تاثیر بازیهای گروهی و محلی بر افزایش مهارتهای اجتماعی دانشآموزان
کمتوانذهنی
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چکيده

زمینـه :هـدف از انجـام پژوهـش حاضـر ،تعییـن تاثیـر بازیهـای گروهـی و محلـی بـر افزایـش مهارتهـای اجتماعـی دانشآمـوزان پسـر
کمتوانذهنـی  16تـا 19سـاله بـود.
روش :روش پژوهـش آزمایشـی بـا طـرح پیشآزمـون -پسآزمـون بـا گروه گواه بـود .جامعه آمـاری پژوهـش را دانشآموزان پسـر دوره
اول متوسـطه کمتوانذهنـی شـهر مشـهد تشـکیل میدادنـد .در نمونهگیـری 60نفـر بـه روش در دسـترس از دانشآموزان پسـر دوره اول متوسـطه
کمتوانذهنـی سـاکن در خوابـگاه هنرسـتان تنباکوچـی شـهر مشـهد انتخـاب و سـپس بهصـورت تصادفـی در 2گـروه (30نفـر گـروه آزمایـش و
30نفـر گـروه گـواه) جایدهـی شـدند .گروه آزمایش طی 10جلسـه10 ،نـوع بازی گروهی و محلـی را انجام دادنـد و گروه گواه در لیسـت انتظار
قـرار گرفتنـد .ابـزار گـردآوری دادههـای پژوهش ،پرسـشنامه مهارتهـای اجتماعی ماتسـون بـود .دادههای گردآوریشـده با اسـتفاده از روش
تحلیـل کوواریانس تحلیل شـدند.
یافتههـا :تحلیـل دادههـا نشـان داد کـه در مرحلـه پسآزمـون ،بیـن 2گـروه آزمایـش و گـواه ،در مهارتهــای اجتماعـی تفـاوت معنـادار
وجـود دارد (.)P>0/05
نتیجهگیـری :ازآنجـا کـه بـازی یـک فعالیـت خوشـایند اسـت ،دانشآمـوزان سـعی میکننـد رفتارهـای مناسـب خـود را افزایـش دهنـد
تـا بـرای ادامـه بـازی در گـروه بماننـد .ازایـنرو میتـوان گفـت بازیهـای گروهـی و محلـی میتوانـد باعـث افزایـش مهارتهـای اجتماعـی
دانشآمـوزان کمتوانذهنـی شـود.
واژههای کلیدی :بازیهای گروهی و محلی ،مهارتهای اجتماعی ،دانشآموزان کمتوانذهنی

مقدمه

بيـش از 2درصـد جمعيت هر جامعـهای را كودكان
و افـراد كمتوانذهنـی تشـكيل میدهنـد؛ ایـن افـراد از
نظـر هوشـی ،جسـمی و اجتماعـی به میـزان قابلتوجهی
نسـبت بـه دیگـر همسـاالن خـود متفـاوت هسـتند و
نمـیتواننــد بــه نحــوی مطلــوب بیشـترین اسـتفاده را
از برنامههـای آموزشوپـرورش عـادی ببرنـد و ناگزیـر
نیازمنـد بـه توجـه ویـژه ،آمــوزش و خدمـات ویـژه
هسـتند .يكـی از داليـل اصلـی كـه سـبب میشـود ایـن
كـودكان محبوبيـت ویـژهای نداشـته باشـند ،اين اسـت
كـه مهارتهـای اجتماعـی مناسـبی كـه میتوانـد آنها
را دوستداشـتنی جلـوه دهـد ،ندارنـد(.)1
پژوهشـگران و صاحبنظـران ،مهارتهاي اجتماعي
را بـه عنـوان ارتبـاط موثر با ديگـران و پذيرش از طرف
آنها(،)2پیشبینـی پیامدهـای مهـم اجتماعـي(،)3
قضـاوت شايسـته ديگـران( ،)4شـروع و تـداوم ارتبـاط
سـالم و سـازنده با ديگـران بهویژه همسـاالن و بـه دنبال
آن ،افزايـش بهداشـت روانـي( )5و سـرانجام ،انجـام
رفتارهـاي سـخاوتمندانه( ،)6همدالنـه و ياريگرانـه()7

