اثربخشي آموزش شنا بر خودكارآمدي دانشآموزان دختر پايه سوم ابتدايي شهرتهران
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اين پژوهش به منظور بررسي اثربخشي آموزش شنا بر خودکارآمدي دانشآموزان دختر
دوره ابتدايي انجام گرفته است .آموزش فعاليت جسمي منظم و مفرحي مانند شنا که در
مدارس براي ارتقاي رفتارهاي مرتبط با سالمت کودکان طراحي شده است ،بايد گذشته از
غني کردن برنامه درس تربيت بدني ،زمينه توانمندسازي خودکارآمدي آنها را نيز مهيا کند.
جامعه آماري اين پژوهش دانشآموزان دختر پايه سوم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي
1921-29بود .در اين پژوهش نيمه تجربي 981 ،نفر به روش خوشهاي چند مرحلهاي
تصادفي در دو گروه تجربي و شاهد انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته
بود .پژوهش با روش پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه و مداخله آموزش شنا در گروه
آزمون (دوازده جلسه برنامه آموزش شنا) عملياتي شده است .در تحليل دادهها از آزمونهاي
کولموگروف -اسميرنوف ،تي زوجي مستقل ،آزمون کاي دو و همبستگي اسپيرمن استفاده
شده است .اثربخشي آموزش شنا بر خودکارآمدي عمومي و دو حيطه اجتماعي و عاطفي با
احتمال بسيار قوي تاييد شده است .در حيطه جسمي و تحصيلي خودکارآمدي ،تفاوت
معناداري مشاهده نشده است .اثرات سازندة آموزش شنا بر خودکارآمدي دانشآموزان
نشان ميدهد که ميتوان با برنامهريزي دقيق آموزشي ،دانشآموزان را توانمند ساخته و
زمينههاي رفتار سالم را بنا نهاد.
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مقدمه و بيان مسئله
يادگيري و عملكرد مهارتهاي حرکتي همواره مورد توجه گروههاي علمي بوده است .کودکان
مهارتهاي بنيادي و ابتدايي را از همان اوايل کودکي کسب ميکنند و به تدريج مراحل رشد خود را
به طور متوالي طي ميکنند .از سويي هم توجه دقيق به مباني و زيرساختهاي فرهنگي و اجتماعي به
منظور نحوة تعيين اثرات متقابل پديدههاي اجتماعي و برنامه درسي ،اهداف و مقاصد برنامههاي
به آن را کسب مينمايد ،در عملكرد مهارتهاي حرکتي نيز سازگارتر و متعادلتر ميشود (وست و
بوچر.)1981 ،1
در اين تحقيق ميداني ،اين مسئله مورد پژوهش قرار گرفت که طرح آموزش شنا در برنامه
آموزش درس تربيت بدني که نخستين بار در ايران از سال  1982بر اساس سند تحول بنيادين
آموزش و پرورش ،عملياتي شده است ،بر يكي از مؤلفههاي ذهني دانشآموزان دختر ،يعني
خودکارآمدي ،چه تأثيري ميگذارد؟
اريك اريكسون 9معتقد است که هدف تربيت عبارت است از رشد و شكوفايي استعدادهاي
کودك و روش و وسيله تحقق بخشيدن به هدف (تربيت) ،همان فعاليت و تحرك است .بر اين
اساس به منظور تحقق بخشيدن به هدف تربيت نه تنها بايد شرايط و عواملي بهوجود آورد تا
کودك به بازي بپردازد بلكه بايد شوق حرکت را در او بيدار کرد ( استارلينگ.)1921 ،9
اشتاين هاوس )1291( 1معتقد است که فعاليتهايي چون دويدن ،پريدن ،جهيدن ،شنا کردن سبب
تقويت عقدههاي پايه ،مخچه و جسم پينهاي ميشود .ورزش و تمرين بدني ،اکسيژن بسيار به مغز
ميرساند و بر ميزان ارتباط ميان -نوروني ميافزايد (استارلينگ.)1921 ،
تحقيقات وايس 5و همكاران ( ،)9119نشان داد که ميان افزايش عزت نفس و ايجاد انگيزه و
حضور کودکان در فعاليتهاي منظم ورزشي ارتباط وجود دارد .آنها به همراه دانشجويان خود در
دانشگاه « اورگان» با بررسي بيش از 91مطالعه دريافتند که فعاليتهاي منظم جسماني ،تأثيري شگرف
بر ابعاد رواني و اجتماعي افراد ميگذارد و موجب افزايش عزت نفس ميشود .آنان در پژوهشهاي
خود به سه نكته مهم اشاره کردند:
1. West & Butcher
2. Erik Erikson
3. Starling
4. Stein House
5. Weiss
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 .1ادراك از توانمنديها و قابليتهاي جسماني تأثيري مطلوب خواهد داشت و سبب بروز
رفتارهاي موفقيت آميز و افزايش انگيزه خواهد شد.
 .9ادراك خويشتن از يك فعاليت ورزشي ويژه ،تنها موجب پيشرفت در همان فعاليت ورزشي
ميشود و نميتوان اين پيشرفت را به ديگر فعاليتهاي ورزشي تعميم داد.
 .9چگونگي برخورد با مسائل به طور مستقيم به عزت نفس و انگيزه افراد بستگي دارد.
مشكالت آينده باشد (وايس و همكاران.)9119 ،
بر اساس علم روانشناسي ورزشي نيز ،شرکت کودکان در ورزشهاي سازمان يافته و فعاليتهاي
جسماني منظم ،عزت نفس را در آنان افزايش ميدهد و موجب بروز انگيزه و اشتياق در آنان
ميشود .با توجه به اينكه کودکان و نوجوانان انگيزههاي دروني بااليي براي پرداختن به بازي و
ورزش دارند ،بنابراين آسانتر و بهتر ميتوان از طريق بازي آنان را با مهارتهاي الزم براي زندگي
فعال در آينده آشنا کرد (انشل.)9111،1
اين نكات مؤيد اهداف درس تربيت بدني است .در برنامة درسي تربيت بدني ،جهتگيري
اساسي ياددهي -يادگيري ،کسب و حفظ سالمتي جسمي و حرکتي ،آمادگي جسماني ،استقامت
عمومي ،انعطافپذيري و قدرت است .همراه با اين اهداف ،هدفهاي اجتماعي ،شناختي ،عاطفي و
جسماني نيز به آساني در درس تربيت بدني به دست ميآيند .به همين سبب ،داشتن اطالعات الزم
درباره ويژگيهاي رشد جسماني ،ذهني ،عاطفي و اجتماعي ،نيازها و عاليق دانشآموزان در درس
تربيت بدني ضرورت دارد (راهنماي برنامه درسي تربيت بدني دوره ابتدايي .)1972 ،از اين رو در
اين مطالعه به ويژگيهاي عاطفي ،ذهني ،حرکتي و اجتماعي کودکان دبستاني پرداخته شده است .به-
طور خالصه ميتوان گفت که در اين دوره نيز تغييرات مهم رواني و جسماني روي ميدهد و
نگرشها ،ارزشها و رفتار کودك را تحت تأثير قرار ميدهد .اين دوره مرحلهاي حساس و مهم براي
ميل به فعاليت و پيشرفت در فرد است ،يعني در اين دوره عادت به کمکاري يا پرکاري و يا کار
متناسب در فرد به وجود ميآيد و در طول زندگي بزرگسالي نيز پابرجا ميماند .اين دوره سن
گرايش به گروه است ،به همين جهت روانشناسان اين دوره را سن همانندسازي ناميدهاند .همچنين
اين دوره را سن خالقيت نيز ميگويند .هرچند که شالوده خالقيت در سنين پايين تر شكل ميگيرد،
اما استفاده از آن در فعاليتهاي ابتكاري در اين سنين به وجود ميآيد .همچنين اين دوره را سن بازي
1. Anshel
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نيز گفته اند .بازيها در اين دوره بسيار گوناگون و متنوعاند .بازيهاي اين دوره ويژگيهاي بازيهاي
دورههاي قبل و بعد را توأمان دارند (سيف و همكاران.)1989 ،
کودك با مهارتهاي حرکتي که در دوره قبل کسب کرده است پا به اين دوره مي گذارد و در اين
دوره مهارتهاي متنوعي را فرا ميگيرد .مهارتهاي حرکتي را در اين دوره ميتوان به چهار نوع
تقسيم کرد . 1 :مهارتهاي فردي . 9 ،مهارتهاي اجتماعي . 9،مهارتهاي تحصيلي . 1،مهارتهاي بازي .
عمليات عيني است ،يعني توانايي انجام اعمال منطقي را دارد .مرحلة نهفتگي رشد رواني -
اجتماعي اريكسون که در  9تا  11سالگي روي ميدهد با دوره نهفتگي فرويد مطابقت دارد.
اريكسون اين مرحله را کوشايي در برابر احساس حقارت ( 9تا  11سالگي) ناميده است .در اين
سن کودك مهارتهاي اجتماعي و بهکارگيري فناوري زمان خود را آموزش ميبيند .کودك مدرسه را
آغاز ميکند و در معرض تأثيرات اجتماعي تازهاي قرار مي گيرد .به صورت ايدهآل ،کودك در خانه
و مدرسه ،عادت خوب کارکردن و درس خواندن را (که اريكسون سختکوشي ناميده است)
عمدتاً به عنوان وسيلهاي براي کسب تحسين و رضايت خاطر ناشي از انجام دادن موفقيت آميز يك
کار ياد ميگيرد .همچنين مرحله ششم والن ،مرحله فكر مقولهاي (از شش تا 11سالگي) ناميده شده
است .در اين مرحله انضباطهاي جديدي براي کودك پيش ميآيد که بايد از آنها تبعيت کند
(همان).
با وجود شواهد علمي و تاريخي بسيار و پذيرش ماهيت تربيت بدني به منزلة نياز دانشآموزان
و يك فعاليت آموزشي ،باز هم تربيت بدني در مدارس براي سياستگذاران بسياري از کشورها در
اولويت قرار ندارد .نتيجه پژوهش کميته بين المللي علوم پزشكي و تربيت بدني نشان ميدهد که
تقريباً تربيت بدني در مدارس هيچ جاي جهان از وضعيت مطلوب برخوردار نيست .بهطوري که
فقط  % 7مدارس آفريقا و آسيا %19 ،مدارس آمريكا %92 ،مدارس اروپا و  %97مدارس خاورميانه،
امكانات الزم را براي درس تربيت بدني دارند (آقازاده ،سلمان و سنه.)1987،
در پژوهش کشوري رمضاني نژاد و همكاران ( )1989که دربارة نيازهاي دانشآموزان از ديدگاه
سه گروه دانشآموزان ،اوليا و دانشآموزان انجام شده است ،کيفيت در حال آموزش مطابق نظرات
و انتظارات آنها نبوده است.
متاسفانه هنوز برخي از تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي بر نگرش و ميزان انگيزش دختران به
مشارکت ورزشي و عملكرد حرکتي اثرگذار است .مثالً نگرش منفي به ورزش ،محدوديت
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اجتماعي و نداشتن انگيزه تقويت شده اجتماعي بر پيشرفت در ورزش و بر تواناييهاي جسماني،
حرکتي ،ذهني و عاطفي آنها تأثير منفي ميگذارد .عدم عالقه و تمايل دختران به ورزش يا شرکت
خودانگيخته و عدم بهکارگيري حداکثر پتانسيل ،عملكرد آنها را در آزمونهاي ورزشي در مقايسه با
پسران عالقهمند و برانگيخته کاهش ميدهد (مظلومي1975 ،؛ رمضاني نژاد و همكاران.)1989،
در ضمن برنامه تربيت بدني مدارس بر پاية اهداف و راهكارهاي سالمت -محور و ارتقاي
از  7عامل خطرساز سالمت کودکان و نوجوانان است .در مطالعة کشوري کاسپين 1کمبود معنادار
فعاليت جسماني با شدت متوسط و باال به ويژه در دختران وجود دارد و اين امر مستلزم برنامهريزي
مناسب ورزشي است (کليشادي و همكاران.)1921 ،
بر اساس شاخصهاي برنامه "انسان سالم  "9191فعاليت فيزيكي منظم در کودکان و نوجوانان
يكي از اهدافي است که مورد توجه بسيار قرار گرفته است و ورزش مبتني بر سه اصل است که
يكي از اصول آن را ايجاد زمينة مناسب و مساعد براي رشد و شكوفايي شخصيت و استعدادها تا
نهايت ظرفيت آنها ميداند .براساس توصيههاي مرکز ملي کنترل و پيشگيري از بيماريها در اياالت
متحده امريكا اين فعاليتها بايد به سه شكل هوازي ،فعاليتهايي براي افزايش قدرت ماهيچهها و
توانمندسازي اسكلت بدن باشند و ورزش شنا دستيابي به اين سه هدف را امكان پذير ميکند.
مطالعه آموزش شنا در مدارس نشان داده است که آموزش شنا با توجه به قوانين و مقررات
ويژه و با به کارگيري روشها و تاکتيكهاي گوناگون سبب کسب آمادگيهاي ذهني ،جسمي و مهارتي
در محيط استخر مي شود (کاستيل و همكاران.)1992 ،
پژوهشگران انجمن شناگران آماتور 9بريتانيا اعالم کردهاند که در پژوهشي  7111کودك زير 5
سال را از استراليا ،نيوزلند و اياالت متحده امريكا که به طور منظم شنا ميکردند ،به مدت  9سال
مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج نشان داده کودکاني که در سالهاي نخستين زندگي به ورزش شنا
ميپردازند ،بسياري از مهارتها را زودتر از ساير کودکان ميآموزند .همچنين اين انجمن ،سن
مناسب براي آموزش فني شنا را  9سال به باال اعالم کرده زيرا در اين سن کودك تواناييهاي
عضالني و اسكلتي مناسب را پيدا کرده است .در ضمن براي کودکان و نوجوانان ،ده مزيت شنا را
برشمرده است که عبارتاند از.1 :سبك زندگي سالم .9 ،مزاياي بهداشتي و درماني .9 ،آگاهي از
1. Childhood & Adolescence Surveillance and Prevention of Adult Non-Communicable Diseases (CASPIAN
)Study
)2. Amateur Swimming Association (ASA
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آب و صرفهجويي در زندگي پايه .1 ،بهبود خواب .5 ،کسب مهارتهاي اجتماعي .9،رشد مغزي .7
شرکت در گروههاي اجتماعي و مشارکتي .8 ،اعتماد به نفس و عزت نفس .2 ،استقالل فيزيكي و
خود آگاهي .11 ،رشد زبان و بهبود تكلم.
موضوع مهم ديگر در کار مربيان شنا ،نجات غريقها و مسئوالن استخرها گذشته از تضمين
ايمني و روشهاي مؤثر آموزش شنا به کودکان ،کنترل ترس و اضطراب آنهاست .ترسهاي رايج در
شدن ،ترس از عقب ماندن از همساالن در يادگيري ،ترس از غرق شدن و ترس از قضاوت ديگران
در مورد وضعيت جسمي خود که مربيان آنها را مانع پيشرفت عملي کودکان ميدانند.
بسياري از کودکاني که براي نخستين بار وارد مكانهاي آبي ميشوند آن را مكاني جالب و مهيج
مييابند به شرط آنكه عواملي ناخواسته آنها را غافلگير نكند .بنابراين مربيان و والدين بايد آمادگي
بدني و ذهني کودك را در مواجهه با آب براي سهولت بخشيدن به آموزش فراهم کنند (اربا،1
1289؛ پلورد.)9118،9
در مطالعات تطبيقي از برنامه آموزش شناي کودکان ،درجهان تاريخچهاي غني مشاهده شده
است .مردم ساحل نشين اقيانوس آرام ،به کودکان هنگامي که به راه ميافتادند يا حتي پيش از آن
شنا ميآموختند .مهمترين داليل لزوم آموزش اين رشته در مدارس موقعيت سوق الجيشي
کشورهاي مجاور رودخانهها ،درياها و اقيانوسها بوده است که با آماري باال از غرق شدن کودکان
مواجه بودهاند .با پيشرفت علم ،داليل بهبود جسماني متناسب با رشد و سالمتي کودکان نيز به آن
اضافه و مطرح شده است .اولين مدرسهاي که در سال  1811شنا را در برنامه خود گنجاند ،مدرسه
"فورتا" در آلمان بوده است که به تدريج ساير مدارس نيز از اين برنامه استقبال کردهاند .گوتس
موتس در مورد توسعه ورزش شنا در مدارس نقش اساسي داشته و معتقد است که ورزش شنا بايد
قسمت اصلي تعليم و تربيت باشد .وي به کمك طناب ،کمربند و قالب ،مبتديان را در آب تعليم
ميداد (کاستيل و همكاران .)1992،در مدارس آلمان به منزلة پايهگذار آموزش شنا در مدارس
ابتدايي ،در انتخاب نوع ورزش در دوره ابتدايي تأکيد بر شناست و اين ورزش نسبت به ورزشهاي
ديگر ارجحيت دارد (پارکر.)9119 ،

