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اثربخشی بازیها و فعالیتهای مبتنی بر پروژه شِر بر سرزندگی و بازیگوشی کودکان
آهستهگام
سوگند قاسمزاده
نیره نقدی
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2

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازیها و فعالیتهای مبتنی بر پروژه شِر بر سرزندگی و بازیگوشی کودکان آهستهگام انجامشده
است .روش :جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشآموزان آهستهگام  1تا  8ساله در شهر اصفهان که در سال تحصیلی  6961-61مشغول
به تحصیل بودند .نمونه پژوهش ،شامل  93دانشآموز آهستهگام بودند که بهصورت در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گروه
آزمایش ( 61نفر) و گروه کنترل ( 61نفر) تقسیم شدند .ابزار پژوهش ،مقیاس سرزندگی و مقیاس بازیگوشی کودکان بود .به گروه آزمایش در
 42جلسه یکساعته ،بازیها و فعالیتهای مبتنی بر پروژه شِر آموزش داده شد و گروه کنترل تحت هیچگونه آموزشی قرار نگرفت .برای
تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار  SPSSنسخه  46و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .یافتهها :نتایج نشان داد که بازیها
و فعالیتهای مبتنی بر پروژه شِر بر سرزندگی ( )P=3/336و نیز مؤلفههای بازیگوشی از قبیل انگیختگی فیزیکی ( ،)P=3/336انگیختگی
اجتماعی ( ،)P=3/336انگیختگی شناختی ( ،)P=3/336شادی آشکار ( )P=3/336و حس شوخطبعی ( )P=3/336در کودکان آهسته گام تأثیر
دارد .نتیجهگیری :با توجه به این نتایج ،میتوان اینگونه قضاوت کرد که بازیها و فعالیتهای مبتنی بر پروژه شِر روش مناسبی جهت
بهبود سرزندگی و بازیگوشی در کودکان آهسته گام است و میتوان از آن در مراکز آموزشی و توانبخشی بهره برد.

کلیدواژهها :بازیگوشی ،بازیها و فعالیتهای مبتنی بر پروژه شِر ،کودکان آهسته گام ،سرزندگی
مقدمه
کودکان آهسته گام ،گروهی از کودکان هستند که به علت عالئمی
مانند مهارتهای شناختی و رفتارهای سازگارانۀ ضعیف در طبقه
اختالالت عصبی رشدی قرار دارند و متخصصان معتقدند که میزان
شیییو آن حدود  6درصیید از جمعیت اسییت (انجمن روانپزشییکان
آمریکا .)4369 ،9کودکان آهسیییته گام با توجه به محدودیتهای
ویژه آنها ،نسیییبت به کودکان عادی ،رفتارهای سیییازش نایافته
بیشیییتری از خود بروز میدهند ،آنان به سیییبح محدودیت های
گوناگون که غالباً از محدودیتهای شناختی و انطباقی آنها نا شی
میشییود ،با شییکسییتهای متعددی روبهرو میشییوند و پیامد همه
اینها کاهش سالمت روان و کیفیت زندگی در آنهاست (امرسون،
اینفیلد و استنکلیف4363 ،2؛ راد و مقدم.)4362 ،

یکی از مسائلی که امروزه در حوزه کودکان آهسته گام توجه زیادی
را به خود جلح کرده اسیت ،بح بهزیسیتی ذهنی 1و
اسییت .سییرزندگی بهعنوان یکی از مؤلفههای بهزیسییتی ذهنی در
ب سیاری از نظامهای پژوه شی مطرح ا ست .اح ساس سرزندگی
نوعی تجربه خاص روانشییناختی اسییت که در این تجربه افراد در
خود احسیییاس شیییاد مانی میکن ند (را یان و فردر یک.)6661 ،1
پژوهشیییگران بر این باور ند که وقتی فردی کاری را بهطور
خودجوش انجام میدهد نهتنها احسییاس خسییتگی و ناامیدی به او
دسییییت نمید هد ،بل که احسییییاس میک ند انرژی و نیروی او
افزایشیافته اسییت .بهطورکلی حس درونی سییرزندگی شییاخ
معنیدار سیییالمت ذهنی اسیییت (دویجن ،وانروزنتیال ،شیییاتز،
اسییمالنبروک ،داهمن4366 ،8؛ سییولبر  ،هاپکینز ،آماندسیین و