تعريـف کردهانـد .نقـش مهارتهـاي اجتماعـي در
رشـد و تحول كودكان انكارناپذير اسـت .پژوهشـگران
نشـان دادهانـد كـه نقـص مهارتهـاي اجتماعـي در
دوران كودكـي بـا مشـکالت سـازگاري در دورههـاي
بعــدي( ،)8اختلال سلــوك بزهـكاري در سنيــن
نوجوانـي( ،)6تـرک تحصیل( )7و مشـکالت بهداشـت
روانـي در بزرگسـالی( )9ارتبـاط دارد.
افـرادی کـه ناتوانیهـاي تحولـی دارنـد ،در طیـف
گسـتردهاي از رفتارهـاي اجتماعـی بـا کاسـتی مواجـه
میشـوند؛ درنتیجـه میتـوان گفـت کمتوانیذهنـی نیـز
همـراه با کمبـود مهارتهاي اجتماعی ( 10و  )11اسـت؛
بـرای مثـال پژوهشهـاي تـورك 1بیانگـر همبسـتگی
قابلتوجـه مهارتهـاي اجتماعـی بـا میزان بهره هوشـی
در کـودکان بـود .کـودکان کمتوانذهنـی در مقایسـه
بـا افـراد عـادي داراي برخـی مشـکالت رفتـاري و
فقـدان مهـارت کافـی در ایفـاي نقشهـاي اجتماعـی،
تعاملهـای بینفـردي و مهارتهـاي زندگـی روزمـره
* Email: ghasem.azarpeyk@gmail.com
1. Tureck K
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موجـب میشـود کـودك احساسـات و ارتباطـات
بیرونـیاش را بیــان کنـد ،همچنیـن موجـب توسـعه
تمایلات ،مهارتهـای ارتباطـی و افزایـش شـادی و
سـازگاری او بـا محیـط اطــرافش مـیشــود(.)23
بـازي یکـی از روشهایـی اسـت کـه بهطورمعمـول
بـراي آمـوزش مهارتهـاي اجتماعـی بـه کـودکان بـا
ناتوانذهنـی اسـتفاده میشـود .اسـتفاده از بازیدرمانـی
قدمـت زیـادي دارد()24؛ بـرایمثـال روان تحلیلگرانی
چـون زیگموند فرویـد ،1آنا فرویـد 2و مالنی کالین 3از
نظریههـای بازیدرمانـی در مـورد کـودکان ،بهعنـوان
وسـیلهای درمانـی اسـتفاده کردند(.)25
بـازي رهیافتـی سـاختارمند و مبتنـی بر نظریـه درمان
اسـت کـه فرآیندهـای یادگیـري و ارتبـاط طبیعـی و
بهنجـار کـودکان را پایهریـزي میکنـد(.)26
بازیدرمانـی بر مهارتهـاي مختلـف دانشآموزان
کمتوانذهنـی ماننـد مهارتهـاي اجتماعـی رفتارهـاي
انطباقـی تاثیرگـذار اسـت( .)27پژوهشهای انجامشـده
در زمینه اثربخشـی بازی بر بهبـود مهارتهای اجتماعی
روی جمعيتهـای مختلف ،به كارايی اين روش اشـاره
کردهانـد()28؛ نتایـج پژوهشها نشـاندهنده اثربخشـی
بازیدرمانـی بـر ارتقاي رفتار اجتماعـی مثبت و کاهش
رفتـار اجتماعـی منفـی کـودکان اسـت( .)29پژوهشها
همچنیـن نشـان میدهـد كـه كـودكان از طريـق بـازی
يـاد میگيرند بــر دنيــای اطرافشـان مسـلط شــوند و
آن را اداره كننــد ،مهـارتهــای حــل مسئله و همدلی
را توسعه دهند ،تنشها را كــاهش دهنــد و بـا حوادث
گذشته سازگار شـوند(.)30
در همیـن راسـتا ،صریحـی و همـکاران( ،)31کرمـی و
همکاران ( ،)32شـاهمیوه اصفهانی و همـکاران( ،)33قرایی
و فتحآبـادی( ،)34غنایـی چمنآبـاد و کارشـکی(،)35
پورشـکاری و همـکاران( ،)36رنـی ،)37( 4چـوی5؛ به نقل
از جعفـری( ،)38در پژوهشهـای خـود به تاثیـر بازیهای
گروهـی بـر مهارتهـای اجتماعـی کـودکان پرداختنـد.
نتایـج پژوهشهـای آنهـا حاکـی از بهبـود مشـکالت
رفتـاری در ایـن دانشآمـوزان بـوده اسـت.
1. Sigmund Freud
2. Anna Freud
3. Melanie Klein
4. Rennie
5. Choy
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هسـتند( 12و .)13
همچنیـن محدودیـت مهارتهـای اجتماعـی در افـراد
کمتوانذهنـی میتوانـد تاثیـر عمیقـی بـر شـغل و زندگی
آنان داشـته باشـد ،زیـرا مهارتهای اجتماعـی در حفظ
شـغل بسـیار اهمیـت دارد( .)14توجـه بـه کـودکان
بـا نیازهـای ویـژه فعالیتـی مهـم محسـوب میشـود،
بهطوریکـه بیشـتر کشـورهای پیشـرفته تلاش خـود
را بـرای تربیـت و آمـوزش ایـن قشـر جامعـه بـه کار
میبرنـد .ازایـنرو ،توجـه بـه كـودك بـا کمتوانذهني
بـه كسـاني كـه در تمـاس مسـتقيم با يـك فـرد کمتوان
ذهنـي هسـتند ،محـدود نمیشـود .امكانات گسـتردهای
بهمنظـور بهینهسـازی رشـد و تحـول همـه كـودكان
کمتوانذهنـي و قادركـردن آنها به زندگي دوسـتانه و
آزاد ،بهعنـوان شـهرونداني كـه دريـك جامعـه حمايتي
زندگـي میکننـد ،وجـود دارد(.)15
بـر اسـاس تعريـف انجمـن ناتواناییهـای ذهنـي و
تحولـي آمريـكا ،کمتوانیذهنـي نوعـی ناتوانـي اسـت
كـه بـا محدودیتهـای معنـاداري در عملكـرد ذهنـي
و رفتارسازشـي و همچنيـن در مهارتهـای سازشـي
اجتماعـي ،ادراكـي و عملـي همـراه اسـت(.)16
مهارتهـای اجتماعـی بـر همـ ه جنبههـای زندگـی
کــودکان و نوجوانـان و بـر سـازشیافتگی و شادزیسـتی
بعـدی آنهـا تاثیـر میگـذارد .میـزان توانایـی فـرد در
مهارتهـای اجتماعـی ،بهطور مسـتقیم ،به رشـ د اجتماعی
او و کمیـت و کیفیـت رفتارهای اجتماعی مــطلوبی که از
خـود نشـان میدهـد ،مربـوط میشـود()17؛ مهارتهـاي
اجتماعـی بخـش مهمـی از حـوزه رشـد فـردي اسـت و
کمبـود آن در بلندمـدت ضربـه شـدیدي به کـودك وارد
میکنـد()18؛ مهارتهـاي اجتماعـی بهوضـوح نیازمنـد
آمـوزش اسـت( 19و .)20
جبران کاسـتیهاي مهارتهاي اجتماعـی در کودکان
داراي ناتوانیهاییذهنـی ،بـا بهکارگیـري روشهـاي
مختلـف انجامشـده اسـت؛ بهعنوانمثـال جهـت آموزش
مهارتهـاي اجتماعـی از طریـق الگـوي تجربـی ،زمینه
تفکـر و کاوش محیـط اطـراف؛ بـازي و فعالیـت فراهم
میشـود(.)21
بـر اسـاس نظريـه پردازشـگر اطالعـات اجتماعـی،
تجـارب حركتـی در رشـد اجتماعـی نقـش بسـزايی
دارد( ،)22يكـی از ايـن تجـارب بـازی اسـت .بـازی
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روش

