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های بدون ساختار پیش از ورود به کالس درس بر توجه ها و بازیتأثیر استفاده از فعالیت

گامآهسته آموزانو سازگاری دانش

1نیره نقدی

2زادهسوگند قاسم

3ستوده افروز

 :  چکیده

ضر باهدف:  ستفاده از فعالیت پژوهش حا شی ا سی اثربخ ساختار پیش از وروها و بازیهدف برر شکالت توجه و های غیر د به کالس درس بر م

آزمون و رروه کنترل( بود. جامعه پس-آزمونآزمایشاای ابا طرح پیشطرح پژوهش  یمهروش: رام ا جام ررفت. آموزان آهسااتهسااازراری دا ش

ضر را کلیه دا ش آموزان پیش ستهآماری پژوهش حا ستا ی آه شکیل میدب شامل رام ت ستهشکودک پی 03داد د.  مو ه پژوهش  ستا ی آه رام دب

ستهبود د که به سترس از بین یکی از مدارس ویژه کودکان آه سپس به دو رروه صورت در د سیم  51رام ا تخاب و   فری اآزمایش و کنترل( تق

کالس  از ورود بههای غیرساختار پیش ها و بازیشناختی کا رز و مقیاس رشد اجتماعی واینلد بود. فعالیتروان-شد د. ابزار پژوهش آزمون عصب

سه  8درس در  شد.دقیقه 51جل شان داد که فعالیت یافته: ای فقط برای رروه آزمایش اجرا  های بازی ها و تایج تحلیل کوواریا س چند متغیر  

( =331/3P( و افزایش میزان ساااازراری ا=335/3Pداری، موجب کاهش مشاااکالت توجه اطور معنیغیر سااااختار پیش از ورود به کالس به

های غیرساختار ها و بازیرو ه قضاوت کرد که فعالیتتوان اینبا توجه به  تایج این پژوهش میگیری: نتیجهرام شده است. آموزان آهستهدا ش

 .رام استآموزان آهستهپیش از ورود به کالس، روشی مناسب جهت کاهش مشکالت توجه و افزایش میزان سازراری دا ش

 های غیرساختار، توجه، سازراریبازی، رامآهسته  ها:کلیدواژه

 :مقدمه

ترین ترین، پیچیدهرامی یکی از عمدهدر جوامع بشری امروزی آهسته

شود که تا و دشوارترین مسائل کودکان و  وجوا ان محسوب می

-رامی یکی از اختالالت عصبیما د. آهستهسالی  یز باقی میبزرگ

دهد و و  وجوا ی( روی می رشدی است که در دوران رشد اکودکی

های شناختی اما ند حل مسئله، هایی در توا اییشامل  قص

ریزی، استدالل و قضاوت( و عملکرد سازرارا ه اما ند بر امه

پزشکان های ادراکی، اجتماعی و عملی( است اا جمن روانمهارت

شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دا شگاه تهرانارشد روان یدا شجوی کارشناس5
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دا شگاه تهرانروان استادیار رروه2
ارشناسی ارشد مشاوره، دا شگاه علوم بهزیستی و توا بخشی دا شجوی ک0

 51/1/5031تاریخ پذیرش مقاله:   53/0/5031تاریخ ارسال مقاله:

4. American Psychiatric Association' 
5. Hartman, Steketee, Silva, Lanning & McCann

درصد از جمعیت برآورد  0تا  5(. شیوع این اختالل بین 2350، 5آمریکا

تجریشی و بیگلریان، رضای اخواست، بهرامی، پورمحمدده است اش

پذیر قرار (. بیشتر کودکان آهسته رام در طبقه آموزش5088

ریر د. این کودکان با مشکالت ذهنی و رفتاری بسیاری ازجمله: می

 اتوا ی در یادریری، مشکالت شناختی و  قص در رفتار سازشی 

 (.5035غباری بناب،  ا د اآذر یوشان، به پژوه،مواجه

رام،  اتوا ی در ترین مشکالت شناختی کودکان آهستهیکی از مهم

، 1کان گهداری توجه است اهارتمن، استکتی، سیلوا، لنینگ و مک

مگا آموزان آهستهدانش یاز ورود به کالس درس بر توجه و سازگار شیبدون ساختار پ یهایو باز هاتیه از فعالاستفاد ریأثت
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که قوای ذهنی فرد به شکلی روشن (. توجه عبارت است از این2330