1. Erbaugh
2. Plourde
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در ژاپن ،معلمان سامورايي به دانشآموزان شنا آموزش ميدادند .همچنين در قرن هفدهم ،به
دستور حاکمان وقت تدريس شنا در مدارس اجباري بود .از سال  1255متعاقب سانحه غرق شدن
 111کودك در قايقي ،دولت ژاپن بودجه بسياري را براي آموزش شنا در مقاطع ابتدايي و ساختن
حوضچه و استخر در مدارس اختصاص داد .اين برنامه در نظام آموزشي همة کشورها توسعهيافته
از اصليترين برنامههاي تربيت بدني مدارس ابتدايي قرار دارد (ماتسويي 1و همكاران.)9119،
کشورمان چندان پيشرفتي حاصل نكرده است .در حالي که هم به سبب موقعيت جغرافيايي ايران که
از شمال و جنوب کشور به دريا متصل است و هم به سبب تأکيدات مذهبي ،9ميبايست به اين
ورزش توجه کافي ميشد (اسماعيلي .)1989،آموزش و پرورش ايران ،برنامه "طرح آشنا" را از
سال تحصيلي  1981-89در برخي از مدارس شهرها که استخر داشتند ،بهطور مشارکتي و دلخواه
در زمينة آموزش شنا اجرا نمود .شايد به دليل نبود سازوکارهاي مدون ،توسعه چشمگير نيافت .تا
اينكه درسال  1982با ابالغ شعار "ورزش ،تحصيل و تهذيب" نگاه ويژه به تربيت بدني مدارس به
ويژه مقطع ابتدايي شد .بر اساس برنامهريزي آموزشي در هر سال نظام  9ساله ابتدايي ،يك برنامه
ورزشي متناسب با نيازهاي رشدي دانشآموزان پيشبيني و ابالغ شد .از جمله آموزش شنا بر
اساس شواهد جهاني و داخلي در پايه سوم ابتدايي عملياتي شد (شيوه نامه اجرايي طرح سباح،
.)1921
در زمينة ميزان خودکارآمدي در اين گروه اشاره ميشود که اساساً کودکان و نوجوانان از اين
نظر با هم متفاوتاند .ممكن است برخي از آنان در بعضي امور ،از خودکارآمدي باال  ،ولي برخي
ديگر از خودکارآمدي پايين برخوردار باشند ،بنابراين ممكن است در انجام دادن آن کار موفق
نباشند .پس الزم است شرايط مناسب فراهم گردد تا اين دانشآموزان با شناخت از توانمنديهاي
خود بتوانند در انتخاب و تصميمگيري براي آينده به خودکارآمدي باال برسند (شولتز.)1982 ،
خودکارآمدي به معناي باور فرد در مورد توانايي مقابلهاش در موقعيتهاي خاص است ،يعني
اينكه فرد چقدر باور دارد براي انجام دادن يك کار يا مقابله با يك موقعيت ،شايسته ،کارآمد و مؤثر
است (بندورا .)1227 ،بندورا معتقد به تغييرات و تحول در خودکارآمدي در مسير زندگي افراد
است .زماني که نوزاد متولد ميشود ،هيچ حسي از خود ندارد و خودکارآمدي بايد از اجتماع و از
1. Matsui
 ".9علموا اوالدکم السباحه و ارمايه" به فرزندان خود شنا کردن و تيراندازي بياموزيد .پيامبر اکرم)ص(
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طريق تجارب متعامل با محيط ساخته شود ،لذا خودکارآمدي زماني ايجاد ميشود که کودك به
تدريج شروع به اعمال نفوذ بر محيط زندگي و اجتماعي خود ميکند .محيطي که مسئول عمل و
فعاليتهاي کودك است عامليت رشد را ترقي ميدهد .کودکاني که از طريق فعاليت خود در کنترل
رويدادهاي محيطي موفق ميشوند ،فراگيران با کفايتتر از کودکاني هستند که رويدادهاي محيطي
بدون توجه به فعاليت آنان اتفاق ميافتد (شولتز.)1982 ،
توانايي انجام کار در موقعيتهاي گوناگون ،اشاره دارد .نخستين تجارب سازنده کارآمدي در والدين
متمرکز است و اين فرآيند با گسترش يافتن جهان کودك و تحت تأثير قرار گرفتن او از سوي
خواهران و برادران و همساالن تغيير مييابد .به ويژه در کودکان ،عواملي مانند تأثيرات خانوادگي
و گروههاي همساالن ،نقش مدرسه ،تأثيرات گذر به دوره ديگر و تغييرات رشدي را اثرآفرين مي-
دانند (شانك و پاجارس .)9118 ،بنابراين دانشآموزاني که احساس کارآمدي در يادگيري و انجام
يك تكليف داشته باشند ،در مقايسه با دانشآموزاني که نسبت به قابليتهاي خود شك دارند ،بيشتر
پيشرفت ميکنند ،آمادهترند ،باجديت بيشتري فعاليت ميکنند و در برابر مشكالت استقامت بيشتري
دارند .خودکارآمدي زماني در دانشآموزان زياد ميشود که درك کنند خوب کار ميکنند يا دارند
مهارت کسب ميکنند .فقدان موفقيت يا کُندي پيشرفت ،لزوماً دليل خودکارآمدي پايينتر نيست ،به
شرطي که فراگيران باور داشته باشند که با افزايش تالشهاي خود يا با استفاده از راهبردهاي موثرتر،
ميتوانند بهتر عمل کنند (شولتز.)1982 ،
خودکارآمدي در فرصتهاي اجتماعي و فرهنگي و در محيطهاي آموزشي بر تنظيم رفتار کودك
و شكل دهي مسير قضاوت او اثر ميگذارد .کودك فرصت تجربه را امتحان باورهاي خود ميداند
و نقطه ترغيب و تاييدات او را کمك ميکند .قصد و اراده فرد ،قدرت او را هم بارور ميکند.
افرادي که خود را مؤثر و موفق ميبينند ،بهتر از عهدة چالشها و فعاليتهاي دشوار بر ميآيند و به
عكس آن نيز صادق است .همچنين اگر کودك فكر کند که در توليد يا نتيجه هيچ قدرت يا اثري
ندارد ،تالشي جهت آن نخواهد کرد (بندورا .)1227 ،از اين رو مارگوليس9119( 1؛ به نقل از
پاجارس )9118 ،به معلمان توصيه کرده است که براي بهبود خودکارآمدي دانشآموزان روي عالئق
آنان مانند ورزش ،فرهنگ ،فيلم يا فناوري سرمايهگذاري کنند.

