6

استثنایی
کودکان
وانمندسازی
فصلنامه ت
آموزان آهسته گام
دانش
سازگاری
درس بر توجه و
_______________________________________________________کالس
تأثیر استفاده از فعالیتها و بازیهای بدون ساختار پیش از ورود به

تأثیر استفاده از فعالیتها و بازیهای بدون ساختار پیش از ورود به کالس درس بر توجه
و سازگاری دانشآموزان آهستهگام
نیره نقدی

1

سوگند قاسمزاده
ستوده افروز

2

3

چکیده:
هدف :پژوهش حا ضر با هدف برر سی اثربخ شی ا ستفاده از فعالیتها و بازیهای غیر ساختار پیش از ورود به کالس درس بر م شکالت توجه و
سااازراری دا ش آموزان آهسااتهرام ا جام ررفت .روش :طرح پژوهش یمهآزمایشاای ابا طرح پیشآزمون-پسآزمون و رروه کنترل) بود .جامعه
آماری پژوهش حا ضر را کلیه دا ش آموزان پیشدب ستا ی آه ستهرام ت شکیل میداد د .مو ه پژوهش شامل  03کودک پیشدب ستا ی آه ستهرام
بود د که به صورت در د سترس از بین یکی از مدارس ویژه کودکان آه ستهرام ا تخاب و سپس به دو رروه  51فری اآزمایش و کنترل) تق سیم
شد د .ابزار پژوهش آزمون عصب-روان شناختی کا رز و مقیاس رشد اجتماعی واینلد بود .فعالیتها و بازیهای غیرساختار پیش از ورود به کالس
درس در  8جل سه  51دقیقهای فقط برای رروه آزمایش اجرا شد .یافته :تایج تحلیل کوواریا س چند متغیر شان داد که فعالیتها و بازیهای
غیر سااااختار پیش از ورود به کالس بهطور معنیداری ،موجب کاهش مشاااکالت توجه ا )P=3/335و افزایش میزان ساااازراری ا)P=3/331
دا شآموزان آهستهرام شده است .نتیجهگیری :با توجه به تایج این پژوهش میتوان اینرو ه قضاوت کرد که فعالیتها و بازیهای غیرساختار
پیش از ورود به کالس ،روشی مناسب جهت کاهش مشکالت توجه و افزایش میزان سازراری دا شآموزان آهستهرام است.

کلیدواژهها :آهستهرام ،بازیهای غیرساختار ،توجه ،سازراری
مقدمه:

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

در جوامع بشری امروزی آهستهرامی یکی از عمدهترین ،پیچیدهترین

شده است ااخواست ،بهرامی ،پورمحمد رضایتجریشی و بیگلریان،

و دشوارترین مسائل کودکان و وجوا ان محسوب میشود که تا

 .)5088بیشتر کودکان آهسته رام در طبقه آموزشپذیر قرار

بزرگسالی یز باقی میما د .آهستهرامی یکی از اختالالت عصبی-

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

رشدی است که در دوران رشد اکودکی و وجوا ی) روی میدهد و

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

شامل قصهایی در توا اییهای شناختی اما ند حل مسئله،

مواجها د اآذر یوشان ،به پژوه ،غباری بناب.)5035 ،

بر امهریزی ،استدالل و قضاوت) و عملکرد سازرارا ه اما ند

یکی از مهمترین مشکالت شناختی کودکان آهستهرام ،اتوا ی در

مهارتهای ادراکی ،اجتماعی و عملی) است اا جمن روانپزشکان

گهداری توجه است اهارتمن ،استکتی ،سیلوا ،لنینگ و مککان،1

5دا شجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دا شگاه تهران
2استادیار رروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دا شگاه تهران
0دا شجوی کارشناسی ارشد مشاوره ،دا شگاه علوم بهزیستی و توا بخشی
تاریخ ارسال مقاله 5031/0/53:تاریخ پذیرش مقاله5031/1/51 :
'. American Psychiatric Association
. Hartman, Steketee, Silva, Lanning & McCann
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 .)2330توجه عبارت است از اینکه قوای ذهنی فرد به شکلی روشن

