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Abstract
The purpose of this research is to identify and ranking
the affective factors in the execution of physical education
instructing of mentally retarded students from the
perspective of Khuzestan physical education teachers with
presenting solutions. The present study is of descriptiveAnalytical kind and is a field research. The statistical
population of this research includes all the physical
education teachers of Khuzestan special schools, i.e.
schools of mentally retarded students, which is 46 people
that according to the small size of the statistical
population, the total population was considered as the
statistical sample (N=n=46). Data collection tools included
researcher-made questionnaire about having 35 questions
in five areas. The face validity of questionnaire was tested
by 14 professors and experienced experts of physical
education. For reliability, the questionnaire was distributed
among 25 teachers in special schools and alpha 0/91
respectively. Descriptive statistical methods were used to
describe the research variables and inferential statistical
methods were used to test the hypotheses and a significant
level ( =0.05) was determined. The findings of the
research showed that from the perspective of the teachers,
the general prioritizing of affecting factors include the
characteristics of physical education teachers, physical
education facilities and equipment, the method used in
physical education instruction, the method of evaluating it
and its content. Based on the results of the research, it is
recommended to directors of education and principals that
a special attention should be given to the characteristics of
the teachers and the related facilities and equipment in
order to effectively help mentally retarded students to
develop physically and mentally through affective
execution of physical education.
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چکيده
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر
اجرای درس تربیت بدنی دانشآموزان کم توان ذهنی استان خوزستان
 تحلیلی و به روش میدانی انجام شده-  پژوهش حاضر توصیفی.بود
 جامعه آماری تحقیق کلیه دبیران ورزش مدارس استثنایی استان.است
 کل جامعه به، با توجه به کوچک بودن جامعه آماری.خوزستان بودند
 ابزار تحقیق پرسشنامه.) N=n= 10( عنوان نمونه در نظر گرفته شد
 روایی صوری پرسشنامه. سوال بود93  حیطه و3 محقق ساخته شامل
 برای. نفر از اساتید و دبیران باسابقه تربیت بدنی بررسی شد41 توسط
 نفر از دبیران مدارس استثنایی توزیع53  پرسشنامه بین،انجام پایایی
 روشهای آمار. محاسبه شد6/34 شد و آلفای کرونباخ برابر با
توصیفی جهت توصیف متغیرهای تحقیق و از روشهای آمار
یومن ویتنی) جهت آزمون فرضیهها استفاده،استنباطی (آزمون فریدمن
 یافتههای تحقیق نشان.= ) تعیین شد6/63( شد و سطح معنیداری
داد از دیدگاه دبیران اولویت بندی کلی عوامل به ترتیب شامل
، امکانات و تجهیزات درس تربیت بدنی،ویژگیهای معلم تربیت بدنی
 روش ارزشیابی درس تربیت بدنی و،روش تدریس درس تربیت بدنی
 براساس نتایج تحقیق پیشنهاد.محتوای درس تربیت بدنی می باشد
میشود مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مدارس استثنایی به
ویژگیهای معلم تربیت بدنی و امکانات و تجهیزات درس تربیت بدنی
توجه ویژه نمایند تا از طریق اجرای موثر این درس بتوان به رشد و
 روانی دانشآموزان کم توان ذهنی کمک،توسعه ابعاد جسمانی
.مضاعف نمود
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مقدمه
حرکت و فعالیت جسمانی الزمه سالمت عمومی بدن است .با
ماشینی شدن زندگی و تغییر در روش زندگی ،انسانها نیاز خود
را به حرکت ،بیشتر در قالب فعالتهای جسمانی و حرکتی تامین
می کند (فراهانی و عبدوی بافتانی .)96 :3131 ،امروزه دانش
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،درنظام آموزش و پرورش جهان،
جايگاهی بس ارزشمند و پر اهمیت يافته است .به طوری که در
برنامه و دورههای تحصیلی مدارس با فراهم آوردن فرصتهای
الزم برای دانشآموزان ،آنها را در زمینههای مختلف رشد
جسمی ،عاطفی ،ذهنی و مهارتی ياری میدهد (کاکاوند:3163 ،
 .)7همچنین از اين جهت که برنامهای است که فرصتهايی را
برای يادگیری مهارتهای حرکتی فراهم میسازد در برنامه
درسی مدارس ،منحصر به فرد است (فوکس و همکاران:4005 ،
 .)117کالس درس تربیتبدنی حکم آزمايشگاهی را دارد که
طی آن ،دانشآموز با وظیفه مهم فراگیری حرکت و يادگیری از
طريق حرکت درگیر میشود .هدف اصلی اين درس سرگرمی و
شادی نیست .ممکن است هدف دانشآموز سرگرمی و شادی
باشد ولی معلم نبايد چنین هدفی داشته باشد (آزمون و همکاران،
 .)3 :3135درس تربیتبدنی و ورزش ،بخشی سازنده در
برنامههای آموزشی مدارس و وسیله و روشی برای تأمین
سالمتی ،نشاط و تعادل هیجانی و تربیت اجتماعی است .از اين
رو دستیابی به چنین اهداف ارزشمندی ،فقط از راه تدوين برنامه
های نظامدار و هدفمند امکان پذير است .در تنظیم چنین برنامه
ای نیز نمیتوان نیاز های فراگیران را ناديده گرفت ،بنابراين در
دروسی که اثرات عاطفی و اجتماعی خاصی دارند (مانند درس
تربیتبدنی) بايد نظرات و ديدگاه های مختلف را جويا شد
(رمضانینژاد و همکاران .)19 :3137 ،از نظر آموزشی کودك
استثنايی کودکی است که برای تأمین حداکثر نیازهای تربیتی
و آموزشی او بايد تغییراتی در شیوههای تربیتی و آموزشی
خانواده و در برنامه های مدارس عادی داده شود (افروز:3175 ،
.)37
هدف از آموزش و پرورش کودکان و دانشآموزان استثنايی
فراهم آوردن فرصتهای مناسب و امکانات آموزشی ويژه به
منظور استفاده از حداکثر توانائیهای ذهنی و جسمی کودکان با
توجه به ويژگیهای عقالنی و جسمانی آنان میباشد
(جامی .)5 :3131،آموزش و پرورش کودکان استثنايی با استفاده
از روشهای مناسب هم برای فرد وهم برای جامعه ارزشمند
بوده است .کودکان استثنايی در سايه يک برنامه آموزشی که
1. Kirk, Johnson