1. Margolis
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مهمترين اثرات خودکارآمدي بر کارکردهاي روان شناختي است .روانشناسان معتقدند که
خودکارآمدي يا قضاوتهاي افراد در مورد تواناييهاي خود بر باورهاي 1خودکارآمدي ،بر سطح
انگيزش ،9انتخاب تكليف ،9تالش ،1استقامت ، 5انعطاف 9و پيشرفت افراد و همچنين بر عواطف و
هيجانها اثر ميگذارد .همچنين در ايجاد و تغيير نظام باورهاي خود کارآمدي چهار منبع شامل
تجربههاي موفق ،حاالت عاطفي و فيزيولوژيك ،تجربههاي جانشين و ترغيبهاي کالمي يا اجتماعي
در مجموع نتيجه ميگيريم که مهمترين برنامهريزي براي ايجاد منابع خودکارآمدي در کودکان،
استفاده از تاثيرات آموزش و يادگيري است .يادگيري منجر به تغيير رفتار ميشود ،زيرا پس از
کسب مهارت يا اطالعات تازه ،برخورد يادگيرنده با رويدادها در مقايسه با زمان قبل از يادگيري
تغيير ميکند و آموزشهاي تاثيرگذار مانند آموزش شنا در دوران کودکي و سنين مدرسه که با توجه
به شرايط رشد و تكامل ذهني و جسمي و نيازهاي آنهاست ،به اين مقوله کمك ميرساند.
تاثير آموزش شنا بر خودکارآمدي کودکان در منابع داخلي و خارجي محدودي وجود داشت،
ضمن اينكه در همة منابع علمي روانشناسي ورزشي ،ورزش منظم را عاملي براي خودکارآمد کردن
افراد به ويژه کودکان و نوجوانان معرفي کردهاند و اين مؤلفه در ميان ورزشكاران ،تيمها و مربيان
به منزلة رمز موفقيت شناخته شده است (فلتس و ليرگ.)9111،7
در گزارش مرکز سنجش آموزش و پرورش ( )1929در بحث ميزان تحقق يافتن اهداف طرح
آموزش شنا (طرح سباح) از 9911دانشآموز ،والد ،معلم و مدير مدارس استانهاي کشور نظرسنجي
شد که رضايت دانشآموزان ،افزايش شادابي و نشاط ،کاهش ترس از آب و افزايش عالقهمندي به
درس تربيت بدني در دانشآموزان از مهمترين نتايج آن است.
نصراله نژاد ( )1977در تحقيقي با عنوان "تاثير سه ماه آموزش شنا بر ميزان اعتماد به نفس
دانشآموزان پسر غير ورزشكار 15-19ساله بابل" ،نتيجه گرفت که آموزش شنا بر اعتماد به نفس
پسران مؤثر است.