رسترش تعامل مثبت با دیگران مطرح میشو د .کودکا ی که

و ز ده از میان چند شیء یا چند رشته افکار که احتماالً بهطور همزمان

سازراریهای اجتماعی بیشتری دار د ،در بزرگسالی ازلحاظ شغلی

فرد در معرض آن قرار میریرد ،بر یکی تمرکز یابد امیرزما ی و

و روابط اجتماعی یز موفقتر خواهند بود امنز و مک واین.)2335 ،1

هداو دخا ی .)5081 ،توجه ازجمله کنشهای عاطفی-شناختی است

بررسیهای متعدد شان داده است که مشکالت سازراریهای

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

اجتماعی در دا شآموزان آهستهرام ،مشکالت یادریری را تشدید

شوشتری ،رلشنی منزه و کمرزرین .)5033 ،طبق ظریه سه مرحلهای

کرده و ما ع پیشرفت تحصیلی دا شآموزان میشود و تأثیر منفی بر

خبرپردازی ،اطالعات حسی از محیط دریافت و وارد حافظه میشو د

کارکرد تحصیلی آ ان دار د ارای و الیوت2331 ،6؛ هایت و فیلر،1

و در صورتیکه توجه الزم به آنها صورت گیرد ،این اطالعات وارد

.)2331

حافظه کوتاهمدت میشو د اسیف)5032 ،؛ بنابراین گهداری توجه

یکی از رویکردهایی که در سالهای اخیر توجه متخصصان،

یا روشبهز گی وظیفه اساسی در ظام پردازش اطالعات و باالترین

پژوهشگران و درما گران حوزه کودکان آهستهرام را به خود جلب

حد آمادری و کارایی دستگاه عصبی مرکزی در پاسخگویی به هر

کرده است ،استفاده از فعالیتها و بازیهای غیرساختار است.

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

بازیهای غیرساختار شامل مجموعه فعالیتهایی است که شخص

افروز ،تازیکی ،قاسمزاده .)5035 ،پژوهشگران بر این باور د که

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

مشکالت توجه در کودکان آهستهرام ،در بین عوامل دیگر ،بهعنوان

میل و اشتیاق به آن میپردازد و هدفش استراحت ،تفریح ،بهبود

عامل اساسی در شکست تحصیلی در ظر ررفته شده است

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

ادجوریک-زادراوکویک ،جاپو دزا-میلیساولجویس و مکسیک-

استعدادها ،خالقیتها و مشارکت آزادا ه در اجتماع است ااراتی،8

پترویک .)2355 ،5پژوهشهای دیگر یز حکایت از این واقعیت دارد

 .)2350فعالیتها و بازیهای غیر ساختار به رشد اجتماعی ،کنترل

که مشکالت توجه ،عاملی اساسی در ارسایی تحول شناختی است

رفتار ،ثبات در شغل ،کنار آمدن با استرس و غلبه بر عادتهای بد

که موجب تأخیر در کسب مهارتهای رشدی و تحولی در کودکان

کمک کرده امرینو2331 ،3؛ دوه و تر برث )2331 ،53همچنین ارتباط

میشود اکرتز2331 ،2؛ راویزا ،سولومون ،الیری و کارتر.)2350 ،0

با همساالن را تقویت و آموزش فراریر را تسهیل میکند امککا کی

از دیگر مشکالت کودکان آهستهرام ،مشکالت مربوط به سازراری

و کولین .)2355 ،55مشارکت مثبت در فعالیتهای اوقات فراغت ه

اجتماعی است .کودکان آهستهرام در مقایسه با همتایان عادی خود

تنها موجب تقویت اعتمادبه فس ،شاط روا ی و سرز دری میشود،

از ظر سازراریهای اجتماعی دچار ضعف قابلتوجهی هستند و از

بلکه مهارتهای حسی و حرکتی کودکان آهستهرام را یز تقویت

کفایتهای الزم برای رویارویی با ا تظارات اجتماعی بهرهمند یستند

میکند و باعث کاهش رفتارهای چالشا گیز در آنها میشود

اامرسون .)2330 ،5این کودکان درزمینۀ ایجاد ارتباط و سازراری با

اسیگافوس ،توکر ،بوشل و وبر.)5331 ،52

محیط پیرامون خود دچار آسیب هستند و قادر به برقراری ارتباط

هرچند پژوهش کامالً مشابهی در توجه به قش بازیهای غیرساختار

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

بر کاهش مشکالت توجه و بهبود سازراری کودکان آهستهرام وجود

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

دارد ،اما برخی از پژوهشها اثربخشی دیگر تکنیکهای بازیدرما ی

بزرگسالی قش اساسی دارد و بهعنوان توا ایی کودکان برای

را بر روی این کودکان ،یا این روش را بر روی دیگر کودکان مورد
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تأثیر استفاده از فعالیتها و بازیهای بدون ساختار پیش از ورود به