مطابق نیازها و استعدادهای آنها تعديل شده باشد ،می توانند:
زندگی کامل تر و رضايت بخشتری را بگذرانند ،شناخت بهتری
از مسائل خود به دست آورده و سازگاری بیشتری نسبت به آنها
از خود نشان دهند ،از نظر اجتماعی پیشرفت کنند ،از نظر
اقتصادی استقالل بیشتری کسب کنند (کرك ،جانسون،3
.)3634:345
خواجوی وهمکاران ( )3139در تحقیق خود دريافتند برنامه
درسی تربیتبدنی دانشآموزان کم توان ذهنی و اهداف و
محتوای درس تربیت بدنی ،به کارگیری نیروی انسانی
متخصص تربیت بدنی استثنايی و نظارت بر حسن اجرای اين
درس بسیار نامناسب بوده است .کشاورز و همکاران ()3164
نگرش معلمان ساير دروس و دانشآموزان به معلمان تربیت
بدنی را نامطلوب دانستند .پان و همکاران ( )4034در تحقیق
خود دريافتند نوجوانان با معلولیت ذهنی در کالسهای خاص،
در زنگ تفريح نسبت به گروه های ديگر (نوجوانان با معلولیت
ذهنی در کالسهای عادی و نوجوانان بدون معلولیت) کمتر
فعالیت میکردند ،همچنین مهرداد ( )3160اشاره می کند بازی
درمانی (فردی وگروهی) بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
عقب مانده اثر دارد و تاثیر بازیهای گروهی بیشتر از بازیهای
فردی است .شاه میوه اصفهانی و همکاران ( )3161تاکید دارد
بازی های تیمی فعالیت هايی هستند که برنامهريزی و انجام
آنها در کالسهای تربیت بدنی دانشآموزان کم توان ذهنی
کار دشواری برای مدرسین محسوب می شود .نتايج تحقیق
ماهر ( )4034نشان داد آموزش بازی های گروهی می تواند
رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی را بهبود دهد.
آورامیديس و همکاران ( )4003در تحقیق خود دريافتند معلمین
تربیتبدنی ،نگرش مثبتی نسبت به شرکت دانش آموزان با
نیازهای خاص در مدارس معمولی داشتند ،از طرفی
دانشآموزانی که دارای مشکالت رفتاری و عاطفی بودند به
نسبت دانشآموزانی که نیازهای خاص ديگری داشتند نگرانی
و استرس بیشتری را در معلمان ايجاد می کردند .اسمیت
( )4007در تحقیق خود دريافت معلمین برای اولويت بندیِ بازی
های تیمیِ سنتی در تربیت بدنی از شرکت بسیاری از دانش
آموزان با نیازهای خاص در اين نوع بازیها ممانعت میکند ،به
جای اين که اين امر را تسهیل کند قضاوتهای معلمین نسبت
به شرکت دانشآموزانِ دارای ناتوانی در کالسهايشان و
پذيرش تدريس به آنها متفاوت بود .اين معلمین قبول کردند
که به آموزش پیشرفت حرفه ای بیشتری نیازمندند .هاج و
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همکاران ( )3664دريافتند معلمین ورزشی که در گذشته برخورد
بیشتری با کودکان کم توان ذهنی داشتند ،نسبت به معلمینی
داشتند که تجربهی اندکی در اين خصوص داشتند يا اصال فاقد
هر گونه تجربه ای بودند ،عموما ديد مثبت تری داشتند.
بررسی ها نشان می دهد اگرچه تحقیقات نسبتا زيادی در مورد
درس تربیت بدنی انجام شده است ،لیکن تاکنون در مورد عوامل
موثر براجرای درس تربیت بدنی مدارس استثنايی کشور بررسی
های زيادی انجام نگرفته است ،لذا محقق قصد دارد اين عوامل
را در مدارس استثنايی استان خوزستان درسال تحصیلی -65
 3161بررسی کند و به اين سوال پاسخ دهد که عوامل موثر بر
اجرای درس تربیتبدنی دانشآموزان کم توان ذهنی از ديدگاه
دبیران تربیت بدنی استان کدامند؟ محقق امیدوار است نتايج
اين تحقیق به مسوالن تربیتبدنی آموزش و پرورش استثنايی،
مديران سازمانهای ورزشی معلولین و همچنین به دبیران
ورزش مدارس استثنايی کمک نمايد.

روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی و داده های مورد نیاز
توسط پرسشنامه محقق ساخته ،تعدادی به صورت میدانی و
تعدادی ديگر از طريق پست الکترونیکی جمع آوری گرديد.
جامعه آماری اين تحقیق شامل تمامی دبیران ورزش مدارس
استثنايی استان خوزستان ،مدارسی که دانشآموز کم توان ذهنی
دارند ،می باشد که از اين تعداد  45نفر زن و  44نفر مرد میباشد.
با توجه به کوچک بودن حجم جامعه آماری ،نمونه گیری به

روش تمام شمار انجام شد ( .)N=n= 59پرسشنامه محقق
ساخته در قالب  14سوال :شامل مشخصات فردی (سن،
جنسیت ،رشته تحصیلی ،میزان تحصیالت ،وضعیت اشتغال،
مقطع تدريس ،سابقه خدمت و نوع مدرسه) و عوامل موثر بر
اجرای درس تربیت بدنی دانشآموزان کم توان ذهنی میباشد
که با مقیاس پنج ارزشی لیکرت دسته بندی شد .پس از جمع
آوری پرسشنامه ها 5 ،پرسشنامه به دلیل مخدوش بودن کنار
گذاشته شد و تحلیل داده ها با  54پرسشنامه انجام شد .روايی
صوری پرسشنامه توسط  35تن از اساتید و کارشناسان باسابقه
تربیتبدنی مورد بررسی و تايید قرار گرفته شده است .برای
انجام پايايی ،پرسشنامه بین  44نفر از دبیران مدارس استثنايی
توزيع شد و آلفای کرونباخ برابر با  0/63محاسبه شد؛ و از آزمون
کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزيع دادهها
استفاده شد ،روشهای آمار توصیفی جهت توصیف متغیرهای
تحقیق و از روشهای آمار استنباطی (آزمون فريدمن ،يومن
ويتنی) جهت آزمون فرضیهها استفاده شد و سطح معنیداری
( )α =0/04تعیین شد .برای تجزيه و تحلیل داده ها و رسم
جداول و نمودارها از کامپیوتر و نرم افزار کامپیوتری spss
نسخه  43استفاده شد.

یافتههای تحقیق
نتايج تحقیق حاضر در دو بخش توصیفی برای ويژگیهای
فردی آزمودنیها و يافتههای استنباطی برای آزمون فرضیههای
تحقیق ارائه می شود.

