تعلیم و تربیت استثنایی

اثربخشی بازیهای دبستانی بر کاهش رفتارهای بیشفعالی و اجباری دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر

اثربخشی بازیهای دبستانی بر کاهش رفتارهای بیشفعالی
و اجباری دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر

مهرناز وکیلنیا /کارشناس ارشد کودکان استثنایی /گروه روانشناسی /واحد علوم و تحقیقات /دانشگاه آزاد اسالمی /آذربایجان غربی

چکیــده :دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی دارای مشــکالت روانشــناختی زیــادی از جملــه رفتارهــای بیشفعالــی و اجبــاری هســتند.

هــدف ایــن پژوهــش بررســی اثربخشــی بازیهــای دبســتانی بــر کاهــش رفتارهــای بیشفعالــی و اجبــاری دانشآمــوزان کمتــوان

ذهنــی آموزشپذیــر بــود .ایــن مطالعــه آزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون و پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه پژوهــش همــه

دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر مقطــع ابتدایــی شــهر ارومیــه در ســال تحصیلــی  1395-96بودنــد .در مجمــوع تعــداد 30

نفــر بــا روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده انتخــاب و بــه طــور تصادفــی در دو گــروه مســاوی جایگزیــن شــدند .گــروه آزمایــش  21جلســه

( 3بــار در هفتــه) بــا روش بازیهــای دبســتانی آمــوزش دریافــت نمــود .هــر دو گــروه زیرمقیاسهــای رفتارهــای بیشفعالــی و اجبــاری
مقیــاس اضطــراب ،افســردگی و خلــق (اسبنســن و همــکاران )2003 ،را بــه عنــوان پیشآزمــون و پسآزمــون تکمیــل کردنــد .دادههــا

بــا اســتفاده از نرمافــزار  19-SPSSو بــا روشهــای تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری و تکمتغیــری تحلیــل شــدند .یافتههــا نشــان داد بیــن

گروههــای آزمایــش و کنتــرل در هــر دو متغیــر رفتارهــای بیشفعالــی و اجبــاری بــه لحــاظ آمــاری تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت .بــه
عبــارت دیگــر ،بازیهــای دبســتانی بهطورمعنــاداری باعــث کاهــش رفتارهــای بیشفعالــی و اجبــاری دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی
آموزشپذیــر شــد ( .)p>0/01براســاس نتایــج ایــن پژوهــش مشــاوران ،روانشناســان بالینــی و درمانگــران میتواننــد بــرای کاهــش
ویژگیهــای روانشــناختی منفــی مثــل رفتارهــای بیشفعالــی و اجبــاری از روش بازیهــای دبســتانی اســتفاده کننــد.
واژههای کلیدی :بازیهای دبستانی ،رفتارهای بیشفعالی ،رفتارهای اجباری ،دانشآموزان ،کمتوان ذهنی
پرخاشــگری ،آســیب بــه خــود ،رفتــار مخــرب ،رفتارهــای

مقدمه

بیشفعالــی ،رفتارهــای کلیشــهای ،رفتارهــای اجبــاری،

کمتوانــی ذهنــی 1نوعــی ناتوانــی اســت کــه بــه اختــال

رفتارهــای اجتماعــی و جنســی نامناســب همــراه اســت و ایــن

محدودیتهــای معنــاداری در عملکــرد هوشــی و رفتار سازشــی

ذهنــی و اطرافیــان و مراقبــان آنهــا تاثیــر منفــی دارد (.)4

عملــی همــراه اســت ( .)1کمتوانــی ذهنــی آموزشپذیــر از

بنیــادی در کنــش عمومــی هــوش (یعنــی هوشبهــر  70و

را بــرای فــرد مبتــا و خانــوادهی او ایجــاد میکنــد و میــزان

ســازگاری بــا محیــط ،کارآیــی در جامعــه ،بهداشــت و ایمنــی

دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر دانشآموزانــی

کــودک هــم از نظــر رشــد شــناختی و هــم از نظــر رشــد اجتماعــی

هوشــی برگشـتناپذیر اشــاره دارد کــه در اوایــل عمــر ایجــاد و با

رفتارهــای ناســازگارانه بــر ســامتی و امنیــت افــراد کمتــوان

و همچنیــن در مهارتهــای سازشــی اجتماعــی ،ادراکــی و

بنابرایــن کمتوانــی ذهنــی عبــارت اســت از :محدودیتهــای

جملــه اختاللهایــی اســت کــه ابتــاء بــه آن مشــکالت زیــادی

پایینتــر) همــراه بــا اختــال در مهــارت سازشــی کاربــردی مثــل

هوشبهــر چنیــن افــرادی بیــن  50تــا  70میباشــد (.)2

کــه تــا قبــل از ســن  18ســالگی بهوقــوع بپیونــدد .در نتیجــه

هســتند کــه علیرغــم توانایــی یادگیــری خوانــدن ،نوشــتن و

دچــار مشــکالتی اســت ( .)5یکــی از مشــکالت دانشآمــوزان

دانشآمــوزان همســال خــود دارای تفاوتهایــی میباشــند

نارســایی توجــه همــراه بــا بیشفعالــی یــک نقــص در سیســتم

عملیــات ســاده ریاضــی از طریــق آمــوزش و تمریــن نســبت بــه

کمتــوان ذهنــی ،رفتارهــای بیشفعالــی 2اســت ( .)4اختــال

( .)3کمتــوان ذهنــی بــا مشــکالت رفتــاری زیــادی از قبیــل

عصبــی مرکــزی اســت کــه دارای ســه نــوع نقــص توجــه،

1- Intellectual disability

2- Hyperactive behaviors
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علی زینالی /دانشیار گروه روانشناسی /واحد ارومیه /دانشگاه آزاد اسالمی /ارومیه

تعلیم و تربیت استثنایی

اثربخشی بازیهای دبستانی بر کاهش رفتارهای بیشفعالی و اجباری دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر

بیشفعال/تکانشــگر و ترکیبــی میباشــد ( .)6کــودکان دچــار

رفتارهــای بیشفعالــی کــودکان پرحــرف ،لجبــاز و خودســر

شایســتگی اجتماعــی ،خودتنظیمــی و اعتمــاد بــه نفــس رشــد
مییابــد .بــازی بهعنــوان یــک روش آموزشــی و درمانــی بــه

