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چکیده
استثنائی  بدنی دانش آموزان  و تصویر  اجتماعی  بر سازگاری  ورزشی  فراغت  اوقات  تأثیر   ، پژوهش حاضر از  هدف: هدف 

کشور و ارائه مدل عملیاتی بود. 

گردآوری  از نظر  کاربردی و  از نظر هدف  روش: روش این پژوهش توصیفی و همبستگی با استفاده از معادالت عملیاتی، 
آسیب  با  گروه   6 در  کشور  استثنائی  پسر  و  دختر  دانش آموزان  تمامی  را  پژوهش  این  آماری  جامعه  بود.  میدانی  اطالعات 
تحصیلی  سال  در  که  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل  و  کم توان ذهنی،  چندمعلولیتی،  جسمی-حرکتی،  معلول  بینایی،  آسیب  شنوایی، 

که با استفاده از جدول  آماری پژوهش  1399- 1398 در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داد. نمونه 
آن به صورت تصادفی ساده بود، شامل 367 نفر شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش،  مورگان محاسبه و نحوه انتخاب 
َکش و پروزینسکی )1990( و سازگاری اجتماعی   )MBSRQ( تصویر بدنی ،)پرسشنامه های اوقات فراغت ورزشی زمانی )1397

آزمون مدل از معادالت عملیاتی استفاده شد.  ِبل )1961( بود. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس و جهت 

کرد  تأیید  را  بدنی  تصویر  و  اجتماعی  سازگاری  با  ورزشی  فراغت  اوقات  بین  خطی  رابطه  واریانس،  تحلیل  نتایج  یافته ها: 
در  و  بدنی  تصویر  بر  ورزشی  فراغت  اوقات  اثر  گروه،   6 هر  آزمودنی های  در  که  داد  نشان  عملیاتی  مدل  آزمون  نتایج  و 

تیسم، اثر اوقات فراغت ورزشی بر سازگاری اجتماعی معنادار بود. 
ُ
ا آزمودنی های چند معلولیتی و اختالل طیف 

کردن اوقات فراغت ورزشی دانش آموزان استثنائی  نتیجه گیری: بر این اساس، طراحی و برنامه ریزی مناسب در جهت ُپر 
آنها و تصویر بدنی مثبت توصیه می شود. جهت بهبود اجتماعی شدن 

کلیدی: اوقات فراغت ورزشی، تصویر بدنی، دانش آموزان استثنائی، سازگاری اجتماعی  واژه های 

* Email: dr_alizarei@yahoo.com

38 نوع مقاله: پژوهشی  ●  صفحات 28 - 
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۱بـهــمــن و اســفـند ۴ ۰ ۰

مــقدمــه 

تــا  نماینــد  اتخــاذ  تدابیــری  هســتند  موظــف  کشــورها  تمامــی 
گذرانــدن اوقــات  معلــوالن شــانس یکســانی بــا غیرمعلــوالن بــرای 
فراغــت و به خصــوص فعالیت هــای ورزشــی داشــته باشــند )1(. 
کــه تأثیــر خــود را  در جریــان رشــد، ســال های حساســی وجــود دارد 
در تمــام مراحــل زندگــی بــر جــای می گــذارد. ســال های نوجوانــی 
از  گــذر  دوره هــا،  ایــن  اســت.  مهــم  دوره هــای  ایــن  جملــه ی  از 
بــا  دوران  همــه  ماننــد  و  اســت  بزرگســالی  بــه  کودکــی  مرحلــه 
مشــکالتی همــراه اســت. مشــکالت و تعارضــارت و بحران هــای 
گرفتــه  دوره ی نوجوانــی از جنبه هــای مختلــف، مــورد بررســی قــرار 
اســت و از آن بــه عنــوان دوره ی بحرانــی، اســترس و طوفــان یــاد 
شــخصیت  شــکل گیری  دوره ی  نوجوانــی  ســال های  کرده انــد. 
فــردی و اجتماعــی اســت )2(. معلــوالن و خانواده هایشــان بایــد 
کــودکان و تشــویق بــه تعامــل  در مــورد اهمیــت ورزش بــرای همــه 
در  شــرکت  بــرای  فیزیکــی،  توانا یی هــای  از  نظــر  صــرف  آنهــا،  بــا 
فعالیــت بدنــی مطلــع شــوند )3(. دســتورالعمل های فعلــی فعالیــت 
وزارت  توســط  شــده  منتشــر  نوجوانــان،  و  کــودکان  بــرای  بدنــی 
بهداشــت و خدمــات انســانی ایــاالت متحــده، دســتورالعمل های 
کــودکان و نوجوانــان 6 تــا  مبتنــی بــر شــواهد را بــرای فعالیــت  بدنــی 
17 ســال ارائــه می دهــد. ایــن دســتورالعمل ها بــر روی ســه نــوع 
تقویــت  و  عضــالت  تقویــت  هــوازی،  دارنــد:  تمرکــز  فعالیــت 
یــا  دقیقــه   60 روز  هــر  بایــد  نوجوانــان  و  کــودکان  اســتخوان ها. 
باشــند،  داشــته  شــدید  تــا  متوســط  بدنــی  فعالیــت  یــک  بیشــتر 
یــک فعالیــت شــدید، فعالیت هــای  بــا  روز در هفتــه  حداقــل 3 
تقویــت عضلــه )همــراه بــا وزن بــدن، نــوار مقاومــت یــا تمریــن بــا 
وزنــه( و فعالیت هــای تقویــت اســتخوان )ماننــد دویــدن، پریــدن و 
هفتــه  در  روز   3 بایــد  زمیــن(  بــا  برخــورد  بــا  بــازی  فعالیت هــای 
ــی و ورزش  ــت بدن ــه فعالی ک ــت  ــده اس ــت ش ــود )4(. ثاب ــام ش انج
کــودکان و نوجوانــان دارای معلولیــت مفیــد، ایمــن و مؤثــر  بــرای 
اســت، هرچنــد برخــی از افــراد بــرای اجــازه مشــارکت بــه اقدامــات 
گرچــه  احتیاطــی ویــژه بــرای ایمنــی و یــا ســازگاری نیــاز دارنــد )5(. ا
کم تــوان  مشــارکت در فعالیت هــای فوق برنامــه بــرای دانش آمــوزان 
می رســد  نظــر  بــه  امــا  اســت،  گرفتــه  قــرار  حمایــت  مــورد   ذهنــی 
فعالیت هایــی  چنیــن  در  دانش آمــوزان  از  محــدودی  تعــداد 
کمــی از والدیــن ایــن خدمــات را بــرای  شــرکت می کننــد، تعــداد 
ــد  ــد و معلمــان معــدودی معتقدن فرزندانشــان درخواســت می کنن

