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Abstract 

In recent years, international organizations have put forth various programs in way of 

creating an inclusive world. One of the programs which has recently been introduced by 

the International Paralympic Committee and has also been implemented in Iran is the 

"I’mPOSSIBLE" global program. This program aims to change young people's attitude 

toward people with disabilities. Thus, the main objective of the current study was to 

identify the impact of the implementation of the "I’mPOSSIBLE" program on changing 

the attitude of primary school students toward inclusive sport. The present study was of 

an applied and semi-experimental type. The statistical sample consisted of 50 sixth grade 

students who were put into two groups of 25 control and experimental students. The 

experimental group was trained in three sessions in accordance with the "I’mPOSSIBLE" 

program. The measurement tools included a questionnaire designed to assess children's 

attitude toward inclusive sport (Block, 1995) and an adjective checklist (Siperstein, 2006) 

in way of evaluating the cognitive attitude that used the pre-test and post-test design to 

obtain data. The questionnaires were given to both groups before and after the 
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implementation of the program. To analyze the variables, the mixed model analysis, the 

independent T, the follow-up extrapolation as well as the Wilcoxon tests were used. The 

results indicated that the program had a significant effect on changing the students' 

attitudes toward inclusive sport. It is suggested that the "I’mPOSSIBLE" program be 

included in the physical education (PE) curriculum and be implemented continuously in 

the primary schools in Iran. By implementing this program in schools, a large number of 

the existing restrictions for people with disabilities in society will be eliminated in addition 

to improving and promoting a positive attitude towards people with disabilities and their 

integration into the society. 

 

Keywords: Paralympic, Inclusive Sport, I’mPOSSIBLE Program, Sport for Disable 

Person  

 

Extended Abstract 

Backgraound and purpose  
Disability is an undesirable and unpleasant phenomenon, which may occur during 

a humans' lifetime. The disabled people may be deprived of all life aspects as well 

as participation in many social, cultural, sport, and occupational events. Disability 

causes a low quality of life (Zahirinia, 2011). Inclusion development in various 

parts of society, such as education, and sports has been introduced as a solution to 

reduce adverse implications over recent years. In this context, the most substantial 

comprehensive program has focused on changing attitudes of individuals to 

promote inclusion in society. Accordingly, the International Paralympic 

Committee (IPC) has set its prospect to introduce and develop the training 

"I'mPOSSIBLE" program. This has been done to expand the values and 

perspectives of the Paralympic Movement among students aged 6-18 years old. 

I'mPOSSIBLE program aims to change the perception and attitude of young 

people toward disability through Paralympic values to create an inclusive society. 

This program was launched in Iran last year by IR.IRAN NPC. Accordingly, the 

purpose of this study is to identify the impact of the "I'mPOSSIBLE" program on 

the attitude of elementary students toward the inclusive sport. 

 

Methodology 
This paper was conducted using a quasi-experimental method and pretest-posttest 

design with a control group. The statistical sample comprised 50 sixth-grade 

elementary students in Tehran that were randomly assigned to two experimental 

and control groups (n=25). The experimental group (n=25) received the 

intervention through three 45-minute training sessions of the "I'mPOSSIBLE" 

program. Children’s Attitudes towards Inclusive Physical Education 
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Questionnaire (CAIPE) (Block, 1995) was employed as a measurement tool. 

Some of its items were revised by the research team under the authority of expert 

professors. To assess the face and content validity, the final questionnaire was 

confirmed. Besides, Siperstein's Adjective Checklist (2006) was used to evaluate 

cognitive attitude. Both mentioned questionnaires were distributed among control 

and experimental groups one week before and after the program to collect data. A 

descriptive report of data was given by using mean, standard deviation, and 

frequency. To test the normality of data distribution, the Shapiro-Wilk test was 

used. Levene's test was employed to examine variance homogeneity of attitude 

toward inclusive sport at school and amending rules. The inferential analysis of 

variables (attitude toward inclusive sport at school and rules amendment) was 

done using Mixed ANOVA (2*2), independent t-test, and Bonferroni Test. The 

variable of "cognitive attitude" was analyzed using the Wilcoxon Test. 

 

Results     
A significant difference was observed between mean values of attitude toward 

inclusive sport at school obtained by the intervention (experimental) and control 

groups in posttest (P=0.001, Mean difference =1.633, Impact factor =0.838). 

Considering the significant impact of the time factor, the Bonferroni posthoc test 

was used to find the intragroup difference in each group. Results showed an 

increase in the mean value of "attitude toward inclusive sport at school" in the 

intervention group compared to pretest; this increase was statistically significant 

(P=0.001, Mean difference =-1.207, Impact factor =0.842). Also, results indicated 

an increase in the posttest mean value of "attitude toward rules amendment" in the 

intervention group compared to pretest; this increase was statistically significant 

(P=0.001, Mean difference =-1.340, Impact factor =0.689). There was not, 

however, any significant difference between pretest and posttest mean values of 

"attitude toward rules amendment" obtained by the control group (P=0.381, Mean 

difference =-0.140, Impact factor =0.032). 

To compare the mean values of "positive and negative cognitive attitudes" among 

respondents, Wilcoxon Test was used. Results showed a significant mean 

difference between “positive and negative cognitive attitudes” of the intervention 

group in the posttest (P=0.001). In other words, the posttest mean values of 

positive cognitive attitudes in the intervention group were significantly higher 

than the negative cognitive attitude. 
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Discussion and Conclusion 
Findings showed that the "I'mPOSSIBLE" program has a positive impact on the 

attitude of normal students (without disability) toward the inclusive sport. 

Seemingly, the content of the "I'mPOSSIBLE" program has changed the 

perception and attitude of Iranian students toward the inclusive sport. Therefore, 

it is recommended that the content of the "I'mPOSSIBLE" program be included 

in in-service courses of physical education teachers to make them familiar with 

the paralympic movement and inclusive sports. Teachers can lunch this program 

in schools continuously. Furthermore, it is suggested to include the content of the 

"I'mPOSSIBLE" program in the physical education curriculum and to execute this 

program in elementary schools of Iran. In this case, South Korea has approved an 

Act in 2016 under which local governments should provide all individuals 

(students, employees, and so on) with educational and training programs. This Act 

aims to make individuals aware of people who live with a disability. To this end, 

this plan (actions for the welfare of people with disabilities in South Korea, 2016) 

is applied twice annually in all high schools of South Korea to raise information 

about disabled people. This program can be launched in schools not only to 

improve positive attitudes toward people with disability and their integration in 

society but also to remove many constraints for disable people in society.   
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 پژوهشی مقالة

آموزان نسبت به  دانش توانم« بر تغییر نگرشاجرای برنامه جهانی »من می تأثیر

 1ورزش فراگیر 
 

 4پیشکناری سحر سهیلی ،3، محمدرضا برومند2، علی افروزه 1محمد پورکیانی 

 

  شهید   دانشگاه  تندرستی،  و  ورزشی  علوم  دانشکده  رسانه،  و  ورزشی  مدیریت  گروه  ورزشی،   مدیریت  استادیار،.  1

 تهران )نویسنده مسئول(   بهشتی، 

دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه    آموختهدانش  .2

 تهران، تهران  

گروه مدیریت ورزشی و رسانه، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید    استادیار، مدیریت ورزشی،    .  3

 تهران  بهشتی، 

  دانشگاه   ورزشی،  علوم  و  بدنی  تربیت  دانشکده   ،  ورزشی  مدیریت  گروه  ورزشی،  مدیریت  دکتری  آموختهدانش .  4

 رشت   گیالن،
 

  29/07/1399تاريخ پذيرش:                           11/04/1399تاريخ دريافت:  
 

 چکیده  

اند. های مختلفی را ارائه کردهالمللی برای خلق يک جهان فراگیر، برنامههای بینهای اخیر، سازماندر سال

