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۲۹۳۱ بهار، ۱۲، شماره ۸سال 

های مبتنی بر پروژه شِر بر سرزندگی و بازیگوشی کودکان ها و فعالیتاثربخشی بازی

 گامآهسته

 1زادهسوگند قاسم

 2نیره نقدی

 چکیده

 شدهانجام گامآهسته کانکودسرزندگی و بازیگوشی بر پروژه شِر بر  یمبتن هاییتو فعال هایباز تأثیر یبررسبا هدف  پژوهش حاضر هدف:

ول مشغ 6961-61ان که در سال تحصیلی ساله در شهر اصفه 8تا  1گام آموزان آهستهکلیه دانش جامعه آماری پژوهش حاضر روش:. است

به دو گروه  یتصادف صورتبهانتخاب و  در دسترس صورتبهگام بودند که آموز آهستهدانش 93. نمونه پژوهش، شامل دبه تحصیل بودن
در  یشا. به گروه آزمابزار پژوهش، مقیاس سرزندگی و مقیاس بازیگوشی کودکان بودشدند.  یمنفر( تقس 61رل )نفر( و گروه کنت 61) یشآزما
 یراقرار نگرفت. ب یآموزش گونهچیهبر پروژه شِر آموزش داده شد و گروه کنترل تحت  یمبتن هاییتو فعال های، بازساعتهکیجلسه  42

 هاینشان داد که باز یجنتا ها:یافتهاستفاده شد.  یرهچندمتغ یانسکووار یلو آزمون تحل 46نسخه  SPSS افزارنرمپژوهش از  یهاداده یلتحل

 یختگیانگ(، P=336/3) یزیکیف یختگیانگبازیگوشی از قبیل  یهامؤلفه( و نیز P=336/3) یسرزندگبر بر پروژه شِر  یمبتن هاییتو فعال
 تأثیردر کودکان آهسته گام  (P=336/3) یطبعشوخحس ( و P=336/3)آشکار  یشاد(، P=336/3) یشناخت یختگیانگ(، P=336/3ی )اجتماع

جهت  یببر پروژه شِر روش مناس یمبتن هاییتو فعال هایقضاوت کرد که باز گونهنیا توانمی یج،نتا ینبا توجه به ا گیری:نتیجهدارد. 

 بهره برد. بخشیتوانو  یاز آن در مراکز آموزش توانمیدر کودکان آهسته گام است و  سرزندگی و بازیگوشیبهبود 

 ،کودکان آهسته گام، سرزندگی بر پروژه شِر یمبتن هاییتو فعال هایبازبازیگوشی، : هاکلیدواژه

 مقدمه
می ئعال به علت هستند که کودکان آهسته گام، گروهی از کودکان

سازگارمانند مهارت شناختی و رفتارهای  در طبقه ضعیف  انۀهای 
یزان که ممتخصصان معتقدند و  دارندقرار اختالالت عصبی رشدی 

پزشییکان )انجمن رواندرصیید از جمعیت اسییت  6حدود  آنشیییو  
 یهاتیمحدودبا توجه به  آهسیییته گامکودکان  (.4369، 9آمریکا
 افتهینا، نسیییبت به کودکان عادی، رفتارهای سیییازش هاآن ژهیو

به سیییبح محدودیتدهندمیبروز خود بیشیییتری از  نان  های ، آ
شی نا هاآن و انطباقی شناختی یهاتیمحدودگوناگون که غالباً از 

 همهو پیامد  شییوندمی روروبههای متعددی ، با شییکسییتشییودمی
)امرسون، هاست کیفیت زندگی در آن کاهش سالمت روان و هااین

 (.4362؛ راد و مقدم، 4363، 2اینفیلد و استنکلیف

1

(s.ghasemzadeh@ut.ac.ir،نویسنده مسئول)استادیار گروه روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران
 شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران.کارشناسی ارشد روان2

61/9/6961تاریخ پذیرش مقاله:   66/4/6961تاریخ دریافت مقاله: 

3. American Psychiatric Association'
4.Emerson, Einfeld & Stancliffe
5.Subjective Well-being
6.Vitality
7.Ryan & Frederick
8. Duijn, von Rosenstiel, Schats, Smallenbroek & Dahmen

 ادییتوجه ز در حوزه کودکان آهسته گام که امروزه یاز مسائل یکی
1سیرزندگیو  1یذهن یسیتیرا به خود جلح کرده اسیت، بح  بهز