جدول  .4توصیف برخی ويژگیهای فردی
گروه

فراوانی

درصد

سن -کمتر از  10سال
  13-14سال  19-50سال -بیشتر از  53سال

6
37
34
5

43/54
50/4
43/4
6/44

17
4

33/3
33/6

3
46
34

4/4
96
43/4

40
33
33

57/94
49/36
49/36

رشته تحصیلی
 تربیت بدنی غیرتربیتبدنیمیزان تحصیالت
 فوق ديپلم و پايینتر کارشناسی کارشناسی ارشد و باالترمقطع تدريس
 ابتدايی دوره متوسطه اول -دوره متوسطه دوم

44

49
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بدنی و  %33/6غیر تربیت بدنی و نیز  %57/94در مقطع ابتدايی،
 %49/36در مقطع متوسطه اول و  %49/36در مقطع متوسطه
دوم تدريس داشتند.

خالصهای از مهمترين ويژگیهای فردی آزمودنیها در جدول
( )3ارائه شده است که نشان دادند در بین آنها  %4/4فوق
ديپلم و پايینتر %96 ،کارشناسی و  %43/4کارشناسی ارشد و
باالتر بودند .همچنین ،رشته تحصیلی آزمودنیها %33/3 ،تربیت

جدول  .2نتايج آزمون فريدمن برای شناسايی عوامل تاثیرگذار بر اجرای درس تربیت بدنی دانشآموزان کمتوان ذهنی

متغیر
عوامل موثر بر اجرای درس تربیت بدنی
عامل محتوای درس تربیت بدنی
عامل روش تدريس درس تربیت بدنی
عامل روش ارزشیابی درس تربیت بدنی
عامل امکانات و تجهیزات تربیت بدنی
عامل ويژگی های معلم تربیت بدنی
همانطور که در جدول شماره ( )4مشاهده میشود ،با توجه به
سطح معنیداری بدست آمده (در سطح معنیداری ،)0/04
میتوان چنین نتیجه گرفت که اولويتبندی عوامل درس تربیت

درجه آزادی سطح معنیداری
0/003
5
0/003
7
0/003
7
0/001
1
0/003
9
0/003
7
بدنی در مدارس استثنايی استان خوزستان از ديدگاه معلمین آنها
به لحاظ آماری بطور معنیداری متفاوت میباشد.

جدول  .9نتايج آزمون فريدمن در مورد اولويت بندی خرده مقیاسهای عوامل درس تربیت بدنی دانشآموزان کم توان ذهنی
عامل

خرده مقیاس

میانگین رتبهای

عوامل موثر بر اجرای درس تربیت بدنی
بطور کلی
عامل محتوای درس تربیت بدنی

ويژگیهای معلم تربیت بدنی

5/07

در نظر گرفتن ويژگیهای جسمانی دانشآموزاندر نظر گرفتن ويژگیهای روانی دانشآموزاناستفاده از شیوههای آموزش نوين برای تدريسدر نظر گرفتن نوع فعالیت دانشآموزان با توجه به شرايطدادن فرصت به دانشآموزان برای شناخت بیشتر تکلیفدر نظر گرفتن پیشرفت هر دانشآموز نسبت به خودش ،نه با کل کالس

4/07

عامل امکانات و تجهیزات تربیت بدنی

استفاده بهینه از وسايل و تجهیزات ورزشی

5/04

عامل ويژگی های معلم تربیت بدنی

برخوردار بودن معلم ورزش از آمادگیجسمانی مناسبحضور معلم ورزش در کالس با لباس و کفش ورزشی-مهمتر بودن ايمنی و حفظ سالمتی دانشآموز از پیروزی در مسابقات

4

عامل روش تدريس درس تربیت بدنی

عامل روش ارزشیابی درس تربیت بدنی

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،در متغیر عوامل
موثر بر اجرای درس تربیت بدنی ،مؤلفهی «ويژگیهای معلم
درس تربیت بدنی» ،درعامل محتوای درس تربیت بدنی« ،در
نظر گرفتن ويژگیهای جسمانی و روانی دانشآموزان» ،در
عامل روش تدريس« ،استفاده از شیوههای آموزش نوين برای

4
4

تدريس ،در نظر گرفتن نوع فعالیت دانشآموزان با توجه به
شرايط و امکانات ،دادن فرصت به دانشآموزان برای شناخت
بیشتر تکلیف» ،درعامل روش ارزشیابی« ،در نظر گرفتن
پیشرفت هر دانشآموز نسبت به خودش ،نه با کل کالس» ،در
عامل امکانات و تجهیزات« ،استفاده بهینه از وسايل و تجهیزات

شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر براجرای درس تربیت بدنی دانشآموزان کم توان ذهنی استان خوزستان

ورزشی» ،در عامل ويژگی های معلم« ،برخوردار بودن معلم
ورزش از آمادگی جسمانی و اندام مناسب ،حضور معلم ورزش
در کالس با لباس و کفش ورزشی ،مهمتر بودن ايمنی و حفظ
سالمتی دانشآموز از پیروزی در مسابقات» با توجه به میانگین

رتبهای ،رتبه نخست را به خود اختصاص دادند.

جدول  .1نتايج آزمون فريدمن عوامل موثر بر اجرای درس تربیت بدنی
سطح
درجه
فراوانی کای
نوع
معنی داری
آزادی
اسکوئر
مدرسه
0/003
5
40
دخترانه 43
0/003
5
47
43
پسرانه
(= 0/003

همانطوری که در جدول ( )5مشاهده میشود ،مقدار
) pدر سطح معنیدار ( α≤)0/04خرده مقیاسهای عوامل موثر
بر اجرای درس تربیت بدنی به لحاظ آماری معنیدار میباشد؛

بنابراين بین نظرات معلمین مدارس دخترانه و پسرانه در اولويت
بندی عوامل موثر بر اجرای درس تربیت بدنی دانشآموزان کم
توان ذهنی تفاوت وجود دارد.

جدول  .5اولويت بندی تاثیرگذاری عوامل موثر بر اجرای درس تربیتبدنی دانشآموزان کم توان ذهنی در مدارس دخترانه و پسرانه

نوع مدرسه رتبه
3
دخترانه

پسرانه

متغیرها
ويژگیهای معلم تربیت بدنی

میانگین رتبه ای
1

3
3
4
1
3

امکانات و تجهیزات درس تربیت بدنی
محتوای درس تربیت بدنی
روش ارزشیابی درس تربیتبدنی
روش تدريس درس تربیتبدنی
محتوای درس تربیت بدنی

1
1
4
3
5/04

4
4
1

ويژگیهای معلم تربیت بدنی
امکانات و تجهیزات درس تربیت بدنی
روش ارزشیابی درس تربیتبدنی

1
1
4

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود در مدارس دخترانه
اولويت اول «ويژگیهای معلم تربیت بدنی ،امکانات و تجهیزات
درس تربیت بدنی ومحتوای درس تربیت بدنی «با میانگین
رتبهای  1و روش تدريس درس تربیت بدنی با میانگین رتبهای
 3در اولويت آخر قرار دارد ،در حالیکه در مدارس پسرانه»،
محتوای درس تربیت بدنی «با میانگین رتبهای  5/04در اولويت
اول و روش تدريس درس تربیتبدنی با میانگین رتبهای  3در
اولويت آخر قرار دارد.

بحث و نتیجهگیری
يکی از نیازهای اصلی دانشآموزان استثنايی ،نیاز به جنبش،
تکاپو ،حرکت بدنی و شرکت در فعالیتهای ورزشی و تفريحی