آزمون قرار دادها د .پاکمن و براتون 5ا ،)2330تأثیر بازیهای غیر

کودکان آهستهرام ا تخاب و سپس به دو رروه  51فری اآزمایش

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

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

تایج مقایسه پیشآزمون و پسآزمون ،شاندهنده تفاوت معنیدار و

و اسازراری اجتماعی بر اساس رزارش معلمان و تشخیص

ا دازه اثر باالیی در درمان مشکالت رفتاری درون مود و برون مود

پژوهشگر و یز دامنه سنی پیشدبستا ی بود .معیار خروج از مطالعه

بود .پژوهشگران تیجه ررفتند که بازیدرما ی بیرهنمود متناسب با

یز وجود اختاللهای دیگر ما ند اختالل طیف اوتیسم ،کم بینایی و

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

 ...بود .جهت ارزیابی مشکالت توجه از آزمون عصب-روانشناختی

سودمندی بر رفتار ،سازراری و مهارتهای اجتماعی آنها دارد.

کا رز 5و بهمنظور ارزیابی سازراری اجتماعی از مقیاس رشد اجتماعی

لندریچ ،رای و براتون 2ا )2333شان داد د که بازیدرما ی در بهبود

واینلد 1استفاده شد.

مشکالت شناختی کودکان دارای اختالالت یادریری اثربخش

ابزار پژوهش:

میباشد .سوان و ری 0ا )2355شان داد د که بازی میتوا د تأثیر

 -5آزمون عصب-روانشناختی کا رز :این آزمون توسط کا رز در

بسیار مهمی در رشد کاهش تحریکپذیری و بیشفعالی کودکان

سال  2335بهمنظور ارزیابی مهارتهای عصب روانشناختی ازجمله

آهستهرام بگذارد .در ایران یز پژوهشهای مختلفی اازجمله:

توجه ،حافظه ،فعالیتهای حسی-حرکتی و پردازش بینایی-فضایی

حشمتی ،اصل ا اری و شکراللهی5031 ،؛ فاضل ،همایون یا،

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

محمدزاده5035 ،؛ سالمت ،مقتدائی ،کافی ،عابدی ،حسین خا زاده،

ساختهشده است اسیدمن .)2336 ،6این پرسشنامه در ایران ترجمه

 )5032شان دادها د که بازی قش مؤثری در رشد و تحول

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

مهارتهای اساسی کودکان دارد .با توجه به اهمیت توجه و یز

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

سازراری اجتماعی کودکان آهستهرام و قش آن در مهارتهای

 3/33رزارش شده است .اعتبار سازههای فرمهای کا رز با استفاده

تحصیلی و شغلی و ظر به اینکه کمتر پژوهشی به قش بازیهای

از روشهای تحلیل عوامل بهدستآمده و اعتبار افتراقی آنها با

غیرساختار در کودکان آهستهرام توجه کرده است ،پژوهش حاضر با

بررسی آماری توا ایی پرسشنامه در تمایز افراد مبتال به کودکان

هدف بررسی اثربخشی استفاده از فعالیتها و بازیهای غیرساختار

بیشفعال از عادی و دیگر رروههای بالینی قویاً تأیید شده است.

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

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

آموزان آهسته رام ا جام ررفت.

روش کرو باخ  3/12رزارش کردها د اهمایون یا ،احمدی ،ظری و

روش پژوهش:

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

پژوهش حاضر یمهآزمایشی ابا طرح پیشآزمون -پسآزمون و رروه

استفاده شد.

کنترل) است که طی آن اثربخشی فعالیتها و بازیهای غیرساختار

 -2مقیاس رشد اجتماعی وایلند :این مقیاس یکی از مقیاسهای

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

تحولی است که در سال  5310توسط وایلند تهیه و در سال 5361

دا شآموزان آهستهرام مورد ارزیابی و بررسی قرار ررفت .جامعه

در آن تجدید ظر کلی بهعملآمده است .مقیاس بلوغ اجتماعی وایلند

آماری پژوهش حاضر را کلیه دا شآموزان پیشدبستا ی آهستهرام

یکی از مقیاسهای ا دازهریری توا اییهای رشاد یابناده اسات و

تشکیل میداد د .مو ه پژوهش شامل  03کودک پیشدبستا ی

میزان مسئولیتپذیری و توا ایی فرد را در تأمین یازهای عملی

آهستهرام بود د که بهصورت در دسترس از بین یکی از مدارس ویژه

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

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

سال  ،7شماره  ،۸۱تابستان ۸931

. Vineland Adaptive Behavior Scales
. Sidemen
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برمیریرد و دارای  551ماده است که به رروههای یکساله