ر د یذهن یسییتیبهز یهامؤلفهاز  یکی عنوانبه یاسییت. سییرزندگ
س ش یهانظاماز  یاریب ستمطرح  یپژوه سرزندگ. ا ساس   یاح
تجربه افراد در  یناسییت که در ا شییناختیروانتجربه خاص  ینوع

مانیخود احسیییاس  ند یم شیییاد یککن یان و فردر . (6661، 1)را
که  ند  باور کاری را  یوقتپژوهشیییگران بر این  طوربهفردی 

به او  یدیو ناام یاحسییاس خسییتگ تنهانهدهد یانجام م خودجوش
هدینمدسییییت  که احسییییاس م ،د ندیبل او  یرویانرژی و ن ک

شییاخ   یسییرزندگی حس درون یطورکلبهاسییت.  افتهیشیافزا
روزنتیال، شیییاتز، ، وان)دویجن اسیییت یذهن سیییالمت داریمعن

، هاپکینز، آماندسیین و ؛ سییولبر 4366، 8بروک، داهمناسییمالن
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تا حدی اسییت که  مسییئله ینتوجه به ا یتاهم. (4364، 6هالواری
ستیامروزه در مورد بهز و  شودمی یهته یمل یهاشاخ  یذهن ی

 یشییاخ  مل یکدارد که هر کشییور  یتاهم مسییئله ینقدر اآن
، 4)مایرز کرده اسیییت ینرا برای جامعه خود تدو یذهن یسیییتیبهز
 (.4366؛ خلخالی و گلستانی، 4333
سالمت رواندیگ سازه مهم در  شی، ر  شدمی 9بازیگو  ازجملهکه  با
ست که اخیراً در حوزههای روانسازه سی ا شنشنا سی های روان ا

یعنی تمایل به سییاخت یا  بازیگوشیییشییده اسییت. مثبت مطرح
ای که فرد موجبات سرگرمی، شوخی گونهبازسازی یک موقعیت به

، 2)پرویر و راجو تفریح خود و احتمییاالً دیگران را فراهم آورد 
های چنین تمایل برای مشیییارکت و تمایل در فعالیت. هم(4366

شی عالوه بر این، بازیگو. (4331، 1)بارنت اسیتآمیز نیز شییطنت
، انگیختگی 1انگیختگی اجتمییاعی، 1انگیختگی فیزیکی عنوانبییه

شادمانی 8شناختی شان دادن  شوخ 6و نیز ن تعریف  63طبعیو حس 
ندکرده هل ا بازیگوشیییی . (4369، 66)پرویر و ج عه بر روی  طال م
رسد زیرا دالیل نظری و عملی وجود مفید می به نظر شناختیروان

ی روابط آن با متغیرهای مثبتی کنندهکه توصییییفدارد دال بر این
ند ندگی  مان یت ز بت وکیف های مث تار ، عملکرد (4366)پرویر،  رف

سترس و( 4364)پرویر، تحصیلی  و  64)مگنوسان مهارت مقابله با ا
ست (4369بارنت،  سانا سرزنده، های بازیگوش . ان معموالً افرادی 

شاد هستند.  ،پرانرژی، فعال، کنجکاو، ماجراجو، اجتماعی برونگرا و 
ست انداختن و آن شوخی کردن، د شانه را از طریق  ها رفتار بازیگو

با توجه  .(4366، 69)پرویر و راجدهند آمیز انجام میرفتار شیییطنت
 یسییتیدر بهز بازیگوشیییی و باالی سییرزندگ یاربسیی یتبه اهم
های صییورت گرفته در حوزه با اسییتناد به پژوهش و شییناختیروان

بودن  ییناز پا یکه حاک آهسیییته گامآموزان سیییالمت روان دانش
، 62و هاتون )امرسونباشد یگروه م ینسالمت روان در ا یهامؤلفه
، به نظر انتخاب سرزندگی و (4369، 61امرسون و استنکلیف ؛4331

 .رسدمیضروری به نظر  61اهداف درمانی عنوانبه بازیگوشی
 یهاسیییالدر که  مؤثر یهاها و طرحبرنامه ازجملهدر این میان، 

ست، م شدهنیتدوو  یطراحاخیر   هاییتو فعال هایبه باز توانیا
 یکه مبتن یکردرو ین. ا(4369)شر،  اشاره کرد 61ربر پروژه ش یمبتن
و  هایبازاسیییت، با اسیییتفاده از  شیییدهیطراحکودکان  یقبر عال
از تقلید، مواد ساده و کاوش  یریگبهره، ساده و روزمره یهاتیفعال