سیرزندگی1

1

اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(s.ghasemzadeh@ut.ac.ir،
 2کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران.
تاریخ دریافت مقاله 6961/4/66 :تاریخ پذیرش مقاله6961/9/61 :
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هالواری .)4364 ،6اهمیت توجه به این مسییئله تا حدی اسییت که
امروزه در مورد بهزی ستی ذهنی شاخ های ملی تهیه می شود و
آنقدر این مسییئله اهمیت دارد که هر کشییور یک شییاخ ملی
بهزیسیییتی ذهنی را برای جامعه خود تدوین کرده اسیییت (مایرز،4
4333؛ خلخالی و گلستانی.)4366 ،
9
دیگر سازه مهم در سالمت روان ،بازیگو شی میبا شد که ازجمله
سازههای روان شنا سی ا ست که اخیراً در حوزههای روان شنا سی
مثبت مطرحشییده اسییت .بازیگوشییی یعنی تمایل به سییاخت یا
بازسازی یک موقعیت بهگونهای که فرد موجبات سرگرمی ،شوخی
و تفریح خود و احتمییاالً دیگران را فراهم آورد (پرویر و راج، 2
 .)4366همچنین تمایل برای مشیییارکت و تمایل در فعالیت های
شییطنتآمیز نیز اسیت (بارنت .)4331 ،1عالوه بر این ،بازیگو شی
بییهعنوان انگیختگی فیزیکی ، 1انگیختگی اجتمییاعی ، 1انگیختگی
شناختی 8و نیز ن شان دادن شادمانی 6و حس شوخطبعی 63تعریف
کردها ند (پرویر و ج هل .)4369 ،66م طال عه بر روی بازیگوشیییی
روان شناختی به نظر مفید میرسد زیرا دالیل نظری و عملی وجود
دارد دال بر این که توصییییفکنندهی روابط آن با متغیرهای مثبتی
مان ند کیف یت ز ندگی و رف تار های مث بت (پرویر ،)4366 ،عملکرد
تحصیلی (پرویر )4364 ،و مهارت مقابله با ا سترس (مگنو سان 64و
بارنت )4369 ،ا ست .ان سانهای بازیگوش معموالً افرادی سرزنده،
پرانرژی ،فعال ،کنجکاو ،ماجراجو ،اجتماعی ،برونگرا و شاد ه ستند.
آنها رفتار بازیگو شانه را از طریق شوخی کردن ،د ست انداختن و
رفتار شیییطنتآمیز انجام میدهند (پرویر و راج .)4366 ،69با توجه
به اهمیت بسیییار باالی سییرزندگی و بازیگوشییی در بهزیسییتی
روانشییناختی و با اسییتناد به پژوهشهای صییورت گرفته در حوزه
سیییالمت روان دانشآموزان آهسیییته گام که حاکی از پایین بودن
مؤلفههای سالمت روان در این گروه میباشد (امرسون و هاتون،62
4331؛ امرسون و استنکلیف ،)4369 ،61به نظر انتخاب سرزندگی و
بازیگوشی بهعنوان اهداف درمانی 61ضروری به نظر میرسد.
در این میان ،ازجمله برنامهها و طرحهای مؤثر که در سیییالهای
اخیر طراحی و تدوین شده ا ست ،میتوان به بازیها و فعالیتهای
مبتنی بر پروژه شر 61اشاره کرد (شر .)4369 ،این رویکرد که مبتنی
بر عالیق کودکان طراحیشیییده اسیییت ،با اسیییتفاده از بازیها و
فعالیتهای ساده و روزمره ،بهرهگیری از تقلید ،مواد ساده و کاوش
در محیط ،به توانمندی کودکان کمک میکند (شر .)4336 ،ویژگی

