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 چکیده
 عرش فراغت اوقات برنامۀ اثربخشی بررسی پژوهش، این هدف هدف:

 ذهنی توانکم آموزاندانش ارتباطی هایمهارت و شناختی ظرفیت بر

 طرح با آزمایشینیمه مطالعۀ یک پژوهش این روش: است.

 سالۀ 15 تا 13 دختر 30 است. گواه گروه و آزمونپس-آزمونپیش

 هایدرسهم از تصادفی گیرینمونه روش به که ذهنی توانکم

 شرکت مطالعه این در بودند، شده انتخاب اصفهان شهر استثنایی

 تقسیم گواه و آزمایشی نفری 15 گروه دو به گانکنندشرکت اند.داشته

 جلسه 16 در را عرش فراغت اوقات برنامۀ آزمایشی گروه شدند.

 نشد. ارائه آموزش این گواه گروه به کهحالی در کردند، فتدریا

 پرسشنامۀ و کودکان وکسلر هوشی آزمون پژوهش ابزارهای

 طریق از شده آوریجمع اطالعات است. بوده ارتباطی هایمهارت

 نسخۀ از استفاده با چندمتغیری کوواریانس تحلیل آماری آزمون

 نتایج ها:یافته .اندشده یلتحل و تجزیه SPSS افزارنرم سوم و بیست

 و شناختی ظرفیت بر عرش فراغت اوقات برنامۀ که دهدمی نشان

 است داشته معناداری یرتأث کنندگانشرکت ارتباطی هایمهارت

(0001/0P<.) ظرفیت عرش فراغت اوقات برنامۀ گیری:نتیجه 

 بهبود را ذهنی توانکم آموزاندانش ارتباطی هایمهارت و شناختی

 فراغت اوقات برنامۀ از استفاده منظوربه ریزیبرنامه بنابراین، بخشد.می

 دارد. ایویژه اهمیت آموزاندانش این برای
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Abstract 
Objective: The study aims to determine the 

effectiveness of Arsh leisure time program on the 

cognitive capacity and communication skills of 

children with intellectual disability. Methods: The 

research is a quasi-experimental study with pre-test, 

post-test design and control group. The participants 

were 30 female children with intellectual disability 

from 13 to 15 years old who were studying in 

Isfahan’s Exceptional Schools. They were selected 

randomly and were divided into experimental and 

control groups, each group consisting of 15 

children. The experimental group received 16 

sessions of Arsh leisure time program and the 

control group did not. The instruments were 

Wechsler intelligence scale for children (2003) and 

Communication Skills Questionnaire (1990). The 

data were analyzed with multivariate analysis of 

covariance (MANCOVA) test using the 23th 

version of SPSS. Findings: The results showed that 

Arsh leisure time program had a significant effect 

on the cognitive capacity and communication skills 

of subjects (P<0.0001). Conclusion: Arsh leisure 

time program can improve the cognitive capacity 

and communication skills of children with 

intellectual disability. So using the leisure time 

program for these children is of high importance. 
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 مقدمه