دارای  دانش آمــوزان  فراغــت  اوقــات  بــرای  برنامه ریــزی  کــه 
کــه فکــر می کردنــد  معلولیــت مســئولیت آنهــا اســت. بــا وجــودی 
در  نیــز  متعــدد  مزایــای  و  بــوده  اهمیــت  دارای  فعالیت هــا  ایــن 
کنوانســیون ســازمان ملــل  اختیــار آنهــا قــرار می دهــد )6(. مــاده 30 
کــه  می کنــد  تضمیــن  معلولیــت1:  دارای  افــراد  حقــوق  مــورد  در 
ــازی،  ــرای ب ــا دیگــران ب ــر ب ــول دارای فرصت هــای براب کــودکان معل
در  هســتند.  ورزشــی  فعالیت هــای  و  فراغــت  اوقــات  تفریــح، 
بــا  مقایســه  در  معلــول  بزرگســاالن  از  باالتــری  درصــد  بریتانیــا، 
گــزارش می کننــد  بزرگســاالن غیرمعلــول )بــه ترتیــب 22 و 13 درصــد( 
کمتــری نســبت بــه اوقــات فراغــت دارنــد و علی رغــم  کــه انتخــاب 
و  مشــارکت  و  دسترســی  گســترش  بــه  اســکاتلند  دولــت  تعهــد 
ارائــه  بــرای  الزم  زیرســاخت های  بــودن  فراهــم  از  اطمینــان 
مشــارکت  کــه  شــد  مشــخص  فرهنگــی،  و  ورزشــی  فرصت هــای 
جســمی  ســالمت  وضعیــت  دارای  کــه  کســانی  بــرای  فرهنگــی 
کمتــر اســت و افــراد معلــول همچنیــن ممکــن اســت موانــع  هســتند، 
نگرانی هــای  مثــال،  عنــوان  بــه  کننــد.  تجربــه  را  ورزش  تماشــای 
بــه  دسترســی  مــورد  در  ســال  چندیــن  طــول  در  گســترده ای 
اســتادیوم های ورزشــی باشــگاه های لیــگ برتــر وجــود دارد )7(. 
طریــق  از  مــردم  کــه  داد  نشــان   )2012( کتیول2  ســا پژوهــش 
ــه نشــاط می رســند. بســیاری  مشــارکت در فعالیت هــای فراغتــی ب
نظــر  از  رشــدی  و  معلولیت هــای  ذهنــی  بــا  دانش آمــوزان  از 
کمــی دوســت یــا فعالیت هــای  اجتماعــی منــزوی هســتند و تعــداد 
اجتماعــی در خــارج از مدرســه دارنــد و بیشــتر فعالیت  هایشــان بــه 
مدرســه محــدود می شــود )8(. حــدود یــک ســوم معلــوالن بــه 
خدمــات عمومــی، تجــاری و اوقــات فراغــت دسترســی دارنــد )8(. 
ــوط  ــات الزم مرب ــی از امکان ــان آمریکای ــد نوجوان ــش از 80 درص بی
بــه فعالیــت   بدنــی هــوازی در ایــام نوجوانــی برخــوردار نیســتند )9(. 
افــراد بــا ناتوانــی در معــرض چاقــی هســتند و حتــی کمتر از همســاالن 
ــا تفریحــی  در حــال رشــد خــود در فعالیت هــای بدنــی، عملیاتــی ی
کــه ورزش  شــرکت می کننــد )10(. در پژوهشــی نشــان داده شــد 
از  درصــد   76 محبــوب  ســرگرمی  آرام بخــش  فعالیــت  یــا  کــردن 
دانش آمــوزان معلــول اســت. جالــب آنکــه از میــان 704 شــرکت کننده 
معلــول و غیرمعلــول در ایــن پژوهش، 88/4 درصــد در فعالیت های 
، دانش آمــوزان معلــول بــر  ورزشــی شــرکت داشــتند. از ســوی دیگــر
ورزشــی،  فعالیت هــای  گونــه  ایــن  کــردن  قطــع  کــه  باورنــد  ایــن 
کنتــرل آنــان بــر اعمــال خــود و حتــی تعمیــم  کاهــش حــس  موجــب 
اطــراف(  محیــط  بــا  )ســازگاری  زندگــی  جنبه هــای  ســایر  بــه  آن 

1. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities )CRPD(. 2. Sakkthivel.
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بيماري محور  كالسـيك،  پزشـكي  پژوهش هــای   .)11( می شــود 
هستند و هنوز سالمتي را به عنوان عدم وجود بيماري تعريف 
مـيكننـد امـا تعـاريف جديـدتر پزشكي بر انطبـاق و سـازگاري بـا 
کیــد دارنــد )12(. ســازگاری  تغييـرات بيرونـي و شرايط درونــی تأ
و  روان شناســان  و  جامعه شناســان  از  بســیاری  توجــه  اجتماعــی 
گــود اشــتاین و  کــرده اســت.  به خصــوص مربیــان را بــه خــود جلــب 
کــه در آن  ــد  کرده ان النیــون1 ســازگاری را فرآینــدی پیوســته تعریــف 
او  روانــی  نیازهــای  ایجــاد  باعــث  شــخص  اجتماعــی  تجــارب 
کســب توانایــی و مهارت هایــی را فراهــم  می شــود و نیــز امــکان 
کــه از آن طریــق می تــوان بــه ارضــای نیازهــا پرداخــت.  می ســازد 
گونــه ای دچــار اختــالل  هــرگاه تعــادل جســمی و روانــی فــرد بــه 
کــه حالــت ناخوشــایندی بــه وی دســت دهــد، بــرای ایجــاد  شــود 
تــوازن نیازمنــد بکارگیــری نیروهــای درونــی و حمایت هــای خارجــی 
جدیــد  ســازوکارهای  بکارگیــری  در  گــر  ا صــورت  ایــن  در  اســت، 
کنــد، می گوینــد  ــه نفــع خــود حــل  موفــق شــود و بتوانــد مســأله را ب
فراینــد ســازگاری بــه وقــوع پیوســته اســت. ابعــاد ســازگاری شــامل 
و  اجتماعــی  ســازگاری  ســازگاری  روانــی،  جســمانی،  ســازگاری  
کــه در رأس همــه، ســازگاری اجتماعــی  ســازگاری  اخالقــی اســت 
و  اخالقــی  ســازگاری  روانــی،  بــه  رســیدن  پیش درآمــد  اســت. 
جســمانی، ســازگار شــدن از لحــاظ اجتماعــی اســت )13(. اوکتــای 
بررســی  عنــوان  تحــت  پژوهشــی  در   ،)2015( همــکاران2  و  کیــزار 
کــودکان معلــول در ترکیــه نشــان دادنــد  ــر  تأثیــرات مثبــت ورزش ب
کــه ورزش در نظــم درونــی، روحیــه رقابتــی و دوســتی نقــش دارد و 
و  اجتماعــی  ســازگاری  اســتقامت،  بدنــی،  قــدرت  شــک،  بــدون 
ــای  ــد. درک مزای ــا ورزش افزایــش می یاب بهزیســتی روان شــناختی ب
اســاس دشــوار  ایــن  بــر  نمی توانــد  معلــول  کــودکان  بــرای  ورزش 
و  اجتماعــی  ســازگاری  مشــکالت  حــل  رونــد  بــه  ورزش  و  باشــد 
کمــک می کنــد )14(. معلمــان،  کــودکان و افــراد معلــول،  تنهایــی در 
بیش تریــن مشــکالت دانش آمــوزان نابینــا را، بی قــراری، حواس پرتــی، 
کرده انــد.  کردنگــزارش  کــردن، قطــع مکالمــه، عصبانیــت و لــج  دعــوا 
کنتــرل  کاســتی های مهــارت ســازگاری اجتماعــی آنــان را،  همچنیــن 
ــه، تعریــف مناســب  خشــم، انتقــاد پســندیده، مصالحــه در مجادل
فراغــت،  اوقــات  مناســب  گذرانــدن  دیگــران،  و  خــود  از 
بــه  کمــک  و  غیرمنصفانــه  رفتــار  مقابــل  در  مناســب  عکس العمــل 
گــزارش  گرفتــن ســر و صــدا  همســاالن در انجــام تکالیــف و نادیــده 
از  تصاویــری  بــا  را  مــا  رســانه ها  کــه  عصــری  در   .)15( کرده انــد 
متناســب،  بدن هایــی  فقــط  و  می کننــد  همــراه  ایــده ال  زیبایــی 