زمان مهطور و ز ده از میان چند شیء یا چند رشته افکار که احتماالً به

میرزما ی و ریرد، بر یکی تمرکز یابد افرد در معرض آن قرار می

شناختی است -های عاطفی(. توجه ازجمله کنش5081هداو دخا ی، 

( که در تمام فرآیندهای ذهنی مورد یاز است ااهرمی، 5088اافروز، 

ای (. طبق  ظریه سه مرحله5033شوشتری، رلشنی منزه و کمرزرین، 

 شو دالعات حسی از محیط دریافت و وارد حافظه میخبرپردازی، اط

ها صورت  گیرد، این اطالعات وارد که توجه الزم به آنصورتی و در

بنابراین  گهداری توجه  ؛(5032شو د اسیف، مدت  میحافظه کوتاه

ز گی وظیفه اساسی در  ظام پردازش اطالعات و باالترین بهیا روش

صبی مرکزی در پاسخگویی به هر حد آمادری و کارایی دستگاه ع

ارجمند  یا، محرک است که  قش حیاطی در ز دری ا سان دارد ا

(. پژوهشگران بر این باور د که 5035زاده، افروز، تازیکی، قاسم

نوان عرام، در بین عوامل دیگر، بهمشکالت توجه در کودکان آهسته

شده است  عامل اساسی در شکست تحصیلی در  ظر ررفته

-میلیساولجویس و مکسیک-زادراوکویک، جاپو دزا-ریکادجو

های دیگر  یز حکایت از این واقعیت دارد (. پژوهش2355، 5پترویک

که مشکالت توجه، عاملی اساسی در  ارسایی تحول شناختی است 

های رشدی و تحولی در کودکان که موجب تأخیر در کسب مهارت

 (.2350، 0ری و کارتر؛ راویزا، سولومون، الی2331، 2شود اکرتزمی

رام، مشکالت مربوط به سازراری از دیگر مشکالت کودکان آهسته

رام در مقایسه با همتایان عادی خود اجتماعی است. کودکان آهسته

توجهی هستند و از های اجتماعی دچار ضعف قابل ظر سازراری از

تند سمند  یهای الزم برای رویارویی با ا تظارات اجتماعی بهرهکفایت

ایجاد ارتباط و سازراری با  ۀ(. این کودکان درزمین2330، 5اامرسون

محیط پیرامون خود دچار آسیب هستند و قادر به برقراری ارتباط 

(. 5031 سائیان و اسدی رندما ی، مناسب با همساالن خود  یستند ا

های اجتماعی، در چگو گی ا تقال فرد از دوران کودکی به سازراری

عنوان توا ایی کودکان برای ش اساسی دارد و بهسالی  قبزرگ

1. Djuric-Zdravkovic, Japundza-Milisavljevic & Macesic-Petrovic 
2. Kurtz
3. Ravizza, Solomon, Ivry & Carter
4. Emerson
5. manz & McWayne
6. Ray & Elliott, 

شو د. کودکا ی که رسترش تعامل مثبت با دیگران مطرح می

 سالی ازلحاظ شغلیهای اجتماعی بیشتری دار د، در بزرگسازراری

(. 2335، 1تر خواهند بود امنز و مک واینو روابط اجتماعی  یز موفق

های ت سازراریهای متعدد  شان داده است که مشکالبررسی

رام، مشکالت یادریری را تشدید آموزان آهستهاجتماعی در دا ش

ی بر شود و تأثیر منفآموزان میکرده و ما ع پیشرفت تحصیلی دا ش

، 1؛ هایت و فیلر2331، 6کارکرد تحصیلی آ ان دار د ارای و الیوت

2331.) 