است .اين مهم با برنامهريزی منطقی و اصولی و با ديد درازمدت
در سازمان آموزش و پرورش استثنايی و به ويژه در تربیتبدنی
سازمان مذکور میسر است (پورسلطانی.)3139:3 ،
با توجه به اهمیت زياد درس تربیت بدنی دانشآموزان استثنايی
و تاثیری که اين درس در رشد و نمو جسمانی ،مهارت حرکتی
و سالمت عمومی ،خصوصا پیشگیری از معلولیتهای ثانويه
ممکن است داشته باشد و همچنین به نظر می رسد که آنان
بیش از افراد عادی نیازمند اينگونه برنامه های ورزشی هستند،
بکارگیری نیروی انسانی متخصص ،استفاده ازامکانات و
تجهیزات ورزشی مناسب وکافی ،استفاده از روش تدريس و
روش ارزشیابی مناسب و نهايتا در نظر گرفتن محتوای درس
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میتواند در اجرای موثر درس تربیت بدنی در مدارس استثنايی
مفید واقع شود (حسینی و آشورفیروزکوهی.)94 :3139،
يافتههای تحقیق نشان داد که اولويتبندی کلی عوامل موثر بر
اجرای درس تربیت بدنی دانشآموزان کم توان ذهنی استان
خوزستان از ديدگاه معلمین آنها به لحاظ آماری بطور معنیداری
متفاوت میباشد که اين يافتهها با نتايج تحقیق تصدفی و
اعتضادی ( ،)3160حسینی و آشورفیروزکوهی (،)3139
خواجوی و همکاران ( ،)3139ماهر ( ،)4034هجا و همکاران
( ،)4006آورامیديس و همکاران ( ،)4003هاستینگز و همکاران
( ،)4007پارکر ( )3664و همچنین با تحقیق هاج و همکاران
( ،)3664همخوان میباشد .ولی با تحقیق شاه میوه اصفهانی و
همکاران ( ،)3161مشهدی و هوشنگی ( ،)3164حولهکیان و
همکاران ( ،)3163مهرداد ( ،)3160ايزدی و همکاران (،)3160
ناهمخوان میباشد که دلیل احتمالی اين ناهمخوانی میتواند
تفاوت در جامعه آماری ،تجربه آزمودنیها ،سطح تحصیالت،
خصوصیات فردی و همینطور عوامل فرهنگی محل زندگی
آزمودنیها و  ...باشند .در تبیین اين يافته میتوان اشاره نمود
که برنامههای تربیت بدنی و ورزش در مدارس بايد ضامن رشد
و تکامل طبیعی کودك و نوجوان ،افزايش قابلیتهای اجتماعی
و روانی و بسط شخصیت او باشد (هاوشکی .)35 :3164،پس
محتوای درس بايد متناسب با توقعات و انتظارات دانشآموزان
باشد و آنان پس از شرکت در فعالیتهای ورزشی احساس
رضايت و شادمانی کنند .همچنین کسانی که با دانشآموزان
کمتوان ذهنی سر و کار دارند ،بايد از هر يک از اين 4
خصوصیت سهم قابل مالحظهای داشته باشند ،زيرا پیشرفت
اينگونه دانشآموزان غالباً به کندی صورت میگیرد .در عین
حال زمانی که نتايج ساعتها کار نمايان میشود ،برای معلم و
شاگرد پاداش بسیار خوبی خواهد بود (آزمون وهمکاران.)3135 ،
بنابراين روشها ی تدريس و ارزشیابی که معلمان در مناطق
مختلف با توجه به شرايط (جغرافیايی ،اقتصادی )...،در برنامه
آموزشی خود به کار میبرند ،میتواند در زندگی دانشآموزان،
خصوصا دانشآموزان کمتوان ذهنی نقش داشته باشد.
يافتههای تحقیق بیانگر اين است که اولويتبندی خرده
مقیاسهای عامل محتوای درس تربیتبدنی در مدارس
استثنايی استان خوزستان از ديدگاه معلمین آنها به لحاظ آماری
بطور معنیداری متفاوت میباشد ،اين يافتهها با نتايج تحقیق
مشهدی وهوشنگی ( ،)3164رمضانینژاد و همکاران (،)3137
قائینی و بلوچی ( ،)3139همخوان میباشد .ولی با تحقیق شاه
میوه اصفهانی و همکاران ( ،)3161حولهکیان و همکاران