 با یزندگ هیاول یهاسال در انکودک یرفتار التکمش

 و )بولگان دارد دوسویه ایرابطه والدین رفتار

 که بود این بر باور هاسال برای (.2017 کیفتیسی،

 و گیرندنمی یاد زیادی چیز 1یذهن توانکم کودکان

 اما کنند زندگی مجزا هایمؤسسه یا هامکان در باید

 )مانسل، است یافته تغییر هانگرش و باورها امروزه

 و کاتاگن دوگالس، ایاکونو، بگبی، جانسون، ؛2012

 ایجاد در مهم عوامل از یکی حقیقت، در (.2017 بولد،

 کودکان پرورش و آموزش تسهیالت گسترش و

 جمله از 3یژهو نیازهای با کودکان یا 2ییاستثنا

 و آگاهی و اطالعات گسترش ذهنی توانکم کودکان

 این به نسبت پدران و مادران مسئولیت اساحس

 ستهانآ 4فراغت اوقات ساختن غنی و کودکان

 یک وجود و تولد (.2014 پولن، و کافمن )هاالهان،

 یادیز مشکالت با را خانواده ذهنی توانکم کودک

 و گیلون ویسترولد، ،یسترولدتبون) سازدیم مواجه

 نیا به دیبا (.2013 رندی، ؛2012 کوهن، -فوستر

 ذهنی توانکم انکودک اگرچه هک داشت توجه تهکن

 یرفتار التکمش با ولی دارند کمی هوشی توانایی

 که یارابطه و یزندگ طیمح و طیشرا ؛اندنشده متولد

 یرتأث کنند،می برقرار آنها با نیوالد ژهیوبه انیاطراف هک

 و نیوالد با تعامل و آنان هایتوانمندی در یمهم

 جونز، و لیی)ف گذاردیم یجا بر درانبرا و خواهران

 نامطلوب هیجانی هایواکنش میزان که این با (.2007

 عادی افراد برابر پنج یا چهار ذهنی توانکم افراد در

 ملویل، و میچل هیلگنکامپ، گارتی،مک )هریس، است

 بر توانمی فراغت اوقات ساختن غنی با ولی ،(2018

 یتظرف و افزود وادهخان اعضای تعامل و روابط کیفیت

 و کودکان 6یارتباط هایمهارت و 5یشناخت

 )گاهل، بخشید بهبود را ذهنی توانکم آموزاندانش

 .(2011 چادهاری، و یماخرج

 هایفعالیت در ذهنی توانکم کودکان عملکرد

 ظرفیت (.2017 کرایج، و )بگبی است ضعیف شناختی

 توانکم کودکان که است ایحوزه هوش و شناختی

 روروبه توجهی قابل هایمحدودیت با آن در ذهنی

 واقع، در (.1395 آبکنار،جلیل و )عاشوری هستند

 هایویژگی ترینعمده از هوشی عملکرد در محدودیت

 ارباتزی، )گیاگازوقلو، است ذهنی توانکم کودکان

 هک سلرکو (.2015 تاپ، ؛2012 کلیس، و لیگا دیپال،

 ،است یهوش یهازمونآ مجموعه نیاربردترکپر طراح

 هایییتوانا ۀمجموع ای یلک تیظرف عنوان به را هوش

 و ردنک رکف منطقی ردن،ک عمل هدفمند برای فرد

 است کرده فیتعر طیمح با مؤثر یردارک و رفتار

 گرید پردازانهینظر (.2014 همکاران، و هاالهان)