نمیتواننــد بهطــور مســتقل بــه بــازی و فعالیــت بپردازنــد (.)7

جســمی و ذهنــی اســت کــه موجــب شــادی ،لــذت و ارتبــاط

و از آنهــا اطاعــت نمیکننــد ،از دیگــران توقــع کمــک دارنــد و

رفتارهــای بیشفعالــی تاثیــر منفــی زیــادی بــر روابــط کــودک
بــا خانــواده و همســاالن در محیــط درون و بیــرون خانــه دارد

درآورد ( .)14بــازی مجموعــهی حرکتهــا و فعالیتهــای
دیگــران شــده و در عیــن اینکــه روشــی بــرای ســرگرمی
اســت ،جنبهی آمــوزش و ســازندگی دارد ( .)15بــازی فرایندی

( .)8همچنیــن کــودکان بیشفعــال در مقایســه بــا کــودکان

چندبعــدی در خدمــت تکامــل و رشــد کــودک اســت و میتوانــد

میکننــد ،دارای مشــکالت فــراوان در عملکــرد تحصیلــی و

را بــرای یادگیــری همــوار ســازد ( .)16بخش عمــدهای از زندگی

عــادی ،رفتارهــای نامناســب بیشــتری دارنــد ،کمتــر تبعیــت

راهــی جهــت تخلیــه انرژیهــای درونــی کــودک باشــد و مســیر

اجتماعــی هســتند و کمتــر در فعالیتهــای اجتماعــی شــرکت

کــودک در بــازی و فعالیتهــای اکتشــافی در مــورد دنیــای

ذهنــی ،رفتارهــای اجبــاری 1اســت ( .)4ایــن رفتارهــا تکــراری،

بخــش عمــدهای از ســاعات زندگــی روزانــه آنــان را فرامیگیــرد.

میکننــد ( .)9یکــی دیگــر از مشــکالت دانشآمــوزان کمتــوان
آزاردهنــده و شــدید هســتند کــه بــا هــدف کاهــش اضطــراب

ناشــی از وســواسهای فکــری انجــام میشــوند ،امــا رنــج و

عــذاب فراوانــی بــرای فــرد بهبــار میآورنــد ( .)10از اختــال
رفتارهــای اجبــاری بهعنــوان اختاللــی خــود ناهمخــوان یــاد

پیرامونــش اســت .بــازی ،دنیــای کــودک و مرکــز توجه اوســت و

بــازی موجــب میشــود کــودک اطالعــات بیشــتری در مــورد

خــود و ویژگیهــای جســمانی و روانشــناختی خــود بیامــوزد

( .)17بازیهــای دوران دبســتان عمومــ ًا بازیهــای شــاد و

نشــاطآور هســتند کــه هدف بیشــتر آنها کســب لــذت و تعامل

میشــد .بــه ایــن معنــا کــه فــرد میدانــد عالئــم و نشــانههای

بــا محیــط میباشــد .گاهــی ایــن بازیهــا بــا هدفــی خــاص؛

خــود نمیداننــد .بــا ایــن وجــود ،در ویراســت پنجــم راهنمــای

و اجــرا میشــود ( .)18نتایــج پژوهشهــا عمدتــ ًا حاکــی از

یــا فقــر بینــش ،بــه تصریــح کنندههــای ایــن اختــال اضافــه

ال -نگــر ،ابــو -المــاگ و احمــد 3ضمــن پژوهشــی دربــاره تاثیــر

بــودن و غیرمنطقــی بــودن رفتارهــای اجبــاری را بپذیرنــد

همــراه بــا بیشفعالــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن شــیوه

اختــال باعــث ناراحتــی او میشــوند ،امــا آنهــا را جزئــی از

تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای روانــی ،مؤلفــه فقــدان بینــش

شــد .بــه ایــن معنــی کــه برخــی افــراد نمیتواننــد بیمعنــی

( .)11رفتارهــای اجبــاری ،رفتارهایــی ناتوانکننــده ،مزمــن و

نوروتیــک هســتند کــه آشــفتگی و تداخــل معنــاداری در عملکرد
افــراد ایجــاد میکننــد و ســبب اتــاف وقــت ،اختــال در رونــد

زندگــی خانوادگــی و تحصیلــی و اختــال در روابــط و فعالیتهای

اجتماعــی میشــوند (.)12

بازیهــا بهویــژه بازیهــای دبســتانی 2نقــش مهمــی در

کاهــش مشــکالت روانشــناختی دانشآمــوزان دارای ســامت
ذهنــی و کمتــوان ذهنــی دارنــد (.)13

تاثیــر بــازی در ایــن کــودکان :بــازی از ارکان مهــم رشــد

ســالم محســوب میشــود کــه از طریــق آن زبــان ،شــناخت،
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مثــا آمــوزش یــک درس از ســوی بزرگســاالن برنامهریــزی

تأثیــر بازیهــا بــر بهبــود مهارتهــا بودنــد .بــرای مثــال،

کاربــرد بــازی درمانــی بــر کــودکان دارای اختــال نارســایی توجه

درمانــی باعــث کاهــش رفتارهــای نقــص توجــه ،بیشفعالــی و

تکانشگــری شــد ( .)19در پژوهشــی دیگــر ربائــی و ملکیــان

4

ضمــن بررســی تاثیــر روش بــازی درمانــی بــر کاهــش ســطح

عالئــم نقــص توجه/بیشفعالــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
بــازی درمانــی باعــث کاهــش معنــادار عالئــم نقــص توجــه/

بیشفعالــی بــه صــورت کلــی و مولفههــای آن شــامل نقــص

توجــه ،اختــال تکانشــگری و رفتارهــای بیشفعالــی شــد(.)20

همچنیــن کهریــزی ،مــرادی و مومنــی ضمــن پژوهشــی دربــاره
اثربخشــی شــن بــازی درمانــی بــر کاهــش اختاللهــای رفتــاری

کــودکان پیشدبســتانی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مداخلــه

1- Compulsive behaviors

3- El-Nagger, Abo-Elmagd & Ahmed

2- Primary school games

4- Robaie & Malekian
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بــوده کــه بــا بزرگســاالن (معلمــان یــا پــدر و مــادر) همــراه نشــده

فــرد کمــک میکنــد تــا فشــارهای روانــی را تحــت کنتــرل خــود

تعلیم و تربیت استثنایی

اثربخشی بازیهای دبستانی بر کاهش رفتارهای بیشفعالی و اجباری دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر

شــن بــازی درمانــی باعــث کاهــش مولفههــای پرخاشــگری،

اســتثنایی جهــت اســتفاده مســتمر از بازیهــای دبســتانی

شــد ( .)21محــب ،امیــری و بهروش در پژوهشــی دیگــر درباره

بــا هــدف بررســی اثربخشــی بازیهــای دبســتانی بــر کاهــش

بیشفعالــی ،اضطــراب ،افســردگی ،ناســازگاری و کمبــود توجــه

اختــال نقــص توجــه /بیــش فعالــی کــودکان بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه ایــن شــیوه بــازی درمانــی باعــث کاهــش معنــادار

عالئــم نقــص توجــه و رفتارهــای بیشفعالــی شــد ( .)22عــاوه
بــر آن ،رضایــی ضمــن پژوهشــی دربــاره اثربخشــی بــازی
درمانــی در کاهــش اضطــراب کــودکان بــه ایــن نتیجــه رســید

رفتارهــای بیشفعالــی و اجبــاری دانشآمــوزان کمتــوان

ذهنــی آموزشپذیــر انجــام شــد.

روش
مطالعــه حاضــر آزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون و

پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه پژوهــش همــه

کــه بــازی درمانــی باعــث کاهــش معنــادار اضطــراب بــه صورت

دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر مقطــع ابتدایــی

جدایــی ،اضطــراب فراگیــر ،تــرس از مکانهــای بــاز ،تــرس از

پژوهــش  30نفــر بــا روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده انتخــاب

کلــی و خــرده مقیاسهــای آن یعنــی تــرس اجتماعــی ،اضطراب
صدمــات جســمانی ،رفتارهــای وسواســی و رفتارهــای اجبــاری

شــد ( .)23در پژوهشــی دیگــر ،فاضــل کلخــوران ،همایوننیــا و

شــهر ارومیــه در ســال تحصیلــی  1395-96بودنــد .در ایــن

و بــه طــور تصادفــی در دو گــروه مســاوی شــامل گروههــای

آزمایــش و کنتــرل (هــر گــروه  15نفــر) جایگزیــن شــدند .رونــد

محمــدزاده ضمــن بررســی تأثیــر بازیهــای دبســتانی بــر رشــد

اجــرای پژوهــش بــه ایــن صورت بــود که پــس از اخــذ مجوزهای

رســیدند کــه بازیهــای دبســتانی باعــث بهبــود معنــادار ارتبــاط

مدرســه و خانوادههــا ،آزمودنیهــای انتخــاب شــده بهطــور

اجتماعــی کــودکان کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر بــه ایــن نتیجــه
بــا دیگــران شــد (.)24

دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی درصــد بســیار کمــی از

اعضــای جامعــه را دربرمیگیرنــد ،امــا مشــکالت آنــان بســیاری

از افــراد را درگیــر میکنــد .از مهمتریــن مشــکالت آنــان میتوان

بــه رفتارهــای بیشفعالــی و اجبــاری اشــاره کــرد ( .)4در نتیجــه

بــرای کاهــش مشــکالت آنــان بایــد بــه دنبــال روشهــای موثــر
بــود .یکــی از ایــن روشهــا بازیهــای دبســتانی میباشــد کــه
دربــاره آن پژوهشهــای بســیار اندکــی انجــام شــده و هیــچ

پژوهشــی بــا هــدف بررســی تاثیــر بازیهــای دبســتانی بــر

رفتارهــای بیشفعالــی و رفتارهــای اجبــاری انجــام نشــده و

ایــن پژوهــش بــه دنبــال تکمیــل ایــن خــأ پژوهشــی میباشــد.

بازیهــای دبســتانی بــه دلیــل جذابیــت و داشــتن جنبههــای

آموزشــی از اهمیــت فوقالعــادهای بــرای بهبــود ویژگیهــای

روانشــناختی برخــوردار هســتند و پژوهشهــای نســبتا زیــادی
دربــاره تاثیــر بازیدرمانــی بــر بســیاری از جنبههــای رشــدی
کــودک انجــام شــده اســت ( ،)25امــا پژوهشهــای کمــی دربــاره

نقــش بازیهــای دبســتانی بــر ویژگیهــای دانشآمــوزان

کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر انجــام شــده ،لــذا انجــام ایــن

پژوهــش در راســتای توصیــه بــه معلمــان و مشــاوران مــدارس

الزم بــرای ورود بــه مــدارس ارومیــه و جلــب رضایــت مدیــر

تصادفــی بــه دو گــروه مســاوی تقســیم شــدند .مالکهــای ورود

بــه مطالعــه شــامل داشــتن ســن  7تــا  15ســال ،برخــورداری

از ســامت جســمی ،داشــتن هوشبهــر بیــن  55تــا  70بــر
اســاس پرونــده تحصیلــی و عــدم رخــداد تنـشزا ماننــد طــاق

یــا مــرگ عزیــزان در شــش مــاه گذشــته و مالکهــای خــروج از

مطالعــه شــامل عــدم امضــای رضایتنامــه شــرکت در پژوهــش
توســط یکــی از والدین ،مصــرف داروهــای روانپزشــکی ،امتناع

آزمودنیهــا از ادامــه همــکاری و غیبــت بیــش از دو جلســه
بــود .هــم چنیــن بــا رعایــت اصــل رازداری و محرمانــه مانــدن

اطالعــات شــخصی و دریافــت رضایتنامــه شــرکت آگاهانــه

در پژوهــش رفتارهــای بیشفعــال و اجبــاری دانشآمــوزان

کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر در مراحــل پیشآزمــون

و پسآزمــون بــا کمــک ابــزار زیــر اندازهگیــری شــد.
مقیــاس اضطــراب ،افســردگی و خلــق  :ایــن ابــزار
1

توســط اسبنســن ،روجــان ،امــان و رادریــچ 2ســاخته شــد و

دارای  28گویــه و پنــج خــرده مقیــاس رفتارهــای بیشفعالــی

( 5گویــه) ،رفتارهــای اجبــاری ( 3گویــه) ،افســردگی ( 7گویــه)،

1- Anxiety, depression, and mood scale
2- Esbensen, Rojahn, Aman & Ruedrich
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اثربخشــی بــازی درمانــی کوتاهمــدت ســاختاری بــر عالئــم

میتوانــد بســیار ثمربخــش باشــد .بنابرایــن پژوهــش حاضــر

تعلیم و تربیت استثنایی

اثربخشی بازیهای دبستانی بر کاهش رفتارهای بیشفعالی و اجباری دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر

اضطــراب ( 7گویــه) و دوریگزینــی اجتماعــی ( 7گویــه)
اســت کــه گویــه شــماره  3در خــرده مقیاسهــای رفتارهــای

بیشفعــال و اضطــراب مشــترک اســت .در ایــن پژوهــش از
شــد .ایــن ابــزار بــا اســتفاده از مقیــاس چهــار درجـهای لیکــرت

از صفــر (رفتــاری رخ نــداده اســت) تــا ســه (خیلــی زیــاد رخ

میدهــد) نمرهگــذاری میشــود و نمــره خــرده مقیاسهــا بــا

مجمــوع نمــره گویههــای آن خــرده مقیــاس بــه دســت میآیــد
و نمــره باالتــر حاکــی از بیشــتر داشــتن آن ویژگــی (یعنــی بیشــتر
داشــتن رفتارهــای بیشفعالــی و اجبــاری) اســت .آنــان روایــی

ابــزار را بــرای تشــخیصهای روانپزشــکی تاییــد و همبســتگی
خــرده مقیاسهــای رفتارهــای بیشفعــال و رفتارهــای اجبــاری

را بــا کل آزمــون بهترتیــب  0/68و  0/82و پایایــی مقیاسهــای
مذکــور را بــا روش آلفــای کرونبــاخ بهترتیــب  0/75و 0/77

گــزارش کردنــد ( .)26ایــن ابــزار توســط پژوهشــگران ترجمــه و

هنجاریابــی شــد .روایــی ایــن ابــزار توســط ده نفــر از متخصصــان
روان شناســی تأییــد و پایایــی خــرده مقیاسهــای رفتارهــای

بیشفعالــی و رفتارهــای اجبــاری بــا روش آلفــای کرونبــاخ
بهترتیــب  0/73و  0/74محاســبه شــد.

آمــوزش بازیهــای دبســتانی شــامل هفــت بــازی االکلنــگ،

پرتــاب کــن و بشــین ،حفــظ تعــادل ،عمــو زنجیربــاف ،صــدا را
جســتجو کــن ،بــه مــن بگــو زود روی میــز چــی بــود و گرگــم و

گلــه میبــرم؛ بــود کــه فاضــل کلخــوران و همــکاران ( )24آن را
طراحــی کردنــد .ایــن بازیهــا کــه مبتنــی بــر رویکــرد شــناختی
رفتــاری بودنــد کــه بــه مــدت  21جلســه  45دقیق ـهای ( 3بــار
در هفتــه) اجــرا شــدند .هــر هفتــه بــه یکــی از هفــت بــازی

اختصــاص داشــت کــه بــه مــدت  3جلســه (روزهــای شــنبه،

دوشــنبه و چهارشــنبه) بــا روشهــای ســخنرانی ،پرســش و

پاســخ ،مشــاهده و ایفــای نقــش آمــوزش داده میشــد .فعالیــت

یادگیــری ،هــدف و محتــوی بازیهــای دبســتانی بــه تفکیــک
جلســات در جــدول  1ارائــه شــد .تحلیــل دادههــا در دو ســطح

توصیفــی و اســتنباطی بــا اســتفاده از نرمافــزار  19-SPSSانجــام

شــد .در ســطح توصیفــی از شــاخصهای گرایــش مرکــزی و

پراکندگــی بــرای توصیــف توزیــع متغیرها و در ســطح اســتنباطی

از تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری و تکمتغیــری بــرای

آزمــون فرضهــای آمــاری اســتفاده شــد.

جدول - 1بازیهای اجرا شده در طول  21جلسه
جلسات

فعالیت یادگیری

هدف

محتوی

جلسات 1-3

یادگیری االکلنگ

تمرکز حواس بهبود سرعت عمل و ایجاد
هماهنگی بین عصب و عضله

همبــازی هــا روبــهروی هــم مــی ایســتند و دســت همدیگــر را گرفتــه در حالیکــه
یکــی ازآن هــا ایســتاده اســت .همبــازی دیگــر تــا جایــی کــه بتوانــد روی زانوهایــش
مــی نشــیند ،ســپس بلنــد شــده ،همبازیهایــش عمــل او را تکــرار میکنــد ،عمــل بــا
هماهنگــی ادامــه مــی یابــد.

تقویت حس همکاری و دقت در سرعت
عمل

بچــه هــای هــر گــروه یــک نفــر را بــه عنــوان ســرگروه انتخــاب مــی کننــد .ســرگروه هــا
بــا تــوپ در وســط نیــم دایــره-ی خودشــان مــی ایســتند و بــا فرمــان شــروع ،تــوپ را
بــه ترتیــب بــه بچــه هــا پرتــاب مــی کننــد .هــر کــس تــوپ را گرفــت بایــد بــه ســرگروه
برگردانــد و بالفاصلــه بنشــیند.

کنترل بدن ،چابکی ،تقویت حس همکاری و
ایجاد هماهنگی بیت دستها ،پاها و چشمها

هــر دو گــروه پشــت خــط مــی ایســتند .اولیــن نفــر هــر گــروه بــا فرمــان «رو» کتــاب را روی
ســرش مــی گــذارد و حرکــت کــرده بــه ســمت عالمــت مــی رود و بعــد از دور زدن بــه
طــرف گــروه خــود برمــی گــردد البتــه بــدون اســتفاده از دســت بایــد کتــاب را روی ســرش
نگــه دارد .اگــر کتــاب بیافتــد بایــد بایســتد و مجــددا کتــاب را روی ســرش بگــذارد و بــه
بــازی ادامــه دهــد .بعــد از برگشــت کتــاب را بــه نفــر بعــدی تیــم اش مــی دهــد و خــود به
آخــر صــف رفتــه و مــی ایســتد.