مهم روش این اسییت که اکثر فعالیتها بهصییورت بازیهای غیر
ساختاری انجام میشد ،بهنحویکه کودک احساس میکرد فقط در
حال بازی کردن اسیییت ،اما درمانگر در حال آموزش به کودک و
تقویت مهارتهای او ست .این کار باع شد که کودک اح ساس
خستگی نکند و عالقهمند به ادامه فعالیت باشد (شر.)4369 ،
هرچند پژوهش کامالً مشابه در توجه به نقش بازیها و فعالیتهای
مبتنی بر پروژه شر بر سرزندگی و بازیگو شی کودکان آه ستهگام
وجود ندارد ،اما برخی از پژوهش ها اثربخشیییی دیگر تکنیک های
بازیدرمانی را بر روی این کودکان ،یا بر روی دیگر کودکان دارای
مشیییکالت روانشیییناختی موردبررسیییی قرار دادند .برای مثال،
عبدخدایی و صادقی ( )6963ن شان دادند که ا ستفاده از بازیها و
فعیالییتهیای مبتنی بر رویکرد شییینیاختی رفتیاری ،بیه میزان
قابلتوجهی ،میزان اضییطراب جدایی در کودکان پیشدبسییتانی را
کاهش میدهد .همچنین راد و فتحی ( )4362نشیییان دادند که
بازیها و فعالیتهای مدرسییهای ،خشییم کودکان آهسییته گام را
کاهش میدهد .حمیدیان ،رضائیان و حقیقت ( )6966نیز با بررسی
کاربرد بازیهای بومی و محلی ایرانی نشییان دادند که این بازیها
موجح بهبود مهارت های دیداری-حرکتی کودکان آهسیییته گام
می شود .با توجه به مطالح گفته شده و با عنایت به اینکه توجه به
سرزندگی و بازیگوشی کودکان آهسته گام ،نقش مهمی در رشد و
تحول م هارت های ب عدی آن ها دارد و زمی نه را فراهم میک ند تا
انرژی کودکان در جهت برخورد با مشیییکالت و نیز بالندگی آنها
هدایت شود و تجاربی ب سیار غنی برای آنها فراهم شود .بر این
ا ساس ،پژوهش حا ضر در صدد ا ست تا به برر سی تأثیر بازیها و
فعالیتهای مبتنی بر پروژه شِ ر بر سرزندگی و بازیگو شی کودکان
آهستهگام بپردازد.
روش
پژوهش حاضیر نیمه آزمایشیی (با طرح پیش آزمون-پس آزمون و
گروه کنترل) اسیییت که طی آن اثربخشیییی بازیها و فعالیتهای
مبتنی بر پروژه ِشر بر سرزندگی و بازیگو شی کودکان آه ستهگام
ارزیابی و برر سی قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش حا ضر شامل
کلیه دانشآموزان آه ستهگام  1تا  8ساله در شهر ا صفهان که در
سال تحصیلی  6961-61مشغول به تحصیل بودند .نمونه پژوهش،
شامل  93دانشآموز آهستهگام پسر بودند که بهصورت در دسترس
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انتخاب و به صورت ت صادفی به دو گروه آزمایش ( 61نفر) و گروه
کنترل ( 61نفر) تقس ییم شییدند .معیارهای ورود به پژوهش شییامل
عدم ابتال به اختالالت و مشییکالت همراه عالوه بر آهسییته گامی
بود .معیارهای خروج نیز شامل  )6عدم ر ضایت خانواده به شرکت
در پژوهش و  )4کامل نکردن دوره آموزشی و درمانی بهطور کامل
بود .الزم به ذکر است که معیارهای ورود و خروج توسط کارشناسی
ارشد روان شناسی کودکان استثنایی موردبررسی قرار گرفت .برای
جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفادهشده است.
 -6مقیاس سرزندگی :6این مقیاس در سال  6661تو سط رایان و
فردریک 4و بهمنظور ارزیابی ن شاط و سرزندگی طراحی شده ا ست.
این مقیاس دارای  1سییؤال اسییت که در طیف لیکرت  1درجهای
پا سخ داده می شود .نمره باال در این مقیاس بیانگر سرزنده بودن
فرد میبا شد .حداقل نمره این مقیاس  1و حداکثر آن  26میبا شد
(رایان و فردریک .)6661 ،در ایران ،همسانی درونی این مقیاس به
شیییوه آلفای کرونباخ برابر با  3/16برآورد شییده اسییت (کشییاورز،
مولوی و کالنتری .)6981 ،در این پژوهش نیز ضییریح همسییانی
درونی مقیاس به شیوه آلفای کرونباخ برابر با  3/89برآورد شد.
 -4مقیاس بازیگوشی کودکان :9این مقیاس در سال  6663توسط
بارانت 2طراحیشییده اسییت .این مقیاس دارای  49سییؤال و طیف