 یژگی(. و4336شر، ) کنددر محیط، به توانمندی کودکان کمک می

1. Solberg, Hopkins, Ommundsen & Halvari
2.Myers
3.Playfulness
4.Proyer & Ruch
5.Barnett
6.Physical spontaneity
7.Social spontaneity
8.Cognitives spontaneity
9.Manifest joy

 ریغ هاییباز صییورتبه هاتیفعالاسییت که اکثر  ینمهم روش ا
ر دفقط  کردیکودک احساس م کهینحوبه شد،یانجام م یساختار
کردن اسیییت، اما درمانگر در حال آموزش به کودک و  یباز حال
ست. ا یهامهارت یتتقو ساس  یناو شد که کودک اح کار باع  

 (.4369شر، باشد ) یتمند به ادامه فعالو عالقه کندن یخستگ
 هاییتو فعال هایدر توجه به نقش باز مشابه کامالًپژوهش  هرچند
شر بر  یمبتن شیسرزنبر پروژه  ست دگی و بازیگو گام هکودکان آه

های ها اثربخشیییی دیگر تکنیکوجود ندارد، اما برخی از پژوهش
را بر روی این کودکان، یا بر روی دیگر کودکان دارای  یدرمانیباز

 مثال، یقرار دادند. برا یموردبررسییی شیییناختیروان تمشیییکال
صادقی ستفاده از  (6963) عبدخدایی و  شان دادند که ا و  هایبازن

هیای مبتنی بر رویکرد شییینیاختی رفتیاری، بیه میزان ییتفعیال
را  یدبسییتانشیپ، میزان اضییطراب جدایی در کودکان یتوجهقابل

که  (4362) . همچنین راد و فتحیدهدمیکاهش  ند  نشیییان داد
، خشییم کودکان آهسییته گام را یامدرسییه یهاتیفعالو  هایباز

 یبا بررس نیز (6966) حقیقتحمیدیان، رضائیان و . دهدمیکاهش 
 هابازینشییان دادند که این  یرانیا و محلی یبوم هاییکاربرد باز

گام -دیداری یهامهارتموجح بهبود  حرکتی کودکان آهسیییته 
وجه به ت کهینبه ا یتو با عنا شدهگفتهبا توجه به مطالح  .شودمی

د و در رش ی، نقش مهمسرزندگی و بازیگوشی کودکان آهسته گام
هارت عد یهاتحول م نه را فراهم می ها داردآن یب تا و زمی ند  ک
 هاآن یبالندگ یزدر جهت برخورد با مشیییکالت و ن انرژی کودکان

س یتجاربو  شود یتهدا شود. بر این فراهم  هاآن یبرا یغن یارب
ساس، ضر  ا صددپژوهش حا س در ست تا به برر  و هایباز تأثیر یا
ِشر بر  یمبتن هاییتفعال شی بر پروژه   کانودکسرزندگی و بازیگو

 گام بپردازد.آهسته

 روش
پس آزمون و -آزمایشیی )با طرح پیش آزمون یمهحاضیر ن پژوهش

 هاییتو فعال هایگروه کنترل( اسیییت که طی آن اثربخشیییی باز
ِشر بر  یمبتن شیبر پروژه  ست سرزندگی و بازیگو گام هکودکان آه

سی قرار گرفت. شامل  جامعه ارزیابی و برر ضر  آماری پژوهش حا
ستهکلیه دانش صفهان که در  8تا  1گام آموزان آه شهر ا ساله در 

به تحصیل بودند. نمونه پژوهش،  مشغول 6961-61سال تحصیلی 
 در دسترس صورتبهگام پسر بودند که آموز آهستهدانش 93شامل 

10.Sense of humor
11.Jehle
12.Magnuson
13.Proyer & Ruch
14.Hatton 
15 .Brigham 
16.Target behavior
17.Sher

اثربخشى بازى ها و فعالیت هاى مبتنى بر پروژه ِشر به سرزندگى و بازیگوشى کودکان آهسته گام
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صادف صورتبهانتخاب و  نفر( و گروه  61) یشبه دو گروه آزما یت
ورود به پژوهش شییامل  یارهایشییدند. مع یمنفر( تقسیی 61کنترل )

 یآهسییته گامعدم ابتال به اختالالت و مشییکالت همراه عالوه بر 
ضا6شامل  یزخروج ن یارهایبود. مع شرکت  یت( عدم ر خانواده به 