و در ايران نیز اجرا شد، برنامه   شد  المللی پارالمپیک معرفیتوسط کمیته بین  هايی که اخیراًيکی از برنامه

توانم« است. اين برنامه درصدد است نگرش جوانان را نسبت به افراد دارای معلولیت تغییر جهانی »من می

آموزان  توانم« بر تغییر نگرش دانشیاجرای برنامه »من م  تأثیردهد. لذا هدف اصلی اين پژوهش شناسايی  

ابتدايی نسبت به ورزش فراگیر بود.   با استفاده از طرح پیش  مدارس  راهبرد پژوهش از نوع نیمه تجربی و 

آموزان پايه ششم دبستان بودند که  نفر از دانش ۵0آماری شامل  ةپس آزمون با گروه کنترل بود. نمون-آزمون

نفری کنترل و تجربی جای گرفتند. گروه   2۵ش شرکت کردند و در دو گروه  در اين پژوه  به صورت داوطلبانه

نامه گیری شامل پرسشتوانم قرار گرفتند. ابزار اندازههای من میتجربی در سه جلسه تحت آموزش برنامه

ارزيابی  ( برای  2006( و چک لیست صفات )سیپراستاين، 199۵نگرش کودکان نسبت به ورزش فراگیر) بالک،  

ها  نامهها، از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و پرسشنگرش شناختی بود که جهت جمع آوری داده
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های آنالیز  تجزيه و تحلیل متغیرها از آزمون قبل و پس از اجرای برنامه در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. برای  

نتايج نشان داد اين برنامه    کاکسون استفاده شد. ین ويل واريانس مختلط، تی مستقل و تعقیبی برونفرونی و همچن 

نگرش نسبت به تعديل  و همچنین    (p=001/0)آموزان نسبت به ورزش فراگیر  ی بر تغییر نگرش دانش معنادار   تأثیر 

های درسی تربیت بدنی قرار گیرد  توانم« در سرفصلشود برنامه »من میپیشنهاد می .  دارد   (p=001/0قوانین )

صورت مستمر در مدارس ابتدايی ايران اجرا شود. با اجرای اين برنامه در مدارس، عالوه بر بهبود و ارتقا  و به  

های موجود برای بسیاری از محدوديت  نگرش مثبت نسبت به افراد دارای معلولیت و ادغام آنان در جامعه، 

 افراد دارای معلولیت در جامعه نیز از بین خواهد رفت.  
 

 توانم، ورزش معلولینپارالمپیک، ورزش فراگیر، برنامه من می  کلیدی: واژگان  

 

 مقدمه  
درصد از جمعیت جهان دارای   1۵، حدود  2۰1۸طبق آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال  

درصد از جمعیت جهان دارای  1۰،  1۹۸۰تا  1۹۷۰های حالی است که سال معلولیت هستند. این در

بوند.   پیری جمعیت، شیوع سریع  معلولیت  علت  به  افزایش معلولیت  نرخ  دارند  اعتقاد  پژوهشگران 

،  2۰۵۰رود در سال  های مزمن و یا پیشرفت تجهیزات شناسایی انواع معلولیت است. انتظار میبیماری

ت ای ناخواسته و ناگواری اس بیلیون برسد. معلولیت، پدیده  2بیلیون به    1تعداد افراد دارای معلولیت از  

ها ممکن است به ناگزیر در بخشی از زندگی یا تمامی عمر خود به آن دچار شوند،  که گروهی از انسان

شوند و همواره از شرکت در های زندگی به حاشیه رانده میبیشتر افراد دارای معلولیت در تمام جنبه

پایین    معموالًنیز    شانشوند و کیفیت زندگیرویدادهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و شغلی محروم می

های اخیر برای کاهش پیامدهای منفی مطرح  سال  (. یکی از راهکارهایی که در2۰11نیا،  است )ظهیری

 شده است، توسعه فراگیری در بخش های مختلف جامعه از جمله آموزش و ورزش است. 

شامل دانش آموزان آموزان  شود که تمام دانشدر آمریکا، فراگیری به عنوان رویکری در نظر گرفته می

دارای معلولیت و بدون معلولیت، با همساالن خود در یک کالس قرار و به طرق مختلف مورد حمایت 

توان به عنوان یک ناهمگونی در  (. باید توجه داشت که فراگیری را نمی2۰۰۰،  1)بالک   گیرند قرار می

ی مدارس در جهت پاسخ به  سیستم آموزشی در نظر گرفت، بلکه فراگیری فرصتی برای توانمندساز

آموزان است ) دانش  آینسکو بوت    تنوع در  فراگیری 2۰۰2،  2و  ایده  (. در طول چند سال گذشته، 
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های آموزشی عمومی در بسیاری از کشورها متداول شده است آموزان دارای معلولیت در کالسدانش

المللی جلسه کنفرانس بین(. اجماع در خصوص آموزش فراگیر، در چهل و هشتمین  2۰12،  1)کی و ها 

گذاری شد. در کنفرانس مذکور، طی یک تفاهم نامه بیان شد که آموزش پایه  2۰۰۸آموزش در سال  

حالی  فراگیر، یک فرایند پیوسته است که هدف آن فراهم کردن آموزش باکیفیت برای همه است، در

-آموزان احترام گذاشته می دانش ۀمها و انتظارات آموزشی هها، ویژگیکه به نیازهای متنوع، توانایی 

(. این تفاهم نامه به دنبال حذف هرگونه اشکال تبعیض است؛ به 2۰۰۸،  2سازمان ملل متحد )شود  

آموزان است که به همه ویژه، فراگیری یک ابزار برای افزایش مشارکت در آموزش توسط همه دانش

شماری محیط فراگیر مدارس، مزایای بی.  (2۰۰۰،  3اهداف آموزشی دست پیدا کنند )دیپاو و دولتیپر

  کندرشد نگرشی تا رشد شناختی و از رشد اجتماعی تا رشد رفتاری ایجاد میاز   آموزانبرای دانش

(. این رشد از طریق محیط فراگیر و ایجاد حس پذیرش، حس تعلق و حس مورد  2۰14،  4)کاستن

(. نگاه و درک عمومی به این صورت ۵،2۰1۰ماکسول شود )کالیمون، گتینگر و  حمایت بودن ایجاد می

های ورزشی است که زمانی که به جوانان دارای معلولیت حق انتخاب دهیم، آنها تمایل دارند در فعالیت

تواند  (. این مشارکت می1۹۹3،  6و تفریحی فراگیر در مدرسه و جامعه مشارکت داشته باشند )رینولدز 

این توسط  اجتماعی  پذیرش  )مون   درک  دهد  افزایش  را  جامعه  از  نتایج  1۹۹4،  ۷گروه  (. همچنین 

ها نشان داده است فعالیت ورزشی و تفریحی به صورت فراگیر )افراد دارای معلولیت به همراه پژوهش

(. همچنین 1۹۹۰،  ۸تواند احساسات مثبتی را در هر دو گروه ایجاد کند )لیتل افراد بدون معلولیت( می

تواند اعتماد به نفس و پذیرش اجتماعی افراد  می  تفریحات به صورت فراگیر،  مشارکت در ورزش و

افزایش بدهد )داتیلو  1۰ریو، فنگ و همکاران (. چن،1۹۹6،  ۹دارای معلولیت و بدون معلولیت را نیز 

تواند منجر به بهبود مهارت و عملکرد در  ( نیز در پژوهش خود نشان دادند فوتبال فراگیر می2۰1۹)

و گروه دارای معلولیت و بدون معلولیت شود. در پژوهشی دیگر نیز نشان داده شد ورزش فراگیر هر د
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، 1تواند منجر به تغییرات مثبت اجتماعی در ماالوی آفریقا شود )کرایگ، بارسلونا، آیتور و همکارانمی