لیکرت  1درجهای نمرهگذاری میشییود .این مقیاس دارای  1خرده
مقیاس اسییت :انگیختگی فیزیکی ،انگیختگی اجتماعی ،انگیختگی
شناختی ،شادی آ شکار و حس شوخطبعی .ازجمله سؤاالت این
مقیاس میتوان به این موارد ا شاره کرد .6( :در طول بازی ،کودک
ازنظر ج سمانی فعال ا ست) و ( .61کودک شور و شوق خود را در
طول بازی نشییان میدهد) .بارنت در پژوهش خود نشییان داد که
مقیاس از روایی و پایایی مناسییبی برخوردار اسییت ( .)42همسییانی
مقیاس به شیوهی آلفای کرونباخ در پژوهش حا ضر برای  1خرده
مقیاس به ترتیح  3/86 ،3/16 ،3/84 ،3/88و  3/86و برای کل
مقیاس برابر با  3/63برآورد شد.
برای اجرای پژوهش ،ابتدا والدین فرمهای ر ضایت آگاهانه شرکت
در پژوهش را تکم یل کرد ند ،سیییپس پیشآزمون برای دو گروه
آزمایش و کنترل اجرا شیید .سییپس به گروه آزمایش در  42جلسییه
یک ساعته ،بازیها و فعالیتهای مبتنی بر پروژه ِشر آموزش داده
شییید و گروه کنترل تحت هیچگونه آموزشیییی قرار نگرفت .برای
اجرای جلسات ،از راهنمای بازیها و فعالیتهای شر برای کودکان
( )68-61استفاده شد .شرح جلسات آموزشی در جدول  6ارائه شده
است.

جدول  .1شرح جلسات بازیها و فعالیتهای مبتنی بر پروژه شِر
جلسه

بازی

هدف

6و4

پتو سواری

آگاهی از وضعیت دیگران ،افزایش قدرت تعادل ،تحریک حس عمقی ،آگاهی از علت و معلول.

9و2

عبور از تونل پاها

درک آغاز و پایان ،تنظیم بدن هر فرد با فضا و اندازههای مختلف ،رعایت نوبت و تجربهی قرار

1و1

جهش از کفش

1و8

اسم بازی

آگاهی از نام دیگران ،تحریک حس عمقی ،نگهداری توجه

 6و 63

عبور از مانع

انعطافپذیری ،برنامهریزی حرکتی ،حفظ تعادل ،تغییر حالت

 66و 64

حباب بازی

کنترل نفس ،همکاری در گروه ،تحریک حس بینایی

 69و 62

کشیدن چهره

 61و 61

دمیدن پر

 61و 68

ضربه به سکه

 66و 43

ایجاد صدا

تقویت گوش کردن ،ریتم ،بازی گروهی و علتشناسی صداها.

 46و 44

ماهیگیری

توجه؛ تمرکز ،هماهنگی چشم و دست ،برنامهریزی حرکتی.

 49و 42

آببازی و ایجاد صدای چلپ-

گرفتن پشت سرهم ،تحریک حس عمقی.
تحمل بودن در مرکز توجه ،تنظیم حرکت برای پرتاب ،پرش در ارتفا و مسافت ،تقویت
اعتمادبهنفس

آگاهی از احساسات ،مهارتهای حرکتی؛ خواندن حاالت صورت
هماهنگی چشم و دست ،کنترل نفس ،پرورش حس عمقی و حس دهلیزی،
بازی گروهی با دیگران ،تمرکز دیداری ،هماهنگی چشم و دست ،کنترل حرکتهای ظریف.

