اجرا برنامه مداخلذها و هذر جلسذه
تمرین نسبت به خذود ،دیگذران و انجذام فعالیذت ورزشذي
دارا مسئولیت بودند و از آنها خواسته شذده بذود تذا ایذن

این پژوهش محدودیتهایي نیز داشته اسذت .از جملذه
اینكه محدود كردن پژوهش به الگو خاصذي از برنامذة
مداخلها  ،گروه خاصي از دانذشآمذوزان ،ابذزار خاصذي
برا جمعآور دادهها و نمونه كوچکي از جامعة آمار .
بنابراین در تعمیم نتایج این پژوهش باید جان احتیذاط را
رعایت كرد.

منابع
اسد  ،محمدحسین .براتي سده ،فرید .بهمني ،بهمن .سیاح ،منصور(  .)1931بررسي میزان س مت عمومي وعزت نفس دانشجویان پسر ورزشکار شذركت
كننده در دومین المپیاد ورزشي دانشگاه علوم پزشکي كشور .مجله ط

و تزكیه55 ،ک .9-52

اس مي نس  ،علي( .)1979روانشناسي اعتماد به نفس مبتني بر مکات

اس مي و اربي .تهرانک انتشارات مهرداد.

افروز ،ا معلي( .)1979روانشناسي و توانبخشي كودكان آهسته گام (كم توان ذهني) .چا

هشتم،موسسه انتشارات و چا دانشگاه.

براندن ،ناتانیل( .) 1931روانشناسي عزت نفس .ترجمه ،قراچه دااي .تهرانک نشر نخستین.

برخور  ،حمید .رفاهي ،ژاله و فرح بخش ،كیومرث( .)1933اثربخشي آموزش مهارتها متبت اندیشي به شیوه گروهي بر انگیزة پیشرفت ،عزتنفذس و
شادكامي دانشآموزان پسر پایه او دبیرستان شهرجیرفت .فصلنامه علمي -پژوهشي رهیافتي نو در مدیریت آموزشي ،دانشگاه آزاد مرودشت )1(2 ،ک .191-155
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فکر و روحي ،استق و خود اتکایي و احترام به خذود
و دیگران كه كس هذر یذک از ایذن ویژگذيهذا افذزایش
عزت نفس را در بردارد (فرخي و سیدزاده.)1939 ،
در تبیذذین دیگذذر در مذذورد تذذأثیر فعالیذذت ورزشذذي بذذر
افزایش عزتنفس كودكان كمتوانذهني آموزشپییر در
ایذذن پذذژوهش مذذيتذذوان گفذذت ،كودكذذان در حذذین انجذذام
فعالیت ورزشي كه به صذورت گروهذي بذود در تعامذل بذا
دیگذذر كودكذذان قذذرار داشذذتند و بذذه انجذذام فعالیذذت ،بذذروز
توانایيها خود و به نوعي به ابراز وجذود خذود در كنذار
دیگران ميپرداختند ،بنابراین ابراز وجود ميتواند یکي از
راهها افزایش عزت نفس كودكان گروه آزمایش باشد.

مسذئولیتهذا را بذذه خذوبي انجذذام دهنذد .مشذذاهده شذد كذذه
آزمودنيها مسذئولیت خواسذته شذده را تقبذل و نسذبت بذه
انجام آنها پایبند بودنذد .موفقیذت در انجذام هذر مسذئولیتي
مذذيتوانذذد منجذذر بذذه افذذزایش عذذزتنفذذس شذذود (برانذذدن،
.)1931

تعلیم و تربیت استثنایی

بیابانگرد ،اسماعیل( .)1935روش ها افزایش عزت نفس در كودكان و نوجوانان .تهرانک انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

ساجد  ،سهی  .آتش پور ،سیدحمید .كامکار ،منوچهر و صمصام شریعت ،محمدرضا( .)1937تأثیر آموزش مهذارت هذا زنذدگي بذر روابذط بذین فذرد ،
عزتنفس و ابراز وجود دختران نابینا .دانش و پژوهش در روانشناسي كاربرد )99(11 ،ک .15-26
سیف نراقي ،مریم و نادر  ،عزت اله( .)1937روانشناسي و آموزش كودكان استتنایي .تهرانک انتشارات ارسباران.
ارشد روانشناسي عمومي ،دانشگاه آزاد اس مي خوراسگان.
ابار بناب ،باقر و نبو  ،محمد( .)1932تاثیر ورزش صبحگاهي در كاهش تمای ت پرخاشگر كودكان كمتوان آموزشپییر .مجله روانشناسي و علوم
تربیتي دانشگاه تهران)1(99 ،ک .199-115
افار  ،فاطمه .فتوكیان ،زهرا و مظلوم رضا( .)1931تاثیر برنامه ورزشي منظم گروهي بر عزت نفس دانشجویان پرستار  .مجله دانشگاه علوم پزشکي بابل،
)1( 9ک .12-17

فرخي ،احمد و سیدزاده ،سادات( .)1939بررسي ارتباط بین رشد حركتي و رشد اجتماعي در دانشآموزان دختر ورزشکار و ایر ورزشکار سوم راهنمذایي
منطقه  6تهران ،نشریه علوم حركتي و ورزش.)1(1 .

قنبر هاشمآباد  ،بهرامعلي و سعادت ،معصومه( .)1939بررسي تأثیر حركات ریتمیک یوگا بر تعام ت اجتماعي كودكان كذمتذوان ذهنذي (پسذر) مقطذع
ابتدایي شهر سنگان – خواف .مجله مطالعات تربیتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد.171-133 ،)1(11 .
مدد زواره ،سارا .كامکار ،منوچهر و گلپرور ،محسن( .)1936تأثیر باز بر عزت نفس دانش آموزان(6تا 11ساله) نابینا آموزشگاه ابابصیر اصفهان .دانش
و پژوهش در روانشناسي ،دانشگاه آزاد اس مي خوراسگان 99 ،ک.1-15
می ني فر ،بهروز .)1935(.روان شناسي كودكان و نوجوانان استتنایي .تهرانک نشر قومس
نصر  ،عباس( .)1935مباني انسان شناسي در قرآن .تهرانک انتشارات جهاد دانشگاهي.
هاالهان ،دانیل پي و كافمن ،جیمز ام( .)1937كودكان استتنایي ،مقدمها بر آموزشها ویذژه .ترجمذه مجتبذي جوادیذان ،مشذهدک انتشذارات آسذتان قذدس
رضو .
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شیراني ،عبداله( .)1932بررسي اثربخشي آموزش شناختي بر عزتنفس دانشآموزان نابینا پسر و دختر آموزشگاه ابابصیر اصفهان .پایذان نامذه كارشناسذي