و  معلــول  افــراد  می کننــد،  توصیــف  مطلــوب  را  فعــال  و  ســالم 
یــا  و  جــذاب  افــرادی  عنــوان  بــه  به نــدرت  جــدی  بیماری هــای 
کامــاًل شایســته معرفــی می شــوند. ناتوانــی و بیمــاری باعــث  حتــی 
ایجــاد مشــکالت اجتماعــی می شــود، برخــی افــراد را دچــار تــرس 
طــرد  دارنــد،  خاصــی  جســمی  شــرایط  کــه  افــرادی  حتــی  یــا  و 
کــه براســاس معلولیــت یــا بیمــاری توســط جامعــه  می کنــد. افــرادی 
از  شــکال قابل توجهــی 

َ
ا "عــادی شــناخته نمی شــوند" می تواننــد 

ــرات   تأثی
ً
ــا ــد. چنیــن تجربه هایــی غالب کنن ــه  ــزوا را تجرب تبعیــض و ان

کــی است  منفــی بــر تصویــر بدنــی آنهــا دارد )16(. تصویــر بدني ادرا
کات، احساسات  كه فرد در مورد بدنش دارد. تصویر بدني با ادرا
و افكار فـرد در مورد بدنش ارتباط دارد و معموالً بــرآورد اندازه 
بدن، ارزيابي جذابيت جسمي و عواطف مـرتبط بـا شـكل و اندازه 
کــه فعالیت هــای  بدن را دربــر می گیــرد )17(. دانش آمــوزان جوانــی 
کافــی را انجــام می دهنــد درک بهتــری از  حرکتــی و ورزشــی منظــم و 
، از خــود نشــان  کوچکتــر انــدازه بــدن و ناراحتــی از داشــتن بــدن 
داده انــد )18(. از جملــه اهــداف بلندمــدت فعالیت هــای ورزشــی 
ــه آمــوزش ویــژه دارنــد، ایجــاد احســاس  ــاز ب کــه نی کودکانــی  ــرای  ب
اجتماعــی،  ســازگاری  مثبــت(،  بدنــی  )تصویــر  خــود  از  مثبــت 
آمادگــی جســمانی و حرکتــی، مهارت هــای  مهارت هــای حرکتــی، 
بیــن  از  و  بیــان خالقیــت  و  بــازی  فراغــت، مهارت هــای  اوقــات 
گرفتــه، نشــان  بــردن اضطــراب اســت. بررســی مطالعــات انجــام 
کــه فــرد از ســازگاری اجتماعــی و تصویــر بدنــی  ــا زمانــی  می دهــد ت
بــه  کــه  افــرادی  دیگــر  بــا  نمی توانــد  نباشــد،  برخــوردار  مطلوبــی 
روابــط بهینــه و مؤثــری داشــته  ارتبــاط هســتند،  او در  بــا  نحــوی 
کوشــش ها در رســیدن بــه ایــن هــدف، تدبیــر و  باشــد. از جملــه 
کــه دانــش آمــوز  فراهــم آوردن فرصت هــا و فعالیت هایــی اســت 
باشــد،  داشــته  شــرکت  آن  در  ثمربخــش  و  فّعــال  کامــاًل  به طــور 
کــه وجــود و حضــور و تــالش  کنــد  کــه بــه خوبــی احســاس  به طــوری 
او بــا ارزش اســت. پژوهش هــای به عمــل آمــده در زمینــه رشــد و 
فعالیت هــای  و  ورزش  کــه  کرده انــد  پیشــــنهاد  حــــرکتی  تکـــامل 
جسمـــی در اجتماعی شــدن و تصویــر بدنــی مثبــت افــراد نقــش 
دارد امــا بیشــتر ایــن پژوهش هــا در خــارج از ایــران و بــه صــورت 
از  خاصــی  گــروه  روی  بــر  را  مؤلفه هــا  از  یکــی  کــدام  هــر  مجــزا 
کــه تعــداد آنهــا هــم بســیار  معلــوالن مــورد پژوهــش قــرار داده انــد 
روی  بــر  اغلــب  پژوهش هــا  ایــن  اســت.  قدیمــی   

ً
بعضــا و  کــم 

کوچــک و براســاس یــک  کــودکان اســتثنائی در منطقــه جغرافیایــی 
در  کمــی  پژوهش هــای  بســیار  اســت.  گرفتــه  انجــام  جنســیت 

1. Goodestein & Lanyon.
2. Oktay Kızar, Mehmet Dalkılıç, İzzet Uçan, Hüdaverdi Mamak and Şıhmehmet Yiğit
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تأثیر اوقات فراغت ورزشی بر سازگاری اجتماعی و تصویر بدنی دانش آموزان استثنائی و ارائه مدل عملیاتی

31 سال بیـست و یکم، شـماره 6ـ ــ  پـیاپی 166

۱بـهــمــن و اســفـند ۴ ۰ ۰

گــذران اوقــات فراغــت ورزشــی بــر افزایــش ســازگاری  زمینــه ی تأثیــر 
اجتماعــی و بهبــود تصویــر بدنــی دانش آمــوزان اســتثنائی صــورت 
کــرد پژوهــش جامعــی انجــام  ــذا پژوهشــگر تــالش  ــه اســت. ل گرفت
فراغــت ورزشــی  اوقــات  گــذران  نحــوه  بررســی  بــر  دهــد، مبتنــی 
کشــور در مقطــع متوســطه دوم و اینکــه  دانش آمــوزان اســتثنائی 
بــر  تأثیــری  چــه  آنــان  ورزشــی  فراغــت  اوقــات  گــذران  نحــوه ی 
آیــا ایــن تأثیــر در  ســازگاری اجتماعــی و تصویــر بدنی شــان دارد و 
میــان دانش آمــوزان بــا انــواع معلولیــت در ایــران در ایــن مقطــع 
تحصیلــی یکســان اســت یــا نــه؟ تــا بــر ایــن اســاس، ارائــه ی مــدل 
شناســایی  بــا  می توانــد  پژوهــش  ایــن  نتایــج  نمایــد.  عملیاتــی 
شــدت و میــزان تأثیرگــذاری اوقــات فراغــت ورزشــی بــر افزایــش 
گــروه دانش آموزان  ســازگاری اجتماعــی و بهبــود تصویــر بدنی در 6 
آنــان،  گاهــی  آ افزایــش  جهــت  در  مجــزا،  صــورت  بــه  اســتثنائی 

کند. والدیــن و متولیــان مدارس به رفــع ابهامات کمک 

روش

جامعـه آمـاری، نمونه و روش اجرای پژوهش

بـا اسـتفاده  از نـوع همبسـتگی  روش ایـن پژوهـش توصیفـی و 
گـردآوری   کاربـردی و از نظـر  از معـادالت عملیاتـی، از نظـر هـدف 
اطالعـات  میدانـی بـود. جامعـه آمـاری در ایـن پژوهـش را تمامـی 
گـروه معلولیـت  کشـور در 6  دانش آمـوزان دختـر و پسـر اسـتثنائی 
جسـمی-حرکتی،  معلـول  بینایـی،  آسـیب  شـنوایی،  آسـیب  )بـا 
تیسـم( در مقطـع متوسـطه دوم 