 لکام طوربه یو درمان ی( کامل نکردن دوره آموزش4در پژوهش و 
 یورود و خروج توسط کارشناس یارهایبود. الزم به ذکر است که مع

سارشد روان ستثنا یشنا  یراب قرار گرفت. یموردبررس ییکودکان ا
 است. شدهاستفاده یرز یاطالعات از ابزارها یآورجمع
سرزندگی -6 سالاین مقیاس : 6مقیاس  سط رایان 6661 در  و تو

سرزندگی  منظوربهو  4فردریک شاط و  ست شدهیطراحارزیابی ن . ا
 یادرجه 1اسییت که در طیف لیکرت  سییؤال 1این مقیاس دارای 

سخ داده  سرزنده بودن شودمیپا . نمره باال در این مقیاس بیانگر 
شدمیفرد  شدمی 26و حداکثر آن  1. حداقل نمره این مقیاس با با
(. در ایران، همسانی درونی این مقیاس به 6661رایان و فردریک، )

کشییاورز، ) برآورد شییده اسییت 16/3شیییوه آلفای کرونباخ برابر با 
. در این پژوهش نیز ضییریح همسییانی (6981مولوی و کالنتری، 

 برآورد شد. 89/3درونی مقیاس به شیوه آلفای کرونباخ برابر با 
سال این مقیاس : 9مقیاس بازیگوشی کودکان -4 توسط 6663در 

و طیف  سییؤال 49اسییت. این مقیاس دارای  شییدهیطراح 2بارانت

خرده  1شییود. این مقیاس دارای می یگذارنمره یادرجه 1لیکرت 
انگیختگی فیزیکی، انگیختگی اجتماعی، انگیختگی مقیاس اسییت: 

شکار و حس  شادی آ این  سؤاالت ازجمله. یطبعشوخشناختی، 
شاره کرد: ) توانمیمقیاس  . در طول بازی، کودک 6به این موارد ا
ست( ازنظر سمانی فعال ا شوق خود را در 61و ) ج شور و  . کودک 

در پژوهش خود نشییان داد که  (. بارنتدهدمیطول بازی نشییان 
. همسییانی (42) مقیاس از روایی و پایایی مناسییبی برخوردار اسییت

شیوهمقیاس  ضری آلفای کرونباخ به  خرده  1برای  در پژوهش حا
یح  به ترت یاس  کل  86/3و  86/3، 16/3، 84/3، 88/3مق و برای 
 برآورد شد. 63/3مقیاس برابر با 

شرکت ابتدا والدین فرم پژوهش، یاجرا برای ضایت آگاهانه  های ر
ند، یل کرد دو گروه  یبرا آزمونیشسیییپس پ در پژوهش را تکم

جلسییه  42در  یشو کنترل اجرا شیید. سییپس به گروه آزما یشآزما
ِشر آموزش داده  یمبتن هاییتو فعال های، بازساعتهکی بر پروژه 

 یقرار نگرفت. برا شییییآموز گونهچیهشییید و گروه کنترل تحت 
کودکان  یشر برا هاییتو فعال هایباز یجلسات، از راهنما یاجرا
شدهارائه 6در جدول  ی( استفاده شد. شرح جلسات آموزش61-68)

 است.

 بر پروژه شِر یمبتن هاییتو فعال هایباز. شرح جلسات 1جدول 

 هدف بازی جلسه

 آگاهی از وضعیت دیگران، افزایش قدرت تعادل، تحریک حس عمقی، آگاهی از علت و معلول. پتو سواری 4و  6

قرار  یهو تجربرعایت نوبت  های مختلف،درک آغاز و پایان، تنظیم بدن هر فرد با فضا و اندازه عبور از تونل پاها 2و  9

 .گرفتن پشت سرهم، تحریک حس عمقی

تحمل بودن در مرکز توجه، تنظیم حرکت برای پرتاب، پرش در ارتفا  و مسافت، تقویت  کفشاز جهش  1و  1

 نفساعتمادبه

 آگاهی از نام دیگران، تحریک حس عمقی، نگهداری توجه اسم بازی 8و  1

 ریزی حرکتی، حفظ تعادل، تغییر حالتپذیری، برنامهانعطاف عبور از مانع 63و  6

 کنترل نفس، همکاری در گروه، تحریک حس بینایی حباب بازی 64و  66

 های حرکتی؛ خواندن حاالت صورتآگاهی از احساسات، مهارت کشیدن چهره 62و  69

 ،دهلیزیهماهنگی چشم و دست، کنترل نفس، پرورش حس عمقی و حس  دمیدن پر 61و  61

 .ظریف یهاحرکت، کنترل و دستهماهنگی چشم  ،یداریتمرکز دبازی گروهی با دیگران،  ضربه به سکه 68و  61