پیش از ورود به کالس درس در  8جلسه  51دقیقهای فقط برای

تقسیمشده است .در هر ماده اطالعات مورد یاز ه از طریق

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

موقعیتهای آزمون بلکه از راه مصاحبه با والدین یا خود آزمود ی

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

بهدستآمده میآید .اساس مقیاس بر این امر استوار است که فرد در

فعالیتها و بازی باید توجه کنیم که در حال حاضر کودک چه

ز دری روزمره توا ایی چه کارهایی را دارد .مادههای مقیاس را

توا اییهایی دارد و چه کارهایی را میتوا د ا جام دهد .در این

میتوان به هشت طبقه تقسیم کرد :خودیاری عمومی ،خودیاری در

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

غذا خوردن ،خودیاری در لباس پوشیدن ،خودفرما ی ،اشتغال ،ارتباط

فعالیتهای ماهیگیری با قاشق ،خا هسازی و بازیهای مبتنی بر

زبا ی ،جابهجایی و اجتماعی شدن .با توجه به مرههای شخص روی

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

مقیاس میتوان سن اجتماعی و بهره اجتماعی را محاسبه کرد .در

جلسات آموزشی رروه کنترل ،آزمون عصب-روانشناختی کا رز و

ایران هنجاریابی مقدماتی مقیاس وایلند توسط براهنی و همکاران

مقیاس رشد اجتماعی وایلند بهعنوان پسآزمون برای رروه آزمایش

ا جامشده است که تایج حاصل از این بررسی با استفاده از روش

و کنترل اجرا شد و دادهها با استفاده از  SPSS-21و تحلیل

بازآزمایی و ارزیابیهای متفاوت شاندهنده پایایی خوب و قابلقبول

کوواریا س چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد.

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

یافتهها:

رزینههاست.

میا گین و ا حراف متغیرهای پژوهش امشکالت توجه و میزان

روش اجرا:

سازراری) در مرحله پیشآزمون-پسآزمون و در رروه کنترل و

پس از تقسیم مو ه پژوهش به رروههای کنترل و آزمایش و اجرای

آزمایش در جدول  5ارائه شده است.

پیشآزمونها بر روی دو رروه ،فعالیتها و بازیهای غیرساختار

جدول  .1میانگین و انحراف معیار در مرحله پیشآزمون -پسآزمون در گروه کنترل و آزمایش
متغیر
مشکالت توجه
سازراری

رروه

پسآزمون

پیشآزمون
میا گین

ا حراف معیار

میا گین

ا حراف معیار

آزمایش

25/36

0/50

53/10

2/58

کنترل

22/30

0/13

20/63

0/81

آزمایش

51/20

2/53

58/86

2/50

کنترل

51/30

2/10

56/36

2/38

تایج جدول  5و مرور یافتههای توصیفی و مقایسه میا گین

بیشتر بود که این امر بیا گر رمال بودن توزیع دادهها در این متغیرها

مرههای رروه در مرحله پسآزمون شان داد در متغیرهای وابسته،

است .بررسی آزمون لوین یز شان داد که در هیچیک از متغیرها از

رروه آزمایش بر رروه کنترل برتری دارد .بهمنظور بررسی معنیداری

این مفروضه تخطی صورت گرفته است و فرض همگنی واریا سها

تغییرات ،با توجه به اینکه در هر متغیر مرات پسآزمون متغیرهای

رعایت شده است .با بررسی آزمون  MBOXمشخص شد مفروضه

وابسته بود د و بهمنظور کنترل اثر پیشآزمون ابهعنوان متغیر همگام

همگنی ماتریس واریا س-کوواریا س رعایت شده است اP˃3/31

و کنترل) بر مرات پسآزمون ،ابتدا مفروضههای آزمون کوواریا س

 .)F=2/23 ,بدین ترتیب ،استفاده از آزمونهای پارامتریک برای

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

تحلیل دادههای پژوهش ،بالما ع است .تایج کلی تحلیل کوواریا س

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

چندمتغیره در جدول  2ارائهشده است.
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کالس فصل
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آهسته گام
کودکانآموزان
سازگاری دانش
نامه تتوجه و
درس بر
تأثیر استفاده از فعالیتها و بازیهای بدون ساختار پیش از ورود به