 با همراه نمودن استدالل ای ردنک رکف ییتوانا را هوش

 گاردنر یهانوشته در اند.ردهک فیتعر ارکابت و تیخالق

 ارزیابی و هاستییتوانا از یگروه هوش هک است آمده

 ۀهم تواندینم و است نامناسب روشی یالمک ییتوانا

 طرفداران ن،یبنابرا دهد. نشان را یفرد یهاتیظرف

 عنوان گاردنر( )مانند چندگانه هوش ۀینظر اصطالح

 فرد ردکعمل از یقیدق و املک یابیارز باید هک نندکیم

 و گاالگر کرک،) آورد عمل به یهوش مختلف ابعاد در

 ذهنی توانکم آموزاندانش و کودکان (.2015 کولمن،

 هایمهارت در حافظه، و شناختی مشکالت بر عالوه

 ۀبرجست نقش به توجه با دارند. مشکل هم ارتباطی

 ،روزمره زندگی در مؤثر ۀرابط برقراری و ارتباط

 ۀهم به کاربردی ارتباطی   هایمهارت آموزش

 از ذهنی توانکم آموزاندانش ویژه به آموزاندانش

 (.1392 )افروز، است برخوردار توجهی قابل اهمیت

 هایمهارت در رومدرسه ذهنی توانکم آموزاندانش

 ترهپیچید با ولی ،ندارند زیادی مشکل ساده ارتباطی

 د.شومی محدودتر کودکان رفتار ها،مهارت این شدن

 هایسرنخ به بردن پی برای کودکان این، بر عالوه

 به نیاز اجتماعی تصمیم و اجتماعی قضاوت اجتماعی،

 (.2013 آمریکا، پزشکیروان )انجمن دارند حمایت

 ذهنی توانکم کودکان مادران که رودمی احتمال

 فرزند سازمشکل ارتباطی مشکالت و رفتارها خاطر به

 خاطر یآزردگ و مشکل دچار فردیینب روابط در ،خود

 اولدهارتمن، لوکاسن، گیجسل، )بیکروان، شوند زیادی
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 با طرفی از (.2017 همکاران، و آسندلف سون،وان

 و روابط کیفیت بر توانمی فراغت اوقات ساختن غنی

 همکاران، و )گاهل افزود خانواده اعضای تعامل

 اوقاتی یا هالحظه هب حقیقت در فراغت اوقات (.2011

 از دور به و فارغ انسان که شودمی گفته حیات از

 زیستی نیازهای به پرداختن از آزاد و موظف وظایف

 فعالیتی به انتخاب و انگیزه رغبت، میل، با تواندمی

 فراغت اوقات ۀبرنام چنانچه دارد. دوست که بپردازد

 یا شناختی و رفتاری عاطفی، ابعاد به یعنی ،باشد غنی

 ،شودمی تشکیل بُعد سه این ۀواژ سر از که «عرش»

 شناختی هایتوانمندی اساس بر و باشد داشته توجه

 در و خانواده بستر در و شود طراحی آموزاندانش

 باشد 7محورخانواده یعنی بگیرد شکل زندگی ۀگستر

 شناختی ظرفیت که داشت دخواه را قابلیت این

 افزایش از نظورم دهد. افزایش را آموزاندانش

 ساختن نزدیک همان شناختی هایظرفیت

 بالفعل هوشی هایتوانایی به بالقوه هوشی هایتوانایی

 (.1394 )افروز، است

 و شناختی ظرفیت بهبود اخیر، هایسال در

 دمور ذهنی توانکم آموزاندانش ارتباطی هایمهارت

 است. گرفته قرار سانشناروان و نامتخصص توجه

 یرتأث بررسی ۀحوز در مختلفی هایپژوهش ،روینازا

 و مختلف سنین در یباز و فراغت اوقات هایبرنامه

 راستا، این در است. شده انجام مختلف هایگروه

 سوگایا و گیاناپولو هوری، هوشینا، پژوهش هاییافته

 دیجیتالی درمانی بازی که است آن از حاکی (2017)

 اجتماعی و باطیارت هایمهارت و توجه افزایش باعث

 و اریک آلوند، گو، پژوهش نتایج شود.می کودکان

 اوقات هایفعالیت اثربخشی بیانگر (2014) مورتنسن

 هایمهارت و شناختی ظرفیت افزایش بر فراغت

 هوگ پژوهش هاییافته .ستهاکنندهشرکت ارتباطی

 نشان (2009) پگ و پاترسون و (2013) کاوت و

 فعلیت به سبب فراغت وقاتا هایفعالیت که دهدمی

 ذهنی توانکم کودکان شناختی ظرفیت دنیرس

 و چاپمن (،2013) ایراتی پژوهش هاییافته شود.می

 نووهر و الو پترسون، اندرو پترسون، و (2011) اسنل

 هایبرنامه آموزش که است آن از حاکی (2009)

 باعث ،اجتماعی هایمهارت با متناسب فراغت اوقات

 هایمهارت و دیگران با ارتباط اریبرقر بهبود

 ذهنی توانکم کودکان در ارتباطی و اجتماعی

 از هاپژوهش برخی هاییافته این، بر عالوه .شودمی

 آقامحمدی، (،1388) نراقی سیف و ارجمندنیا جمله

 تورل، و ،(1393) بنابغباری و ارجمندنیا

 ،(2008) گلینبرگ و بوهلین برگمن، لیندکویست،

 ظرفیت پذیریانعطاف بر (2013 و 2011) داهلین

 تاکید هاآن یارتقا قابلیت و فعال ۀحافظ و شناختی

 دارند.