ُ
ا کم توان ذهنـی،  چنـد معلولیتـی، 

نفـر   3300( نفـر   8500 دانش آمـوزان  تعـداد  کـه  دادنـد،  تشـکیل 
(، در سـال تحصیلـی 1399-1398 بـود و  دختـر و 5200 نفـر پسـر
از جـدول مـورگان  بـا اسـتفاده  کـه  نفـر  آمـاری 367  حجـم نمونـه 
بـود.  سـاده  تصادفـی  صـورت  بـه  آن،  انتخـاب  نحـوه  و  محاسـبه 
ک ورود بـه نمونـه آمـاری مشـغول بـه تحصیـل بـودن در مقطع  مـال
حداقـل  داشـتن  و  پژوهـش  در  شـرکت  بـرای  موافقـت  متوسـطه، 
ک خـروج  یـک نـوع معلولیـت براسـاس تأییـد مدیـر مدرسـه، و مـال
کار در پژوهـش یـا از  کننـده بـه ادامـه  شـامل عـدم تمایـل شـرکت 
دسـت رفتـن شـرایط مطلـوب مطالعـه در فـرد مثـل پیدایـش یـک 
اختـالل خـاص دیگـر حیـن مطالعـه بـود. ابتـدا پـس از مراجعـه بـه 
کشـور و دریافـت مجوزهـای  سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنائی 
الزم بـرای انجـام ایـن پژوهـش، آمـار دانش آمـوزان مقطع متوسـطه 
بـا  سـپس  شـد.  دریافـت  معلولیـت  نـوع  تفکیـک  بـه  اسـتان ها 

کارشناسـان  کارشـناس تربیـت بدنـی سـازمان مربوطـه و  هماهنگـی 
21 اسـتان، پرسشـنامه ها برای آنها ارسـال و شـماره تماس مدیران 
جهـت  جنسـیت  تفکیـک  بـه  معلولیـت(  نـوع  )براسـاس  مـدارس 
از طریـق  فـوق  پرسشـنامه های  گرفتـه شـد.  پیگیـری  و  هماهنگـی 
اپلیکیشـن شـاد بـرای دانش آمـوزان ارسـال شـد. عـالوه بـر ایـن، بـه 
منظـور رعایـت مالحظـات اخالقـی، اصـل محرمانـه بـودن هویـت 
فراینـد  در  آنهـا  داوطلبانـه  مشـارکت  همچنیـن  و  شـرکت کنندگان 

گرفـت. گـردآوری اطالعـات مدنظـر قـرار 

ســنجــش ابـزار 

گــذران اوقـات فـــراغت و فــعالیت هـــای  ■ پرســـشنامـــــه نحـوه 
زمـــانی ورزشی 

کـه بررسـی نحـوه  گذران  ایـن پرسشـنامه شـامل 13 پرسـش بـود 
اوقـات فراغـت )زمان، مکان، اولویت فعالیت فراغتی، مشـکالت 
کـن ورزشـی و میـزان سـازگاری تجهیزات ورزشـی با  دسترسـی بـه اما
محتوایـی  روایـی  تعییـن  جهـت  کـه  می سـنجد  را  معلولیـت(  نـوع 
در  ورزشـی  مدیریـت  گرایـش  بـا  صاحب نظـر  اسـتاد  چنـد  از  آن 
و  شـد  نظرخواهـی  مرکـزی  تهـران  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه 
پـس از انجـام اصالحـات الزم، روایـی پرسشـنامه مـورد تأییـد قـرار 
کرونبـاخ 0/84  کـه پایایـی پرسشـنامه فـوق براسـاس آلفـای  گرفـت 

گـزارش شـد.

■ پرسشـنامه تصویر بدنی 1
کـه توسـط فـرد تکمیـل  ایـن پرسشـنامه شـامل 68 پرسـش بـود 
می شـود و جهـت ارزیابـی نگـرش فـرد دربـاره ابعـاد مختلـف سـاختار 
بدنـی  تصویـر  پرسشـنامه  اسـت.  شـده  طراحـی  بدنـی  تصویـر 
-58-59-66 پرسـش های  کـه  اسـت  مقیـاس  خـرده   3 شـامل 

57-56-20: مربـوط بـه خـرده مقیـاس نگـرش فـرد در بـاره وزن، 
پرســـش هــــــای 68-67-65-64-63-62-61-60: مـــــربـــوط 
بـه خـرده مقیـاس رضایـت از بخش هـای مختلـف بدنـی2 و همـه 
پرســش هــــا بـه جـز پرســـش های ارائـه شـــده در 2 خـرده مقیـاس 
فـوق مــــربوط بـه خـــرده مـــــقیاس خـــود بـدن3 مــــی باشــــد. روایـی 
کـش و  بخش هـای اصلـی پرسشـنامه تصویـر بدنـی، توسـط بـرون، 
میولـکا )1990(، مـورد بررسـی قـرار گرفت و تأیید و پایایی آن 0/81 
گـزارش شـــد )19(. هنجاریابـی پرسشـنامه فـوق توسـط پژوهشـگر 
از طریـق تأییـد روایـی صـوری و محتوایـی اسـاتید متخصـص ایـن 

1. Multidimensional body self-relation questionnaire )MBSRQ(. 
2. body Area Segment Scale )BASS(.

3. body self-relation questionnaire (BSRQ).
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گـرا صـورت  رشـته و روایـی سـازه از طریـق تأییـد روایـی همگـرا و وا
کرونبـاخ  آلفـای  بـا  پرسشـنامه  پایایـی  همچنیـن  و  اسـت  گرفتـه 

0/83 بـوده اسـت.

■ پرسشـنامه سـازگاری اجتماعی بل1  
تدویـن  ِبـل  پروفسـور  توسـط   1961 سـال  در  پرسشـنامه  ایـن 
گانـه سـازگاری شـخصی و  شـد. ایـن فـرم، 5 سـطح اندازه گیـری جدا
: 1( سـازگاری در خـــانه،  کـه عبارت انـد از اجتماعـی را در بـر می گیـرد 
2( سازگــاری  تندرسـتی، 3( سـازگاری اجتماعی، 4( سـازگاری  عاطفی 
که پرسشنامـــه حاضر فقط بخش ســازگاری  و 5( سـازگاری  شـغلی، 
اجتماعـی را شـامل می شـود و گزینه هـای آن بلـی، خیـر و نمــــی دانم 
نمـــره   1 نمی دانـم  گـــزیــنــــه ی  نمــره،   2 بلــی  گــــزینه ی  مـــی باشــــند. 
شامـــل  پرســـشنــامــــه  ایــــن  دارد.  نمـــره  صفـــــر  خــیــر  گــــزینه ی  و 
دوری  نشــــانگر  بـاال  نمـرات  کســــب  کـه  می باشــــد  پرسـش   32
آن  برابـر  در  تسـلیم  و  اجتماعـی  تماس هـای  از  کناره گیـری  و 
بـه دسـت می آورنـد،  کـم  نمـره ی  کـه  افـرادی  و  معرفـی می شـوند 
روایـی  دارنـد.  پرخــــاشگری  حـــالت  اجتمــــاعی،  تمــــاس های  در 
آمــــده اســــت.  پرسشنامـــه ســازگــاری ِبـل از دو طریـق بـه دسـت 
پرسشـنامه  بخش هـای  از  یـک  هـر  پرسـش های  اینکـه،  اول 
 50 بیـن  آنهـا،  انتخـاب  کـه  شـده اند  انتخـاب  محـدوده ای  در 
درصـد باالیـی و پایینـی توزیـع نمـرات مشـهود باشـد. لـذا در ایـن 
پرسشـنامه، تنها به مواردی اشـاره شـده اسـت که تمایز صریح این 
کامـاًل متفـاوت را نشـان می دهـد. دوم اینکـه، پرسشـنامه  گـروه  دو 
در نتیجـه تالش هـای مــــــتخصصان مـــــشاوره، مـــبنی بـر انتخـاب 
گروه هایـی از افـراد بـه دسـت آمـده اسـت کـه درمحدوده ی بسـیار 
تـا بســــیار ضعیـف سـازگاری، قـرار داشــــته اند و هـــمچنین  خـوب 
کـه پرسشـنامه می توانـد در بیـن آنهـا تمایـز ایجـاد  تعییـن حـدودی 
کنـد و پایایـی بخـش سـازگاری اجتماعـی این پرسشـنامه 88 درصد 
مــــوارد  هــــمبستگی  روش  وسـیله  بـه  کـه  اســــت  آمـــده  بدسـت 