های اخیر توجه متخصصان، یکی از رویکردهایی که در سال

رام را به خود جلب گران و درما گران حوزه کودکان آهستهپژوهش

های غیرساختار است. ها و بازیکرده است، استفاده از فعالیت

هایی است که شخص های غیرساختار شامل مجموعه فعالیتبازی

پس از فراغت از تعهدات، تکالیف شغلی، خا وادری و اجتماعی، با 

فش استراحت، تفریح، بهبود پردازد و هدمیل و اشتیاق به آن می

دا ش، یا به کمال رسا دن شخصیت خویش، به ظهور رسا دن 

، 8ها و مشارکت آزادا ه در اجتماع است ااراتیاستعدادها، خالقیت

های غیر ساختار به رشد اجتماعی، کنترل ها و بازی(. فعالیت2350

د بهای رفتار، ثبات در شغل، کنار آمدن با استرس و غلبه بر عادت

( همچنین ارتباط 2331، 53؛ دوه و تر برث2331، 3کمک کرده امرینو

ا کی ککند امکبا همساالن را تقویت و آموزش فراریر را تسهیل می

های اوقات فراغت  ه(. مشارکت مثبت در فعالیت2355، 55و کولین

شود،  فس،  شاط روا ی و سرز دری میتنها موجب تقویت اعتمادبه

 رام را  یز تقویتحسی و حرکتی کودکان آهستههای بلکه مهارت

شود ها میا گیز در آنند و باعث کاهش رفتارهای چالشکمی

 (.5331، 52اسیگافوس، توکر، بوشل و وبر

ر های غیرساختامشابهی در توجه به  قش بازی هرچند پژوهش کامالً

جود رام وبر کاهش مشکالت توجه و بهبود سازراری کودکان آهسته

رما ی دهای بازیها اثربخشی دیگر تکنیک، اما برخی از پژوهش دارد

را بر روی این کودکان، یا این روش را بر روی دیگر کودکان مورد 

7. Hyatt & Filler
8. Eratay 
9. Merino 
10. Dewe & Trenberth
11. McConkey & Collins 
12. Sigafoos, Tucker, Bushell & Webber
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های غیر (، تأثیر بازی2330ا 5ا د. پاکمن و براتونآزمون قرار داده

کودک پایه چهارم و پنجم بررسی کرد د.  03ساختار رروهی را روی 

دار و دهنده تفاوت معنیآزمون،  شانآزمون و پسش تایج مقایسه پی

د  مو مود و برونا دازه اثر باالیی در درمان مشکالت رفتاری درون

رهنمود متناسب با درما ی بیبود. پژوهشگران  تیجه ررفتند که بازی

سن،  یازهای کودکان در این دامنه سنی را برآورده کرده و تأثیر 

ها دارد. های اجتماعی آناری و مهارتسودمندی بر رفتار، سازر

درما ی در بهبود (  شان داد د که بازی2333ا 2لندریچ، رای و براتون

مشکالت شناختی کودکان دارای اختالالت یادریری اثربخش 

توا د تأثیر می (  شان داد د که بازی2355ا 0باشد. سوان و ریمی

ان الی کودکفعپذیری و بیشبسیار مهمی در رشد کاهش تحریک

های مختلفی اازجمله: رام بگذارد. در ایران  یز پژوهشآهسته

 یا، ؛ فاضل، همایون5031حشمتی، اصل ا اری و شکراللهی، 

سالمت، مقتدائی، کافی، عابدی، حسین خا زاده، ؛ 5035محمدزاده، 

ا د که بازی  قش مؤثری در رشد و تحول (  شان داده5032

ارد. با توجه به اهمیت توجه و  یز های اساسی کودکان دمهارت

های رام و  قش آن در مهارتسازراری اجتماعی کودکان آهسته

های تحصیلی و شغلی و  ظر به اینکه کمتر پژوهشی به  قش بازی

رام توجه کرده است، پژوهش حاضر باغیرساختار در کودکان آهسته

تار رساخهای غیها و بازیهدف بررسی اثربخشی استفاده از فعالیت

پیش از ورود به کالس درس بر مشکالت توجه و سازراری دا ش

آموزان آهسته رام ا جام ررفت.