( ،)3163مهرداد ( ،)3160تصدفی و اعتضادی (،)3160
ناهمخوان میباشد؛ که دلیل اين ناهمخوانی می تواند تفاوت در
خصوصیات فردی دانشآموزان باشند .در تبیین اين يافته
میتوان گفت که يادگیری زمانی به خوبی حاصل میشود که
مواد آموزشی ارائه شده در هر مقطع سنی بخشی از نیازهای
دانشآموزان را برطرف کند و مطابق با عاليق و ذوق آنان باشد
(هاوشکی .)9 :3164،در نتیجه در ارائه برنامههای تربیت بدنی
بايد هدف عمدهای دنبال شود و ما سطح مطلوبی از آمادگیهای
جسمانی و آمادگیهای حرکتی را برای دانشآموزان هر مقطع
تحصیلی در نظر بگیريم و سرانجام ،با اتخاذ روشهای معقول
در پايان سال تحصیلی به آن اهداف برسیم.
يافتههای تحقیق نشان داد که اولويتبندی خرده مقیاسهای
عامل روش تدريس درس تربیتبدنی در مدارس استثنايی
استان خوزستان از ديدگاه معلمین آنها به لحاظ آماری بطور
معنیداری متفاوت میباشد که اين يافتهها با نتايج تحقیق
حولهکیان و همکاران ( ،)3163رضوی و همکاران (،)3160
مهرداد ( ،)3160قنبریهاشمآبادی و سعادت (،)3136
شعبانیبهار  4و همکاران ( ،)3139هجا و همکاران (،)4006
پارکر ( ،)3664هاج و همکاران ( ،)3664همخوان میباشد .ولی
با تحقیق مرلی و همکاران ( ،)4034شعبانیبهار  3و همکاران
( ،)3139ناهمخوان میباشد که دلیل احتمالی اين ناهمخوانی
می تواند تفاوت در تجربه و سن آزمودنی ها باشد .در تايید اين
يافته میتوان گفت تدريس يک مهارت عاطفی ،اجتماعی و
اخالقی است که ارتباط زيادی با ويژگیهای فردی و شخصی
معلم دارد .در تدريس ،معلم فعالیتی را برای دانش آموز انجام
می دهد (مهدی پور و همکاران .)3137،همچنین روش تدريس
به عوامل زيادی مانند نگرش و شخصیت معلم ،امکانات و
تسهیالت مدرسه ،تعداد شاگردان و غیره بستگی دارد که هر
معلم با توجه به اين موارد میتواند روش تدريس متفاوتی را در
موقعیتهای مختلف انتخاب کند.
يافتههای تحقیق نشان داد که اولويت بندی خرده مقیاسهای
عامل روش ارزشیابی درس تربیتبدنی در مدارس استثنايی
استان خوزستان از ديدگاه معلمین آنها به لحاظ آماری بطور
معنیداری متفاوت میباشد .اين يافتهها با نتايج تحقیق رضوی
و همکاران ( ،)3160شعبانیبهار  4و همکاران ( ،)3139همخوان
است .ولی با تحقیق راد ( ،)3161شعبانیبهار  3و همکاران
( ،)3139ناهمخوان میباشد که دلیل اين ناهمخوانی شايد
تفاوت در ابزار اندازهگیری و ...باشد .در تبیین اين يافته الزم به
يادآوری است که اگر دانشآموزان از تأثیر فعالیتهای خود

شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر براجرای درس تربیت بدنی دانشآموزان کم توان ذهنی استان خوزستان

اطالعی به دست نیاورند ،عالقه به کوشش و فعالیت را از دست
میدهند و انگیزة مناسبی برای ادامة آن نخواهند داشت،
همچنین يک معلم تربیت بدنی برای اينکه بداند زحماتش در
جهت تحقق اهداف تربیتبدنی در مدارس چه نتیجهای داشته
است ،بايد طی دورة کالس ،برای آگاهی از نتیجه ،کار خود را
کنترل و بررسی نمايد .زيرا ،در غیر اين صورت ،نتیجة تدريس
مورد نظر نامعلوم خواهد بود (هاوشکی.)6 :3164،
يافتههای تحقیق بیانگر اين است که اولويتبندی خرده
مقیاسهای عامل امکانات و تجهیزات درس تربیت بدنی در
مدارس استثنايی استان خوزستان از ديدگاه معلمین آنها به لحاظ
آماری بطور معنیداری متفاوت میباشد ،اين يافتهها با نتايج
تحقیق شیرينی و همکاران ( ،)3160شعبانیبهار  3و همکاران
( ،)3139شعبانیبهار  4و همکاران ( ،)3139حسینی و
آشورفیروزکوهی ( ،)3139همخوان می باشد .ولی با تحقیق
رضوی و همکاران ( ،)3160ناهمخوان است که از داليل
احتمالی اين ناهمخوانی می توان به تفاوت در شرايط اقلیمی
اشاره نمود .در توجیه اين يافته میتوان گفت اجرای کالس
درس تربیتبدنی در فضای روباز به جای سالن سرپوشیده
ورزشی ،عدم رعايت اصول ايمنی در ساخت فضاهای روباز
مدارس ،تعرض به حريم فضاهای ورزشی ،عدم رعايت اصول
بهداشتی و نظافت فضاهای ورزشی و تجهیزات مربوطه ،عدم
رعايت اصول استاندارد وسايل و تجهیزات ورزشی از چالشها و
مشکالت مدارس میباشد (نريموسی ،اکبری نساجی:3135،
)14؛ بنابراين بايد حیاط مدرسه دارای سطح صاف و بدون هر
گونه پستی و بلندی باشد ،همچنین تجهیزات و لوازم ورزشی
مانند میلههای والیبال ،بسکتبال و ديگر تجهیزات کمک
آموزشی درس تربیت بدنی بايد فاقد برآمدگی زايد و لبه های
تیز و برنده باشد .امکانات و وسايل ورزشی مورد نیاز ساعت
درس تربیت بدنی بايد با توجه به تعداد کالس و دانشآموزان
تهیه شود و همچنین در ابتدای سال تحصیلی بررسی گردند تا
در صورت مستعمل و فرسوده بودن جمع آوری و از دسترس
دانش آموزان خارج گردد.
يافتههای تحقیق نشان دادند که اولويتبندی خرده مقیاس های
عامل ويژگی های معلم درس تربیت بدنی در مدارس استثنايی
استان خوزستان از ديدگاه معلمین آنها به لحاظ آماری بطور
معنیداری متفاوت میباشد ،اين يافتهها با نتايج تحقیق رضوی
و همکاران ( ،)3160خواجوی و همکاران ( ،)3139هاستینگز و
همکاران ( ،)4007هیکینار و همکاران ( ،)4004پارکر (،)3664
همخوان میباشد .ولی با تحقیق ،شعبانیبهار  3و همکاران