جدول  .2نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیره
وع آزمون

مقدار

dfفرضیه

dfخطا

F

P

اثر پیالیی

3/58

2

21

55/61

3/335

المبدای ویلکز

3/15

2

21

55/61

3/335

اثر هاتلینگ

3/30

2

21

55/61

3/335

بزرگترین ریشهروی

3/30

2

21

55/61

3/335

با توجه به تایج آزمونهای چهاررا ه تحلیل که در جدول  2ارائه

پیشآزمون بهعنوان متغیرهای همپراش ،تفاوت بین مشکالت توجه

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

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

وابسته تفاوت معنیداری دار د .بهمنظور پی بردن به این تفاوت ،از

کنترل معنیدار است .با توجه به مجذور اتا ،میتوان رفت در

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

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

همانطور که تایج جدول  0شان میدهد ،با در ظر ررفتن مرات

این تغییرات اشی از مداخله است

جدول  .3نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیره
منابع تغییر
پیشآزمون
عضویت رروهی

متغیرهای وابسته

SS

df

MS

F

P

η2

توجه

85/83

5

85/83

55/35

3/332

3/05

سازراری

03/18

5

03/18

1/03

3/328

3/51

توجه

555/15

5

555/15

23/01

3/335

3/50

سازراری

10/35

5

10/35

3/55

3/331

3/26

در تبیین تایج بهدستآمده میتوان رفت که دا شآموزان آهستهرام

بحث و نتیجهگیری:
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اثربخشی استفاده از فعالیتها و
بازیهای غیرساختار پیش از ورود به کالس درس بر مشکالت توجه
و میزان سازراری دا شآموزان آهستهرام ا جام ررفت .تایج حاصل
از تجزیه و تحلیل دادهها بیا گر آن بود که فعالیتها و بازیهای
غیرساختار پیش از ورود به کالس درس بهطور معنیداری توا سته
است مشکالت توجه را کاهش و میزان سازراری را در این کودکان
افزایش دهد .تایج این پژوهش با پژوهشهای پیشین اپاکمن و
براتون 2330؛ لندریچ ،رای و براتون2333 ،؛ سوان و ری2355 ،؛
حشمتی ،اصل ا اری و شکراللهی5031 ،؛ فاضل ،همایون یا،
محمدزاده5035 ،؛ سالمت ،مقتدائی ،کافی ،عابدی ،حسین خا زاده،
 )5032بهطور غیرمستقیم همسو و همخوان است.

در مقایسه با دا شآموزان عادی کمتر از سوی همساال شان پذیرفته
میشو د و اغلب کنار رذاشته میشو د؛ بنابراین این کودکان
فعالیتهایی را ترجیح میدهند که بتوا ند تنها باشند یا اینکه در
کارهای رروهی قش منفعل داشته باشند .بههمین دلیل مشارکت
در غیرساختاری که شامل همکاری با سایر افراد ابدون رقابت) باشد
و در محیط سرشار از محرک ا جام شود ،موجب آموزش و رشد این
افراد میشود اشجاعی.)5035 ،
در تبیین دیگر میتوان رفت از آ جاییکه در این روش ،از تکنیکها
و متدهای خاصی استفاده میشود که کودک بهطور آزادا ه به فعالیت
و بازی میپردازد و کمتر مورد ارزیابی قرار میریرد ،لذا میتوا د به
وبه خود باعث کاهش بخشی بیتوجهی در کودکان شود .همچنین
کودکان در حین بازی فرصت بیشتری مییابند تا احساسات خود را
با کلمات احساسی بیان کنند و با ا واع حاالت خلقی مثل خشم،
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_______________________________________________________ فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

ترس و  ...بیشتر آشنا شو د .در جریان استفاده از این شیوه ،این

برخی از مفاهیم ریاضی در دا شآموزان پسر کمتوان ذهنی آموزش

فرصت در اختیار کودکان قرار میریرد تا احساساتی که اجازه بیان

پذیر .فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی53 .ا.58-8 :)0

آنها را در محیطهای دیگر دار د ،بدون ترس از پیامدهای آن ابراز

ارجمند یا ،علیاکبر؛ افروز ،غالمعلی؛ تازیکی ،طیبه؛ قاسمزاده ،سورند.