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و با طرح پیشآزمون،
پسآزمـون بـا گروه گـواه بود .جامعـه آمـاری پژوهش را
دانشآمـوزان پسـر دوره اول متوسـطه کمتوانذهنی شـهر
مشـهد تشـکیل میدادنـد .در نمونهگیـری 60نفر بـه روش
در دسـترس از دانشآمـوزان پسـر دوره اول متوسـطه
کمتوانذهنی سـاکن در خوابگاه هنرستان تنباکوچی شهر
مشـهد انتخـاب و سـپس بهصـورت تصادفـی در 2گـروه
(30نفـر گـروه آزمایـش و 30نفـر گـروه گـواه) جایدهـی
شـدند .بعـد ازآن روی هـر 2گـروه گـواه و آزمایـش
پرسـشنامه مهارتهـای اجتماعـی بهعنـوان پیشآزمـون
اجرا شـد ،سـپس افراد گـروه آزمایش بهصـورت گروهی
تحـت مداخلـه برنامـه بازیهـای گروهـی و محلـی قـرار
گرفتنـد .سـرانجام بعد از پایـان برنامه مداخله ،پرسـشنامه
دوبـاره روی هـر 2گـروه گـواه و آزمایـش بـه عنـوان

ابزار پژوهش:
فهرسـت بررسـی ارزیابی مهارتهای اجتماعی کودکان
ماتسـون :1ماتسـون و همـکاران در سـال ،1983بـرای