( ،)3139رضوی و همکاران ( ،)3160ناهمخوان است که از
داليل احتمالی اين ناهمخوانی می توان به تفاوت در سطح
تحصیالت آزمودنیها و  ...اشاره نمود .در تايید اين يافته
میتوان اشاره کرد که برای معلم خوب تربیتبدنی توانايی
سازماندهی ضروری است .به نظر میرسد معلمین تربیت بدنی
به دلیل اينکه بیشتر وقت خود را صرف امور ورزشی و تمرينات
جسمانی مینمايند ،کمتر به مطالعه و امور پژوهشی میپردازند
و با لباس ورزشی در بین ساير معلمین حضور میيابند و کمتر
در مباحث علمی شرکت میکنندکه اين عوامل موجب ارزيابی
نامطلوب از عوامل علمی و پژوهشی معلمین تربیتبدنی
میگردد .از اينرو ضروری است مسئولین وزارت آموزش و
پرورش و تربیت بدنی اين وزارتخانه در خصوص نحوه ارتقا
سطح علمی و پژوهشی معلمین تربیتبدنی نگاه ويژهای داشته
باشند و امتیازات خاصی به اين بخش از ارزيابی معلمین
اختصاص دهند تا معلمین تربیت بدنی در اين دو عامل نیز از
وضعیت مطلوبی برخوردار گردند (موسویراد و همکاران:3161،
.)93
بطور کلی ،اگر بتوان ورزش و فعالیتهای ورزشی مدارس
خصوصا مدارس استثنايی را در کشور تقويت کرد ،اين امر خواهد
توانست منشاء اثرات سودمندی برای ابعاد فرهنگی ،آموزشی،
تربیتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و درمانی اقشار مختلف
جامعه بويژه افراد کم توان ذهنی باشد .کوشش در جهت
شناسايی و برنامهريزی و ايجاد تسهیالت آموزشی هر چه بیشتر
برای کودکان و دانشآموزان استثنايی که عمدتا به دلیل نیاز
فوق العاده از اولويت خاصّی برخوردارند ،گامی در جهت تحقق
اهداف مقدّس انقالب فرهنگی است .پس ابتدا می بايست به
بررسی نقاط ضعف از لحاظ اولويت پرداخت تا عالوه بر رفع
نیازهای دانشآموزان کم توان ذهنی ،معلمان را به تدريس در
مدارس استثنايی خصوصا دانش آموزان کمتوانذهنی عالقمند
نمود .به طور کلی اهداف آموزش و پرورش استثنايی نبايد با
هدفهای کلّی آموزش و پرورش عادی تفاوتی داشته باشد فقط
در رابطه با کودکان استثنايی اين اهداف با تاکید و ويژگی خاصّی
مدّ نظر قرار بگیرند .براساس نتايج تحقیق چنانچه به عوامل
موثر بر اجرای درس تربیت بدنی ،خصوصا ويژگیهای معلم
تربیت بدنی و امکانات و تجهیزات درس تربیت بدنی توجه شود،
از طريق درس تربیت بدنی میتوان به رشد و توسعه ابعاد
جسمانی ،روانی دانشآموزان کم توان ذهنی کمک مضاعف
نمود.
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