 شامل که فراغت اوقات هایفعالیت در مشارکت

 کولستاد، و کلوین )دولوا، باشد افراد سایر با همکاری

 وجود از سرشار و روزمره زندگی محیط در و (2014

 ظرفیت ارتقای برای ،شود انجام گوناگون هایمحرک

 ذهنی توانکم افراد ارتباطی هایمهارت و شناختی

 آموزاندانش که این به توجه با است. ضروری بسیار

 هایمهارت و شناختی ظرفیت در ذهنی توانکم

 اوقات ،هستند مواجه متعددی مشکالت با ارتباطی

 دنیرس یتفعل به و بیندمی آسیب نیز آنها فراغت

 دیگر طرف از .شودمی دشوار آنها ۀقوبال هایتوانایی

 با شود،می انجام معموالً که فراغت اوقات هایبرنامه

 این اهمیت که آنچه ندارد. تناسب آنها هایتوانایی

 و والدین با کار حساسیت ،سازدمی آشکار را پژوهش

 ارزشیابی و همزمان طوربه ذهنی توانکم آموزاندانش

 است. محورخانواده راغتف اوقات ۀبرنام یک اثربخشی

 ساختن عملیاتی ضرورت که آنچه این، بر عالوه

 اندک پژوهش ،نمایدمی تربرجسته را مذکور پژوهش

 فراغت اوقات ۀبرنام اثربخشی ارزشیابی و حوزه این در

 و شناختی ظرفیت ارتقای رویکرد با «عرش»

 ذهنی توانکم آموزاندانش در ارتباطی هایمهارت

 از بسیاری در که است مهمی ۀنکت این البته .است

 را یپژوهش خالء هک است شده گرفته نادیده هاهمداخل

 دید از گاهچیه و سازدیم ارکآش شیپ از شیب
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 ماند.ینم یمخف امر متخصصان فیظر و شمندانهیاند