اعث شده هر  کنگی نیز اثرات مثبتی در پی داشته است و ب(. فراگیری در یک بازی محلی هنگ2۰1۹

های اجتماعی را به صورت بهتری کسب کنند و همچنین سبک زندگی سالمی را در  دو گروه، مهارت

(. ارتباطات و تماس بین افراد دارای معلولیت و بدون معلولویت  2۰1۹،  2پیش بگیرند )چوی و چنگ

تواند نگرش نسبت  می  های فردی، فواید متقابل و وضعیت برابر بین دو گروهدر جامعه، همراه با تعامل 

افزایش درک جوانان جامعه برای تغییر رفتار (.  1۹۸۹،  3به هر دو گروه را بهبود بخشد )آرچی و شریل

خود نسبت به افراد دارای معلولیت و بدون معلولیت در جهت تسهیل فراگیری ورزش در مدارس و 

(. اجرای فراگیری 1۹۹۷،  4اران جامعه یکی از اهداف مهم جوامع است )وایت، موشت، گولدنبرگ و همک

های گذشته مورد توجه پژوهشگران مختلف بوده است، با این وجود جوامع همواره در جامعه از سال

برای پیادهبا چالش اند )وایت، موشت، گولدنبرگ و  سازی ورزش فراگیر در جامعه مواجه بوده هایی 

های جوامع، تالش برای تغییر نگرش  ترین برنامههای گذشته، یکی از مهم از سال(.  1۹۹۷همکاران،  

افراد جامعه بوده است تا از این طریق فراگیری را در جامعه توسعه دهند. نگرش به عنوان یکی از 

این بهبود رفتار برای    های متفاوت است،توانایی   ارکان کلیدی برای تغییر رفتار مردم نسبت به افراد با 

ها  ها نقش بسیار مهمی در زندگی، اندیشه(. نگرش1۹۹۸،  ۵ورزش فراگیر و ادغام ضروری است )شریل 

 (.  2۰1۷و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان دارند )طاهریان، رسولی، ابوحمزه، 

های اصلی در تغییر رفتار افراد معرفی شده  رطشسازی و از پیشنگرش به عنوان یکی از مراحل آماده

  . تعریف نگرش به صورت چندبعدی گسترش یافته است(.  1۹۵4،  6است )آلپورت، کالرک و پتیگرو

دهند. جز شناختی که مربوط به نگرش را با اثرات شناختی و اجزای رفتاری توضیح می  ،پردازاننظریه

در جز رفتاری نیز منظور این است  و  به یک موضوع است،  های گوناگون و آگاهانه افراد نسبت  عقیده

کند )روزنبرگ، هولند، مک گویر و  معینی رفتار می  ۀکه شخص در برخورد با موضوع مورد نظر به گون

بکه تعاریف می  در حالی (.  1۹6۰،  ۷همکاران  پژوهشگران اعتقاد دارند نگرش در  اتواند متفاوت  شد، 

ها در رسیدن به اهداف و بهبود  اهمیت دارد چرا که به عنوان راهنمای انسان ها بسیار  زندگی انسان
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هایی  از طرفی کالس درس و فضای مدرسه از موقعیت(.  1۹6۰،  1کند )کاتزارتباطات کمک شایانی می

آموزان در این مکان  گیرند، چرا که بیشتر وقت دانشهمساالن قرار می  تأثیراست که افراد زیادی تحت  

های زندگی فردی و اجتماعی تحت نفوذ و  آموزان در بیشتر مسائل و موقعیتشود و دانشمیسپری  

گیرند. همچنین در فضای مدرسه، به  های مستقیم و غیر مستقیم همساالن خود قرار میآموزه  تأثیر

ای  هگیرند. از طرفی آنها با نگرشهای دیگر همساالن خود قرار میطرق مستقیم در مقابله با نگرش

های خود تجدید نظر  آموزان در نگرشسازد تا دانشهای خود مواجهه میمتفاوت و ناهمساز نگرش

نگرش  نندک گلزاری،  و  و  پور  )عبداهلل  کنند  اصالح  را  خود  نادرست  همچنین  2۰۰۹های  محیط  (. 

-اجتماعی کالس تربیت بدنی، یک فرصت بی نظیر برای توسعه رفتار اجتماعی دانشیافتۀ  سازمان  

آل است که فرصت (. به طور کلی فضای مدارس فراگیر، یک فضای ایده1۹۹۸آموزان است )شریل،  

آموزان دارای معلولیت را به خوبی درک و پذیرش  کند تا دانشآموزان ایجاد میارزشمندی برای دانش

المللی ، رئیس سابق کمیته بین3(. سر فیلیپ کریون2۰2۰،  2کنند )لی، ناراساکی، پارک و همکاران 

ایده پایهپارالمپیک نیز اعتقاد دارد مدارس یک محیط  برای  برای ساخت یک  ریزی شالودهآل  هایی 

بزرگساالن وجود جامعۀ  دنیای بهتر است. برای کودکان، معلولیت با معانی و مفاهیم منفی که اغلب در  

بنابراین س  .)( توانستن تمرکز دارند  بر  تنها  ندارد و کودکان  از قبیل کمیته ازماندارد، جایی  هایی 

بینبین کمیته  و  المپیک  برنامهالمللی  پارالمپیک  در المللی  جامعه  نگرش  تغییر  برای  را  خود  های 

برای مثال  مدارس اجرا می المپیک اخیراًکمیته بینکنند.  برنامه »تعلیم و تربیت مبتنی بر    المللی 

 در مدارس اجرا کرده است.    4OVEPهای المپیک« را تحت عنوان ارزش

برای توسعه ورزش فراگیر در جهان   ایهای اخیر اقدامات جدیالملی پارالمپیک نیز درسالکمیته بین

پارالمپیک در مدارس را برای ، کمیته بین2۰۰6در سال  انجام داده است.   پارالمپیک برنامه  المللی 

های پارالمپیکی طراحی کرد. این برنامه به منظور خلق محیطی جذاب  نسبت به ورزشارتقا آگاهی  

دانش ورزشبرای  تجربه  منظور  به  در آموزان  پارالمپیک  برنامه  بود.  شده  طراحی  پارالمپیکی  های 

های فردی،  مدارس بر پایه چهار ارزش شامل احترام برای دستاوردهای ورزشی، احترام و پذیرش تفاوت

(.  2۰۰6المللی پارالمپیک،  و تقویت حمایت اجتماعی بود )کمیته بین به عنوان حقوق انسانیورزش  

ها و محتوای آن به کلی تغییر کرد و مجدد  اجرای این برنامه پس از چند سال متوقف شد و سرفصل
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توسط توانم« یک برنامه آموزشی است که  معرفی شد. برنامه »من می«  1توانم با نام جدید »من می

ها و چشم  ای کمیته بین المللی پارالمپیک به منظور گسترش ارزش، بازوی توسعه2بنیاد آجیتوس 

توانم«  توسعه یافته است. برنامه »من می  ساله  1۸تا    6آموزان  های جنبش پارالمپیک در بین دانشانداز

نان جامعه را نسبت درصدد است درک و نگرش جوا  های پارالمپیک، از طریق آموزش فراگیری و ارزش 

های به افراد دارای معلولیت تغییر دهد و یک جامعه فراگیر خلق کند. این برنامه در اختتامیه بازی

زمستانی سوچی   افراد جامعه می   2۰14پارالمپیک  نشان دهد  است که  به هر رونمایی شده    توانند 

توانند آموزان بیاموزد که آنها میکند به دانش چیزی که بخواهند برسند. در واقع این برنامه، تالش می

های پارالمپیکی در زندگی خود از جمله شجاعت، اعتماد به نفس، الهام بخشی و با استفاده از ارزش

آموزان ناممکن، دست یابند. الزم به ذکر است تمرکز این برنامه بر دانشبه ظاهر  برابری به هرچیز  

و پذیرش افراد دارای   کند  افراد دارای معلولیت تغییربدون معلولیت است تا نگرش آنها را نسبت به  

  محتوای این برنامه به صورت کامالً  افزایش یابد.   جامعهدر  معلولیت در مدارس عادی و به تبع آن  

ها و  های پارالمپیک، پارالمپینارزش  آموزان با جنبش پارالمپیک، تعاملی طراحی شده است و دانش 

می آشنا  پارالمپیک  رشتهشتاریخچه  نیز  نهایت  در  و  و  وند  گلبال  نشسته،  والیبال  قبیل  از  هایی 

هایی طراحی شده که  کنند. همچنین کاربرگدوومیدانی نابینایان، بسکتبال با ویلچر و ... را تجربه می 

های خود عمق  شود تا با تمرین بیشتر بر آموزهآموزان قرار داده میبعد از هر بخش در اختیار دانش

 بخشند. 