فـرد-زوج و اسـتفاده از فرمـول پیشـگویی اسـپیرمن-براون تعییـن 
آزمـون بعـد از هنجاریابـی در  شـده اسـت )20(، همچنیـن پایایـی 

کرونبـاخ، 93 درصـد بـود )21(. آلفـای  ایـران، بـا 

فـــته هـا   یا

بـر  عــــالوه  پژوهـــــش،  داده هـای  تحـــــلیل  و  تجـــــزیه  مـــــنظور  بـه 
شـاخص های آمـار توصیفـی از تحلیـل واریانـس و جهـت آزمون مدل 
 Pls smart و   spss  22 افـزار  نـرم  کمـك  بـه  سـاختاری  معـادالت  از 
درصـد   54 حـدود  شـد.  اسـتفاده   0/05 معنـاداری  سـطح  در 
پسـران  هـم  درصـد   46 حـدود  و  دختـران  را  پژوهـش  نمونـه  از 
تشـکیل دادنـد. درصـد مشـارکت انـواع معلولیت آسـیب شـنوایی، 
معلولیتـی  چنـد  بینایـی،  آسـیب  جسـمی-حرکتی،  کم توان ذهنـی، 
تیسـم بـه ترتیـب 29/2، 27/5، 16/8، 11، 10/7 و 4/7 بـود. 

ُ
ا و 

میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد میـزان سـاعت فراغتـی داشـتن بـه 
ترتیـب 6/21 و 3/82 بـود. پنـج اولویـت اول فعالیـت فراغتـی در 
کارهـای ُهنـری، دیـدار  انـواع معلولیـت تماشـای تلویزیـون، انجـام 
اقـوام، قـدم زدن و مطالعـه درسـی بـه ترتیـب دارای 36/9، 30، 
اوقـات  گـذران  بـود. بیشـترین مـکان  12/7، 9/4 و 3/3 درصـد 
کانون هـای فرهنگـی  کمتریـن در  فراغـت دانش آمـوزان در منـزل و 
و مذهبـی بـه ترتیـب بـا 89/9 و 0/3 درصـد بـود. بیشـترین میـزان 
گـذران اوقـات فراغـت بـه صـورت غیرفعـال در شـبانه روز  سـاعت 
کمتریـن  مربـوط بـه شـاخص »تمـام سـاعات غیرفعـال هسـتم« و 
آن مربوط به شـاخص »1 تا 3 سـاعت« به ترتیب با 56/2 و 6/3 
درصـد بـود. بیشـترین درصـد میـزان مواجهـه بـا مشـکالت، بـرای 
و  »خیلی زیـاد«  شـاخص  بـه  مربـوط  ورزشـی  کـن  اما بـه  دسترسـی 
و   38/8 ترتیـب  بـه  »خیلی کـم«  شـاخص  بـه  مربـوط  آن  کمتریـن 
اسـتاندارد(  انحـراف  و  )میانگیـن  توصیفـی  ویژگی هـای  بـود.   6/1
ارائـه   )1( جـدول  در  آنهـا  مؤلفه هـای  زیـر  و  پژوهـش  متغیرهـای 

شـده اسـت. 

جدول 1( تعیین وضعیت اوقات فراغت ورزشی، تصویر بدنی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان استثنائی کشور

مؤلفـه های متغیرمتغیرردیف
میانگین 

فرضی
میانگیـن و انحراف 

اسـتاندارد مشاهده شده
t آماره

درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

21/033620/001-0/45±32/31اوقات فراغت ورزشی1
16/983620/001-0/45±32/60تصویر بدنی2

15/073620/001-0/48±32/63خود بدن1-2

1. BELL.
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آزمـون مـدل نقـش تعدیل گـری نـوع معلولیت در رابطه ی عّلی اوقات فراغت ورزشـی با سـازگاری اجتماعی و تصویر بدنی

مؤلفـه های متغیرمتغیرردیف
میانگین 

فرضی
میانگیـن و انحراف 

اسـتاندارد مشاهده شده
t آماره

درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

15/533620/001-0/50±32/59رضایت از بدن2-2
14/183620/001-0/54±32/60نگـرش در مورد وزن3-2

14/513620/001-0/48±32/63سازگاری اجتماعی3

کـه اختـالف  بـا توجـه بـه نتایـج جـدول 1، مشـخص می شـود 
معنـا داری بیـن میانگین هـای مشـاهده شـده و فرضـی وضعیـت 
متغیرهـای پژوهـش وجـود دارد. بـه عبارتـی، وضعیـت اوقـات 
فـــراغت ورزشـی، تصویـر بدنـی و سـازگاری اجتماعـی در نمونـه 

آزمـون  پژوهــش از وضعیـت فرضـی، بهتـر اسـت. در ادامـه بـه 
بــــــدنی و  تحــلـــیل واریانـس در خـــــصوص پیش بینـی تصـــــویر 
ســـازگاری اجتماعـی براســـاس اوقـــات فـــراغــت ورزشـی اشـاره 

می شـود. 

 جدول 2( آزمون تحلیل واریانس درخصوص پیش بینی سازگاری اجتماعی و تصویر بدنی براساس اوقات فراغت ورزشی

FSigمیانگین مجذوراتDfمجموع مجذوراتمدلمتغیر پیش بینفرضیه صفر
6/6616/66رگرسیون

76/023610/21131/640/001باقیماندهاوقات فراغت ورزشی1
82/68362کل

23/43123/43رگرسیون
48/303610/134175/120/001باقیماندهاوقات فراغت ورزشی2

71/74362کل

کـه رابطـه خطـی بیـن اوقـات  نتایـج جـدول2، نشـان می دهـد 
فراغـت ورزشـی بـا سـازگاری اجتماعـی و تصویـر بدنـی )مقادیـر f و 
sig( تأییـد می شـود. بـه عبارتـی، ضریـب تعییـن معنـادار اسـت. در 

آزمـون مـدل نقـش تعدیل گـری نـوع معلولیـت در رابطـه  ادامـه بـه 
ـی اوقـات فراغـت ورزشـی بـا سـازگاری اجتماعـی و تصویـر بدنی 

ّ
عل

اشـاره می شـود. 

شکل 1( رابطه ی عّلی متغیرها درحالت استاندارد
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از  شـده  اسـتخراج  واریانـس  ک  مـال  )1981( الرکـر  و  فورنـل 
ک  سـازه ها )AVE( را 50 درصـد و مگنـر و همـکاران )1996( مـال
کـه  گفـت  را بـاالی 40 درصـد در نظـر می گیرنـد. بنابرایـن می تـوان 
واریانـس اسـتخراج شـده از سـازه ها قابـل قبـول اسـت. همچنیـن 
آلفـای  ضریـب  و  گلداشـتاین(  دیلون- )ضریـب  ترکیبـی  پایایـی 
ک 70 درصـد قابـل قبـول می باشـند. در  کرونبـاخ بـا توجـه بـه مـال

اسـت. قبـول  قابـل  مـدل  پایایـی  و  روایـی همگرایـی  نتیجـه 

جدول4( واریانس استخراج شده از سازه ها و همبستگی بین آنها

اوقات فراغت متغیرها
ورزشی

سازگاری 
اجتماعی

تصویر 
بدنی

0/693اوقات فراغت ورزشی
0/2901سازگاری اجتماعی

0/6340/5990/875تصویر بدنی

اعـداد در قطـر جـدول 4، جـذر واریانـس هـر سـازه )قیـد شـده 
گـر جـذر واریانـس مسـتخرج از هـر سـازه  در جـدول 8( می باشـد. ا