1. Beliefs
2. Motivation
3. Task choice
4. Effort
5. Persistence
6. Resilience
7. Feltz & Lirgg
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معروضي و همكاران ( )1981در تحقيقي با عنوان "بررسي رابطه آموزش شنا و حرمت خود در
بانوان و دانشآموزان  19تا  91ساله مشهد" نشان دادند که در بانوان  19تا  91ساله مشهدي بدون
در نظر گرفتن رده سني و مقطع تحصيلي ،مهارت شنا سبب افزايش سطح حرمت خود آنان شده
است.
تئودوراکيس )1225( 1در تحقيقي با عنوان "اثر خودکارآمدي ،رضايت شخصي و اهداف
رضايت شخصي و تعيين هدف ،بستگي دارد.
هاد )9111(9در تحقيقي با عنوان "تاثير خودکارآمدي بر عملكرد ،رفتارهاي مقابلهاي و
احساسات در شناگران جوان" در مسابقات قهرماني به اين امر پرداخته است 177 .نفر ( 11تا 18
سال) داوطلبانه براي تكميل پرسشنامه قبل و پس از مسابقه اقدام کردهاند .نتايج نشان داده که رابطة
مثبت ميان خودکارآمدي و عملكرد و خودکارآمدي و تمرکز و مقابله براي رسيدن به موفقيت
وجود دارد .عالوه بر اين ،خودکارآمدي پيشبين مناسبي از عملكرد است.
بيرو )9117( 9در تحقيق خود با عنوان "استراتژيهاي آموزش و يادگيري در آموزش شنا در
دانشآموزان ابتدايي" نشان داد که موفقيت در آموزش شناي پايه در مدارس ابتدايي ،در دو حوزه
غيررقابتي و رقابتي به کاربرد استراتژيهاي آموزشي مربيان در نهايت به اهداف دانشآموزان بستگي
دارد.
بروکوف و هيل ) 9111(1در تحقيقي با عنوان "مطالعه عوامل تاثيرگذار بر عملكرد شنا در
دانشآموزان دبيرستاني" نتيجه گرفتند که خودکارآمدي با عملكرد شناگران قويترين همبستگي را
دارد و همبستگي منفي متوسط ميان ترس از غرق شدن و خودکارآمدي شنا وجود دارد.
آدامز )9115( 5در تحقيقي با عنوان "شناسايي ارتباط خودکارآمدي جسماني و برنامه ورزشي
دختران جوان" به موانعي اشاره دارد که دختران نوجوان در مشارکت ورزشي مانند نداشتن انگيزه با
آن روبهرو هستند .وي همچنين خودکارآمدي فيزيكي را در يك نمونه  11نفري از دختران سنين 8
تا  19ارزيابي کرده است که ارتباطي معنادار در خودکارآمدي فيزيكي و ميزان مشارکت آنها در
برنامههاي ورزشي وجود داشت.
1. Theodorakis
2. Hadd
3. Bíró
4. Berukoff & Hill
5. Adams
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ديشمن و همكاران )9111( 1در تحقيقي با عنوان "تاثيرات مداخله فعاليت تربيت بدني مبتني بر
مدرسه بر اصل لذتجويي" 1198 ،دختر دبيرستاني در گروه شاهد و  1112دختر در گروه آزمون
را بررسي کردند .مداخله مدرسه با توجه به تغيير در آموزش در محيط مدرسه براي افزايش فعاليت
بدني در دختران نوجوان طراحي شده بود .نتايج نشان داد که اثرات مثبت روي فعاليتهاي جسمي و
عوامل مؤثر بر بهرهمندي از تربيت بدني ،سبب افزايش لذت بردن از فعاليتهاي فيزيكي ميشود و
بكر )9112(9در تحقيقي با عنوان "خودکارآمدي نوجوانان پس از شرکت جستن در برنامه
مداخلهاي مبتني بر تغذيه سالم و فعاليت جسماني" با آزمودن  29دانشآموز دوره متوسطه نتيجه
گرفت که اين برنامه سالمتي مدرسه -محور به افزايش رفتارهاي شيوه زندگي سالم ميانجامد و در
باال بردن تمايل نوجوانان به انتخاب شيوه زندگي سالم براي جلوگيري از چاقي مؤثر است.
پوررحيمي ( )1982در تحقيقي با عنوان "اثر آموزش بر خودکارآمدي ،رفتارهاي تغذيهاي و
تربيت بدني مدارس راهنمايي شهرکرمان" نتيجه گرفت که در زمينه ارتقاي خودکارآمدي و
رفتارهاي تغذيهاي و ورزشي بهدنبال آموزش ،اختالف آماري معنادار ميان دو گروه تجربي و شاهد
ديده ميشود .وي اين تحقيق را با الهام و تبعيت از برنامه آزمايشي ساکسويگ 9و همكاران که در
سال  9115بر پايه برنامه پيشگيري از چاقي و ديابت در آموزش به کودکان مدارس کانادا اجرا کرده
بودند ،انجام داده است و آموزشهاي مدرسه-محور را موثرترين اصل در راه نيل به خودکارآمدي
رفتارهاي تغذيهاي و تربيت بدني دانسته است.
بنابراين هدف کلي تحقيق ،تعيين اثربخشي آموزش شنا بر خودکارآمدي دانشآموزان دختر
ابتدايي است و از آنجا که پژوهشي در اين زمينه درکشورمان صورت نگرفته است ،انجام اين
پژوهش ضروري به نظر ميرسد .سؤاالت پژوهش عبارتاند از:
 آيا آموزش شنا بر خودکارآمدي عمومي و حيطههاي چهارگانه آن (جسماني ،عاطفي،
تحصيلي و اجتماعي) در دانشآموزان دختر دوره ابتدايي اثربخش است؟
 آيا ميان عوامل دموگرافيك (وضعيت سالمتي ،معدل درسي ،مهارتهاي شخصي آموخته شده،
وضعيت خانوادگي) با ميزان خودکارآمدي عمومي و حيطههاي مربوطه رابطه وجود دارد؟