های آگاهی بخشی در خصوص افراد دارای معلولیت  چه تحقیقات زیادی در حوزه اثربخشی برنامه راگ

های آگاهی بخشی در خصوص وجود دارد، اما تحقیقات بسیار کمی وجود دارد که اثربخشی برنامه

(. آنها به شناسایی  2۰1۸، 3کی، پارک و بالک سنجیده شده باشد )مک را ورزش افراد دارای معلولیت

پارالمپیک در مدارس بر روی    تأثیر آموز پرداختند. نتایج نشان داد این دانش  ۷1اجرای برنامه روز 

کننده در این برنامه دارد. آنها در پژوهش خود بر  شرکتمثبتی بر روی نگرش کودکان    تأثیربرنامه  

نگرش   تغییر  در  اصلی  اجزای  از  یکی  تضاد که  تئوری  در    و   است کار کردندروی  دادند  نشان  آنها 

معندانش تغییرات  پارالمپیک در مدارس شرکت کردند،  روز  برنامه  در  اجزای  اآموزانی که  داری در 

تعامالت فردی و پذیرش اجتماعی حاصل شد.    تئوری تضاد شامل وضعیت برابر، اهداف مشارکتی،
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  اجرای برنامه روز پارالمپیک در مدارس،   ( در یک پژوهش کیفی، پس از2۰1۹)  1کی، هیگل و بالک مک

آموخته ارزیابی  دانشبه  ورزشهای  از  جامعه آموزان  در  معلولیت  دارای  افراد  و  پارالمپیکی  های 

آموزان  های خود موارد جالبی را بیان کرده بودند. یکی از دانشپرداختند. دانش آموزان در مصاحبه

.  «مثل ما هستند  ن متوجه شدم که افراد دارای معلولیت دقیقاًبعد از تجربه این برنامه، م»  اظهار داشت

کردم معلولیت افراد را از ورزش باز آموران بیان داشته است، من همیشه فکر مییکی دیگر از دانش

ها تعدیل شوند، این افراد می توانند  دارد اما بعد از این برنامه متوجه شدم در صورتی که ورزشمی

های خود اظهار  آموزن نیز در صحبتبسیاری دیگر از دانشها را انجام دهند.  ز ورزشمانند ما بسیاری ا

(  2۰1۹کی و پارک )فراد دارای معلولیت تغییر کرده است. مکاداشتند بعد از این برنامه دید آنها به  

د.  آموزان اجرا کردندر تحقیقی دیگر یک برنامه آگاهی بخشی نسبت به ورزش فراگیر را برای دانش

از رهبران آینده هستند و آشنایی آنان با ورزش فراگیر برای تغییر   آنها اعتقاد داشتند، دانشجویان 

نگرش جامعه نسبت به ورزش فراگیر الزامی است. آنها نشان دادند، برنامه مذکور به عنوان یک برنامه 

)  2و، کودلک و جسیناتواند منجر به تسهیل در تغییر نگرش شناختی دانشجویان شود. لیاثربخش می

دانش2۰1۰ فراگیر  ورزش  به  نسبت  نگرش  مقایسه  به  برنامه (  اجرای  از  بعد  پسر  و  دختر  آموزان 

پارالمپیک در مدارس پرداختند. نتایج نشان داد به طور کلی میانگین نمرات نگرش نسبت به ورزش  

این برنامه اثرپذیرتر از پسران   رسید. اما آنها نشان دادند گروه دختران در  1۷.2۵به    16.۵۰از    فراگیر

   بودند.

توانم« سال گذشته توسط کمیته ملی پارالمپیک در ایران اجرا شده است. الزم به ذکر برنامه »من می

لذا ضروری است تا با شناسایی اثربخشی آن  .  است این برنامه برای اولین بار در ایران اجرا شده است

به ورزش فراگیر، میزان دسترسی به اهداف را بررسی کرد تا در آموزان نسبت  بر تغییر نگرش دانش

این برنامه با کیفیت باالتری انجام شود.  سال های هایی که در سالاز طرفی تمام پژوهش های آتی 

بر روی اثربخشی برنامه »روز پارالمپیک در مدارس« بوده است و  اخیر در این حوزه انجام شده است،

ها و نحوه آموزش، هنوز مقاالتی  توانم« و تغییر محتوا، سرفصلن برنامه »من میبا توجه به جدید بود

 بر روی اثربخشی آن کار نشده است.  

سازی در این حوزه پرداخته شود تا هایی به گفتماناز طرفی ضروری است تا با اجرای چنین پژوهش 

به صورت مستمر در کشورمان اجرا   ها این برنامه ، نزدیک با تصویب و اجرای قوانین حمایتیآیندۀ  در 
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-توانم« بر تغییر نگرش دانشاجرای برنامه »من می تأثیرشود. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی 

 آموزان مدارس ابتدایی نسبت به ورزش فراگیر بود. 

 روش تحقیق

ترل بود.  پس آزمون با گروه کن-راهبرد پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استتتفاده از طرح پیش آزمون

در ستال    3آموزان پایه شتشتم دبستتان شتهر تهران، واقع در منطقه  نفر از دانش ۵۰آماری شتامل   ۀنمون

 نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند.   2۵بودند که به صورت تصادفی در دو گروه   13۹۸

تحت ای دقیقه 4۵نفر( در ستته جلستته    2۵آموزان گروه تجربی )مداخله بدین صتتورت بود که دانش

های آموزشتی جدول  توانم« قرار گرفتند. برنامه آموزشتی طبق سترفصتلهای برنامه »من میآموزش

 اجرا شد.  1شماره 
 

 توانم برای آموزش در مدارس سرفصل محتوای آموزش برنامه من می -1جدول

 جلسه  مدت زمان سرفصل رديف 

 جلسه اول دقیقه  25 جنبش پارالمپیک   1

 جلسه اول دقیقه  25 های پارالمپیک  ارزش 2

 جلسه دوم  دقیقه  25 پارالمپیک از گذشته تا کنون   3

 جلسه دوم  دقیقه  25 ورزش فراگیر   4

 جلسه دوم  دقیقه  25 ها  های الهام بخش پارالمپینداستان 5

6 
آشتتنایی با رشتتته های پارالمپیکی )تئوری و 

 عملی(  
 جلسه سوم  دقیقه  25

 

اندازه پرسشابزار  شامل  )بالک،  گیری  فراگیر  ورزش  به  نسبت  کودکان  نگرش  که 1۹۹۵نامه  بود   )

روایی صوری و تأیید  ت آن تغییر کرد. برای  سئواالتوسط تیم تحقیق و با نظر اساتید خبره، برخی از  

پایایی  نفر از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت همچنین    ۵  تأییدنامه نهایی مورد  محتوایی، پرسش

نامه بدین  این پرسشقرار گرفت.    تأیید مورد  (  α=  ۸3/۰ه از روش آلفای کرونباخ )نامه با استفادپرسش