روایـی  باشـد،  بیشـتر  دیگـر  سـازه  بـا  سـازه  هـر  رابطـه ی  مقـدار  از 
گـرای مـدل مـورد تأییـد اسـت.  وا

افتراقـی  یـا  گـرا  وا روایـی  در  کـه  دیگـری  شـاخص های  از  یکـی 
مـدل قابـل بررسـی اسـت، نسـبت HTMT 1 می باشـد )جـدول 8(. 
و   0/90 زیـر  منابـع  )بعضـی   1 زیـر  مختلـف  منابـع  در  نسـبت  ایـن 

گفتـه شـده اسـت(. حتـی 0/85 هـم 

جــدول 5( شــاخص نســبت خصیصــه ی تک ارزشــی بــه خصیصــه ی 
چندارزشــی

اوقات فراغت متغیرها
ورزشی

سازگاری 
اجتماعی

تصویر 
بدنی

اوقات فراغت ورزشی
0/351سازگاری اجتماعی

0/7770/668تصویر بدنی

گـــــری مــــدل مـــــورد تأیـیـــــد  بــر اســــاس جــــــدول 5، روایـی وا
اســـت.

شکل 2( رابطه ی عّلی متغیرها در حالت معناداری

جدول3( واریانس استخراج شده از سازه ها و پایایی آنها

واریانس اسـتخراج شدهمتغیرها
کپایایی ترکیبیاز سازه ها آلفاینتیجهمال ضریب 

ککرونباخ نتیجهمال

0/480/790/70اوقات فراغت ورزشی
قابل قبول10/70قابل قبول10/820/70سازگاری اجتماعی

0/770/910/85تصویر بدنی

1. Hetrotrait-Monotrait Ratio
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مدل فرضیه های 

جدول 6( اثر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته

متغیر وابستهفرضیه هـای صفر مدل
سازگاری اجتماعی

متغیر وابسته
تصویر بدنی

ß0/290اوقات فراغت ورزشیاوقات فراغت ورزشـی بر سـازگاری اجتماعی اثر ندارد
T-Value6/283

ß0/639اوقات فراغت ورزشیاوقات فراغت ورزشـی بر تصویر بدنی اثر ندارد
T-Value24/841

ک معناداری 1/96±، مثبت و معنادار اسـت.  بر اسـاس داده های جدول 6، اثر متغیر مسـتقل بر متغیر وابسـته بر اسـاس مال

 نقـش تعدیل گـری نـوع معلولیـت در مـدل عملیاتـی رابطه عّلی اوقات فراغت ورزشـی با سـازگاری اجتماعی و تصویر بدنی 

جدول7( ضرایب تأثیر و معناداری آنها بر اساس نوع معلولیت

نوع معلولیت

شاخص

ب
ضری

رد
دا

تان
اس

ف 
حرا

ان
T-

Va
lue

جه
نتی

ب
ضری

رد
دا

تان
اس

ف 
حرا

ان
T-

Va
lue

جه
نتی

ب
ضری

رد
دا

تان
اس

ف 
حرا

ان
T-

Va
lue

جه
نتی

ب
ضری

رد
دا

تان
اس

ف 
حرا

ان
T-

Va
lue

جه
نتی

ب
ضری

رد
دا

تان
اس

ف 
حرا

ان
T-

Va
lue

جه
نتی

ب
ضری

رد
دا

تان
اس

ف 
حرا

ان
T-

Va
lue

جه
نتی

اثر اوقات فراغت ورزشـی
/0بر سـازگاری اجتماعی

15
2

0/
34

6
0/

44
0

دار
عنا

ر م
غی

0/
00

9
0/

04
5

0/
04

5
دار

عنا
ر م

غی
0/

112
0/

06
9

1/
61

7
دار

عنا
ر م

غی
-0

/0
05

0/
12

6
0/

03
8

دار
عنا

ر م
غی

0/
60

6
0/

104
5/

81
5

دار 
عنا

م
0/

69
5

0/
07

1
9/

80
2

دار
عنا

م

اثر اوقات فراغت ورزشـی
/0بـر تصویر بدنی

68
6

0/
08

4
4/

07
2

دار
عنا

م
0/

72
3

0/
05

7
8/

62
8

دار
عنا

م
0/

29
8

0/
05

2
5/

26
1

دار
عنا

م
0/

63
2

0/
07

6
12

/1
76

دار
عنا

م
0/

75
2

0/
05

9
9/

63
4

دار
عنا

م
0/

74
8

0/
16

9
12

/5
72

دار
عنا

م

متغیر مستقل

ُاتیسمچند معلولیتیکم توانی ذهنیجسـمی و حرکتیآسیب بیناییآسیب شنوایی

که: گفت  بر اسـاس جدول 7، می توان 
گـروه بـه ترتیـب )بـا آسـیب شـنوایی،  ■ در آزمودنی هـای هـر 6 
کم تـوان   معلـول جسـمی-حرکتی، چندمعلولیتـی،  بینایـی،  آسـیب 
تیسـم(، )4/072، 8/628، 5/261، 12/176، 9/634، 

ُ
ذهنـی، ا

بـر تصویـر بدنـی مــــعنادار  اثـر اوقـات فراغـت ورزشـی   ،)12/572
اســــت.

تیسم، )5/815، 9/802(، 
ُ
■ در آزمودنی های چندمعلولیتی و ا

اثر اوقات فراغت ورزشـی بر سـازگاری اجتماعی معنادار اسـت. 

گیری  بحث و نتیجه 

بـر  ورزشـی  فراغـت  اوقـات  تأثیـر  هـدف  بـا   ، حاضـر پژوهـش 
کشـور  سـازگاری اجتماعـی و تصویـر بدنـی دانش آمـوزان اسـتثنائی 
پژوهـش،  نتایـج  بـه  توجـه  بـا  شـد.  انجـام  عملیاتـی  مـدل  ارائـه  و 
حـدود 54 درصـد از نمونـه پژوهـش را دختـران و حـدود 46 درصـد 
کـه بیشــــترین مــشــارکت توســــط  هـــــم پـســــران تشـــکــیل دادنـد، 

توسـط  مشـارکت  کمتریـن  و  شـنوایی  آسـیب  بـا  دانش آمـوزان 
دانش آمـوزان  ایـن  مــیانگـــین  طـور  بـه  بـود.  تیسـم 

ُ
ا دانش آمـوزان 

بـه  مـدت  ایـن  در  کـه  دارنـد  روز  شـبانه  در  فراغتـی  ساعـــت   6
اقـوام،  کارهـای هنـری، دیـدار  انجـام  تلویزیـون،  ترتیـب تمــاشــای 
گـذران  قـدم زدن و مطالعـه درسـی، جـز 5 اولویـت  اول آنـان بـرای 
90 درصـد  و در حـدود  بـود  روز  فراغـت در طـول شـبانه  اوقـات 
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دانش آمـوزان اوقـات فراغـت خـود را در منـزل بـا اولویت تماشـای 
از دانش آمـوزان )56/2  از نیمـی  گذراندنـد. بیـش  تلویزیـون مـی 
کل دانش آمـوزان( تمـام سـاعات شـبانه روز بـه صـورت  درصـد از 
آنـان بـرای دسترسـی بـه  غیرفعـال بودنـد و در حـدود 40 درصـد 
نتایـج  بودنـد.  روبـه رو  زیـادی  خیلـی  مشـکالت  بـا  ورزشـی  کـن  اما
اوقـات  بیـن  رابطـه خطـی  کـه  آزمـون تحلیـل واریانـس نشـان داد 
تأییـد  بدنـی  تصویـر  و  اجتماعـی  سـازگاری  بـا  ورزشـی  فراغـت 
آزمـون  کـه  گـرا مشـخص شـد  می شـود. بـا تأییـد روایـی همگـرا و وا
مـدل از روایـی سـازه برخـوردار اسـت و اثـر اوقـات فراغـت ورزشـی 
گـروه معلولیـت و اثـر اوقـات فراغـت ورزشـی  بـر تصویـر بدنـی هـر 6 
تیسـم مثبـت 