سـنجش مهارتهـای اجتماعـی افـراد  4تـا  18سـال
ایـن فهرسـت را تدویـن کردنـد .فـرم اولیـه آن دارای
62عبـارت بـود که توسـط یوسـفی و خیـر( ،)42تحلیل
عامـل شـده و بـه 56عبـارت کاهـش یافـت .هـدف این
پرسـشنامه سـنجش مهارتهـای اجتماعـی از ابعـاد
مختلـف (مهارتهـای اجتماعـی مناسـب ،رفتارهـای
غیراجتماعـی ،پرخاشـگری و رفتارهـای تکانشـی،
برتریطلبـی ،اطمینـان زیـاد بـه خـود داشـتن و رابطـه با
همسـاالن) اسـت.
در پژوهـش یوسـفی و همـکاران ،روایـی سـازه این
پرسـشنامه مـورد تایید قـرار گرفت و 5عامل به دسـت
آمـد ،همچنیـن پایایـی پرسـشنامه بـا قابلیـت اعتمـاد
آن بـا اسـتفاده از روش اندازهگیـري آلفايکرونبـاخ
محاسـبه شـد .بهطـور معمـول دامنـه ضریـب اعتمـاد
آلفایکرونبـاخ از صفـر ( )0بـه معنـاي عدمپایـداري
تـا مثبـت یـک ( )+1بـه معنـاي پایایـی کامـل قـرار
میگیـرد و هرچـه مقـدار بهدسـتآمده بـه عـدد مثبـت
یـک نزدیکتـر باشـد قابلیت اعتماد پرسـشنامه بیشـتر
میشـود .اعتبـار آن بـا ضریـب آلفایکرونباخ محاسـبه
شـد و برابـر  ./86بـه دسـت آمـد .ایـن پرسـشنامه
بر اسـاس مقیاس لیکـرت کامال مخالـف1،؛ مخالف2،؛
نظـری نـدارم3،؛ موافق4،؛ کامال موافـق 5 ،نمرهگذاری
شـده اسـت ،امـا ایـن شـیوه نمرهگـذاری در گویههـای
شـماره  19الـی  54 ،52 ،50 ،49 ،47و  55معکـوس
میشـود.
برنامـه مداخلـه بازیهـای گروهـی و محلـی :در
ایـن پژوهـش تعـداد  10نـوع بـازی بومـی و محلـی از
کتاببازیهـای بومـی ،محلی و سـنتی اسـتان خراسـان
شـمالی( )43انتخاب شـد و به مدت 10جلسـه 2سـاعتی
در 5هفتـه متوالـی و بهصـورت 2جلسـه در هفتـه اجـرا
شـد .در جـدول  1خالصـهای از بازیهـای اجراشـده
ارایهشـده اسـت.
1. The Matson Evaluation of Social Skills with Young)sters (MESSY
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همچنین پژوهشهای پيشين نشــان دادهانـد كـه بازی،
خودپنـداره کـودک( ،)39عملکـرد رفتـار بيرونـی()40
و رشـد زبـان را بهبـود میبخشـد( .)41بـا توجـه بـه
اهمیـت مهارتهـاي اجتماعـی در کیفیـت زندگـی در
دانشآمـوزان کمتوانذهنـی ،اسـتفاده از روشهـاي
تمرینـی کمهزینـه و آسـان بـراي کمـک بـه خانوادههـا
و مـدارس اهمیـت روزافزونـی یافتـه اسـت .بازيهـای
گروهـی و محلـی به دلیـل کمهزینـه و در دسـترس بودن،
عدمنیاز به وجود آموزشـگران متخصص ،قابلیت اسـتفاده
در موقعیتهـاي زمانـی و مکانـی مختلـف ،جذابیت براي
کـودکان و عالقهمندسـازي آنهـا بـه انجـام تمرینهـا،
مزیتهـاي نسـبی زیـادي در مقایسـه بـا سـایر روشهـاي
بهبـود مهارتهـای اجتماعـی دارد .بـا توجـه بـه پیشـینه
پژوهشـی ذکرشـده ،پژوهشهای زیادی دربـاره بازیهای
گروهـی بـر مهارتهـای مختلـف و گروههـای متفـاوت
انجامشـده ،امـا پژوهشهـای اندکـی درباره اثربخشـی آن
بـر مهارتهـای اجتماعـی گـروه کمتوانذهنی انجامشـده
اسـت ،بنابرایـن در پژوهـش حاضـر اثر بازیهـای گروهی
و محلـی بـر افزایـش مهارتهـاي اجتماعـی دانشآموزان
کمتوانذهنـی بررسیشـده و سـوال ایـن اسـت کـه آیـا
بازيهـای گروهـی و محلی منجـر به افزایـش مهارتهاي
اجتماعـی دانشآمـوزان کمتوانذهنـی میشـود؟

پسآزمـون اجـرا شـد.
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جدول  .1بازیهای اجراشده در طول 10جلسه
نام بازی و اهداف آن
کبدی با یکپا