آموز دارای معلولیت به صورت زیر شرح داده  صورت است که ابتدا برای کودکان، وضعیت یک دانش

 شود.  می

استفاده  تواند راه برود و به همین منظور از ویلچر  »علی یک پسر هم سن و سال شما است، او نمی

  ها خیلی خوب نیست. گر هایی مثل شما انجام دهد اما او در برخی بازیکند. علی عالقه دارد بازیمی

کند اما حرکات او کندتر از حرکات  چه علی به طور مستقل و بدون کمک دیگران با ویلچر حرکت می
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نزدیک قادر به این کار    شماست. علی می تواند توپ را پرتاب کند اما دقت کنید که او تنها از فاصله

قدرت آن را ندارند که به حلقه   معموالً های او  تواند دریبل بسکتبال انجام دهد، اما پرتاباست. او می

 کند«  والیبال نشسته بازی می معموالًپا، او ناحیۀ خاطر معلولیت علی از برسد. به

نامه مذکور را قبل از اجرای پرسش  آموزان، از آنها خواسته شد تا پس از خواندن این متن برای دانش

(  2۰۰6)  1توانم« و بعد از آن تکمیل نمایند. همچنین از چک لیست صفات سیپرستین برنامه »من می

  1۷صفت مثبت و    1۷صفت )  34نامه شامل  برای ارزیابی نگرش شناختی استفاده شد. این پرسش

ت و سه صفت منفی حذف شد.  صفت مثب  3صفت منفی( بود که پس از بررسی توسط تیم تحقیق،  

این صفات شامل موارد مثبتی مثل باهوش، بشاش، خوشحال، سالم و ... و همچنین موارد منفی مثل  

دانش بود.   ... و  غمگین  کسل،  نامرتب،  میخجالتی،  از آموزان  تعداد  هر  آزادانه  صورت  به  توانستند 

ولیت( است را انتخاب کنند. جهت  کردند متناسب با علی )فرد دارای معلها را که احساس میصفت

نامه  هر دو پرسش  ها، یک هفته قبل از اجرای برنامه و یک هفته پس از اجرای برنامه،آوری دادهجمع

ها با استفاده از میانگین،  گزارش توصیفی داده آموزان دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفت.  در اختیار دانش

ویلک و بررسی  - ها از آزمون شاپیرو . برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده انحراف استاندارد، فراوانی انجام شد 

همگنی واریانس متغیرهای نگرش نسبت به ورزش فراگیر در مدرسه و تعدیل قوانین از آزمون لون استفاده  

شد. تجزیه و تحلیلی استنباطی متغیرهای نگرش نسبت به ورزش فراگیر در مدرسه و تعدیل قوانین با  

(، تی مستقل و تعقیبی برونفرونی و متغیر نگرش شناختی با  2* 2از آزمون آنالیز واریانس مختلط )   استفاده 

انجام  (    P  ≤ ۰۵/۰)استفاده از آزمون ویل کاکسون آزمون انجام شد. تمامی محاسبات در سطح معناداری  

 شد. 

 

 

 

 ها يافته

گروه کنترل با  در دو  پایه ششم بودند که به صورت تصادفی   آموزدانش  ۵۰نمونه مورد مطالعه شامل  

قرار گرفتند. خروجی آزمون   ۰۸/12  ±4۰/۰  با میانگین سنی  و تجربی  16/12  ±3۷/۰میانگین سنی  

های متغیرهای نگرش نسبت به ورزش فراگیر در  دهنده نرمال بودن توزیع دادهویلک نشان-شاپیرو

 
1. Siperstein 
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. سطح معناداری آزمون لوین نیز نشان از استمدرسه و نگرش نسبت به تعدیل قوانین در هر گروه  

در مدرسه و نگرش نسبت به تعدیل همسانی واریانس در متغیرهای نگرش نسبت به ورزش فراگیر  

نامه با استفاده از آزمون آماری واریانس مختلط دو  های پرسشهای آزمودنیقوانین را دارد؛ لذا نمره

گروهی و از زمان  راهه تحلیل شد که در این طرح از دو گروه )مداخله، کنترل( به عنوان عامل بین

 روهی استفاده شد. گآزمون( به عنوان عامل درونآزمون و پس)پیش

نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط نشان داد برای میانگین متغیر نگرش نسبت به ورزش فراگیر در 

( زمان  عامل  اثر  در  اثر،  3۹۰/۰مدرسه  زمان*گروه  F  ،۰۰1/۰=p=66۷/3۰=اندازه  تعامل  اثر   ،)

اثر،  ۵3۸/۰) )F  ،۰۰1/۰=p=۹4۵/۵۵=اندازه  گروه  عامل  اثر  و  ،  F=6۷4/6۰اثر،  =اندازه  ۵۵۸/۰( 

۰۰1/۰=p 2( تفاوت معناداری مشاهده شد )جدول .) 
 

نتايج حاصل از تحلیل واريانس مختلط برای متغیرهای نگرش نسبت به ورزش فراگیر در مدرسه   -2جدول  

 وتعديل قوانین 

 
منبع 

 تغییرات

مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات 

آماره  

تحلیل  

 واريانس

سطح 

 معناداری 
 اندازه اثر 

نگرش  

نسبت به  

ورزش  

فراگیر  

در 

 مدرسه 

 0.390 0.001 30.667 6.588 1 6.558 زمان 
 0.538 0.001 55.945 12.0188 1 12.018 زمان*گروه 

 0.558 0.001 60.674 22.090 1 22.090 گروه

نگرش  

نسبت به  

تعدیل  

 قوانین  

 0.439 0.001 37.555 13.690 1 13.690 زمان 
 0.340 0.001 24.689 9.000 1 9.000 زمان*گروه 

 0.626 0.001 80.181 20.250 1 20.250 گروه

 

آزمون  از  با توجه به معناداری اثر عامل گروه  حاکی از دقت معناداری این اثرات است.    1توان آماری   

ها استفاده شد که نتایج نشان  آزمون ها و پس آزمون گروهی در پیش مستقل به منظور بررسی تفاوت بین تی 

بین دو گروه  متغیر نگرش نسبت به ورزش فراگیر در مدرسه  آزمون بین مقدار میانگین  دهد در پیش می 

  (P=1۹۷/۰=اختالف میانگین،  24۷/۰=اندازه اثر،  ۰34/۰)مداخله و کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد  
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متغیر نگرش نسبت به ورزش فراگیر در مدرسه بین دو گروه مداخله آزمون بین مقدار میانگین  اما در پس 

تفاوت معناداری مشاهده شد ) اثر،  ۸3۸/۰و کنترل  با    (.p=۰۰1/۰=اختالف میانگین،  633/1=اندازه 

گروهی در هر  فرونی به منظور بررسی تفاوت درونزمون تعقیبی بونتوجه به معناداری اثر عامل زمان از آ 

نتایج نشان داد پس  استفاده شد که  به ورزش فراگیر در آزمون میانگین    گروه  متغیر نگرش نسبت 

و این افزایش از لحاظ آماری معنادار    است  آزمون افزایش داشتهمدرسه در گروه مداخله نسبت به پیش

آزمون اما در گروه کنترل بین پیش  ؛(p=۰۰1/۰میانگین،    =اختالف-2۰۷/1=اندازه اثر،  ۸42/۰است )

آزمون میانگین متغیر نگرش نسبت به ورزش فراگیر در مدرسه تفاوت معناداری مشاهده نشد  و پس

به تفاوت میانگین متغیر نگرش نسبت    1شکل    (. p=246/۰=اختالف میانگین،  1۸۰/۰=اندازه اثر،  ۰۵6/۰)

 دهد. آزمون نشان می آزمون و پس را در دو گروه مداخله و کنترل طی مراحل پیش   ورزش فراگیر در مدرسه

 

 
 دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون   به ورزش فراگیر در مدرسهوت میانگین متغیر نگرش نسبت  تفا   -   1شکل  