 امر نیا بر یاژهیو دکیتأ حاضر پژوهش که چرا

 یرسبر پژوهش نیا اصلی هدف بنابراین، دارد. حساس

 ظرفیت بر «عرش» فراغت اوقات ۀبرنام اثربخشی

 توانکم آموزاندانش ارتباطی هایمهارت و شناختی

 است. ذهنی

 روش

 آن انجام ۀشیو و کاربردی نوع از حاضر پژوهش

-آزمونپیش طرح از آن در که است آزمایشینیمه

 .است هشد استفاده گواه گروه با آزمونپس

ن ایی آمار ۀجامع :یریگ نمونه روش و نمونه جامعه،

 ذهنی توانکم آموزاندانش ۀلیک از پژوهش

 تحصیلی سال در اصفهان شهر استثنایی هایهمدرس

 نفر 159 جامعه افراد تعداد .است شده یلکتش 1396

 انتخاب برای .است کالس 24 و همدرس چهار در

 گیرینمونه روش از استفاده با گانکنندشرکت

 مورد ۀنمون .شد انتخاب مدرسه دو ،ساده تصادفی

 13 دختر ذهنی توانکم آموزدانش 30 شامل مطالعه

 15 گروه دو به گانکنندشرکت .است ساله 15 تا

 پژوهش روش از استفاده دلیلبه شدند. تقسیم نفری

 هاگروه از کی هر برای مطلوب حجم آزمایشیهنیم

 در البته (،2003 گال، و بورگ گال،) است نفر 15

 توجه نیز پژوهشی هایپیشینه به نمونه حجم تعیین

 نیز گواه و یآزمایش به هاگروه انتساب است. شده

 به ورود مالک .است هپذیرفت صورت تصادفی طوربه

 تا 50 هوشی ۀبهر ،سال 15 تا 13 سنی ۀدامن پژوهش

 مدارس هشتم تا ششم هایپایه در تحصیل ،70

 پدر اب زندگی و پژوهش در شرکت به تمایل استثنایی،

 نیز مطالعه از خروج معیارهای .است هبود مادر و

 آموزشی، هایهجلس از جلسه دو از بیشتر غیبت

 ۀمداخل در همزمان شرکت محرک، داروهای مصرف

 بینایی، و شنوایی مشکالت داشتن مشابه، آموزشی

 اختالل مانند هاییاختالل یا حرکتی-جسمی

 ومس از کمتر التیتحص فعالی،بیش و توجهیمک

 هبود والدین جدایی یا طالق والدین، یبرا راهنمایی

 .است

 گرفته هبهر زیر ابزارهای از هاداده آوریجمع برای

 :است شده

 هوشی مقیاس از :کودکان وکسلر هوشی مقیاس -الف

 شناختی ظرفیت ارزیابی برای چهار-وکسلر

 در آزمون این .است هشد استفاده گانکنندشرکت

 هوشی هایمقیاس در است. شده منتشر 2003 سال

 کل و عملی کالمی، هوشبهر نوع سه وکسلر قبلی

 ،اخیر آزمون در که حالی در است، هشدمی محاسبه

 استدالل کالمی، مطلب درک هوشبهر نوع پنج

 کل هوشبهر و پردازش سرعت فعال، ۀحافظ ادراکی،

 12 از هم هاآزمونخرده تعداد آید.می دستبه

 .است هیافت افزایش آزمونردهخ 15 به آزمونخرده

 هایآزمونخرده شامل کالمی مطلب درک هوشبهر

 آزمونخرده دو و مطلب درک واژگان، ها،شباهت

 شود.می تصویرها تکمیل و تصویری استدالل تکمیلی

 هایآزمونخرده شامل ادراکی استدالل هوشبهر

 استدالل تصویری، مفاهیم ها،مکعب با طراحی

 تصویرها تکمیل تکمیلی آزمونخرده و تصویری

 هایآزمونخرده شامل فعال ۀحافظ هوشبهر شود.می

 آزمونخرده و عدد و حرف توالی ارقام، فراخنای

 پردازش سرعت هوشبهر شود.می حساب تکمیلی

 و نمادیابی رمزنویسی، هایآزمونخرده شامل

 هم کل هوشبهر شود.می زنیخط تکمیلی آزمونخرده

 دست به مقیاس چهار این آزمونردهخ ده مجموع از

 و عابدی توسط 1386 سال در آزمون این آید.می

 ترجمه، بختیاری و چهارمحال استان در همکاران

 طریق از آزمون روایی .است هشد هنجاریابی و انطباق

 طحس در ریون و شهیم وکسلر با همزمان اجرای

 از هاآزمونخرده پایایی ضرایب دارد. قرار مطلوبی

 طریق از و 94/0 تا 65/0 بین کرونباخ آلفای ریقط

 است شده گزارش 91/0 تا 76/0 بین تنصیف روش

 (.1391 ربیعی، و )شریفی
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 در نامهپرسش این :ارتباطی هایمهارت ۀنامپرسش-ب