بازیهای گروهی ،تقلید حرکتی ،دنبال کردن ریتم و آهنگ ،پردازش شنیداری.

چلوپ

vitality scale
and Frederick

1

2.Ryan
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Children's Playfulness Scale

3

4.Barnett
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پس از اخذ مجوزهای موردنیاز برای انجام پژوهش و هماهنگی با
مسئوالن ،رضایتنامه آگاهانه کتبی و شفاهی از خانوادههای
شرکتکننده در این پژوهش دریافت و به آنان اطمینان داده شد که
اطالعات محرمانه بوده و انجام پژوهش هیچگونه ضرر و زیان را
متوجه خانواده و یا فرزند آنها نخواهد کرد .برای تحلیل دادههای

پژوهش از نرمافزار  SPSSنسخه  46و تحلیل کوواریانس چندمتغیره
استفاده شد.
یافتهها
شاخ های توصیفی دو گروه آزمایش و کنترل در جدول 4
ارائهشده است.

جدول  2میانگین و انحراف استاندارد دو گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

گروه

سرزندگی
انگیختگی فیزیکی
انگیختگی اجتماعی
انگیختگی شناختی
شادی آشکار
حس شوخطبعی

پسآزمون

پیشآزمون

آزمایش

61/33

6/26

43/99

4/16

کنترل

61/19

6/64

61/43

4/24

آزمایش

1/99

6/92

63/19

6/12

کنترل

1/69

6/14

1/19

6/61

آزمایش

8/31

6/62

64/69

6/61

کنترل

8/41

6/19

1/69

6/41

آزمایش

1/11

6/92

64/19

6/28

کنترل

8/41

6/41

1/19

6/11

آزمایش

1/41

6/99

64/69

4/61

کنترل

1/81

6/42

1/41

6/19

آزمایش

6/13

6/42

69/83

4/18

کنترل

6/21

6/13

63/19

4/11

با توجه به جدول  ،4میانگین نمرههای گروه آزمایش در مرحله
پسآزمون ،در متغیرهای وابسته ،بر گروه کنترل برتری دارد.
بهمنظور بررسی معنیداری تغییرات ،با توجه به اینکه در هر متغیر
نمرات پسآزمون متغیرهای وابسته بودند و بهمنظور کنترل اثر
پیشآزمون (بهعنوان متغیر همگام و کنترل) بر نمرات پسآزمون،
ابتدا مفروضههای آزمون کوواریانس بررسی شد .نتایج حاصل از
آزمون کلموگراف اسمیرنوف ،بیانگر آن بود که سطح معنیداری
متغیرهای سرزندگی ،انگیختگی فیزیکی ،انگیختگی اجتماعی،
انگیختگی شناختی ،شادی آشکار و حس شوخطبعی در گروه
آزمایش و کنترل ،از  3/31بیشتر بود که این امر بیانگر نرمال بودن

توزیع دادهها در این دو متغیر است .بررسی آزمون لوین نشان داد
که در هیچیک از متغیرها از این مفروضه تخطی صورت نگرفته
است و فرض همگنی واریانسها رعایت شده است .با بررسی آزمون
 MBOXمشخ شد مفروضه همگنی ماتریس واریانس-
کوواریانس رعایت شده است ( .)F=6/41 ،P=3/616بدین ترتیح،
استفاده از آزمونهای پار متریک برای تحلیل دادههای پژوهش،
بالمانع است .نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیره در جدول
شماره  9ارائهشده است.