گرگمبههوا
ایثار و ازخودگذشتگی ،دقت در سرعت عمل ،هوشیاری و همیاری ،تقویت روحیه تعاون
الک و دولک
تمرکز حواس ،ایجاد حس تعاون ،ورزیدگی اندامها .ایجاد هماهنگی بین اعصاب و اعضای بدن و انبساط ششها
گوی و مله
ایجاد حس همکاری و پیروی از قوانین
گانیه (لیلی)
حفظ تعادل ،تقویت عضالت پا ،ایجاد هماهنگی بین دستهاو پاها و چشمها ،ایجاد روحیه فداکاری
عمو زنجیرباف
آموزش اصوات ،تقليد ،شناخت صداهای مختلف حيوانات ،ایجاد روحیه تعاون و همکاری
هفتسنگ
ایجاد روحیه همکاری ،تقویت و مهارت در نشانهگیری ،پرورش روحیه ایثار ،ایجاد رقابت سالم و تمرکز حواس
قلعه
استقامت و تقویت عضالت و پرورش روحیه نوعدوستی رشد جسمانی و اجتماعی پیروی از حرکت سرگروه ،انضباط
وسطی
ایثار و ازخودگذشتگی ،دقت در سرعت عمل ،هوشیاری و همیاری ،تقویت روحیه تعاون
طنابکشی
رشد اجتماعی کودک ،افزایش نیروی استقامت ،ایجاد زمینه برای تالش و رقابت سالم

روش اجـراي پژوهش :پس از هماهنگـی با مدیریت
هنرسـتان تنباکوچـی و سرپرسـتان خوابـگاه شـبانهروزی
و کسـب اجـازه از دانشآمـوزان عزیـز و تعییـن وقـت
بـرای اجـرای پیشآزمـون و جلسـات مداخلـه بـه اجـرای
پیشآزمـون پرداختـه شـد .پرسـشنامههای مهـارت
اجتماعـی ،روی تمامـی دانشآمـوزان اجـرا شـد ،سـپس
برنامـه مداخلـهای هفتـهای 2بـار روی گـروه آزمایش اجرا
شـد .درمجمـوع گـروه آزمایـش10 ،جلسـه 2سـاعتی را
در زمـان بعدازظهـر کـه در خوابـگاه حضـور داشـتند ،بـه
بازیهـای گروهـی و محلـی پرداختنـد کـه 45روز طـول
کشـید ،بهطوریکـه 10نـوع بـازی ،در طـی 10جلسـه
برگزار شـد .در این مدت روی گروه گواه هیچ مداخلهای
صـورت نگرفت .بعد از 10جلسـه بـازی ،پسآزمون روی

هـر 2گـروه اجـرا شـد و نتایـج آن ثبـت شـد .بـرای تحلیل
دادههای بهدسـتآمده در بخش توصیفی از شـاخصهای
میانگین و انحراف استاندارد و در بخــــش اســــتنباطی از
آزمـــونتحلیـــلکوواریـــانساستفادهشدوبهوسیلهنرمافزار
اسپـیاساس مـورد تجزیهوتحلیـل قـرار گرفـت.
یافتهها

در جـدول  2میانگین و انحراف اسـتاندارد مهارتهای
اجتماعـي گـروه آزمایش و گـواه در مرحلـه پیشآزمون
و پسآزمـون ارایـه شـده اسـت .همانگونـه کـه نتایـج
نشـان میدهـد میانگیـن مهارتهـای اجتماعـی در
پسآزمـون گـروه آزمایـش نسـبت بـه گـروه گـواه
افزایشیافتـه اسـت.
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تاثير بازي هاي گروهي و محلي بر افزايش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان  - ...قاسم آذرپيک و صادق نصري
جدول  .2میانگین و انحراف معیار مهارتهای اجتماعی در گروه آزمایش و گواه
گروه