آموزش اصوات ،آشنایی با نام موجودات و
تقویت حس همکاری

بچــه هــا کنــار هــم مــی ایســتند و دســت هــای همدیگــر را مــی گیرنــد .نفــر اول صــف،
عمــو زنجیربــاف شــده و یکــی از بچــه هــای هــم قــد در آخــر صــف قــرار مــی گیــرد .در
ن دو رد و بــدل مــی شــود و اعضــای گــروه مــی تواننــد بــا
ایــن حــال ایــن مکالمــه بیــن ایـ 
فــردی کــه در انتهــای صــف اســت هــم آواز شــوند :عمــو زنجیربــاف ،زنجیــر منــو بافتی؟
پشــت کــوه انداختی؟بابــات اومــده چــی چــی آورده؟ نخــود و کشــمش ،بخــور و بیــا ،بــا
صــدای چــی؟ عمــو زنجیربــاف اســم حیوانــی را میگویــد( بــرای مثــال گربــه ،کالغ و )..
نفــر آخــری بایــد همــان صــدا را تقلیــد کنــد و اعضــای تیــم آن را تکــرار مــی کنند و پشــت
ســر او آمــده و از زیــر دســت عمــو ،زنجیــر بافتــه مــی شــود .بــازی بــه همیــن ترتیــب تــا
بافتــه شــدن نفــر دوم ادامــه مــی یابــد.

جلسات 4-6

جلسات 9-7

جلسات
10-12
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دو خــرده مقیــاس رفتارهــای بیشفعالــی و اجبــاری آن اســتفاده

برنامه مداخله

تعلیم و تربیت استثنایی
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جلسات
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جلسات
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جلسات
19-21

هدف

کالس دور دایــره مــی ایســتند بــا انتخــاب مربــی یکــی از بچــه هــا بــه مرکــز دایــره آمــده
بــا دســتمال چشــم او را مــی بندنــد مربــی ســوت را بــه یکــی از افــراد دور دایــره مــی دهد.
نفــر وســطی بلنــد میگویــد بــزن بــا فرمــان او نفــری کــه ســوت در دســت او بــود ،ســوت
میزنــد .فــرد وســطی بایــد بــه دقــت صــدا را تشــخیص داده تــا جایــی که مــی تواند بــه آن
طــرف حرکــت کنــد .در ایــن حــال مجــددا میگویــد بــزن .نفر ســوت زن بــار دیگر ســوت
را بــه صــدا در مــی اورد .نفــر وســط ایــن بــار ســعی مــی کنــد کــه بــه ســوت زن نزدیــک
شــود .او فقــط یکبــار حــق دارد درخواســت کنــد ســوت را دوبــاره بــه صــدا درآورنــد.
اگــر توانســت ســوت زننــده را بــا دســت لمــس کنــد برنــده محســوب مــی شــود و جایــش
را بــا همــان فــرد عــوض مــی کنــد.

پرورش دقت و حس جهت یابی

به من بگو زود روی میز
چی بود؟

پرورش دقت ،تقویت حافظه و سرعت انتقال

مربــی قبــا اشــیایی از قبیــل ناخــن گیــر ،مــداد  ،پــاک کــن ،زنجیــر ،ســاعت ،کبریــت،
پــول ،قاشــق ،تعــدادی نخــود و لوبیــا و چنــد مــار کــم حجــم دیگــر را روی میــز چیــده و
روی آن هــا را مــی پوشــاند .بعــد از توضیحــات الزم و وجلــب توجــه آن هــا روپــوش اشــیا
را برمـیدارد و اجــازه مــی دهــد بچــه هــا بــه مــدت  15-10ثانیــه بــه اشــیا نــگاه کننــد بعد
از اتمــام وقــت معیــن ،مربــی بالفاصلــه روی اشــیا را مــی پوشــاند و از بچــه هــا مــی خواهد
در عــرض یــک دقیقــه نــام اشــیایی را کــه دیــده و بــه خاطــر ســپرده انــد را روی کاغــذ
یادداشــت کننــد.

گرگم و گله میبرم

چابکی و انعطاف پذیری ،هماهنگی با گروه

بچــه هــا در حالــی کــه قســمتی از لبــاس فــرد جلویــی را گرفتــه اند پشــت ســرهم قــرار می
گیرنــد .یــک نفــر بــه عنــوان گــرگ انتخــاب مــی شــود و در جلــوی ســتون قــرار مــی گیــرد
و در ایــن حــال ایــن مکالمــه بیــن او و نفــر اول ســتون کــه حکــم چوپــان را دارد بــا صــدای
بلنــد رد و بــدل میشــود .گــرگ :گرگــم و گلــه میبــرم .چوپــان :مــن چوپانــم نمیگــذارم.
گــرگ :مــن میبــرم خــوب خوبشــو .چوپــان :مــن نمـیدم بــد بدشــو .در ایــن حــال گــرگ
بــا حملــه کــردن بــه گلــه ســعی مــی کنــد نفــر آخــر ســتون را بــا دســت لمــس کنــد ولــی
بــرای مقابلــه بــا گــرگ ســتون بــا چرخــش و حرکــت بــه طــرف مخالــف مانــع مــی شــود
گــرگ ،گوســفند آخــری را ببــرد .در صــورت موفقیت گــرگ ،گوســفند زده شــده و او گرگ
مــی شــود و بــه کمــک گــرگ اولــی ســعی در زدن نفــر آخــر ســتون مــی نمایــد بــازی تــا نفر
آخــر یــا وقــت معیــن ادامــه مــی یابــد.

پایــه ســوم مشــغول بــه تحصیــل بودنــد .عــاوه بــر آن در گــروه

یافتـه ها

آزمایــش ســن  3نفــر  8ســال 4 ،نفــر  9ســال 4 ،نفــر  10ســال،
 2نفــر  11ســال و  2نفــر  12ســال و در گــروه کنتــرل ســن  3نفــر

شــرکتکنندگان  30نفــر از دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی

 8ســال 5 ،نفــر  9ســال 5 ،نفــر  10ســال 1 ،نفــر  11ســال و 1

آموزشپذیــر بودنــد ،بــه طــوری کــه در هــر گــروه  7دختــر و

نفــر  12ســال بــود .شــاخصهای توصیفــی میانگیــن و انحــراف

 8پســر حضــور داشــتند .همچنیــن در گــروه آزمایــش  8نفــر

اســتاندارد رفتارهــای بیشفعــال و رفتارهــای اجبــاری گروههــا

در پایــه اول 4 ،نفــر در پایــه دوم و  3نفــر در پایــه ســوم و در

در مراحــل پیشآزمــون و پسآزمــون در جــدول  2ارائــه شــد.