 .شناسی صداهابازی گروهی و علت تقویت گوش کردن، ریتم، ایجاد صدا 43و  66

 .ریزی حرکتیتوجه؛ تمرکز، هماهنگی چشم و دست، برنامه ماهیگیری 44و  46

-چلپ بازی و ایجاد صدایآب 42و  49

 چلوپ

 .های گروهی، تقلید حرکتی، دنبال کردن ریتم و آهنگ، پردازش شنیداریبازی

1 vitality scale 
2.Ryan and Frederick

3 Children's Playfulness Scale 
4.Barnett



12_______________________________ 

۲۹۳۱ بهار، ۱۲، شماره ۸سال 

با  یبرای انجام پژوهش و هماهنگ ازیموردنپس از اخذ مجوزهای 
 یهاخانوادهاز  یهو شفا یآگاهانه کتب نامهتیرضامسئوالن، 
که  داده شد ینانو به آنان اطم یافتپژوهش در یندر ا کنندهشرکت

را  یانضرر و ز گونهچیهاطالعات محرمانه بوده و انجام پژوهش 
 یهاداده یلتحل یبرا نخواهد کرد. هاآنفرزند  یامتوجه خانواده و 

 رهیچندمتغ یانسکووار یلتحلو  46نسخه  SPSS افزارنرمپژوهش از 
 استفاده شد.

 هایافته
 4توصیفی دو گروه آزمایش و کنترل در جدول  یهاشاخ 
 است. شدهارائه

آزمونپسو  آزمونشیپیانگین و انحراف استاندارد دو گروه آزمایش و کنترل در م 2جدول   

آزمونشیپ گروه متغیر آزمونپس   

33/61 آزمایش سرزندگی  26/6  99/43  16/4  

19/61 کنترل  64/6  43/61  24/4  

99/1 آزمایش انگیختگی فیزیکی  92/6  19/63  12/6  

69/1 کنترل  14/6  19/1  61/6  

31/8 آزمایش انگیختگی اجتماعی  62/6  69/64  61/6  

41/8 کنترل  19/6  69/1  41/6  

11/1 آزمایش انگیختگی شناختی  92/6  19/64  28/6  

41/8 کنترل  41/6  19/1  11/6  

41/1 آزمایش شادی آشکار  99/6  69/64  61/4  

81/1 کنترل  42/6  41/1  19/6  

یطبعشوخحس  13/6 آزمایش   42/6  83/69  18/4  

21/6 کنترل  13/6  19/63  11/4  

در مرحله  یشگروه آزما یهانمره یانگین، م4با توجه به جدول 
 دارد. یوابسته، بر گروه کنترل برتر یرهایآزمون، در متغپس
ر متغیر ه ربا توجه به اینکه د ییرات،تغ دارییمعن یبررس منظوربه

منظور کنترل اثر آزمون متغیرهای وابسته بودند و بهنمرات پس
ون، آزمعنوان متغیر همگام و کنترل( بر نمرات پس)به آزمونیشپ

ز حاصل ا نتایج شد. یآزمون کوواریانس بررس یهاابتدا مفروضه
 اریدیآن بود که سطح معن یانگرب یرنوف،آزمون کلموگراف اسم

 ی،جتماعا یختگیانگ یزیکی،ف یختگیانگ ی،سرزندگهای یرمتغ
در گروه  طبعیشوخحس  و آشکار یشاد ی،شناخت یختگیانگ
ودن نرمال ب یانگرامر ب ینبود که ا یشترب 31/3و کنترل، از  یشآزما

 نشان داد ینآزمون لو یاست. بررس یردو متغ ینها در اداده یعتوز
صورت نگرفته  یمفروضه تخط یناز ا یرهامتغ زا یکیچکه در ه

ون آزم یاست. با بررس دهش یترعا هایانسوار یاست و فرض همگن
MBOX یانسوار یسماتر یمشخ  شد مفروضه همگن-
 یح،ترت بدین. (P ،41/6=F=616/3)شده است  یترعا کوواریانس

پژوهش،  یهاداده یلتحل یبرا یکپار متر یهااستفاده از آزمون
نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیره در جدول  بالمانع است.