قوانین در  نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط نشان داد برای میانگین متغیر نگرش نسبت به تعدیل 

=اندازه اثر،  34۰/۰(، اثر تعامل زمان* گروه )F ،۰۰1/۰=p=۵۵۵/3۷=اندازه اثر،  43۹/۰اثر عامل زمان )

6۸۹/24=F ،۰۰1/۰=p ( و اثر عامل گروه )1۸1/۸۰=اندازه اثر، 626/۰=F ،۰۰1/۰=p تفاوت معناداری )

. با توجه به معناداری ستحاکی از دقت معناداری این اثرات ا  1توان آماری  (.  1مشاهده شد )جدول  

۰/۰۰

۰/۵۰

۱/۰۰

۱/۵۰

۲/۰۰

۲/۵۰

۳/۰۰

۳/۵۰

۴/۰۰

۴/۵۰

گروه مداخله گروه کنترل

پیش آزمون پس آزمون
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ها  آزمون ها و پس آزمون گروهی در پیش مستقل به منظور بررسی تفاوت بین آزمون تی از  اثر عامل گروه  

نگرش نسبت به تعدیل قوانین آزمون بین مقدار میانگین متغیر  دهد در پیش استفاده شد که نتایج نشان می 

میانگین،  =اختالف  3۰۰/۰=اندازه اثر،  ۰4۹/۰)بین دو گروه مداخله و کنترل تقاوت معناداری مشاهده نشد  

121/۰=p)قوانین بین دو گروه  اما در پس آزمون بین مقدار میانگین متغیر    ؛ به تعدیل  نگرش نسبت 

( شد  مشاهده  معناداری  تفاوت  کنترل  و  اثر،  ۷۷۹/۰مداخله  میانگین،  ۵۰۰/1=اندازه  =اختالف 

۰۰1/۰=p.)   آ از  اثر عامل زمان  به معناداری  منظور  با توجه  به  بونفرونی  تعقیبی  تفاوت زمون  بررسی 

متغیر نگرش نسبت به آزمون میانگین  گروهی در هر گروه استفاده شد که نتایج نشان داد پسدرون

و این افزایش از لحاظ آماری    است  آزمون افزایش داشتهتعدیل قوانین در گروه مداخله نسبت به پیش

 ( است  اثر،  6۸۹/۰معنادار  میانگین،  -34۰/1=اندازه  بین    ؛ (p=۰/ ۰۰1=اختالف  کنترل  گروه  در  اما 

آزمون میانگین متغیر نگرش نسبت به تعدیل قوانین تفاوت معناداری مشاهده نشد  آزمون و پسپیش

تفاوت میانگین متغیر نگرش نسبت   2شکل  (.p=3۸1/۰=اختالف میانگین،  -14۰/۰=اندازه اثر،  ۰32/۰)

 دهد. آزمون نشان می زمون و پس آ به تعدیل قوانین را در دو گروه مداخله و کنترل طی مراحل پیش 

 

 
 متغیر نگرش نسبت يه تعديل قوانین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت میانگین    - 2شکل 

 

۰/۰۰

۰/۵۰

۱/۰۰

۱/۵۰

۲/۰۰

۲/۵۰

۳/۰۰

۳/۵۰

۴/۰۰

۴/۵۰

گروه مداخله گروه کنترل

پیش آزمون پس آزمون
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آورده شده است.   2دهنده نگرش شناختی مثبت و منفی به تفکیک در جدول  فراوانی صفات تشکیل

کننده در هر دو گروه ) گروه مداخله کمکصفت  ،  آزموندر بین صفات نگرش شناختی مثبت در پیش

فراوانی( بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. همچنین در هر دو   12فراوانی، گروه کنترل  13

آزمون بیشترین فراوانی  آزمون فراوانی به خود اختصاص نداده است. در پسگروه صفت زیبا در پیش

فراوانی و صفت خوب در گروه    12گروه مداخله با    صفت باهوش در،  بین صفات نگرش شناختی مثبت

آزمون صفت غمگین در گروه . در بین صفات نگرش شناختی منفی در پیشاستفراوانی    1۰کنترل با  

فراوانی در گروه کنترل بیشترین فراوانی را به خود    16زده با  فراوانی و صفت خجالت  1۵مداخله با  

ف بیشترین  آزمون  پس  در  دادند.  و اختصاص  تنها  منفی؛ صفات  شناختی  نگرش  بین صفات  راوانی 

 است.فراوانی  11فراوانی و صفت ناراحت در گروه کنترل با  ۷زده در گروه مداخله با خجالت
 

 

 
 

 

 دهنده نگرش شناختی مثبت و منفیفراوانی تفکیکی صفات تشکیل -3جدول 

نگرش 

شناختی 

 مثبت

نگرش  گروه کنترل  گروه مداخله 

شناختی 

 منفی

 گروه کنترل  گروه مداخله 

پیش 

 آزمون 

پس 

 آزمون 

پیش 

 آزمون 

پس 

 آزمون 

پیش 

 آزمون 

پس 

 آزمون 

پیش 

 آزمون 

پس 

 آزمون 

 2 1 8 1 سالم 
آهسته 

 )آرام( 
12 3 9 6 

 3 9 7 13 تنها 3 4 8 1 مرتب )تمیز( 
 1 1 0 2 نامرتب  4 4 2 4 بادقت 
 0 4 0 0 خنگ 1 6 11 3 مشتاق
 3 3 3 3 دقت بی 2 0 4 0 زیبا 

 0 0 0 1 دروغگو 5 4 12 6 باهوش 
 10 13 0 9 ضعیف  1 3 6 0 مفتخر 
 0 1 0 0 دیوانه  10 6 7 6 خوب 
 11 7 1 6 ناراحت  3 2 4 1 بشاش 

 9 9 0 6 کسل 2 12 6 13 کننده کمک
 0 1 0 0 زشت  3 4 4 8 راستگو 
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 2 0 0 0 احمق  3 3 6 3 خوشحال 
 7 16 7 12 زده خجالت 8 6 9 4 صمیمی 
 6 11 1 15 غمگین 7 13 8 2 مهربان 

 

کاکسون ویل  آزمونها از  به منظور مقایسه میانگین رتبه نگرش شناختی مثبت و منفی در بین آزمودنی

آزمون بین میانگین رتبه نگرش شناختی مثبت و  (. نتایج نشان داد در پیش3استفاده شد )جدول  

( تفاوت معناداری p=۰۵4/۰( و هم گروه مداخله )p=41۰/۰نگرش شناختی منفی هم در گروه کنترل )

شناختی منفی در  آزمون نیز بین میانگین رتبه نگرش شناختی مثبت و نگرش  مشاهده نشد. در پس

بین میانگین آزمون  اما در گروه مداخله در پس  ؛تفاوت معناداری مشاهده نشد (p=1۵۷/۰گروه کنترل )

( نگرش شناختی منفی  و  مثبت  نگرش شناختی  معناداری مشاهده شدp=۰۰1/۰رتبه  تفاوت  به    .( 

ی بیشتر از  عنادارممیانگین رتبه نگرش شناختی مثبت به طور  ،  آزمون گروه مداخلهعبارتی در پس

 .استمیانگین رتبه نگرش شناختی منفی 

 

 
کاکسون برای مقايسه میانگین رتبه نمرات نگرش شناختی مثبت و منفی در دو  نتايج آزمون ويل -4جدول 

 گروه مداخله و کنترل 

  
رتبه 

 مثبت

رتبه 

 منفی

رتبه 

 برابر

میانگین 

رتبه 

 مثبت

میانگین 

رتبه 

 منفی

 آماره  
سطح 

 معناداری 

گروه  

 مداخله 

 a6 b17 c2 12.58 11.79 1.930 - 0.054 آزمون پیش
 d25 0e f0 13.00 0.00 4.395 - *0.001 آزمون پس