گــروه کنتــرل  9نفــر در پایــه اول 3 ،نفــر در پایــه دوم و  3نفــر در

جدول - 2میانگین و انحراف استاندارد رفتارهای بیشفعالی و رفتارهای اجباری گروهها در مراحل ارزیابی
متغیرها/گرو هها

کنترل

آزمایش
پیش آزمون
میا نگین

پس آزمون

انحراف

میا نگین

معیار
رفتارهایبیشفعالی

رفتارهای اجباری

پیش آزمون

انحراف

میا نگین

معیار

پس آزمون

انحراف

میا نگین

معیار

انحراف
معیار

53

13

0

4

3

1

0

1

6/3

3/6

4/00

2/78

6/33

3/99

7/66

3/50

46

92

2

2

9

9

6

2

3/6

1/2

1/66

1/22

2/33

1/44

3/66

2/57
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جلسات

فعالیت یادگیری

محتوی
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طبــق نتایــج جــدول  ،2در مرحلــه پسآزمــون میانگیــن

آن مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .نتایــج آزمــون کولموگــروف-

آزمایــش کمتــر از گــروه کنتــرل بــود .پیــش از تحلیــل دادههــا

و رفتارهــای اجبــاری گروههــا در مراحــل پیشآزمــون و

متغیرهــای رفتارهــای بیشفعالــی و رفتارهــای اجبــاری گــروه

پسآزمــون در جــدول  3ارائــه شــد.

جدول - 3نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف رفتارهای بیشفعالی و رفتارهای اجباری گروهها در مراحل ارزیابی
متغیرها/گرو هها

مراحل ارزیابی

گروه ها

آماره f

df

معناداری

پیش آزمون

آزمایش

0/174

15

0/200

کنترل

0/168

15

0/200

آزمایش

0/233

15

0/127

کنترل

0/136

15

0/200

آزمایش

0/209

15

0/176

کنترل

0/180

15

0/200

آزمایش

0/259

15

0/076

کنترل

0/159

15

0/200

رفتارهایبیشفعالی

پس آزمون

پیش آزمون

رفتارهایبیشفعالی

پس آزمون

طبــق نتایــج جــدول  ،3فــرض نرمــال بــودن رفتارهــای

کافــی بیــن متغیرهــای وابســته بــود ( .)F=5/290, P≥0/048چــون

پسآزمــون تاییــد میشــود .نتایــج آزمونهــای  Mباکــس

همبســتگی کافــی بیــن متغیرهــای وابســته وجــود دارد .بــا توجــه

بیشفعالــی و رفتارهــای اجبــاری در مراحــل پیشآزمــون و

و لویــن بهترتیــب بــرای بررســی برابــری ماتریسهــای

کوواریانــس و برابــری واریانسهــا در جــدول  4ارائــه شــد.
طبــق نتایــج جــدول  ،4نتایــج آزمونهــای  Mباکــس و لویــن

بهترتیــب حاکــی از برقــراری فــرض برابــری ماتریسهــای
کوواریانــس و برابــری واریانسهــا میباشــند .عــاوه بــر

آنهــا نتایــج آزمــون کرویــت بارتلــت نشــانگر همبســتگی

اگــر معنــاداری ایــن آزمــون کوچکتــر از  0/05باشــد ،یعنــی،

بــه نتایــج چهــار پیشفــرض ارائــه شــده شــرایط اســتفاده از

روش تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری وجــود دارد .بــرای
بررســی اینکــه آیــا متغیــر مســتقل (بازیهــای دبســتانی)

بــر متغیرهــای وابســته (رفتارهــای بیشفعــال و رفتارهــای
اجبــاری) اثــر معنــاداری داشــته از آزمــون تحلیــل کوواریانــس

چندمتغیــری اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول  5ارائــه شــد.

جدول - 4نتایج آزمونهای  Mباکس و لوین برای بررسی برابری ماتریسهای کوواریانس و برابری واریانسها
آزمون ها

متغیر ها

آماره f

df1

df2

سطح معناداری

آزمون  Mباکس

کلی

2/150

3

141120/000

0/092

رفتارهای بیشفعالی

1/151

1

28

0/293

رفتارهای اجباری

0/959

1

28

0/336

آزمون لویـن
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بــا روش تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری پیــش فرضهــای

اســمیرنوف بــرای بررســی نرمــال بــودن رفتارهــای بیشفعالــی

تعلیم و تربیت استثنایی

اثربخشی بازیهای دبستانی بر کاهش رفتارهای بیشفعالی و اجباری دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر

جدول -5نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری گروهها برای متغیرهای رفتارهای بیشفعالی و رفتارهای اجباری

اثر پیالیی

0/846

68/559

0/001

0/846

المبدای ویلکز

0/154

68/559

0/001

0/846

اثر هاتلینگ

5/485

68/559

0/001

0/846

بزرگترین ریشه روی

5/485

68/559

0/001

0/846

اثـر

بازیهای دبستانی

طبــق نتایــج جــدول  ،5نتایــج هــر چهــار آزمــون نشــان

از واریانــس کل را تبییــن میکنــد .بــرای بررســی اینکــه متغیــر

رفتارهــای بیشفعالــی و رفتارهــای اجبــاری اثرمعنــادار داشــته

بیشفعالــی و رفتارهــای اجبــاری اثــر معنــادار داشــته اســت از

داد کــه بازیهــای دبســتانی حداقــل بــر یکــی از متغیرهــای

اســت ( .)F=68/559, P≥0/001در پژوهشهــا معمــو ً
ال نتایــج

آزمــون المبــدای ویلکــز گــزارش میشــود کــه از روی مجــذور
اِتــا آن ( )0/846میتــوان گفــت کــه متغیر مســتقل  84/6درصد

بازیهــای دبســتانی بــر کدامیــک از متغیرهــای رفتارهــای
نتایــج تفکیکــی تحلیــل کوواریانــس تکمتغیــری در متــن تحلیل

کوواریانــس چندمتغیــری اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول
 6ارائــه شــد.