 است. شدهارائه 9شماره 

چندمتغیره کوواریانس. نتایج کلی تحلیل 3جدول شماره 

F P خطا df فرضیه df مقدار نو  آزمون

38/3 المبدای ویلکز  1 61 13/46  336/3  

تحلیل که در جدول شماره یلکز و یالمبدابا توجه به نتایج آزمون 
است، گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از  شدهارائه، 9

ه این پی بردن ب منظوربهدارند.  یداریمعنمتغیرهای وابسته تفاوت 

تفاوت، از آزمون آماری مانکوا استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 ، آمده است.2شماره 

اثربخشى بازى ها و فعالیت هاى مبتنى بر پروژه ِشر به سرزندگى و بازیگوشى کودکان آهسته گام
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چندمتغیره کوواریانس. نتایج تفکیکی تحلیل 4جدول 

، با در نظر گرفتن دهدمینشان  2که نتایج جدول شماره  طورهمان
متغیرهییای همپراش، تفییاوت بین  عنوانبییه آزمونشیپنمرات 

 یختگیانگ، (P=336/3) یزیکیف یختگیانگ، (P=336/3) یسرزندگ

 یشییاد(، P=336/3) یشییناخت یختگیانگ(، P=336/3ی )اجتماع

در دو گروه ( P=336/3) طبعیشییوخحس ( و P=336/3)آشییکار 
ست داریمعنآزمایش و کنترل  ضاوت ق گونهنیاتوان بنابراین می؛ ا

ر بر  یمبتن هاییتو فعال هایبازکرد که   ،یسیییرزندگبر پروژه شیییِ
ماع یختگیانگ یزیکی،ف یختگیانگ  ی،ناختشییی یختگیانگ ی،اجت
شکار  یشاد سته طبعیشوخحس و آ ا دارد. ب تأثیر گامکودکان آه

تا،  جذور ا به م جه  های  توانمیتو فت در متغیر ندگگ  ی،سیییرز
ماع یختگیانگ یزیکی،ف یختگیانگ  ی،ناختشییی یختگیانگ ی،اجت
شکار  یشاد  98و  16، 14، 12، 19به ترتیح  طبعیشوخحس و آ

 درصد از این تغییرات ناشی از مداخله است.

 گیریبحث و نتیجه
روژه بر پ یمبتن هاییتو فعال هایباز تأثیرپژوهش حاضییر با هدف 

ر بر  گام انجام گرفت. کودکان آهسییته سییرزندگی و بازیگوشیییشییِ
که  آن بود یانگرب یانسکووار لیوتحلهیتجزحاصیییل از  هاییافته
ی و سرزندگبر پروژه ِشر موجح بهبود  یمبتن هاییتو فعال هایباز

طوربه هایافته ین. اشییودیگام مدر کودکان آهسییته بازیگوشییی
افروز، امرایی، تقی ) یقبل یهاپژوهش هاییافتهبا  میرمسیییتقیغ

؛ حمیدیان، 6966عبدخدایی و صییادقی، ؛ 6988، زاده، یزدانی ورزنه
قت،  یان و حقی فانی،؛ 6966رضیییائ و  غالمی بروجنی جاللی، یل

1 Majorek, Tüchelmann & Heusser 
2 Jeffrey & Dione 
3 Jindal-Snape & Vettraina 

 یونهما ،فاضل؛ 6961ی، محک یفی و، شریمحک؛ 6961، احمدنژاد
مدزاده یا،ن تاچمن و ؛ 4362راد و فتحی، ؛ 6962، مح ماژوک، 

ندالج؛ 4364، 4جفری و دیون؛ 4332، 6هوسیییر نا -ی و  یپاسییی
شپارد و 4362، 2وان و رای؛ 4331، 9یترینوو ستاگنیتی، اوکانر و  ، 1ا

 .همسو است (4364
کودک تجارب اظهار داشییت که  توانیم هایافته ینا یینتب در

به یقخود را از طر به دوران رشییید  یدر ط هایباز یژهوگوناگون 
نابرا؛ آوردیم دسییییت به غن ین،ب و  یطمح سییییازییاگر بتوان 

و  هایبازی )مانند و حرکت یگروه هاییباز یبرا یبسیییترسیییاز
اقدام نمود احتماالً به رشد و بهبود  (بر پروژه ِشر یمبتن هاییتفعال