 :پژوهش روش

ه آزمون و رروپس -آزمونآزمایشی ابا طرح پیشپژوهش حاضر  یمه

تار های غیرساخها و بازیکنترل( است که طی آن اثربخشی فعالیت

وجه و میزان سازراری پیش از ورود به کالس درس بر مشکالت ت

رام مورد ارزیابی و بررسی قرار ررفت. جامعه آموزان آهستهدا ش

ام ردبستا ی آهستهآموزان پیشآماری پژوهش حاضر را کلیه دا ش

دبستا ی کودک پیش 03داد د.  مو ه پژوهش شامل تشکیل می

صورت در دسترس از بین یکی از مدارس ویژه رام بود د که بهآهسته

1. Packman & Bratton 
2. Swan & Ray 
3. Youkslen
4. Conner neurological - psychological questionnaire

 فری اآزمایش  51رام ا تخاب و سپس به دو رروه دکان آهستهکو

و کنترل( تقسیم شد د. معیار ورود به پژوهش، وجود مشکالت توجه 

و  اسازراری اجتماعی بر اساس رزارش معلمان و تشخیص 

ه دبستا ی بود. معیار خروج از مطالعپژوهشگر و  یز دامنه سنی پیش

 اختالل طیف اوتیسم، کم بینایی وهای دیگر ما ند  یز وجود اختالل

شناختی روان-... بود. جهت ارزیابی مشکالت توجه از آزمون عصب

منظور ارزیابی سازراری اجتماعی از مقیاس رشد اجتماعی و به 5کا رز

استفاده شد. 1واینلد

 :ابزار پژوهش

این آزمون توسط کا رز درشناختی کا رز: روان-آزمون عصب -5

شناختی ازجمله های عصب روانظور ارزیابی مهارتمنبه 2335سال 

ضایی ف-حرکتی و پردازش بینایی-های حسیتوجه، حافظه، فعالیت

سال  52تا  1در چهار طیف امشاهده  شده تا شدید( برای کودکان 

(. این پرسشنامه در ایران ترجمه 2336، 6شده است اسیدمنساخته

 11/3ای از ی با دامنهو هنجاریابی شده است و ضرایب پایایی درو 

تا  63/3و ضریب پایایی بازآزمایی با هشت هفته فاصله  33/3تا 

های کا رز با استفاده های فرمشده است. اعتبار سازه رزارش 33/3

ها با آمده و اعتبار افتراقی آندستهای تحلیل عوامل بهاز روش

ودکان کبه  بررسی آماری توا ایی پرسشنامه در تمایز افراد مبتال

ست. شده ا های بالینی قویاً تأییدفعال از عادی و دیگر رروهبیش

روایی سازه این ابزار را مناسب ارزیابی کرده و پایایی این ابزار را به 

 یا، احمدی،  ظری و همایونا د ارزارش کرده 12/3روش کرو باخ 

(. در این پژوهش از خرده مقیاس مشکالت توجه 5030همایو ی، 

 ه شد.استفاد

هاییکی از مقیاس سین مقیامقیاس رشد اجتماعی وایلند: ا -2

 5361ل ساو در تهیه وایلند توسط  5310تحولی است که در سال 

عی وایلند جتماغ ابلوس مقیاآمده است. عملبهتجدید ظر کلی در آن 

و ت اسه اداد یابناشهای رریری توا اییی ا دازههاسمقیااز یکی 

عملی ی هازتأمین  یاد را در  ایی فراتوی و ذیرپمسئولیتان میز

سالگی را در  21این مقیاس رسترده سنی تولد تا باالتر از سنجد. می

5. Vineland Adaptive Behavior Scales
6. Sidemen

مگا آموزان آهستهدانش یاز ورود به کالس درس بر توجه و سازگار شیبدون ساختار پ یهایو باز هاتیاستفاده از فعال ریأثت
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ساله های یکماده است که به رروه 551ریرد و دارای برمی