متغیر

پیشآزمون

30

149/764

4/731

پسآزمون

30

155/384

5/940

پیشآزمون

30

150/134

5/840

پسآزمون

30

150/339

6/603

آزمایش

مهارتهای
اجتماعی

گواه

جدول  .3نتایج آزمونهای 4گانه تحلیل کوواریانس برای مقیاس مهارتهای اجتماعی
آزمون

ارزش

F

درجه آزادی اثر

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

مجذور اتا

اثر پیالیی

0/585

20/696

3/000

44/000

0/000

0/585

المبدای ویلکز

0/415

20/696

3/000

44/000

0/000

0/585

اثر هتلینگ

1/411

20/696

3/000

44/000

0/000

0/585

بزرگترین ریشه روی

1/411

20/696

3/000

44/000

0/000

0/585

جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

ضریب اتا

پیشآزمون

61/641

61/641

61/641

1/592

0/003

0/029

گروه

368/743

368/743

368/743

9/525

0/003

0/152

خطا

2051/844

2051/844

38/714

کل

1314087/868

1314087/868

منبع تغییر

مجموع مجذورات مجموع مجذورات

بـراي تحليـل دادههـا از آزمـون تحليـل كوواريانس
اسـتفاده شـد که ابتـدا پیشفرضهـای آن موردبررسـی
قـرار گرفت .به ایـن منظور نرمالبـودن توزیع متغیرهای
پژوهـش بـا آزمـون معتبرکولموگروف-اسـمیرنوف
مـورد تاییـد قـرار گرفـت ( .)P<0/05آزمـون باکـس
نیـز بـرای تاییـد فـرض همگنـی واریانس-کوواریانـس
انجـام شـد ( F=2/758و  )P<0/05بهمنظـور رعایـت
مفروضـه همگنـی واریانسهـا از آزمـون لوین اسـتفاده
شـد .مقادیـر آمـاره  Fکـه نشـاندهنده مقـدار آزمـون
لویـن بـرای بررسـی همگنـی واریانسهـای گروههـای
آزمایـش و گـواه اسـت ،معنـادار نيسـت ( ،)P<0/05با
توجـه بـه ایـن نتیجـه ،پیشفـرض برابـری واریانسهای
2گـروه آزمایـش و گـواه در متغیـر مهارتهـای
اجتماعـی مـورد تاییـد اسـت .نتایـج همچنیـن نشـان
داد مقـدار خـیدو بارتلـت معنـادار اسـت (.)P>0/05
نتایـج بررسـی همگنـی شـیبهای رگرسـیون نیز نشـان
داد کـه مقادیـر آمـاره  Fبـرای متغیـر مهارتهـای
اجتماعـی معنـادار نیسـت ( ،)P<0/05بنابرایـن تعاملـی
بیـن گروههـا و نمـرات پیشآزمـون وجـود نـدارد و

پیشفـرض همگنـی شـیب رگرسـیون رعایـت شـده
اسـت .همچنیـن پیشفـرض خطیبـودن همبسـتگی
متغیـر همپـراش (پیشآزمـون) و متغیـر وابسـته
(گـروه) معنـادار شـد ( .)P>0/05بـا توجـه بـه اينکـه
شـيب خطـوط رگرسـيون بـا يکديگـر مـوازي بودنـد،
بنابرايـن میتـوان نتيجـه گرفـت کـه بيـن متغيـر همـگام
و وابسـته ،رابطـه خطـي وجـود دارد ،همچنیـن مقیـاس
مهارتهـای اجتماعـی در 2گـروه آزمایـش و گـواه در
پیشفرضهـای آمـاری اثـر پیالیـی ،المبـدای ویلکـز،
اثـر هتلینـگ و بزرگتریـن ریشـه روی موردمحاسـبه
قـرار گرفـت کـه نتایـج آن در جـدول  3ارایهشـده
اسـت تا مشـخص شـود آیـا بازیهای محلـی و گروهی
بـر مهـارت اجتماعـی کـودکان کمتوانذهنـی تاثیـر
معنـاداری دارد؟
بـا توجـه به اطالعـات جـدول  3مقادیـر آزمونهای
اثـر پیالیـی  ،0/585اثـر هتلینـگ  ،1/411المبـدای
ویکلـز  0/415و بزرگتریـن ریشـه روی ،1/411
معنـادار هسـتند ( .)P>0/05معنـاداری ایـن آزمونهـا
نشـان میدهد کـه بیـن میانگینهای نمـرات پسآزمون
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مرحله سنجش

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد
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بحث و نتیجهگیری

هـدف پژوهـش حاضر ،تعییـن اثربخشـی بازیهای
گروهـی و محلـی بـر افزایـش مهارتهـای اجتماعـی
دانشآمـوزان پسـر16تا 19سـاله کمتوانذهنـی بـود
کـه نتایـج نشـان داد بازیهـای گروهـی و محلـی در
درمـان مهارتهـای اجتماعـی موثـر اسـت .بـا توجـه
بـه موثربـودن بـازی در افزايـش مهارتهـای اجتماعـی
كـودكان در پژوهـش حاضـر میتـوان گفـت نتايـج
ايـن پژوهـش بـا یافتههـای بهدسـتآمده از پژوهشهـای
پیشـین ماننـد صریحـی و همـکاران( ،)31کرمـی و
همکاران( ،)32شـاهمیوه اصفهانی و همـکاران( ،)33قرایی
و فتحآبـادی( ،)34غنایـی و کارشـکی( ،)35جـان بزرگی
و همـکاران( ،)43پورشـكوری( ،)36رشـیدی ظفـر(،)28
رسـولى( ،)45ذوالمجد( ،)46علیزاده صدر دانشپور(،)47
باقری و شهسـواری( ،)48محمــدی( ،)49الجدف-ابرگل
و همـکاران ،)14(1نونتنـی ،)24(2سـوان ،)30(3رنـی،)37(4
1. Aljadeff – Abergel & etl
2. Novontny
3. Swan
4. Rennie