و توجه کودکان کمک خواهد شییید. توجه و  ییاجرا یکارکردها
ها ناسیییدر متون روان ییاجرا یکارکرد  ازینشیپعنوان به یشییی
 لهاین مداخلذا  شود؛یم یاددبستان  یدر کودکان در دوره یادگیری
عال یلبه دل  یبا شیییاد همراه کهآن یتمیکمنظم و ر هاییتف
اثرات آن بر سیییالمت  رغمیعل شیییودیاجرا م یصیییورت گروهبه

و  یداریتوجه د یی،کودکان باع  توجه شیینوا یو شییاد یجسییمان
تمام  یرا؛ زشیییودمی ییاجرا یفعال و در کل، کارکردها یحافظه
 یاعضییا یتوجه، حافظه، هماهنگ ی،حرکت ی،جسییمان یکارکردها
 عابدی، کاظمی) شوندیم یردرگ یشناخت یعملکردها یگربدن و د

به دنبال آن، زمینه را برای بهبود سرزندگی  ؛ و(6969و شوشتری، 
 کند.و بازیگوشی کودکان فراهم می

4 Swan & Ray 
5 Stagnitti, O'connor & Sheppard 

SSdfMSFPη2متغیرهای وابسته منابع تغییر

 آزمونپیش

81/12681/1231/68336/321/3یسرزندگ

14/3614/344/3126/336/3یزیکیف یختگینگا

 31/3 43/3 14/6 61/1 6 61/1یاجتماع یختگیانگ

 36/3 613/3 44/4 11/2 6 11/2یشناخت یختگیانگ

 41/3 36/3 19/1 26/43 6 26/43آشکار یشاد

 39/3 838/3 31/3 29/3 6 29/3 طبعیشوخحس 

عضویت گروهی

64/63663/6494/41336/319/3یسرزندگ

89/81689/8113/41336/312/3یزیکیف یختگینگا

 14/3 336/3 81/91 32/663 6 32/663یاجتماع یختگیانگ

 16/3 336/3 16/81 43/611 6 43/611یشناخت یختگیانگ

 16/3 336/3 31/81 69/493 6 69/493آشکار یشاد

 98/3 336/3 12/69 94/61 6 94/61 طبعیشوخحس 
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که در تبیین دیگر می فت  ع ییهااز راه یکیتوان گ با   که 
 هایتو فعال هایشیییدن کودک در باز ریتا احتمال درگ شیییودیم
 اسییت یتوجه به عواملدادن حق انتخاب به کودک و  یابد، یشافزا

ا با کار ر ینبهتر است ا ین،بنابرا؛ دهدیم یحها را ترجکه کودک آن
 هموردعالقکودک جذاب بوده و  یکه برا یمانجام ده یلیو وسا یااش

سباب ستفاده از ا شد )مثل ا سو موردعالقه هاییبازاو با  یاو( و از 
ها یگرد هدیم یحکه کودک ترج ییکار جام ده د  یا)بر یمرا ان

با صیییدا به بچه یمثال، حرف زدن  نه و...(. دادن حق انتخاب  گا
کودک  و یدهگرد یعهدف تسر به یابیکه دست شودیکودک باع  م

 یردرگ یدر طول باز سیییالبزر در تعامل با  یختهطور خودانگبه
بسییییاری بر سیییرزندگی و  تأثیرکه این امر  (4369شیییر، شیییود )

 بازیگوشی کودکان آهسته گام در این پژوهش داشته است.
ندهتیتقوبه نقش  یگرد تبیین باز یعیطب یهاکن و  هایدر 

ر مربوط  یمبتن هاییتفعال  یهادهکننتیتقو. شییودمیبر پروژه شییِ
ودک ک یبرا تیدرنهاکه  اییجهاسیییت که نت یمعن ینبه ا یعیطب

ط با رفتار هدف مرتب یعیطور طب( بهکنندهیت)تقو شییودیحاصییل م
شد سته گام، فاقد انگ(4336شر، ) با  یبرا یکاف یزش. کودکان آه

سخ به محرک صوص درگ یطی،مح یهاپا شدن در تعامل و  یربخ
 یعیطب یهاکنندهتیتقو کهیدرصییورتهسییتند؛ و  یگرانبا د یباز

شد، ا شته با و  شودیکودک م یزهانگ یشامر موجح افزا ینوجود دا
درگیر شیییوند و  هاتیفعالو  هابازیتا در  شیییودمیاین کار باع  