شده است. در هر ماده اطالعات مورد یاز  ه از طریق تقسیم

لدین یا خود آزمود ی های آزمون بلکه از راه مصاحبه با واموقعیت

آید. اساس مقیاس بر این امر استوار است که فرد در آمده میدستبه

های مقیاس را کارهایی را دارد. ماده ز دری روزمره توا ایی چه

توان به هشت طبقه تقسیم کرد: خودیاری عمومی، خودیاری در می

اط رتبن، خودفرما ی، اشتغال، ادپوشی غذا خوردن، خودیاری در لباس

های شخص روی جایی و اجتماعی شدن. با توجه به  مرهزبا ی، جابه

توان سن اجتماعی و بهره اجتماعی را محاسبه کرد. در مقیاس می

ایران هنجاریابی مقدماتی مقیاس وایلند توسط براهنی و همکاران 

شده است که  تایج حاصل از این بررسی با استفاده از روش ا جام

قبول دهنده پایایی خوب و قابلهای متفاوت  شانزیابیبازآزمایی و ار

( در همه 32/3 فر  520مقیاس اضریب پایایی با بازآزمایی 

 هاست.رزینه

روش اجرا:

های کنترل و آزمایش و اجرای پس از تقسیم  مو ه پژوهش به رروه 

های غیرساختار ها و بازیها بر روی دو رروه، فعالیتآزمونپیش

ای فقط برای دقیقه 51جلسه  8د به کالس درس در پیش از ورو

رروه آزمایش اجرا شد. برای ا جام بازی، ابتدا ترجیحات از طریق 

مصاحبه معلمان یا اعضای خا واده کودک شناسایی شد. در ارائه 

ها و بازی باید توجه کنیم که در حال حاضر کودک چه فعالیت

وا د ا جام دهد. در این تکارهایی را می هایی دارد و چهتوا ایی

پژوهش، عمده فعالیت رروه آزمایش از طریق قاشق بازی ا جام شد. 

ر های مبتنی بسازی و بازیهای ماهیگیری با قاشق، خا هفعالیت

وساز در طی جلسات با کودکان ا جام ررفت. پس از اتمام ساخت

شناختی کا رز و روان-جلسات آموزشی رروه کنترل، آزمون عصب

آزمون برای رروه آزمایش عنوان پسس رشد اجتماعی وایلند بهمقیا

و تحلیل  SPSS-21ها با استفاده از و کنترل اجرا شد و داده

 .کوواریا س چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد

 :هایافته

میا گین و ا حراف متغیرهای پژوهش امشکالت توجه و میزان 

روه کنترل و آزمون و در رپس-آزمونمرحله پیش سازراری( در

 .شده است ارائه 5در جدول  آزمایش

آزمون در گروه کنترل و آزمایشپس-آزمون در مرحله پیش اریمیانگین و انحراف مع. 1 جدول

 رروه متغیر
آزمونپیش آزمونپس   

اریا حراف مع میا گین اریا حراف مع میا گین   

 مشکالت توجه
36/25 آزمایش  50/0  10/53  58/2  

30/22 کنترل  13/0  63/20  81/0  

 سازراری
20/51 آزمایش  53/2  86/58  50/2  

30/51 کنترل  10/2  36/56  38/2  

های توصیفی و مقایسه میا گین و مرور یافته 5 تایج جدول 

آزمون  شان داد در متغیرهای وابسته، های رروه در مرحله پس مره

داری یی معنمنظور بررسرروه آزمایش بر رروه کنترل برتری دارد. به

رهای آزمون متغیبا توجه به اینکه در هر متغیر  مرات پستغییرات، 

یر همگام عنوان متغآزمون ابهمنظور کنترل اثر پیشوابسته بود د و به

های آزمون کوواریا س آزمون، ابتدا مفروضهو کنترل( بر  مرات پس

ن آ  تایج حاصل از آزمون کلمورراف اسمیر وف، بیا گر بررسی شد.