1. Dishman et al.
2. Becher
3. Saksvig
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روش پژوهش ،جامعه و نمونه آماري
اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي بود که با هدف بهدست آوردن تاثير آموزش شنا بر
خودکارآمدي دانشآموزان دختر انجام گرفت .جامعة آماري اين پژوهش ،همة دانشآموزان دختر
پايه سوم ابتدايي مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 1921-1929در مدارس شهر تهران به
تعداد 19511نفر بود .نمونه پژوهش با روش نمونه گيري تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب
آزمون مشخص شدند .پژوهش با روش پيش آزمون و پس آزمون خودکارآمدي و مداخله يك ترم
آموزش شنا در گروه آزمايش و کنترل گروه گواه اجرايي شد.
ابزار پژوهش
از آزموني محقق ساخته در اين پژوهش بهرهگيري شد که در بخش اول ،مربوط به اطالعات
دموگرافيك دانشآموزان بود و در بخش دوم با استناد به خرده متغيرهاي خودکارآمدي بندورا براي
کودکان ،در حيطههاي اجتماعي ،عاطفي ،تحصيلي و جسماني تنظيم شده بود .سواالت از آزمونهاي
استاندارد خودکارآمدي کودکان و نوجوانان (موريس ، )9111 ،1آزمون خودکارآمدي جسماني

9

(رايكمن 9و همكاران )1289،و پرسشنامه خودکارآمدي کودکان در روابط با همساالن( 1ويلر و
لَد )1289،5انتخاب و در مجموع 91سوال تنظيم شد .پرسشنامه براساس مقياس چهار قسمتي
ليكرت از لحاظ دشواري و آساني با نمره 1تا 1نمرهگذاري شد ،به طوري که امتيازات خودکارآمدي
کل ميان حداقل  91و حداکثر  29قرار گرفت .همچنين خودکارآمدي بر اساس نمره خام حاصله به
صورت زير طبقهبندي شد:
 خودکارآمدي ضعيف91-55 :؛  خودکارآمدي متوسط 59-75 :؛  خودکارآمدي خوب79 -29 :
با توجه به ويژگيهاي عاطفي ،اجتماعي ،تحصيلي و جسماني کودکان  2-11سال ،روايي صوري
و محتوايي پرسشنامه از لحاظ مفاهيم واژهها و بوميسازي آن با تعداد بالغ بر 19نفراز گروه
کارشناسي ابتدايي و مشاوره آموزش و پرورش و شماري از معلمان خبره پايه سوم ابتدايي و تاييد
اساتيد ذيربط ،بهدست آمد .پژوهشگر پايايي آزمون را از طريق آزمون – باز آزمون به فاصله دو

1. Muris
2. Physical Self-Efficacy Questionnaire
3. Ryckman
4. Children's Self-efficacy for Peer Interaction Scale
5. Wheeler & Ladd
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هفته در نمونه 91نفري محاسبه کرد .ثبات دروني با آلفاي کرونباخ  1/87در آزمون و در بازآزمون
 1/85در سطح  P < 10111بهدست آمد که نشان دهنده پايداري و ثبات دروني پرسشنامه بود.
يافتههاي پژوهش
دادههاي توصيفي نشان دادند که در مجموع  21/5درصد از افراد نمونه با پدر و مادر زندگي
ميکردند و  5/5درصد آنها نيز با يكي از والدين خود که عمدتاً به دليل طالق يا فوت بود ،زندگي
بيش از يك خواهر و برادر بودند 59/1 .درصد آنها بچه اول 99/5 ،درصد بچه دوم و بقيه در رتبه-
هاي بعدي قرار داشتند 28/7 .درصد دانشآموزان در وضعيت سالمت جسماني بودند .معدل 71/1
درصد عالي 95/7 ،درصد معدل خوب و بقيه متوسط بود 25 .درصد آنها در برنامههاي فوق برنامه
داراي برنامه ورزشي بودند و  18/9درصد آنها در فعاليتهاي فرهنگي -هنري به ويژه کتابخواني و
نقاشي شرکت ميکردند 92/1 .درصد آنها سابقه شرکت در کالسهاي زبان انگليسي داشتند و 91/1
درصد کار کردن با کامپيوتر را بلد بودند .در حدود  78درصد مادران خانهدار بودند .مدرك
تحصيلي  97/5درصد پدران ديپلم 91/5 ،درصد زير ديپلم و  19درصد بقيه باالي ديپلم بود .مدرك
تحصيلي  12/2درصد مادران نيز ديپلم18/9 ،درصد زير ديپلم و  91/5درصد باالي ديپلم بود.
فراواني بهدست آمده ،نتايج آزمون خودکارآمدي در گروههاي آزمون و کنترل و همچنين ميزان
تغييرات آنها به شرح جدول شماره 1و 9استخراج شد .همچنين در نمودار شماره  1در هر دو گروه
ميانگين خودکارآمدي دانشآموزان در حيطههاي متفاوت نشان داده شد .همچنين فراواني نظر
دانشآموزان در مورد سختي يا آساني سؤاالت از لحاظ توانايي آنها نشان داد که  77/7درصد آسان-
ترين توانايي آنها در لذت بردن از ساعت ورزش مربوط به سؤاالت خودکارآمدي جسمي و 99/9
درصد در مورد سخت ترين توانايي ،کنترل گريه کردن از حيطه عاطفي است.
جدول شماره  .2نتايج پيش آزمون بر حسب گروه كنترل و آزمون
خودکارآمدي