ارن و اسـتاگنیتی ،)27( 5لگـوف و شـرمن( ،)50پـدرو-
كارول و ردی ،)51(6دنجـر و لنـدرث ،)22(7تنیـدال،
لینـد ،لنـدرث و جردانـو8؛ بـه نقـل از لنـدرث( )24و مـک
گوای ،)52(9همسـو و همراستاسـت .در تبييـن نتيجه اين
فـرض میتـوان اظهـار داشــت هنگامیکه بـازیهــای
گروهـی و محلـی بــا ويژگـیهــا و توانمنــدیهـــای
دانشآمـوزان ،ازجملـه دانشآمـوزان کمتوانذهنـی
آموزشپذيـر مطابقـت داده شــود ،كــودك قــادر
خواهــد بــود از توانمندیهای خود كه متناسـب با نوع
بازی اسـت ،اسـتفاده كنــد؛ به ايـن ترتيب اگـر مهارت
نهفتهای داشــته باشــد آنها را بـروز دهد و اگر مهارت
نداشـته باشــد ،موجــب ايجــاد و رشــد ايــن مهـارت
شـود .ازآنجاکـه بـازیهــای گروهــی و محلی جنبــه
گروهـی دارد ،ايـن امـر خـود موجـب تشـويق كودک
کمتوانذهنـی در ورود بـه جمع و درنتیجـه تقليدكردن
مهارتهــای بــازی از ديگـر كـودكان میشـود .نتيجه
اين تقليد و همانندسـازی ايجــاد و رشـد توانمندیهای
اجتماعـی و رفتـار سازشـی در او خواهـد شـد ،درنتیجه
میتوان اظهــار داشــت ازآنجاکه بـازی يـک فعاليـت
خوشـايند بـرای تمـام كـودكان اسـت ،بنابرايـن همـه
آنهـا از بازیكـردن لـذت میبرنـد و ايـن امــر موجب
رشـد رفتار سازشـی و مهارتهای اجتمــاعی میشـود،
بنابرایـن ازآنجاکـه پژوهشهای بهعملآمـده در زمینه
مهارتهـای اجتماعـی پيشــنهاد كـردهانــد بــازی در
رفتــار سازشی و اجتماعیشـدن افراد نقش دارد ،هدف
از اجـرای ايــن پژوهـش بررسـی ميـزان تاثيـر آمـوزش
بازیهـای گروهـی و محلـی بـر افزایـش مهارتهـای
اجتماعـی دانـش آمـوزان کمتوانذهنـی بـود .پژوهـش
حاضـر و نتایـج آن در راسـتای نتایـج پژوهشهـای
قبلـی نشـان میدهـد کـه بازیهـای گروهـی و محلـی
میتوانـد در راسـتای افزایـش مهارتهـای اجتماعـی،
دانشآمـوزان کمتوانذهنـی بسـیار موثـر واقـع شـود،
از طرفـی دیگـر ،بـازی در رشـد اجتماعـی كـودكان
تاثيـر چشـمگيری دارد .كـودكان اغلـب بـرای اولينبار
از راه بـازی گروهـی ،بـه ارزش كـودكان ديگـر كـه
5. Uren & Stagnitti.
6.Pedro -Carroll. & Reddy
7. Danger & Landreth
8. Tnidell- Lind & Gerdounlow
9. McGive
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گروههـای آزمایـش و گـواه تفـاوت وجـود دارد،
بنابرایـن میتوانیـم از تحلیـل کوواریانـس بـرای تحلیل
فرضیـه پژوهـش اسـتفاده کنیـم .بـرای بررسـی تاثیـر
بازیهـای گروهـی و محلـی بـر افزایـش مهارتهـای
اجتماعـی دانشآمـوزان کمتـوان و بـا کنتـرل اثـر
احتمالـی پیشآزمـون ،از آزمـون تحلیـل کوواریانـس
اسـتفاده شـد کـه نتایـج آن در جـدول  4آمـده اسـت.
بـا توجـه بهانـدازه اثـر متغیـر مهارتهـای اجتماعـی
کـه برابـر بـا  0/152اسـت ،بـه ایـن نتیجـه میرسـیم کـه
بازیهـای گروهـی و محلـی ،بهطـور تقریبـی 0/152
بـر افزایـش مهارتهـای اجتماعـی دانشآمـوزان تاثیـر
داشـته اسـت ،بنابرایـن فـرض صفـر رد میشـود و
فرضیـه پژوهشـی پذیرفتـه میشـود .پسآزمـون تحلیـل
کوواریانـس بـرای متغیـر مهارتهـای اجتماعـی معنادار
اسـت .همانطـور که مالحظه میشـود سـطح معنیداری
نتایـج آزمـون تحلیـل کوواریانـس از  0/05کمتر اسـت،
بنابرایـن میتـوان گفت پس از کنترل تاثیـر پیشآزمون،
بازیهـای گروهـی و محلـی بـر افزایـش مهارتهـای
اجتماعـی دانشآمـوزان کمتوانذهنـی اثـر دارد.
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بـدون آنـان بـازی مقـدور نيسـت ،پـی میبرنـد .آنـان
يـاد میگيرنـد كـه چگونـه از طريـق بـازی يكديگـر را
قبـول داشـته باشـند .دربـاره قوانين بـازی توافـق كنند و
گروهـی به بـازی بپردازنـد .مفهـوم همـكاری ،پيروزی
بـر گـروه رقيـب ،شكسـت ،همچشـمی و برتریطلبـی
اغلـب در بازیهـای جمعـی و گروهـی بـه رشـد الزم
میرسـد؛ از طـرف ديگـر ،كـودك در ضمـن بـازی بـا
رفتـار بزرگسـاالن و نقشـی كـه خـود او در آينـده بايـد
ايفـا كنـد ،آشـنا میشـود و قـدرت جسـمانی ،كالمـی،
ذهنـی و اسـتعداد خود در برقراری ارتبـاط با ديگران را
گسـترش میدهد .این پژوهش نشـان داد کـه بازیهای
گروهـی و محلـی ،میـزان مهارتهـای اجتماعـی را
افزایـش میدهـد و مشـخص شـد کـه آزمودنیهـای
گـروه آزمایـش کـه تحـت تاثیـر بازیهـای گروهـی و
محلـی قـرار گرفتنـد ،در شـرایط پس از درمـان افزایش
فراوانـی در مهارتهـای اجتماعـی نشـان دادنـد و ایـن
افزایـش در مقایسـه بـا گـروه گـواه کـه هیچگونـه
آموزشـی ندیـده بودند ،معنادار بـود .همچنین بازیهای
گروهـی و محلـی موجـب میشـود دانشآمـوزان
کمتوانذهنـی بـه راهحلهـای اجتماعـی مناسـب در
روابـط میانفردیشـان فکـر کننـد کـه بـه افزایـش
رفتارهـای اجتماعپسـند و بهبـودی روابـط بـا همسـاالن
و درنتیجـه بـه کاهـش رفتارهـای اجتماعـی نامناسـب و
پرخاشـگری میانجامـد ،ازاینرو شناسـایی عواملی که
در مهارتهـای اجتماعـی تاثیـر دارنـد و باعـث افزایش
آنهـا میشـوند ،یکـی از اولیـن قدمهـای الزم در راه