 31/3داری متغیرها در رروه آزمایش و کنترل، از بود که سطح معنی

متغیرها  ها در اینبیشتر بود که این امر بیا گر  رمال بودن توزیع داده

از  یک از متغیرهااست. بررسی آزمون لوین  یز  شان داد که در هیچ

ها این مفروضه تخطی صورت  گرفته است و فرض همگنی واریا س

مشخص شد مفروضه  MBOXشده است. با بررسی آزمون رعایت 

 ˃31/3Pکوواریا س رعایت شده است ا-همگنی ماتریس واریا س

, 23/2F=های پارامتریک برای (. بدین ترتیب، استفاده از آزمون

س  تایج کلی تحلیل کوواریا  های پژوهش، بالما ع است.تحلیل داده

 .شده استارائه 2چندمتغیره در جدول 
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. نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیره2ول جد

FPخطاdfفرضیهdfمقدار وع آزمون

58/322161/55335/3اثر پیالیی

15/322161/55335/3المبدای ویلکز

30/322161/55335/3اثر هاتلینگ

30/322161/55335/3رویترین ریشهبزرگ

 ارائه 2هاررا ه تحلیل که در جدول های چبا توجه به  تایج آزمون

شده است، رروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از متغیرهای 

منظور پی بردن به این تفاوت، از داری دار د. بهوابسته تفاوت معنی

. آمده است 0آزمون آماری ما کوا استفاده شد که  تایج آن در جدول 

ر  ظر ررفتن  مرات دهد، با د شان می 0طور که  تایج جدول همان

پراش، تفاوت بین مشکالت توجه عنوان متغیرهای همآزمون بهپیش

( در دو رروه آزمایش و ˃331/3P( و میزان سازراری ا˃335/3Pا

توان رفت در دار است. با توجه به مجذور اتا، میکنترل معنی

 %26و  %50متغیرهای مشکالت توجه و میزان سازراری به ترتیب 

 است ات  اشی از مداخلهاین تغییر

. نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیره3جدول 

:گیریبحث و نتیجه

ها و منظور بررسی اثربخشی استفاده از فعالیتپژوهش حاضر به

های غیرساختار پیش از ورود به کالس درس بر مشکالت توجه بازی

رام ا جام ررفت.  تایج حاصل آموزان آهستهو میزان سازراری دا ش

های ها و بازیها بیا گر آن بود که فعالیتهتحلیل داد و از تجزیه

ه داری توا ستطور معنیغیرساختار پیش از ورود به کالس درس به

است مشکالت توجه را کاهش و میزان سازراری را در این کودکان 

های پیشین اپاکمن و افزایش دهد.  تایج این پژوهش با پژوهش

؛ 2355سوان و ری، ؛ 2333؛ لندریچ، رای و براتون، 2330براتون 

؛ فاضل، همایون  یا، 5031حشمتی، اصل ا اری و شکراللهی، 

سالمت، مقتدائی، کافی، عابدی، حسین خا زاده، ؛ 5035محمدزاده، 

 طور غیرمستقیم همسو و همخوان است.( به5032

رام تهآموزان آهستوان رفت که دا شآمده میدستدر تبیین  تایج به

زان عادی کمتر از سوی همساال شان پذیرفته آمودر مقایسه با دا ش

 این کودکان بنابراین ؛شو دشو د و اغلب کنار رذاشته میمی

دهند که بتوا ند تنها باشند یا اینکه در هایی را ترجیح میفعالیت

 همین دلیل مشارکتکارهای رروهی  قش منفعل داشته باشند. به

د د ابدون رقابت( باشساختاری که شامل همکاری با سایر افرادر غیر