ُ
بـر سـازگاری اجتماعـی دانش آمـوزان چنـد معلولیتـی و ا

کمـی از ایـن  کـه تعـداد  آمـار نشـان می دهـد  و معنـادار بـود. ایـن 
گاه  آ ورزشـی  فراغـت  اوقـات  گـذران  اهمیـت  از  دانش آمـوزان 
تماشـای  بـه  غیرفعـال  صـورت  بـه  را  زیـادی  سـاعات  و  بودنـد 
ایـن عـدم تحـرک ضررهـای جسـمی و  کـه  تلویزیـون می نشسـتند 
آنـان ایجـاد می کـرد. نشسـتن طوالنـی مـدت  روحـی زیـادی بـرای 
بیماری هـای  معـرض  در  بیشـتر  را  افـراد  تلویزیـون  تماشـای  بـرای 
کاهـش چربی سـوزی توسـط  قلبـی و عروقـی قـرار می دهـد و سـبب 
ُکنـد شـدن جریـان خـون و آتروفـی عضالنـی )تحلیـل  ماهیچه هـا و 
پژوهش هـای  نتایـج  بـا  یافته هـا  ایـن  می شـود.  عضـالت(  رفتـن 
شـریلین و همـکاران1 )2019(، مبنـی بـر مفیـد، ایمـن و مؤثـر بـودن 
کـه  کـه  کـودکان و نوجوانـان معلولـی  فعالیـت بدنـی و ورزش بـرای 
کارتـر و سیسـکو2 )2012(،  نیـاز بـه سـازگاری دارنـد )5(، و چونـگ، 
بـه  کـه  مـــعلول  دانش  آمـوزان  فعالیـت  بـودن  مــــعدود  بـر  مــــبنی 
مـــدارس مـــحدود می شـود )8(، و وزارت بهداشـت و خدمـات 
کــــید بـر انجــــام  انســـانـــی ایـاالت مــــتحده3 )2018(، مـــــبنی بـر تأ
کـودکان و نوجوانـان 6 تـا 17 سـال )4(،  فعالیت هـای بدنـی بـرای 
اوقـات  گـذران  تأثیـر  بـر  مبنـی   ،)2009( بالینـد4  و  کالنـگ  مـک  و 
کنتـرل آنـان بـر اعمـال  کـه موجـب افزایـش حـس  فراغـت ورزشـی، 
بـا  بـه سـایر جنبه هـای زندگـی )سـازگاری  آن  خـود و حتـی تعمیـم 
محیـط اطـراف( می شـود )12(، و اوکتـای کیزار و همکاران )2015(، 
کـه قـدرت  بدنـی، اسـتقامت، سـازگاری اجتماعی  کـه نشـان دادنـد 
بـه  و ورزش  افزایـش می یابـد  بـا ورزش  روان شـناختی  بهزیسـتی  و 
کـودکان و  رونـد حـل مشـکالت سـازگاری اجتماعـی و تنهایـی در 
کمـک می کنـد )15( همسـو بـود. بـه نظـر می رسـد از  افـراد معلـول 
دالیـل همسـو بـودن نتایـج پژوهـش حاضـر بـا نتایـج پژوهش هـای 

گاهی دانش آمـوزان از فواید ورزش و اوقات فراغت  فـوق، عـدم آ
کمبـود مکان هـای  کمبـود امکانـات ورزشـی و تفریحـی،  ورزشـی و 
کـم و  نبـود و  مناسب سـازی شـده ی در دسـترس و اطالع  رسـانی 
عـدم حمایـت و راهنمایـی  مناسـب توسـط سـازمان های ذیربـط، 
گاهانـه  آ بیـش  و  کـم  فراینـدی  روان شناسـی، سـازگاری  باشـد. در 
کـه بـر پایـه ی آن فـرد بـا محیـط اجتماعـی، طبیعـی  فـرض می شـود 
کـه  اسـت  آن  مسـتلزم  انطبـاق  ایـن  می یابـد.  انطبـاق  فرهنگـی  یـا 
فـرد خـود را تغییـر داده یـا اینکـه فّعاالنـه تغییراتـی در محیـط ایجـاد 
ایجـاد شـود.  و محیـط  فـرد  بیـن  نتیجـه هماهنگـی الزم  و در  کنـد 
باعـث  متوسـطه  دوران  در  اجتماعـی  سـازگاری  حصـول  عـدم 
و  گوشـه گیری  انـزوا،  افسـردگی،  جملـه  از  عدیـده ای  مشـکالت 
آنهـا  خانـواده  و  دانش آمـوزان  ایـن  بـرای  جمـع  از  کـردن  دوری 
دانش آمـوزان  توانمندسـازی  و  آمـوزش  مسـتلزم  کـه  بـود  خواهـد 
گـذران اوقـات فراغـت ورزشـی بـه صـورت فّعـال  و والدیـن بـرای 
دانش آمـوزان  بـرای  انـدام  تناسـب  داشـتن  همچنیـن  می باشـد. 
کـه فعالیـت ورزشـی  در سـن نوجوانـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت 
بدنـی  تصویـر  از  بهتـری  احسـاس  و  درک  آنهـا  می شـود  باعـث 
خـود داشـته باشـند )17(. بـا توجـه بـه نتایـج پژوهـش انجـام شـده 
 6 هـر  بدنـی  بـر تصویـر  ورزشـی  فعالیـت   تأثیرگـذاری  درخصـوص 
کـودکان اسـتثنائی و همچنیـن تأثیرگـذاری فعالیـت ورزشـی بـر  گـروه 
تیسـم و نیـاز حیاتـی 

ُ
کـودکان چندمعلولیتـی و ا سـازگاری اجتماعـی 

، ضـرورت  ایـن دانش آمـوزان بـه تحـرک و فعالیـت جسـمانی بیشـتر
کیـد اسـت. از جمله اهـداف بلندمدت  برنامه ریـزی دقیـق مـورد تأ
کـه نیـاز بـه آمـوزش ویژه  فعالیت هـای ورزشـی بـرای دانش آموزانـی 
مثبـت(،  بدنـی  )تصویـر  خـود  از  مثبـت  احسـاس  ایجـاد  دارنـد، 
و  جسـمانی  آمادگـی  حرکتـی،  مهارت هـای  اجتماعـی،  سـازگاری 
بیـان  و  بـازی  فراغـت، مهارت هـای  اوقـات  حرکتـی، مهارت هـای 
خالقیـت و از بیـن بـردن اضطـراب اسـت. در راسـتای تبییـن ایـن 
گـذران اوقـات فراغـت ورزشـی در صورتـی که  یافته هـا، بایـد گفـت 
گیرد، آثار مفیدی در فرد برجای  بـه صـورت منظـم و مسـتمر انجام 
کمـک   : آثـار اجتماعـی ورزش در فـرد عبـارت اسـت از می گـذارد. 
بـه فـرد در جریـان اجتماعی شـدن و سـازگاری بـا محیـط، کمـک بـه 
فـرد در بهبـود تصویـر بدنـی، پرکـردن اوقـات فراغـت به خصـوص 
در دوران نوجوانـی، تصحیـح و تکمیـل اخـالق مناسـب و داشـتن 
روحیـه سـازگاری مناسـب. همچنیـن با توجه بـه تغییراتی که هنگام 
قبیـل:  از  بیماری هایـی  می گیـرد،  صـورت  بـدن  در  کـردن  ورزش 