خودکارآمدي

خودکارآمدي

خودکارآمدي

خودکارآمدي

اجتماعي

تحصيلي

عاطفي

جسماني

عمومي

کنترل

ميانگين

18019

12028

19011

91011

71012

آزمايش

ميانگين

1805

12029

19015

91089

75097

کل

ميانگين

18099

12027

1905

91099

71021

پيش آزمون
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جدول شماره  .1نتايج پس آزمون بر حسب گروه كنترل و آزمون
خودکارآمدي

خودکارآمدي

خودکارآمدي

خودکارآمدي

خودکارآمدي

اجتماعي

تحصيلي

عاطفي

جسماني

عمومي

ميانگين

18099

12022

19095

91071

75095

تغييرات ميانگين گروه کنترل

%1011

%1015

%1029

%1099

%1015

ميانگين

12011

12028

1908

91017

79022

تغييرات ميانگين گروه آزمون

%9029

%1011

%1097

%1098

%9015

پس آزمون
کنترل
آزمايش

عمومي جسماني عاطفي تحصيلي اجتماعي

79

 64.6 79.5 33.1 83.7خوب

15.5

10

16

 27متوسط

2.4

3.9 23.4 3.7

 8.1ضعيف

40.9

نمودار شماره  .2ميانگين خودكارآمدي  1حيطه و كل

با آزمون کولموگروف -اسميرنوف در محيط  SPSSچولگي و کشيدگي متغير خودکارآمدي
محاسبه شد و آزمون فرضيه نرمال بودن توزيع متغير خودکارآمدي تاييد شد .لذا از آزمونهاي
پارامتريك براي تحليل ميزان خودکارآمدي استفاده شد .با آزمون تي زوجي معناداري تغييرات
ميانگين در دو گروه کنترل و آزمون بررسي شد (جدول شماره  9و نمودار.)9

فراواني

خودکارآمدي عمومي

نمودار شماره  .1هيستوگرام متغير خودكارآمدي عمومي

در نتيجه فرضيه اثربخشي آموزش شنا بر خودکارآمدي عمومي و دو حيطه اجتماعي و عاطفي
با احتمال  %25و سطح معناداري  1/115تاييد ميشود و در حيطه جسمي و تحصيلي ،به دليل
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اينكه معناداري مشاهده نميشود ،تاييد نميگردد .شايان ذکر است که افزايش ميانگين در گروه
کنترل در هيچ حيطه معنادار نبود.
جدول شماره  .1آزمون  tزوجي براي بررسي تفاوت خودكارآمدي گروه آزمون
خودکارآمدي عمومي

90898

189

10115

خودکارآمدي تحصيلي

10118

187

10219

تفاوت وجود ندارد

خودکارآمدي جسمي

10212

189

10159

تفاوت وجود ندارد

خودکارآمدي هيجاني

90859

189

10115

تفاوت وجود دارد

خودکارآمدي اجتماعي

90191

187

10119

تفاوت وجود دارد

با آزمون کاي دو ،همقوارگي دو گروه از نظر متغيرهاي دموگرافيك سنجيده شدد کده نشدان داد
ميان گروه آزمون و کنترل تفاوت آماري مشاهده نميشود .سپس با آزمون همبستگي اسپيرمن ميدان
خودکارآمدي عمومي و  1حيطه و همچنين مؤلفههاي دموگرافيك پرسشنامه همبستگي گرفتده شدد
(جدول شماره. )1
جدول شماره .1همبستگي در مؤلفهها و خودكارآمدي
خودکارآمدي
عمومي