جدول -6نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری گروهها برای متغیرهای رفتارهای بیشفعال و رفتارهای اجباری

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

df

میا نگین
مجذورات

آماره f

ســطح
معناداری

مجذور اِتا

رفتارهای
بیشفعالی

گروه

73/156

1

73/156

104/241

0/001

0/800

رفتارهای
اجباری

گروه

58/088

1

58/088

62/461

0/001

0/706

متغیرهای
وابسته

طبــق نتایــج جــدول  ،6روش بازیهــای دبســتانی بــر هــر

دو متغیــر رفتارهــای بیشفعالــی و رفتارهــای اجبــاری اثــر
معنــادار داشــت .در نتیجــه بــا توجــه بــه مجــذور اِتــا میتــوان

گفــت کــه  80درصــد تغییــرات رفتارهــای بیشفعــال و
 70/6درصــد تغییــرات رفتارهــای اجبــاری ناشــی از تاثیــر

بازیهــای دبســتانی اســت .در نتیجــه بازیهــای دبســتانی

باعــث کاهــش رفتارهــای بیشفعالــی ()F=104/241, P≥0/001

و رفتارهــای اجبــاری ( )F=62/461, P≥0/001دانشآمــوزان

کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر شــد .میانگینهــای تعدیــل

شــده نهایــی رفتارهــای بیشفعالــی و رفتــار اجبــاری

گروههــای آزمایــش و کنتــرل در جــدول  7ارائــه شــد.
طبــق نتایــج جــدول  ،7میانگیــن گــروه آزمایــش در

هــر دو متغیــر رفتارهــای بیشفعالــی و رفتارهــای اجبــاری
کمتــر از میانگیــن گــروه گــواه در آن متغیرهــا بــود کــه ایــن

تفــاوت بــا توجــه بــه آزمــون  Fجــدول  6معنــادار اســت.
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه بازیهــای دبســتانی

باعــث کاهــش معنــادار رفتارهــای بیشفعالــی و رفتارهــای

اجبــاری دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر شــد.
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آزمون ها

مقدار

آماره f

سطح معناداری

مجذور اِتا

تعلیم و تربیت استثنایی

اثربخشی بازیهای دبستانی بر کاهش رفتارهای بیشفعالی و اجباری دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر

جدول -7میانگینهای تعدیلشده نهایی رفتارهای بیشفعالی و رفتارهای اجباری گروهها
متغیرها/گرو هها

رفتارهایبیشفعالی

آزمایش

3/955

0/217

کنترل

7/112

0/217

آزمایش

1/060

0/250

کنترل

3/873

0/250

تمریــن میکننــد .در نتیجــه بازیهــا میتواننــد قــدرت فهــم و

بحث و نتیجه گیری
دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر دارای

یادگیــری کــودکان کمتــوان ذهنــی را گســترش دهنــد ،بــه آنهــا

اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری دهنــد ،در آنــان نگــرش مثبتتــری

مشــکالت فراوانــی بهویــژه در زمینــه رفتارهــای بیشفعالــی

بــه خــود ایجــاد کننــد و در مجمــوع بــه آنهــا آمــوزش دهنــد کــه

بازیهــای دبســتانی بــر کاهــش رفتارهــای بیشفعالــی و

بازیهــای دبســتانی میتوانــد باعــث کاهــش رفتارهــای

و اجبــاری هســتند و ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی اثربخشــی

میتواننــد بــر رفتارهــای خــود تســلط بیشــتری یابنــد .بنابرایــن

اجبــاری دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر انجــام

بیشفعالــی و رفتارهــای اجبــاری دانشآمــوزان کمتوانــی

باعــث کاهــش هــر دو متغیــر رفتارهــای بیشفعالــی و رفتارهای

همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از اثربخــش بــودن

نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از اثربخــش بــودن بازیهــای

ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهشهــای ال-نگــر و همــکاران (،)19

شــد کــه بهطــور کلــی نتایــج نشــان داد بازیهــای دبســتانی
اجبــاری دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر شــد.

ذهنــی آموزشپذیــر شــوند.

بازیهــای دبســتانی بــر کاهــش رفتارهــای بیشفعالــی بــود کــه

دبســتانی بــر کاهــش رفتارهــای بیشفعالــی و رفتارهــای اجباری

ربائــی و ملکیــان ( ،)20کهریــزی و همــکاران ( )21و محــب و

نتیجــه پژوهشهــای ال-نگــر و همــکاران ( ،)19ربائــی و ملکیــان

( )19ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه بــازی درمانی

بــود کــه ایــن نتیجــه در زمینــه کاهــش رفتارهــای بیشفعالــی بــا

( ،)20کهریــزی و همــکاران ( )21و محــب و همــکاران ( )22و
در زمینــه کاهــش رفتارهــای اجبــاری بــا نتیجــه پژوهشهــای

همــکاران ( )22همســو بــود .بــرای مثــال ال-نگــر و همــکاران

باعــث کاهــش رفتارهــای بیشفعالــی در کــودکان دارای اختــال

نقــص توجــه بیشفعــال شــد .در پژوهشــی دیگــر کهریــزی و

رضایــی ( )23و فاضــل کلخــوران و همــکاران ( )24همســو

همــکاران ( )21گــزارش کردنــد کــه شــن بــازی درمانــی باعــث

بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــازی درمانــی باعــث کاهــش

در تبییــن ایــن یافتــه بــر مبنــای کوراپســی ( )28میتــوان گفــت

بــود .بــرای مثــال ربائــی و ملکیــان ( )20ضمــن پژوهشــی

رفتارهــای بیشفعالــی میشــود .در پژوهشــی دیگــر رضایــی

( )23گــزارش کــرد کــه بــازی درمانــی باعــث کاهــش معنــادار
رفتارهــای اجبــاری شــد .در تبییــن ایــن یافتــه بــر مبنــای نظــر

منــدز و فــاگل )26( 1میتــوان گفــت بازیهــا نقــش مهمــی در

تعدیــل ویژگیهــای روان شــناختی دارنــد و کــودکان کمتــوان

کاهــش رفتارهــای بیشفعالــی کــودکان پیشدبســتانی شــد.
2

وقتــی کــودکان کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر بهتدریــج وارد

برنامــه آموزشــی رســمی میشــوند نســبت بــه همســاالن
خــود در یادگیــری و کســب مهارتهــای الزم کندتــر هســتند.

بازیهــای آموزشــی بــرای ایجــاد انگیــزه جهــت بهدســت
آوردن تجربــه ،مهــارت و اطالعــات جدیــد موثــر هســتند.