تعامل بیشتر با همساالن خود داشته باشند و همه این موارد، زمینه 
 .دکنمیرا برای افزایش سرزندگی و بازی گوشی کودکان فراهم 

به ا با  هاییژگیاز و مشیییکالت سیییالمت روان، ینکهتوجه 
 بهبود سرزندگی و بازیگوشی،و  رودیام به شمار مگ کودکان آهسته

طهح یگردر د بهبودی به همراه دارد، م یرشییید هایی  توانیرا 
 یک وانعنبه یدبا سییرزندگی و بازیگوشیییکرد که بهبود  یشیینهادپ

در کودکان آهسته  یو آموزش بخشیتواندر مداخالت  یهدف اصل
که توانسیییت  جهتازآنپژوهش  ینا یهاافتهیشیییود.  یینگام تع
 یآموزش به کودکان آهسیییته گام را عمل ینهدر زم یدیجد یکردرو

پژوهش سیییبح  ینا یجنتا ،یطورکلبهاسیییت.  یتکند، حائز اهم
سا شودیم شنا س یىبا   ینهمز سرزندگی و بازیگوشی، ینهدر زم یحآ

 زودهنگام فراهم شود. بخشیتوانو  یتوجه به مداخالت آموزش
به استفاده از پرسشنامه  توانمیپژوهش  ینا یهاتیمحدود از

 ،یریگنمونهمشکل روش  ی،سن یتو مشکالت متعاقح آن، محدود
شاره کرد، بنابرا س ینتعداد محدود افراد گروه نمونه و ... ا و  ریدر تف

که  شودیم یشنهادنمود. پ یترا رعا یاطجوانح احت یدبا یجنتا یمتعم
کودکان آهسته گام،  بخشیتوانو  یآموزش یهاروش یردر کنار سا

ر ن یمبتن هاییتو فعال هایباز د. شیییو کاربردهبه یزبر پروژه شیییِ
پژوهش در مراکز مشیییاوره و  ینا یهاافتهیاز  توانمی ینهمچن
استفاده نمود. بخشیتوان

 یو قدردان تشکر
 یدحم دیپسییرانه شییه ییدبسییتان اسییتثنا یناز مسییئول لهیوسیینیبد

مان یانمرب یهو کل یبهشیییت ما را در اجرا یو معل  ینبهتر ا یکه 
 .کنیمیم یکردند، قدردان یاریپژوهش 

 منابع
 ،یزدانی ورزنه ؛محمد احسان تقی زاده، ؛کورش امرایی، ؛غالمعلی افروز،

اثربخشی تمرینات جسمانی بر کاهش (. 6988. )محمدجواد
نشریه رشد و یادگیری ، پرخاشگری دانش آموزان آهسته گام

 .23-91(: 2)9 حرکتی،
(. 6966) .شهربانو یقت،حق یروز؛ف یان،نادر؛ رضائ ی،جهرم یدیانحم

 یحرکت -یبر رشد ادراک بصر یمحل یبوم هاییباز تأثیر
شهر  ییو سال اول ابتدا یآمادگ یتوان ذهنآموزان کمدانش
 .46 – 91، 666 ی،استثنائ یتو ترب یمتعل، یرازش
(. اثربخشی 6969مژگان )، شوشتری؛ کاظمی، فرشته ؛احمد، عابدی

آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر بهبود کارکردهای اجرایی و 
 ،شناختیروان -یادگیری عصح یهایناتوانتوجه کودکان با 

 .12-98(: 69)4 یادگیری، یهایناتوان نامهفصل
(. بررسی 6963اردوبادی آفرین. ) ،صادقی ؛محمدسعید ،عبدخدایی

کرد با روی درمانیبازیمیزان اضطراب جدایی کودکان و اثربخشی 
-16(: 2)9 ینی،بال یروانشناسشناختی بر کاهش آن،  -رفتاری 
18. 
 (.6962) محمدرضا. ،محمدزاده ی؛مرتض یا،ن یونهما ؛جمال ،فاضل

 یِ ذهنتوانکودکان کم یبر رشد اجتماع یدبستان هاییباز تأثیر
-411 (:9) 9سالمت.  یآموزش بهداشت و ارتقا. یرپذآموزش
411 
(. رابطه بین 6981مهرداد. ) ،کالنتری ؛حسین ،مولوی ؛امیر ،کشاورز

جمعیت شناختی با شادکامی در مردم  هایویژگیسرزندگی و 
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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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