خودکارآمدي
اجتماعي

خودکارآمدي
تحصيلي

خودکارآمدي
عاطفي

خودکارآمدي
جسماني

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

آموزش زبان

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

آموزش کامپيوتر

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

آموزش فرهنگي هنري

دارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

مهارتهاي ورزشي

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

مدرك گواهي شنا

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

رتبه در خانواده

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

شغل مادران

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مدرك تحصيلي پدر

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مدرك تحصيلي مادر

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

معدل تحصيلي

بحث
در اين پژوهش ،خودکارآمدي ،حاصل نمرات دانشآموزان از پرسشنامه محقق ساخته بود که با
توجه به نمرهگذاري پرسشنامه نشان داد که خودکارآمدي جسماني و تحصيلي اين گروه از
دانشآموزان ،در رتبه اول و دوم ،و خودکارآمدي اجتماعي و عاطفي آنان در رتبه سوم و چهارم
است که عالوه بر تبيين ذهنيت کودك به باورهاي خود با تواناييهاي موجود رشد و تكامل و
ويژگيهاي ياد شدة اين گروه سني تطابق دارد.
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متاسفانه در اين رده سني هيچ پژوهش داخلي و خارجي براي مقايسه کردن وجود نداشت و به
دليل نبود شيوه نمرهگذاري و فرم استاندارد و تفاوتهاي فرهنگي ،نتايج با ساير مقاطع نيز قابل
مقايسه نبود .به نظر ميرسد براساس نظر بندورا بهدست آمدن نمره و کمّي کردن توانمندي
خودکارآمدي صرفاً هدف نيست ،بلكه دانشآموزاني که احساس کارآمدي قوي در يادگيري و
انجام دادن تكليف داشته باشند ،در مقايسه با دانشآموزاني که نسبت به قابليتهاي خود شك و
استقامت بيشتر نشان دادند .اين امر در مواقعي که افراد با مشكالت روبهرو مي شوند ،نمود بيشتري
پيدا ميکند (شانك و پاجارس.)9118،
در پاسخ به اين سوال که "آيا آموزش شنا بر خودکارآمدي عمومي دانشآموزان دختر دوره
ابتدايي اثربخش است؟" نتايج نشان داد که در پس آزمون نمره ميانگين خودکارآمدي در گروه
آزمون  79/22ارتقا پيدا کرده است و در گروه کنترل  75/95مشاهده شده که با آزمون فرضيهها،
اين افزايش ميانگينها در گروه آزمون معنادار و پاسخ اين سوال مثبت است .همچنين نتايج نشان داد
که افزايش ايجاد شده در گروه کنترل معنادار نبوده است .تغييرات تاکيدي بر اثربخشي مداخله
آموزش شنا بوده است.
اين نتايج با تحقيقات ديشمن ( ،)9111پوررحيمي( )1982و بكر ( )9112که در مداخله بر
خودکارآمدي اثر آموزشهاي شناختي يا مهارتي را بهکاربرده اند ،همخواني دارد .گرچه مداخله
اصلي اين پژوهش نيمه تجربي بود و هيچ يك از پژوهشها چنين فرآيندي نداشتند .يافتههاي
پژوهش نشان داد که برنامههاي هدفمند چه بر پايه آموزشهاي مهارتي و چه شناختي به بهبود
خودکارآمدي و عملكردي دانشآموزان کمك ميکنند .موفقيت در يك برنامه جامع با تعيين اهداف
بر خودکارآمدي تأثيرات قدرتمندي دارند .اهداف يادگيري کوتاه مدت ،ويژه و چالش برانگيز اما
قابل حصول بهتر از اهداف کلي ،بلند مدت و غيرقابل حصول براي آنان ميباشند و بهتر
خودکارآمدي دانشآموزان را افزايش ميدهند .اهداف قبلي سبب به وجود آوردن استانداردهاي
روشني ميشود و ميتوان با اين استانداردها ميزان پيشرفت را اندازهگيري نمود .ادارك ،پيشرفتِ
خودکارآمدي و انگيزش دانشآموزان را براي ادامة حرکت و بهبود نيرومندتر ميکند
(شولتز.)1982،
در پاسخ به اين سوال که "آيا آموزش شنا بر حيطههاي مختلف خودکارآمدي (جسماني،
عاطفي ،تحصيلي و اجتماعي؟) دانشآموزان دختر دوره ابتدايي اثربخش است؟" ميتوان گفت که
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گرچه در همه حيطهها ،افزايش مشاهده ميشود ،اما در حيطههاي اجتماعي و عاطفي در گروه
آزمون معناداري خوبي مشاهده شده است و در دو حيطه ديگر يعني خودکارآمدي جسماني،
همبستگي ضعيف و در خودکارآمدي تحصيلي اين همبستگي معنادار نبوده است.
مطالعات ديشمن ( )9111و بكر ( )9112هم نشان داد که اگر مداخله مبتني بر تاکيد بر تغيير
آموزش در محيط مدرسه براي افزايش فعاليت بدني دختران نوجوان با مداخله مستقيم اجرايي
بيشتر ميشود  .همچنين ديشمن در تحقيق خود به نقل از نتايج تحقيق چيس ،)9111(1پوگ و
مكآلي )1229( 9و بوستون 9و همكاران ( )1288اشاره ميکند که ايجاد عالقه و انگيزه در برنامه-
هاي ورزشي ،نوع رشته ورزشي مورد عالقه دانشآموزان و برنامههاي آموزشي مدرسهاي با ميزان
مشارکت آنها در برنامههاي ورزشي ،لذتجويي و خودکارآمدي جسماني آنها همبستگي دارد
(ديشمن.)9111،
خودکارآمدي جسمي و تحصيلي باالي دانشآموزان در هر دو گروه ،بيانگر اين نكته است که با
وجود آنكه خودکارآمدي پتانسيل خوبي در آنهاست اما ارتقاي ناگهاني در آن خيلي عقاليي نيست.
کما اينكه در بعد عاطفي اين برنامه سبب پديدآمدن آگاهي در حيطه هيجاني آنها شده است که
تاکيدي است بر ويژگيهاي کودکان در شرايط جديد و مربوط به آموزش شنا و تجربه جديد،
بنابراين موفقيت يا عدم موفقيت آنها در اين قلمرو ،ابتدا بر پايه احساس درك و تفسير ميشود .کما
اينكه برنامههايي مانند شنا به ادامه و تقويت و البته رصد طوالني مدتتر نياز دارد .از سويي هم
ثبات خودکارآمدي در اين آزمون مبين اين نكته است که خودکارآمدي افراد نيز يك ماهه نميتواند
دستخوش تغييرات شگرف در همه حيطه ها شود .تغييرات در چرخه تاثيرات ذهني و رفتاري افراد
به زمان نياز دارد.
همچنين عالقه و توجه دانشآموزان در اين گروه سني به تعامل با گروههاي همسال و توجه به
برنامههاي گروهي در اين برنامه تقويت ميشود .ويلر و لد ( )1289معتقدند که داشتن مهارتهاي
جسماني و ارزيابي مثبت از ويژگيهاي جسماني براي جذب همساالن اهميت بسيارزياد در اين دوره
دارد و خودکارآمدي جسماني و اجتماعي

ميتواند پيشبين قوي براي جذب همساالن باشد.

1. Chase
2. Poag & McAuley
3. Boston
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نقش مربي شنا نيز در حكم فرد عالقهمند و آگاه به تعليم کودکان ،مهمترين عامل و اصليترين
تضمين اهداف اين برنامه است تا کودك را در نخستين رويارويي با ورزش ترغيب و آشنا کند .از
سويي هم بازخورد ،منبع تشويقي خودکارآمدي دانشآموزان است .بازخورد عملكرد سبب آگاهي
فراگيران از پيشرفت اهداف ،نيرومند کردن خودکارآمدي و حفظ انگيزش ميشود .به ويژه در
مراحل نخستين يادگيري ،بازخورد در تالشهاي دانشآموزان موثرتر است .بهبود مهارتهاي ناشي از
مطلوب سبب برانگيختگي دانشآموز و پافشاري او بر ادامه تكليف يا شروع تكاليف و انتخابهاي
بعدي ميشود .پاداشهايي که همخوان با عملكرد تكليف ،هدف و عملكرد اوست يا پاداشهاي
تصادفي يا ترکيبي از آنها با بيشترين نتيجه افزايش خودکارآمدي همراه بوده است (شانك و
پاجارس.)9118 ،
در پاسخ به اين سوال که "آيا بين متغيرهاي دموگرافيك با خودکارآمدي عمومي و حيطههاي
مربوطه در دانشآموزان دختر دوره ابتدايي رابطه وجود دارد؟" نتايج پژوهش نشان داده است که
در کنار سوابق تحصيلي ،سوابق آموزشهاي فوق برنامه دانشآموزان در فضاهايي غير از مدرسه که
تعامالت اجتماعي او را با گروههاي همسان و اجتماع برقرار کرده ،در خودکارآمدي او نقشي بارز
داشته است .يافتههاي پژوهش حاضر با نتايج کايزر و بارلينگ )1281( 1که تأثير مدل و گروههاي
همسان در باورهاي خودکارآمدي کودکان مدارس ابتدايي موثر هستند ،همخواني داشت .در ضمن
با نتايج وب-ويليامز )9119( 9که نتيجه گرفت خودکارآمدي با عملكرد تحصيلي کودکان مدرسه
ابتدايي همبستگي مثبت دارد ،نيز همخواني داشت.
بر اساس نتايج توصيفي در دو گروه کنترل و آزمون ،باالترين درصد يعني  %25سابقه مهارت
ورزشي در فوق برنامههاي خود داشتند و رتبه خودکارآمدي جسماني آنها اول بود .از طرفي هم
خودکارآمدي جسماني دانشآموزان با معدل باال ،با سابقه آموزش زبان و تسلط به کامپيوتر ارتباطي
معنادار داشت .با استفاده از اين نكته ميتوان به اين امر اشاره کرد که وجود پتانسيل خوب جسمي
و ذهني در اين مقطع براي پذيرش آموزشهاي مدرسهاي در قالب برنامههاي ورزشي به منزلة يك
روش تدريس مبتني بر بازي براي ارائه مفاهيم آموزشي و تربيتي ،رويكردي بسيار مطلوب و
اثربخش است.