ذهنــی کــه بــه خوبــی بــازی میکننــد در مقایســه بــا کودکانــی

زیــرا باعــث عالقــه ،هیجــان و لــذت زیــادی میشــوند و در

مختلــف موفقتــر هســتند و مهارتهــای یادگرفتــه شــده را

بهدســت آوردن تجربههــای مختلــف در اختیــار کــودک

کــه بــه خوبــی بــازی نمیکننــد در یادگیــری مهارتهــای

1- Mendez & Fogle
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رفتارهایبیشفعالی

میا نگین

گروه ها

خطای استاندارد

اثربخشی بازیهای دبستانی بر کاهش رفتارهای بیشفعالی و اجباری دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر

تعلیم و تربیت استثنایی

کمتــوان ذهنــی قــرار میدهــد تــا رفتارهــای خــود را در زمینــه

نتایــج بازیهــای دبســتانی بــر کاهــش رفتارهــای

ارتقــاء دهنــد .هــم چنیــن بازیهــای دبســتانی نقــش موثــری

ذهنــی آموزشپذیــر موثــر بــود .بنابرایــن بــه مســئوالن و

افــراد بهویــژه بــرای دانشآمــوزان کمتــوان ذهنــی مقطــع

ذهنــی آموزشپذیــر پیشــنهاد میشــود اهمیــت بازیهــای

متوقــف کــردن رفتارهــای خــود و یــا بــه تاخیــر انداختــن آنهــا

ابتدایــی دارد .در نتیجــه بازیهــای دبســتانی نقــش موثــری در

کاهــش رفتارهــای بیشفعالــی دانشآمــوزان کمتوانــی ذهنــی
آموزشپذیــر ایفــا میکننــد.

عــاوه بــر آن ،نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از اثربخــش بودن

بازیهــای دبســتانی بــر کاهــش رفتارهــای اجبــاری بــود کــه ایــن
یافتــه بــا نتایــج پژوهشهــای رضایــی ( )23و فاضــل کلخــوران
و همــکاران ( )24همســو بــود .بــرای مثــال رضایــی ضمــن

پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــازی درمانــی باعــث
کاهــش رفتارهــای اجبــاری شــد ( .)23در پژوهشــی دیگر فاضل

کلخــوران و همــکاران گــزارش کردنــد کــه بازیهــای دبســتانی

باعــث بهبــود معنــادار رشــد اجتماعــی و ارتبــاط بــا دیگــران در

کــودکان کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر شــد ( .)24در تبییــن

برنامهریــزان کــودکان اســتثنایی بهویــژه کــودکان کمتــوان
دبســتانی در تعدیــل ویژگیهــای روان شــناختی را برجســتهتر
نماینــد و بــرای معلمــان ایــن کــودکان و حتــی والدیــن آن هــا

کارگاههــای آموزشــی بازیهــای دبســتانی برگــزار کننــد و
عــاوه بــر آن اقــدام بــه تربیــت متخصصانــی جهــت برگــزاری

چنیــن کالسهایــی نماینــد .بــدون شــک اســتفاده از متخصصان
آمــوزش دیــده در مقایســه بــا متخصصانــی کــه در ایــن زمینــه

آموزشهــای الزم را ندیدهانــد ،بــرای آمــوزش بازیهــای
دبســتانی بســیار مؤثرتــر میباشــد .همچنیــن پیشــنهاد

میشــود مشــاوران ،روانشناســان بالینــی و درمانگــران بــرای

کاهــش ویژگیهــای روانشــناختی منفــی از جملــه رفتارهــای

بیشفعالــی و رفتارهــای اجبــاری از روش بازیهــای دبســتانی
اســتفاده کننــد.

ایــن یافتــه بــر مبنــای نظــر اســکاینس ،راجــر و بانــدی)29( 1

مهمتریــن محدودیتهــای ایــن پژوهــش نداشــتن مرحلــه

بــر عوامــل زیرســاختی بســیاری از ویژگیهــای روانشــناختی

محــدود شــدن جامعــه پژوهــش بــه دانشآمــوزان کمتــوان

میتــوان گفــت کــه بازیهــای دبســتانی بــه دلیــل داشــتن تنــوع

زیــادی تأثیــر میگذارنــد و در صورتــی کــه بــه شــیوه صحیــح و

پیگیــری بــرای بررســی تــداوم تأثیــر بازیهــای دبســتانی و

ذهنــی آموزشپذیــر شــهر ارومیــه بــود .محدودیــت دیگــر

بــه مقــدار مناســب و متناســب بــا تواناییهــای کــودکان تمریــن

اســتفاده از ابزارهــای خودگزارشدهــی بــرای جمـعآوری دادهها

مهــار رفتارهــا توســط کــودک و کاهــش رفتارهــای اجبــاری

کننــد خــود را بهتــر از آنچــه کــه واقعــا هســتند ،نشــان دهند که

شــوند ،میتواننــد نقــش بهســزایی در رشــد اعتمــاد بــه نفــس،

بــود .افــراد در پاســخگویی بــه ایــن ابزارهــا ممکــن اســت تــاش

داشــته باشــند .تبییــن دیگــر بــر مبنــای نظــر فاضــل کلخــوران و

ایــن امــر دقــت نتایــج را تــا حــدودی کاهــش میدهــد .بنابرایــن

کــه بازیهــای دبســتانی را انجــام میدهنــد در برخــورد بــا

تاثیــر بازیهــای دبســتانی از پیگیریهــای کوتاهمــدت و

همــکاران ( )24اینکــه کــودکان کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر
دیگــران و تعامالتــی کــه از ایــن راه بــا همســاالن خــود بهدســت

میآورنــد ،دارای قــدرت روابــط اجتماعــی باالتــری نســبت بــه
گــروه کنتــرل میشــوند .بــازی عامــل بســیار مهمــی در روابــط

بینفــردی کــودکان اســت کــه در میــان بازیهــا ،فعالیتهــای

پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آتــی بــرای بررســی تــداوم

بلندمــدت و برای جمـعآوری داده از مصاحبههای ســاختاریافته

و یــا نیمهســاختاریافته اســتفاده شــود .مقایســه بازیهــای
دبســتانی بــا ســایر روشهــا از جملــه درمــان شــناختی رفتــاری،
طرحــواره درمانــی و غیــره پیشــنهاد پژوهشــی مناســبی اســت.

بدنــی یــک عامــل بســیار مهــم در کنتــرل رفتارهــای کــودکان

همچنیــن انجــام پژوهــش در ســایر جامعههــای پژوهشــی و

خاصــی اقــدام بــه عمــل خاصــی کننــد .در نتیجــه ایــن عوامــل

مفیــدی داشــته باشــد.

محســوب میشــود و کــودکان یادمیگیرنــد کــه در زمانهــای
باعــث میشــوند کــه بازیهــای دبســتانی بتواننــد رفتارهــای

مقایســه نتایــج آن هــا بــا نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد نتایــج

اجبــاری کــودکان کمتــوان ذهنــی آموزشپذیــر را کاهــش دهند.

1- Skaines, Rodger & Bundy
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