گروه  

 کنترل

 a7 b16 c2 15.86 10.31 0.824 - 0.410 آزمون پیش
 d2 e6 f17 4.50 4.50 1.414 - 0.157 آزمون پس

 

aآزمون نگرش شناختی مثبت،  آزمون نگرش شناختی منفی کمتر از پیش: پیشbآزمون نگرش  : پیش

آزمون نگرش شناختی منفی برابر  : پیشcآزمون نگرش شناختی مثبت،  شناختی منفی بیشتر از پیش

مثبت،  پیش آزمون نگرشdآزمون نگرش شناختی  از پس: پس  آزمون نگرش شناختی منفی کمتر 

از پس: پسeبت،  شناختی مث بیشتر  :  fآزمون نگرش شناختی مثبت  آزمون نگرش شناختی منفی 

 آزمون نگرش شناختی مثبتآزمون نگرش شناختی منفی برابر پسپس
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 گیری بحث و نتیجه

توانم« در متدارس بتدون معلولیتت، و اثر آن بر  هتدف این پژوهش، بررستتتی اثر اجرای برنتامته »من می

 آموزان دارای معلولیت و ورزش فراگیر بود. آموزان بدون معلولیت نسبت به دانشتغییر نگرش دانش

آموزان مثبتی بر تغییر نگرش دانش  تأثیرتوانم«  اجرای برنامه »من می  های این پژوهش نشان داد،یافته

سال است   ۵بدون معلولیت نسبت به ورزش فراگیر داشته است. برنامه پارالمپیک در مدارس حدود  

دهد، این برنامه نقش مثبتی  ها نشان میشود که نتایج پژوهشه در اکثر مدارس اروپایی برگزار میک

افراد دارای معلولیت و همچنین ورزش فراگیر داشته است. در تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به 

اجرای این ( همراستا بود. آنها پس از  2۰1۰های پژوهش لیو و همکاران )یافته این پژوهش با یافته

بسیار خوبی    ۀاید  برنامه در مدارس جمهوری چک، نتیجه گرفتند که آموزش پارالمپیک در مدارس،

پارالمپیک در جامعه است. لی و همکاران )  تأثیر ( نیز  2۰2۰برای گسترش و ترویج فلسفه جنبش 

فراگیر و    های پارالمپیکی در مدارس را بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به ورزشآموزش ورزش

ماه انجام شد.   ۹تحقیق مذکور به صورت بلند مدت و در . همچنین نسبت به حقوق انسانی سنجیدند

آموزان دبیرستانی بودند، اما در نهایت نتایج نشان داد  های این تحقیق، دانشکه نمونهرغم اینعلی

راین آنها نیز پیشنهاد کردند  ی را نسبت به گروه کنترل تجربه کردند. بنابمعنادارگروه تجربی تغییرات  

تواند در سیستم ای که توسط دانشگاه ملی سئول طراحی شده است میهفته  ۵این برنامه آموزش  

پارالمپیک در    ( نیز پس از اجرای برنامه1۹۹۷وایت و همکاران )آموزش سنتی مدارس کره قرار گیرد.  

دادند تا اثر بخشی برنامه را بر تغییر نگرش آنها  با دانش آموزان بدون معلولیت مصاحبه انجام    مدارس،

توان اشاره کرد که گفته شده  آموزان میبررسی کنند. در همین راستا به یکی از جمالت کلیدی دانش

های برابری داشته باشیم«. ایجاد ما فرصت  ۀبسیار خوبی باشد که همایدۀ  کنم این  بود»من فکر می

چرا که برابری یکی  ؛ از اجرای موفقت آمیز این برنامه داشته استآموزان نشان چنین درکی در دانش

آموزان های اصلی جنبش پارالمپیک است. همچنین یکی از دالیل فقدان فعالیت بدنی دانشاز ارزش

معلولیت بدون ،  دارای  مدارس  آموزان  دانش  با  معلولیت  دارای  آموزان  دانش  اجتماعی  تعامل  عدم 

 (. در واقع این موضوع باعث شده است افراد بدون معلولیت در رابطه با 1۹۵4معلولیت است )آلپورت، 

-افراد دارای معلولیت آشنایی بسیار کمی داشته باشند که این عدم آشنایی باعث ایجاد فاصله و دوری

می نظر  به  است. همچنین  مدارس شده  و  در جامعه  معلولیت  دارای  افراد  دارای رسد  گزینی  افراد 

دچار استرس    معموالًمعلولیت زمانی که در فعالیت بدنی با یکدیگر در تعامل هستند    معلولیت و بدون
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شوند چرا که از انتظارات یکدیگر و همچنین از شرایط یکدیگر آگاهی کاملی ندارند. بنابراین بدیهی  می

عوامل م از  یکی  توسعه  ؤاست  و همچنین  دارای معلولیت  آموزان  دانش  بدنی  فعالیت  توسعه  ثر در 

آموزش صحیح به افراد بدون معلولیت برای آشنایی بیشتر با دانش آموزان دارای معلولیت،   راگیری،ف

برطرف کردن نگرش منفی و در نهایت پذیرش افراد دارای معلولیت توسط افراد بدون معلولیت است.  

موزان ایرانی  آتوانم«، به خوبی توانسته است نگرش دانشحال به نظر می رسد، محتوای برنامه »من می

در    توانم«،محتوای برنامه »من می  شود،نسبت به ورزش فراگیر را تغییر دهد. بنابراین پیشنهاد می

های ضمن خدمت معلمان تربیت بدنی قرار گیرد، تا معلمان ضمن آشنایی با جنبش پارالمپیک دوره

مدو مدل مستمر در  به صورت  را  برنامه  این  بتوانند  فراگیر،  ورزش  کنند. همچنین  های  اجرا  ارس 

( موانع مشارکت معلولین در ورزش را عوامل  2۰1۹پژوهش های مختلفی از جمله نادری و سکینه پور )

( نیز یکی از عوامل مشارکت ورزشی معلولین  2۰2۰دانند. لیموچی و همکاران )اجتماعی می  -فرهنگی

ون افزایش آگاهی و تغییر نگرش  را فرهنگ و آموزش تعیین کردند. آنها نشان دادند زیرمقوالتی چ

بسزایی در افزایش مشارکت ورزشی افراد داری معلولیت دارد. با توجه به این موارد، برنامه »من   تأثیر

نیز    را  تواند مشارکت معلولین در فعالیت ورزشیمی  آموزشی،–توانم« به عنوان یک برنامه فرهنگیمی

 افزایش دهد.  

آموزان نسبت به تعدیل قوانین نیز، نتایج نشان داد پس از اجرای این در بخش تغییر نگرش دانش

معن تفاوت  نیز  نگرش  این  در  تغییر  با  ابرنامه،  یافته  این  است.  داشته  کنترل  گروه  به  نسبت  داری 

  متفاوت  (2۰۰۸، 1( و )پاناجیتوس، اواجلنیو، دولکریدو و همکاران2۰۰6های )جسینا و همکاران،یافته

آنها د عین حالی که نگرش دانشبود.  بیان کردند، در  پژوهش خود  افراد دارای  ر  به  آموزان نسبت 

رسد یکی  معلولیت تغییر کرده بود، اما حاضر نبودند در ورزش قوانین بازی را تغییر دهند. به نظر می

رنگ کردن نقش رقابت در بسته آموزشی های قبلی، کماز دالیل عدم همسویی این یافته با پژوهش

رقابتی بودن فعالیت  مؤلفه  ( یکی از موانع مهم توسعه ورزش فراگیر را  2۰1۷ود. بلک و ویلیامسون )ب

نگرش دانش آموزان دختر به علت    ( نیز نشان دادند،2۰1۸کی و همکاران )مورد نظر می داند. مک