1. Keyser & Barling
2. Webb-Williams
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هر جامعه با توجه به ساختار فرهنگي خود تالش ميکند که از طريق برنامههاي درسي عناصر
فرهنگي را در جامعه توسعه دهد و براساس عناصر عمومي ،تخصصي و اختراعي ،برنامههاي
ويژهاي طراحي و اجرا نمايد .درس تربيت بدني ظرفيت بااليي براي فرهنگ سازي در جامعه دارد،
زيرا داراي کارکردهاي گوناگون است که از مهمترين آنها ميتوان به کارکردهاي تندرستي،
فرهنگي ،اجتماعي و آموزشي اشاره کرد (استارلينگ.)1921 .
را بهکاربرده بودند که باالترين باور در ميان پرسشهاي ديگر از لحاظ خيلي راحت بودن بهدست
آمد .شايد بهترين تاييد براي ارائه آموزشها با روش بازي و کارگروهي از ميان روشهاي تدريس
باشد .اين مطلب با يافته هاي کوزه چيان ( ،)1979رمضاني نژاد و همكاران ( )1989و ديشمن
( )9111دربارة اولويتهاي آموزشي در برنامه آموزش تربيت بدني که توجه به رضايت و عالقهمندي
آنهاست ،همخواني دارد .ضمن آنكه اين آموزشها تثبيت يادگيري خوبي براي آنها دارد و با اصل
لذتجويي و اقتضاي سني آنها همراه است.
گرچه تعميم خودکارآمدي از يك حوزه آموزشي به حوزههاي مشابه و غير مشابه ديگر امكان-
پذير است ،اما بايد توجه کنيم که خودکارآمدي اوليه دانشآموزان از استعدادها ،تجارب قبلي و
حمايتهاي اجتماعي تاثير مي گيرد و اگر از منظر رشدي به اين مسئله نگاه کنيم ،گرايش به تعميم
دادن ،ممكن است که با رشد شناختي و بيشتر شدن تجربه زياد شود ،زيرا دانشآموزان بزرگتر
ميشوند و پيشنيازهاي خود را در حوزه جديد ميتوانند تعريف کنند (شانك و پاجارس .)9118 ،
لذا در ساير برنامه هاي آموزشي و تربيتي در پايههاي مختلف پژوهش و ارزيابي ضروري است.
در زمينة حيطه عاطفي دانشآموزان که با هيچکدام از متغيرها همبستگي معنادار ندارد ،نوسانات
رشد عاطفي کودکان دختر را نشان ميدهد که ضرورت و تاکيد فراوان در توانمندسازي و حمايت
اين گروه به ميزان بسيار در کليه سطوح اجتماع اشاره دارد .نظامهاي آموزشي و پرورشي بايد
هدايت و حمايت از کودکان دختر را در اولويت آموزش مدارس ،خانواده ها و جامعه قراردهند .با
تقويت و رشد خودکارآمدي ،ميتوان در بلند مدت از آسيبهاي اجتماعي که به دليل آسيب پذيري
هيجاني و عاطفي دامنگير اين گروه ميشود ،جلوگيري کرد.
تحصيالت و شغل پدر و مادر ،رتبه در ميان خواهران و برادران و عدة خواهران و برادران،
تاثيرات معنادار با خودکارآمدي عمومي و حيطههاي متفاوت نشان نداد .اين مسئله منكر نقش
والدين و خانواده نيست .والدين موثرترين نقشهاي مشوق و الگو براي توانمندي فرزندان هستند
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با اينحال با توجه به نظرات در حيطه اجتماعي ،چنين به نظر ميرسد که بحث عامليت گروههاي
همساالن در اين دوره نقشي بارزتر بازي ميکند.
1

9

بر اساس پژوهشهاي بندورا و همكاران ( ،)1229هوور ( )1229و گراس و همكاران ()1225
(به نقل از طهماسيان و فتي )1985 ،والديني که در وضعيت اقتصادي و اجتماعي و تحصيلي پايين-
تر هستند به دليل فراهم نبودن شرايط ،احتمال تجربه و فرصتهاي تجربهآموزي سازمان يافته براي
اجتماعي بيشتري هستند و فرصت تعامل با فرزندان را کمتر پيدا ميکنند .همچنين تحصيالت و
مشاغل والدين بر انتظارات آنها از فرزندان به ويژه در حيطههاي عاطفي ،ممكن است نگرش منفي
ايجاد کند.
گرچه مسير توانمندي دختران و پسران از يكديگر جداست ولي معموالً والدين پسران را نسبت
به دختران مستقلتر بار ميآورند و نسبت به مراقبت و مسئوليتپذيري حضور دختران در خانه
انتظار بيشتري دارند .البته توجيه اين مسئله در زمينة تفاوت جنسيتي و اثر خودکارآمدي به مطالعات
فرهنگي و تطبيقي بيشتري نياز دارد.
شايان ذکر است که در جامعه آماري مورد تحقيق ،به نظر ميرسد ،جداي از منطقه سكونت
دانشآموزان در شهر تهران ،قابليتهاي خانوادهها در تربيت کودکان ،به نوعي برابري و توازن رسيده
که احتماالً به دليل ميزان دسترسي يكسان به فناوري ،رسانهها و برنامههاي آموزش همگاني است.
تمايل خانوادههاي ايراني در جامعه به تبعيت از نُرم و هنجارهاي جامعه ،اين همگوني را نهادينه
کرده که نشان دهندة رشد فرهنگي مناسب در تربيت فرزندان است .بنابراين اين نكته روشن مي-
شو د که شرايط رشد و تكامل ،محيطهاي آموزش و خانواده آنها و رقابتهاي دوستانه با همكالسيها
ميتواند شروع هدفمند نمودن باورهاي آنها در مورد خودکارآمدي باشد.
نتيجهگيري و جمعبندي
توانمندسازي دانشآموزان از نظر خودکارآمدي ،نقشي کليدي در توسعه يادگيري رفتارهاي
سالم در اجتماع دارد .از اين رو فعاليتهاي آموزشي مؤثر در اين گروهها از طريق غنيسازي برنامه
درس تربيت بدني مدارس دخترانه با برنامه آموزش شنا که داراي ساختارهاي استاندارد و هدفمند
باشد فرصتي است که سبب خودکارآمدي آنها ميشود .همچنين ضمن ايجاد اشتياق در
دانشآموزان نسبت به مهارتهاي جسمي و حرکتي ،آنها را از توانايي و قابليتهايشان آگاه ميکند و
1. Hoover
2. Gross
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اعتماد به نفسشان را افزايش ميدهد .يادگيري شنا که از ورزشهاي مورد تاييد متخصصان علوم و
دين مبين اسالم است ،در دختران اين گروه سني ،ميتواند آغازگر روشهاي مؤثر يادگيري و تغيير
رفتار باشد .همچنين با توجه به شيوههاي زندگي صنعتي ،شنا يكي از مهمترين برنامههاي آموزشي
است که سبب بهبود تحرك بدني ،بهبود شاخصهاي ذهني و جسمي متناسب با نياز دختران ميشود
و رضايت و عالقهمندي آنها را نسبت به درس تربيت بدني و شنا جلب ميکند و مهمتر از همه به
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