جدول شماره  .3نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیره
نو آزمون

مقدار

فرضیه df

خطا df

F

P

المبدای ویلکز

3/38

1

61

46/13

3/336

با توجه به نتایج آزمون المبدای ویلکز تحلیل که در جدول شماره
 ،9ارائهشده است ،گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از
متغیرهای وابسته تفاوت معنیداری دارند .بهمنظور پی بردن به این

تفاوت ،از آزمون آماری مانکوا استفاده شد که نتایج آن در جدول
شماره  ،2آمده است.
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جدول  .4نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیره
منابع تغییر

پیشآزمون

عضویت گروهی

متغیرهای وابسته

SS

df

MS

F

P

η2

سرزندگی

12/81

6

12/81

68/31

3/336

3/21

انگیختگی فیزیکی

3/14

6

3/14

3/44

3/126

3/36

انگیختگی اجتماعی

1/61

6

1/61

6/14

3/43

3/31

انگیختگی شناختی

2/11

6

2/11

4/44

3/613

3/36

شادی آشکار

43/26

6

43/26

1/19

3/36

3/41

حس شوخطبعی

3/29

6

3/29

3/31

3/838

3/39

سرزندگی

63/64

6

64/63

41/94

3/336

3/19

انگیختگی فیزیکی

81/89

6

81/89

41/13

3/336

3/12

انگیختگی اجتماعی

663/32

6

663/32

91/81

3/336

3/14

انگیختگی شناختی

611/43

6

611/43

81/16

3/336

3/16

شادی آشکار

493/69

6

493/69

81/31

3/336

3/16

حس شوخطبعی

61/94

6

61/94

69/12

3/336

3/98

همانطور که نتایج جدول شماره  2نشان میدهد ،با در نظر گرفتن
نمرات پیشآزمون بییهعنوان متغیرهییای همپراش ،تفییاوت بین
سرزندگی ( ،)P=3/336انگیختگی فیزیکی ( ،)P=3/336انگیختگی
اجتماعی ( ،)P=3/336انگیختگی شییناختی ( ،)P=3/336شییادی
آشییکار ( )P=3/336و حس شییوخطبعی ( )P=3/336در دو گروه
آزمایش و کنترل معنیدار ا ست؛ بنابراین میتوان اینگونه ق ضاوت
کرد که بازیها و فعالیتهای مبتنی بر پروژه شِیییر بر سیییرزندگی،
انگیختگی فیزیکی ،انگیختگی اجت ماعی ،انگیختگی شییی ناختی،
شادی آ شکار و حس شوخطبعی کودکان آه ستهگام تأثیر دارد .با
تو جه به م جذور ا تا ،میتوان گ فت در متغیر های سیییرز ندگی،
انگیختگی فیزیکی ،انگیختگی اجت ماعی ،انگیختگی شییی ناختی،
شادی آ شکار و حس شوخطبعی به ترتیح  16 ،14 ،12 ،19و 98
درصد از این تغییرات ناشی از مداخله است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضییر با هدف تأثیر بازیها و فعالیتهای مبتنی بر پروژه
شِ یر بر سییرزندگی و بازیگوشییی کودکان آهسییتهگام انجام گرفت.
یافته های حاصیییل از تجزیهوتحلیل کوواریانس بیانگر آن بود که
بازیها و فعالیتهای مبتنی بر پروژه شِر موجح بهبود سرزندگی و
بازیگوشییی در کودکان آهسییتهگام میشییود .این یافتهها بهطور
غیرمسیییتقیم با یافته های پژوهش های قبلی (افروز ،امرایی ،تقی
زاده ،یزدانی ورزنه6988 ،؛ عبدخدایی و صییادقی6966 ،؛ حمیدیان،
رضیییائ یان و حقی قت6966 ،؛ یل فانی ،جاللی ،غالمی بروجنی و