دانش به  نسبت  آنها،  در  رقابتی  روحیه  بودن  معلولیت، مثبتکمتر  دارای  پ آموزان  از  سران است. تر 

آموزان   روحیه  دانش  دارند،با  اعتقاد  آهسته   رقابتی  و  کند  را  بازی  معلولیت،  دارای  آموزان  دانش 

  رسد،کنند. به نظر میدهند و در نهایت بازی را خراب میکنند، شدت و هیجان بازی را کاهش میمی

-دیل آن به برنامه »من می یکی از دالیل اصلی تغییر محتوای برنامه روز پارالمپیک در مدارس و تب

 
1. Panagiotou, Evaggelinou, Doulkeridou, Mouratidou, & Koidou 
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توانم، توسعه ورزش فراگیر است و  توانم« همین موضوع بوده است. چرا که هدف اصلی برنامه من می

در این برنامه محتوای بیشتری در رابطه با فراگیری و تعدیل قوانین به دانش آموزان و معلمان گفته 

1)دستورالعمل  توانم  من میشود. در همین راستا برنامه  می
TREE را برای توسعه ورزش فراگیر در )

کند معلمان تربیت بدنی برای توسعه ورزش دهد. این دستورالعمل بیان میاختیار معلمان قرار می

فراگیر باید بتوانند در سبک تدریس، قوانین، محیط و تجهیزات برای ورزش مورد نظر تعدیل انجام  

جلوگیری کنند تا زمینه مشارکت   ت بدنی در مدارسدهند تا بتوانند از رقابتی شدن ورزش و فعالی

دانش   ویلیامسون آموزان  همه  و  بلک  شود. همچنین  3( مدل  2۰11)  2فراهم 
STEP    .دادند ارائه  را 

اول کلمات فضا،  "استپ" آنها   از کنار هم قرار گرفتن  افراد شکل گرفته است.  وظیفه، تجهیزات و 

بین اقشار مختلف جامعه، مربیان و معلمان ورزش باید بتوانند با  اعتقاد داشتند برای توسعه ورزش در  

استفاده از خالقیت خود، در فضای مورد نیاز، تجهیزات و ... تغییرات الزم را ایجاد کنند. در واقع هر 

زمان و فراگیر ورزش کنند.  توانایی به صورت هم  کند، همه اقشار جامعه با هردوی این مدل تالش می 

شود، چرا که آنها می توانند ها برای مربیان و معلمان ورزش توصیه می، یادگیری این مدلبه طور کلی

  در  ورزش فراگیر را در مدارس و به تبع آن ها و تعدیل قوانین و شرایط رقابتی،با استفاده از این مدل

برنامه و    توان تفاوت در نوع جامعه گسترش دهند. به طور کلی، دلیل ناهمسویی این پژوهش را می

« متناسب با  توانممن میذکر شد، برنامه » طور که قبالًهمچنین تفاوت محتوایی برنامه دانست. همان

رسد چشم انداز جدید جنبش پارالمپیک در جهت توسعه ورزش فراگیر طراحی شده است. به نظر می

یر از طریق ورزش دست این برنامه توانسته است به اهداف اولیه خود برای دستیابی به یک جهان فراگ

 یابد.  

آموزان نسبت به افراد دارای به منظور ارزیابی اثربخشی این برنامه بر نگرش شناختی و احساسات دانش

آموزان هر دو گروه احساسات خود را معلولیت، از چک لیست صفات استفاده شد. در این بخش دانش

دارای معلولیت در قالب صفات مثبت و منفی  در دو بخش پیش آزمون و پس آزمون نسبت به افراد  

داری را تجربه اهای گروه تجربی در این بخش نیز تغییرات معنکردند. نتایج نشان داد آزمودنیبیان می 

( است. آنها نیز در پژوهش خود نشان دادند پس از  2۰1۰های لیو )این یافته همسو با یافتهاند.  کرده

داد صفات منفی کاسته و به تعداد صفات مثبت انتخاب شده افزوده  توانم از تعاجرای برنامه من می

 
2. Teaching, Style, Rules, Environment, Equipment 

3. Black, K., and D. Williamson 

4. Space, Task, Equipment, People  
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های منفی پرتکراری از قبیل تنها، آهسته و آرام، ضعیف، در پیش آزمون گروه مداخله، صفتشود.  می

های منفی کاهش یافت و زده و غمگین وجود داشت که پس از انجام مداخله تعداد این صفتخجالت

انت مثبت  تعداد صفات  این  بر  در  نکته جالب  افزوده شد.  باهوش و صمیمی  از جمله مشتاق،  خابی 

  ۹آموزان پس از اجرای این برنامه بود که از عدد  توسط دانش  "ضعیف"قسمت کاهش انتخاب صفت  

های پارالمپیک در چند سال اخیر توان به تغییر ارزشبه صفر رسید. یکی از دالیل این موضوع را می

ای از برنامه »من می توانم«،  مهم »شجاعت« و »الهام بخشی« دانست. بخش عمدهکید بر دو ارزش  أ و ت

های الهام بخش بیان  ها و داستانپردازد. همچنین با کلیپ های پارالمپیکی می به مفاهیم عمیق ارزش

م  دهند و برای مردای انجام میکند که چگونه افراد دارای معلولیت با شجاعت، اقدامات خارق العادهمی

رسد این موارد باعث شده است، دانش آموزان گروه تجربی، صفات  دنیا الهام بخش هستند. به نظر می

  منفی کمتری را برای دانش آموزان دارای معلولیت انتخاب کنند.

از الگوی فراگیر   ،و دارای معلولیتدارای نیازهای ویژه  در ایران رویکرد آموزش کودکان و نوجوانان  

چه امتیاز و یا مزیت    این امر اگر  . کنداس فلسفه اجتماعی بنا شده است، پیروی میآموزش که بر اس

خاصی برای این دانش آموزان محسوب نمی شود اما اصلی است که برای حفظ »کرامت انسانی« در 

های اخیر با مشکل رو به  حال اجرای این رویکرد در سالهمه افراد جامعه پذیرفته شده است. با این

کنند و همچنین می  عآموزان دارای معلولیت امتناه است چرا که مدارس عادی از پذیرش دانشرو بود

آموزان بدون معلولیت نیز نگرش مثبتی به کودکان دارای معلولیت ندارند. نتایج این پژوهش دانش

ی آموزان داراآموزان نسبت به دانشنشان داد در صورت اجرای این برنامه در مدارس، نگرش دانش

معلولیت مثبت خواهد شد و به تبع آن پذیرش آنان در مدارس و جامعه تسهیل خواهد شد و به خلق 

های درسی  در سرفصل  "توانممن می"شود برنامه  یک جامعه فراگیر کمک خواهد شد. لذا پیشنهاد می

ستا در سال  در همین راتربیت بدنی قرار گیرد و به صورت مستمر در مدارس ابتدایی ایران اجرا شود.  

های محلی باید برای تمام افراد  ، در کشور کره جنوبی نیز قانونی تصویب شده است که دولت 2۰16

دانش از جمله  دارای جامعه  افراد  به  نسبت  بخشی  آگاهی  و  آموزشی  برنامه   ... و  آموزان، کارمندان 

وبی، در سال حداقل معلولیت داشته باشند. به همین منظور در تمام مدارس مقطع دبیرستان کره جن

با اجرای این برنامه در مدارس، عالوه بر د.  شوبار برنامه آگاهی بخشی نسبت به معلولین اجرا می  دو

-بسیاری از محدودیت  بهبود و ارتقا نگرش مثبت نسبت به افراد دارای معلولیت و ادغام آنان در جامعه،

 های موجود برای افراد دارای معلولیت در جامعه نیز از بین خواهد رفت.  
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 تشکر و قدردانی
انجام این پژوهش تشکر و قدردانی    برای همکاری دراز کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسالمی ایران  

 شود.  می
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