و در محیط سرشار از محرک ا جام شود، موجب آموزش و رشد این 

 (.5035شود اشجاعی، افراد می

ها ککه در این روش، از تکنیآ جایی توان رفت ازدر تبیین دیگر می

ت طور آزادا ه به فعالیشود که کودک بهو متدهای خاصی استفاده می

 د بهتوا ریرد، لذا مید ارزیابی قرار میپردازد و کمتر مورو بازی می

 توجهی در کودکان شود. همچنینبی  وبه خود باعث کاهش بخشی

را  یابند تا احساسات خودکودکان در حین بازی فرصت بیشتری می

با کلمات احساسی بیان کنند و با ا واع حاالت خلقی مثل خشم، 

SSdfMSFPη2متغیرهای وابسته منابع تغییر

آزمونپیش
83/85583/8535/55332/305/3توجه

18/03518/0303/1328/351/3سازراری

عضویت رروهی
15/555515/55501/23335/350/3توجه

35/10535/1055/3331/326/3ازراریس

مگا آموزان آهستهدانش یاز ورود به کالس درس بر توجه و سازگار شیبدون ساختار پ یهایو باز هاتیاستفاده از فعال ریأثت
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ن ز این شیوه، ایترس و ... بیشتر آشنا شو د. در جریان استفاده ا

ریرد تا احساساتی که اجازه بیان فرصت در اختیار کودکان قرار می

ابراز  های دیگر  دار د، بدون ترس از پیامدهای آنها را در محیطآن

کنند و همچنین از طریق ایفای  قش، احساسات خود را بهتر کنترل 

شد های اجتماعی آ ان رشود تا مهارتکنند؛ این عوامل موجب می

های رروهی بدون یافته و باعث شود تا برای شرکت در فعالیت

یگر های دهای منفی از خود تشویق شو د. همچنین از ویژریارزیابی

باشد که منجر به تخلیه ا رژی کودکان این تکنیک، تحرک زیاد می

هایی که در بازی با دیگران شده و از طریق بیان کلمات و ارتباط

 کنترل رفتارهای خود بپرداز د.کنند به برقرار می

توان محدود شدن  مو ه به های پژوهش حاضر میاز محدودیت

دبستا ی اشاره کرد که در تعمیم  تایج باید جا ب کودکان پیش

ها  یز اجرای بر امه احتیاط را رعایت کرد. از دیگر محدودیت

توا د در سوریری  تایج ای توسط پژوهشگر بود که میمداخله

های ازیها و برذار بوده باشد. با توجه به ارزش و اهمیت فعالیتتأثیر

غیرساختار پیش از ورود به کالس درس بر مشکالت توجه و میزان 

 شود که والدین، مربیانآموزان آهسته رام توصیه میسازراری دا ش

و کارشناسان آموزشی با کاربرد این تکنیک آشنا شده و در کاستن 

این کودکان از این شیوه آموزشی و درما ی  از رفتارهای مشکالت

شود که درما گران و متخصصان بهره ببر د. همچنین پیشنهاد می

های ها و بازیهای پزشکی، از فعالیتکودک در کنار درمان

غیرساختار پیش از ورود به کالس درس در کاهش مشکالت توجه 

ز پیشنهاد  یو بهبود سازراری کودکان استفاده کنند. از بعد پژوهشی 

شود که در مطالعات بعدی زمان اجرای مداخالت بیشتر شود و می

 از مرحله پیگیری  یز استفاده شود.

 :منابع

(. اثر 5035غباری بناب، باقر. ا ؛پژوه، احمدبه ؛آذر یوشان، بهزاد

رفتاری بر مشکالت رفتاری  -درما ی با رویکرد شناختیبازی

فصلنامه کودکان دوره ابتدایی. ذهنی در توان آموزان کمدا ش

 .56-1 :(2ا52 استثنایی.