احمدنژاد6961 ،؛ محکی ،شریفی و محکی6961 ،؛ فاضل ،همایون
ن یا ،مح مدزاده6962 ،؛ راد و فتحی4362 ،؛ ماژوک ،تاچمن و
هوسیییر4332 ،6؛ جفری و دیون4364 ،4؛ جی ندال -اسییی نا یپ و
ویترینو4331 ،9؛ وان و رای 4362 ،2و ا ستاگنیتی ،اوکانر و شپارد،1
 )4364همسو است.
در تبیین این یافتهها میتوان اظهار داشییت که کودک تجارب
خود را از طریق گوناگون بهویژه بازی ها در طی دوران رشییید به
دسییییت میآورد؛ ب نابراین ،اگر بتوان به غنیسییییازی محیط و
بسیییترسیییازی برای بازیهای گروهی و حرکتی (مانند بازیها و
فعالیتهای مبتنی بر پروژه شِر) اقدام نمود احتماالً به رشد و بهبود
کارکردهای اجرایی و توجه کودکان کمک خواهد شییید .توجه و
کارکرد های اجرایی در متون روانشییی ناسیییی بهعنوان پیشن یاز
یادگیری در کودکان در دورهی دبستان یاد می شود؛ لذا این مداخله
به دل یل ف عال یت های منظم و ریتم یک آن که همراه با شیییادی
بهصیییورت گروهی اجرا میشیییود علیرغم اثرات آن بر سیییالمت
جسییمانی و شییادی کودکان باع توجه شیینوایی ،توجه دیداری و
حافظهی فعال و در کل ،کارکردهای اجرایی میشیییود؛ زیرا تمام
کارکردهای جسییمانی ،حرکتی ،توجه ،حافظه ،هماهنگی اعضییای
بدن و دیگر عملکردهای شناختی درگیر می شوند (عابدی ،کاظمی
و شوشتری)6969 ،؛ و به دنبال آن ،زمینه را برای بهبود سرزندگی
و بازیگوشی کودکان فراهم میکند.

1

Majorek, Tüchelmann & Heusser
Jeffrey & Dione
3 Jindal-Snape & Vettraina
2
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Swan & Ray
Stagnitti, O'connor & Sheppard

4
5
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در تبیین دیگر میتوان گ فت که یکی از راه هایی که با ع
میشیییود تا احتمال درگیر شیییدن کودک در بازی ها و فعال یت ها
افزایش یابد ،دادن حق انتخاب به کودک و توجه به عواملی اسییت
که کودک آنها را ترجیح میدهد؛ بنابراین ،بهتر است این کار را با
اشیا و وسایلی انجام دهیم که برای کودک جذاب بوده و موردعالقه
او با شد (مثل ا ستفاده از ا سباببازیهای موردعالقه او) و از سوی
دیگر کار هایی که کودک ترجیح مید هد را ان جام دهیم (برای
مثال ،حرف زدن با صیییدای بچه گانه و .)...دادن حق انتخاب به
کودک باع میشود که دستیابی به هدف تسریع گردیده و کودک
بهطور خودانگیخته در تعامل با بزر سیییال در طول بازی درگیر
شیییود (شیییر )4369 ،که این امر تأثیر بسییییاری بر سیییرزندگی و
بازیگوشی کودکان آهسته گام در این پژوهش داشته است.
تبیین دیگر به نقش تقو یتکن نده های طبیعی در بازی ها و
فعالیتهای مبتنی بر پروژه شِ یر مربوط میشییود .تقویتکنندههای
طبیعی به این معنی اسیییت که نتیجهای که درنهایت برای کودک
حاصییل میشییود (تقویتکننده) بهطور طبیعی با رفتار هدف مرتبط
با شد ( شر .)4336 ،کودکان آه سته گام ،فاقد انگیزش کافی برای
پا سخ به محرکهای محیطی ،بخ صوص درگیر شدن در تعامل و
بازی با دیگران هسییتند؛ و درصییورتیکه تقویتکنندههای طبیعی
وجود دا شته با شد ،این امر موجح افزایش انگیزه کودک می شود و
این کار باع میشیییود تا در بازیها و فعالیتها درگیر شیییوند و
تعامل بیشتر با همساالن خود داشته باشند و همه این موارد ،زمینه
را برای افزایش سرزندگی و بازی گوشی کودکان فراهم میکند.
با توجه به اینکه مشیییکالت سیییالمت روان ،از ویژگی های
کودکان آهسته گام به شمار میرود و بهبود سرزندگی و بازیگوشی،
بهبودی در دیگر حی طه های رشیییدی را به همراه دارد ،میتوان
پیشیینهاد کرد که بهبود سییرزندگی و بازیگوشییی باید بهعنوان یک
هدف اصلی در مداخالت توانبخشی و آموزشی در کودکان آهسته
گام تعیین شیییود .یافتههای این پژوهش ازآنجهت که توانسیییت
رویکرد جدیدی در زمینه آموزش به کودکان آهسیییته گام را عملی
کند ،حائز اهم یت اسیییت .بهطورکلی ،نتایج این پژوهش سیییبح
می شود با شناسایى آسیح در زمینه سرزندگی و بازیگوشی ،زمینه
توجه به مداخالت آموزشی و توانبخشی زودهنگام فراهم شود.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به استفاده از پرسشنامه
و مشکالت متعاقح آن ،محدودیت سنی ،مشکل روش نمونهگیری،
تعداد محدود افراد گروه نمونه و  ...ا شاره کرد ،بنابراین در تف سیر و
تعمیم نتایج باید جوانح احتیاط را رعایت نمود .پیشنهاد میشود که
در کنار سایر روشهای آموزشی و توانبخشی کودکان آهسته گام،
بازی ها و فعال یت های مبتنی بر پروژه شِیییر نیز به کاربرده شیییود.
همچنین میتوان از یافته های این پژوهش در مراکز مشیییاوره و
توانبخشی استفاده نمود.