آمـوزش و کمـک بـه دانشآمـوزان کمتوانذهنـی
اسـت کـه در ایـن مقولههـا مشـکلدارند ،چراکـه ایـن
مقولههـا میتوانـد بهعنـوان یـک سـپر دفاعـی در برابـر
تاثیـر وقایـع منفـی عمـل میکننـد.
در ایـن پژوهـش محدودكـردن پژوهـش بـه
زمـان انـدک ،الگـوی ویـژهای از برنامـه مداخلـهای،
گـروه ویـژهای از دانشآمـوزان ،ابـزار ویـژهای بـرای
جمـعآوری دادههـا و نمونـه كوچکـی از جامعه آماری
ممکـن اسـت در نتایـج پژوهـش تاثیـر گذاشـته باشـد،
بنابرایـن در تعمیـم نتایـج ایـن پژوهـش بایـد جانـب
احتیـاط را رعایـت كـرد.
ازآنجاکـه بــازی نقــش بسـيار مهمـی در همـه
جوانـب رشـدی كـودكان ،چه عـادی و چه بـا نيازهای
ویژه دارد ،میتــوان از آمــوزش بـازیهــای حركتــی
گروهـی بـرای گروههـای ديگـر كـودكان (نظيـر
كودكان با نــاتوانی جسـمی ـ حركتـی) و در زمینههای
ديگـر (مثــل رشـد حركتـی ،رشد زبانی ،رشد شناختی
و )...اسـتفاده كـرد و پژوهشهــايی در ايـن زمينههـا
انجـام داد .ایـن پژوهـش فقـط روی دانشآمـوزان
کمتوانذهنـی انجـام شـد ،پیشـنهاد میشـود پژوهشـی
مشـابه روی سـایر گروههـای دانشآمـوزان بـا نیازهـای
ویـژه انجام شـود.
سپاسـگزاري :نويسـندگان مقالـه ،مراتـب سـپاس
خـود را از مسـئوالن محتـرم مدرسـه ،معلمـان و تمامـی
دانشآمـوزان عزيـز كـه در اجـراي ايـن پژوهـش نقش
داشـتهاند ،اعلام ميدارنـد.
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