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

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

کنند؛ این عوامل موجب میشود تا مهارتهای اجتماعی آ ان رشد

دا شآموزان عقبما دهذهنی ،روشها و مدلهای روانشناختی،

یافته و باعث شود تا برای شرکت در فعالیتهای رروهی بدون

6ا.13-51 :)53

ارزیابیهای منفی از خود تشویق شو د .همچنین از ویژریهای دیگر
این تکنیک ،تحرک زیاد میباشد که منجر به تخلیه ا رژی کودکان
شده و از طریق بیان کلمات و ارتباطهایی که در بازی با دیگران
برقرار میکنند به کنترل رفتارهای خود بپرداز د.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان محدود شدن مو ه به
کودکان پیشدبستا ی اشاره کرد که در تعمیم تایج باید جا ب
احتیاط را رعایت کرد .از دیگر محدودیتها یز اجرای بر امه
مداخلهای توسط پژوهشگر بود که میتوا د در سوریری تایج
تأثیررذار بوده باشد .با توجه به ارزش و اهمیت فعالیتها و بازیهای
غیرساختار پیش از ورود به کالس درس بر مشکالت توجه و میزان

افروز ،غالمعلی .ا .)5088روانشناسی و توانبخشی کودکان آهسته رام
اعقبما ده ذهنی) .تهران :ا تشارات دا شگاه تهران.
اهرمی ،راضیه؛ شوشتری ،مژران؛ رلشنی منزه ،فرشته؛ کمرزرین،
حمید .ا .)5033اثربخشی آموزش دقت بر توا ایی خوا دن دا ش

آموزان ارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان ،روانشناسی
افراد استثنایی5 .ا.512-503 :)0
حشمتی ،رسول؛ اصل ا اری ،روح اله؛ شکرالهی ،رقیه .ا.)5031
اثربخشی تکنیکهای بازیدرما ی رروهی بر اضطراب حالت،
احساسات مثبت و سطح سازراری عمومی کودکان مبتال به اتوا ی
یادریری خاص .فصلنامه اتوا یهای یادریری؛ 53ا.25-1 :)2
سالمت ،منصوره؛ مقتدائی ،کمال؛ کافی ،موسی؛ عابدی ،احمدرضا؛

سازراری دا شآموزان آهسته رام توصیه میشود که والدین ،مربیان

حسین خا زاده ،عباسعلی .ا .)5032اثربخشی بازیدرما ی شناختی

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

رفتاری بر حافظه و مهارتهای اجتماعی کودکان با اتوا ی یادریری

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

امال .مجله تحقیقات علوم رفتاری؛ 55ا.166-116 :)6

بهره ببر د .همچنین پیشنهاد میشود که درما گران و متخصصان
کودک در کنار درمانهای پزشکی ،از فعالیتها و بازیهای
غیرساختار پیش از ورود به کالس درس در کاهش مشکالت توجه
و بهبود سازراری کودکان استفاده کنند .از بعد پژوهشی یز پیشنهاد
میشود که در مطالعات بعدی زمان اجرای مداخالت بیشتر شود و

سیف ،علیاکبر .ا .)5032روا شناسی پرورشی .روا شناسی یادریری و
آموزش؛ تهران :دوران.
شجاعی ،ستاره .ا .)5035فعالیتهای اوقات فراغت برای افراد با
کمتوا ی .تعلیم و تربیت استثنایی؛ 3ا.13-51 :)501
شیخ محمود همایون یا ،مرتضی؛ احمدی ،امالبنین؛ ظری ،سعید؛
همایو ی ،علیرضا .ا .)5030تأثیر فعالیتهای بد ی منتخب بر

از مرحله پیگیری یز استفاده شود.

مهارتهای ادراکی-حرکتی کودکان با اتوا یهای یادریری

منابع:

عصبی -روانشناختی تحولی پیش از دبستان .فصلنامه علمی

آذر یوشان ،بهزاد؛ بهپژوه ،احمد؛ غباری بناب ،باقر .ا .)5035اثر

پژوهشی توانبخشی؛ 51ا.50-06 : )0

بازیدرما ی با رویکرد شناختی -رفتاری بر مشکالت رفتاری

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

دا شآموزان کمتوان ذهنی در دوره ابتدایی .فصلنامه کودکان

تأثیر بازیهای دبستا ی بر رشد اجتماعی کودکان کمتوانذهنیِ

استثنایی52 .ا.56-1 :)2

آموزش پذیر .آموزش بهداشت و ارتقای سالمت؛ 0ا.216-266 :)0

اخواست ،آسیه؛ بهرامی ،هادی؛ پورمحمدرضایتجریشی ،معصومه؛

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

بیگلریان ،اکبر .ا .)5088تأثیر بازیهای آموزشی بر میزان یادریری

حرکات موزون بر دامنه توجه دا شآموزان دختر کمتوان ذهنی.
فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی؛ 3ا.28-20 :)5
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