تشکر و قدردانی
بدینوس ییله از مسییئولین دبسییتان اسییتثنایی پسییرانه شییهید حمید
بهشیییتی و کل یه مرب یان و معل مانی که ما را در اجرای بهتر این
پژوهش یاری کردند ،قدردانی میکنیم.
منابع
افروز ،غالمعلی؛ امرایی ،کورش؛ تقی زاده ،محمد احسان؛ یزدانی ورزنه،
محمدجواد .)6988( .اثربخشی تمرینات جسمانی بر کاهش
پرخاشگری دانش آموزان آهسته گام ،نشریه رشد و یادگیری
حرکتی.23-91 :)2(9 ،
حمیدیان جهرمی ،نادر؛ رضائیان ،فیروز؛ حقیقت ،شهربانو.)6966( .
تأثیر بازیهای بومی محلی بر رشد ادراک بصری -حرکتی
دانشآموزان کمتوان ذهنی آمادگی و سال اول ابتدایی شهر
شیراز ،تعلیم و تربیت استثنائی.46 – 91 ،666 ،
عابدی ،احمد؛ کاظمی ،فرشته؛ شوشتری ،مژگان ( .)6969اثربخشی
آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر بهبود کارکردهای اجرایی و
توجه کودکان با ناتوانیهای یادگیری عصح -روانشناختی،
فصلنامه ناتوانیهای یادگیری.12-98 :)69(4 ،
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The Study of Effectiveness of Games and Activities based on Sher’s Project on
Slow-paced Children’s Vitality and Playfulness
Sogand Ghasemzadeh1
Nayereh Naghdi2

Abstract
Aim: The present study is aimed at investigating the effects of games and activities based on
Sher’s project on slow-paced children’s vitality and playfulness. Method: The population of
the study consisted of all 6-8 year old slow-paced children of Isfahan City in the academic year
2015-2016. The sample size of the study included 30 male slow-paced students selected as
participants via the convenience sampling technique and then were divided into two (15
participant) experimental and control groups. The research instruments were the Vitality Scale
and Children's Playfulness Scale (CPS). The experimental group was trained by 24 one-hour
sessions of games and activities based on Sher’s project, while the control group received no
training. To analyze the data, SPSS-21 software and MANCOVA were employed. Results:
The results indicated that games and activities based on Sher’s project are effective on vitality
(p=0.001) and also components of playfulness such as physical spontaneity (p=0.001), social
spontaneity (p=0.001), cognitive spontaneity (p=0.001), manifest of joy (p=0.001) and sense
of humour (p=0.001) of slow-paced children. Conclusion: With regard to these results, it can
be inferred that games and activities based on Sher’s project is an appropriate method for
improving vitality and playfulness in slow-paced children and it can be used in educational and
rehabilitation centers.
Keywords: Slow-paced children, Vitality, Playfulness. Games and Activities based on Sher’s
Project
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