1. Sherilyn & Eta.
2. Chung, Y., Carter, E., & Sisco, L.

3. US Department of Health and Human Services.
4. McClung, L. R., & Blinde, E. M.
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کـه در طـول عمـر بـه سـراغ  افسـردگی، اضطـراب، اسـترس، آلزایمـر 
انباشـته   

ً
عمومـا ورزش  می رونـد.  بیـن  از  به تدریـج  می آینـد  آدمـی 

و  مشـکالت  و  موانـع  بـا  برخـورد  جهـت  مناسـب  فرصت   هـای  از 
آنهـا اسـت و ایـن وضعیـت  بـرای رفـع  اتخـاذ شـیوه های مناسـب 
واقـع،  در   .)22( دارد  اهمیـت  بسـیار  اجتماعـی  سـازگاری  نظـر  از 
از  بـر موانـع شـود،  کـه منجـر بـه غلبـه  انتخـاب شـیوه های ورزشـی 
نظـر سـازگاری اجتماعـی مهـم اسـت، زیـرا نـه تنهـا باعـث رضایـت 
فـرد از خـود )تصویـر بدنـی( شـده بلکـه باعـث می شـود در برخورد 
، چاره اندیـش و  بـا موانـع و مشـکالت روحیـه ای مقـاوم، جسـتجوگر
تحمل پذیـر داشـته باشـد. بنابرایـن، غلبـه بـر موانـع و مشـکالت در 
اوقـات فراغـت ورزشـی ایـن افـراد ممکن اسـت احسـاس شـخص 
را  او  درونـی  انگیـزه  افزایـش داده،  کنتـرل خـود  و  از شایسـتگی  را 
کنـد و شـخصیت او را بـه شـکلی  بـرای بـروز رفتـار شایسـته بیشـتر 
بسـیار مثبـت تحـت  تأثیـر قـرار دهـد که ایـن امور در صـورت انجام 
بـا  می باشـد.  چشـمگیرتر  و  نمایان تـر  ورزشـی  فراغـت  اوقـات  در 
توجـه بـه اهمیـت نقـش تربیت بدنی و ورزش در آموزش و پرورش 
نشـان  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  و  کـودکان  توان بخشـی  و 
دارا  ضمـن  ورزشـی  و  بدنـی  تربیـت  فعالیت هـای  کـه  شـده  داده 
بـودن ماهیتـی مسـتقل، بـا حیطه هـای مربـوط به آمـوزش و پرورش 
توسـعه »مهارت هـای  و ضمـن  اسـت  توان بخشـی درهم تنیـده  و 
کـودکان و دانش آمـوزان اسـتثنائی، شـرایط بهتـری را بـرای  زندگـی« 
سـازگاری اجتماعـی و تصویـر بدنـی آنـان فراهـم مـی آورد )23(. بـه 
افـراد،  ایـن  درخصـوص  درمان گـران  سـازی  گاه  آ جهـت،  همیـن 
پـرورش  و  آمـوزش  سـازمان  کارشناسـان  عملـی  راهکارهـای  ارائـه 
اسـتثنائی  مـدارس  مسـئوالن  بـه  بهزیسـتی  سـازمان  و  اسـتثنائی 
بسـزایی  تأثیـر  مربیـان،  و  معلمـان  والدیـن،  بـه  رسـانی  اطـالع  و 
ایـن دانش آمـوزان  بدنـی  و تصویـر  اجتماعـی  بهبـود سـازگاری  در 
معلمـان  از  برخـی  کـه  دارد  وجـود  امـکان  ایـن  و  داشـت  خواهـد 
گاهـی از طـرز اجـرای  آ آمـوزش صحیـح و یـا عـدم  ـت عـدم 

ّ
بـه عل

صحیـح فعالیت هـای ورزشـی در زمـان اوقـات فراغـت و فقـدان 
پاسـخگویی به نیازهای این دانش آموزان )با توجه به حساسـیت 
در  آسـیب  از  جلوگیـری  بـرای  ورزشـی  حـرکات  صحیـح  اجـرای 
تردیـد  زمـان فعالیـت  ورزشـی( دچـار سـردرگمی شـده و بی هیـچ 
بـه  نسـبت  مسـئوالن  بی تفاوتـی  و  رونـد  ایـن  ادامـه  صـورت  در 
آینـده ای  اهمیـت نقـش ورزش در بیـن دانش آمـوزان معلـول، در 
بـرای ایـن افـراد خواهیـم بـود  نزدیـک شـاهد مشـکالت بسـیاری 
کـه درمـان آن بـه راحتـی امکان پذیـر نخواهـد بـود مگـر آنکـه از هم 
که  کنون پیشـگیری و راهکار سـازنده اندیشـیده شـود. از آنجایی  ا

پژوهش هـای اندکـی در خصـوص تأثیـر اوقـات فراغـت ورزشـی بـر 
بهبـود تصویـر بدنـی و سـازگاری اجتماعی ایـن دانش آموزان انجام 
تربیـت  تخصصـی  معلمـان  حضـور  و  اسـتخدام  لـذا  اسـت،  شـده 
معلمـان  تمامـی  توانمندسـازی  و  آمـوزش  یـا  و  مـدارس  در  بدنـی 
ایـن مـدارس بـه انجـام صحیـح حـرکات ورزشـی مناسـب بـا توجـه 
بـه شـرایط جسـمانی ایـن دانش آموزان، سـاخت فضاهای ورزشـی 
و  آمـوزش  و  مـدارس  نوسـازی  سـازمان  همـکاری  بـا  اسـتاندارد 

کیـد اسـت. آنـان، مـورد تأ پـرورش بـرای 
برداشـت های   ، حاضـر پژوهـش  محدودیت هـای  جملـه  از 
تفاوت هـای  علـت  بـه  پرسشـنامه  سـؤاالت  از  نمونه هـا  متفـاوت 
انگیـزه  و  عالقه منـدی  دقـت،  میـزان  و...  خانوادگـی  فرهنگـی، 
شـرایط  و  پرسشـنامه  سـؤاالت  بـه  پاسـخ  در  پژوهـش  نمونه هـای 
بـود.  پرسشـنامه  ُپرکـردن  هنـگام  دانش آمـوزان  روانـی  و  روحـی 

جنسـیت  بـه  آتـی،  پژوهش هـای  در  تـا  می شـود  پیشـنهاد 
کـودکان اسـتثنائی، مقایسـه مقاطـع مختلـف تحصیلـی و همچنیـن 
شـود.  توجـه  عـادی  دانش آمـوزان  بـا  دانش آمـوزان  ایـن  مقایسـه 
و  دانش آمـوزی  ورزش  متولیـان  کـه  می شـود  پیشـنهاد  آخـر  در 
مدیـران،  گاه سـازی  آ و  آمـوزش  جهـت  در  مربوطـه،  کارشناسـان 
بدنـی  تربیـت  ضـرورت  و  اهمیـت  درخصـوص  مربیـان  معلمـان، 
مـدارس  کلیـه  در  بدنـی  تربیـت  تخصصـی  معلمـان  از  اسـتفاده  و 
کـن  کشـور و احـداث سـالن های ورزش و یـا احـداث اما اسـتثنائی 
ورزشـی مناسـب و در دسـترس برای این دانش آموزان در آموزش 

کننـد. تـالش  پـرورش  و 

تشکر و قدردانی 

کننـدگان در پژوهـش حاضـر بـه علـت همکاری  از تمـام شـرکت 
صادقانه شـان تشـکر و قدردانـی می شـود.

منافع تضاد 

گونه تضاد منافعی نداشـتند نویسـندگان این پژوهش هیچ 
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