 ؛تجریشی، معصومهپورمحمدرضای ؛بهرامی، هادی ؛اخواست، آسیه

های آموزشی بر میزان یادریری (. تأثیر بازی5088بیگلریان، اکبر. ا

توان ذهنی آموزش آموزان پسر کمبرخی از مفاهیم ریاضی در دا ش

 .58-8 :(0ا53بخشی. توانفصلنامه علمی پژوهشی . یرپذ

ورند. زاده، سقاسم ؛تازیکی، طیبه ؛افروز، غالمعلی ؛اکبرارجمند یا، علی

تاریک بر افزایش دامنه توجه (. بررسی اثربخشی کار در اتاق 5035ا

شناختی، های روانها و مدلروشذهنی، ما دهآموزان عقبدا ش

 .13-51(: 53ا6

بخشی کودکان آهسته رام ناسی و توانش(. روان5088افروز، غالمعلی. ا

 تهران: ا تشارات دا شگاه تهران. .ذهنی( ما دهاعقب

 کمرزرین، ؛رلشنی منزه، فرشته ؛شوشتری، مژران ؛اهرمی، راضیه

(. اثربخشی آموزش دقت بر توا ایی خوا دن دا ش 5033حمید. ا

 ناسیشروانآموزان  ارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان، 

 .512-503(: 0ا5. افراد استثنایی

(. 5031شکرالهی، رقیه. ا ؛اصل ا اری، روح اله ؛حشمتی، رسول

درما ی رروهی بر اضطراب حالت، های بازیاثربخشی تکنیک

اتوا ی   به احساسات مثبت و سطح سازراری عمومی کودکان مبتال

 .25-1 (:2ا53 ؛یادریری هایفصلنامه  اتوا ی .یادریری خاص

 ؛عابدی، احمدرضا ؛کافی، موسی ؛مقتدائی، کمال ؛ت، منصورهسالم

شناختی  درما ی(. اثربخشی بازی5032حسین خا زاده، عباسعلی. ا

 های اجتماعی کودکان با  اتوا ی یادریریمهارت تاری بر حافظه وفر

 .166-116 (:6ا55 ؛امال. مجله تحقیقات علوم رفتاری

روا شناسی یادریری و  .رورشیشناسی پ(. روا 5032اکبر. اسیف، علی

 تهران: دوران. ؛آموزش

های اوقات فراغت برای افراد با (. فعالیت5035شجاعی، ستاره. ا

 .13-51 (:501ا3 ؛تعلیم و تربیت استثناییتوا ی. کم

 ؛ ظری، سعید ؛البنینام ،احمدی ؛مرتضی ، یاهمایون شیخ محمود

ی بد ی منتخب بر ها(. تأثیر فعالیت5030رضا. اهمایو ی، علی

های یادریری حرکتی کودکان با  اتوا ی-های ادراکیمهارت

 . فصلنامه علمیشناختی تحولی پیش از دبستانروان -عصبی

 .50-06 : (0ا15 ؛بخشیپژوهشی توان

(. 5035محمدزاده، محمدرضا. ا ؛همایون  یا، مرتضی ؛فاضل، جمال

هنیِ ذتوانکم های دبستا ی بر رشد اجتماعی کودکانتأثیر بازی

.216-266 (:0ا0 ؛آموزش بهداشت و ارتقای سالمت. یرآموزش پذ

(. تأثیر موسیقی و 5081هداو دخا ی، فاطمه. ا ؛میرزما ی، سیدمحمود

توان ذهنی. آموزان دختر کمحرکات موزون بر دامنه توجه دا ش

.28-20 (:5ا3 ؛بخشیفصلنامه علمی پژوهشی توان
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(. اثربخشی آموزش 5031دما ی، رقیه. ااسدی رن ؛ سائیان، عباس

توا ی های اجتماعی بر مشکالت رفتاری  وجوا ان با کممهارت

.561-518 (:2ا15؛ بخشیفصلنامه علمی پژوهشی توانذهنی. 
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