 بررسی منظور به بارتون توسط 1990 سال

 (1377) مقیمی توسط و تدوین ارتباطی هایمهارت

 هایمهارت ۀنامپرسش .است هشد هنجاریابی ایران در

 کالمی، مهارت ۀحیط سه در سؤال 18 دارای ارتباطی

 حیطه هر که است بازخورد مهارت و شنود مهارت

 از ایگزینه پنج لیکرتی مقیاس با و دارد سؤال شش

 (5 ۀ)نمر موافقم کامالً تا (1 ۀ)نمر مخالفم کامالً

 و است 90 تا 18 از اههنمر ۀدامن شود.می گذارینمره

 ۀنمر .است ارتباطی مهارت بیشترین معنی به 90 ۀنمر

 42 ۀنمر ،ضعیف ارتباطی مهارت معنی به 42 از کمتر

 زا بیشتر ۀنمر متوسط، ارتباطی مهارت معنی به 66 تا

 این روایی است. قوی ارتباطی مهارت معنی به 66

 آن کلی پایایی است. شده گزارش 88/0 نامهپرسش

 سه در و 80/0 با بربرا کرونباخ آلفای از استفاده با نیز

 بازخورد مهارت و شنود مهارت کالمی، مهارت ۀحیط

 )مقیمی، آمد دست به 70/0 و 70/0 ،71/0 ترتیب به

 روایی و کلی پایایی ضریب حاضر، پژوهش در (.1390

 و 77/0 ترتیببه ارتباطی هایمهارت ۀنامپرسش

 بود. 82/0

 نامهمعرفی دریافت تجه ابتدا پژوهش، اجرای برای

 پرورش و آموزش مدیریت به پژوهش انجام بر مبنی

 مراجعه از پس شد. مراجعه اصفهان استان استثنایی

 پژوهش اهمیت و هدف بیان و منتخب مدارس به

 والدین از مدارس، مشاوران و مدیران برای

 در و آمد عمل به دعوت ذهنی توانکم آموزاندانش

 برای پژوهش ضرورت ارفه،مع ضمن توجیهی ایجلسه

 کتبی ۀنامرضایت والدین تمامی از .شد تشریح آنها

 آنها به و اخذ پژوهش در فرزندشان شرکت بر مبنی

 نام و شده آوریجمع اطالعات که شد داده اطمینان

 خواهد باقی محرمانه صورت به شانفرزندان و آنها

 و هزینه گونههیچ متضمن پژوهش در شرکت ،ماند

 دورۀ ترک ۀاجاز نیست، کنندگانشرکت به آسیبی

 داده آنها به پژوهشگر با همکاری ۀادام عدم و آموزشی

 به تجاوز عدم و شخصی اسرار حفظ منظور به و شد

 کلی هایشاخص شکل به نتایج افراد خصوصی حریم

 اختیار در و گزارش (معیار انحراف و میانگین)

 برای تا دش خواهد داده قرار متخصصان و شناسانروان

 استفاده مورد یبخشتوان و آموزشی اهداف پیشبرد

 .گیرند قرار

 ،گانکنندشرکت تمامی از ،جداگانه ایجلسه در

 و چهارم ۀنسخ-کودکان وکسلر هوشی آزمون

 عنوان به بارتون ارتباطی هایمهارت ۀنامپرسش

 ۀجلس شانزده یآزمایش گروه شد. گرفته آزمونپیش

 در جلسه دو ایهفته و ماه دو حدود ،ایدقیقه 60

 مادران .کردند شرکت «عرش» فراغت اوقات ۀبرنام

 برای جلسه سه هر ازای به نیز گانکنندشرکت

 کردندمی شرکت گروهی ۀجلس یک در شان،فرزندان

 داده آموزش نآنا به کودکان ۀجلس سه محتوای و

 مدل اساس بر «عرش» فراغت اوقات ۀبرنام شد.می

 لئونارد و گیردلر بورک، نگتون،ببی اوتز، نظری

 و گو ،(2012) بالدوین آموزشی هایروش و (2011)

 تدوین (2014) رودریگز پگان و (2014) همکاران

 فراغت اوقات ۀبرنام یمحتوا و هدف .است هشد

 ر: ارتباطی، و عاطفی )ع: بخش سه در «عرش»

 جدول در اههجلس تفکیک به شناختی( ش: و رفتاری

 است. آمده 1

 «عرش» فراغت اوقات ۀبرنام محتوای و هدف .1 جدول

 محتوا هاهدف خرده هاجلسه هدف

 و عاطفی ۀحوز

 ارتباطی

1 
 اصالح و نیآغاز سخن

 هانگرش

 کنندگانشرکت حضور از استقبال

 جلسات ساختار و عرش فراغت اوقات برنامه معرفی گروه، مقررات درباره توضیح

 اجتماعی ارتباط و سازیآگاه اساس بر آن اصالح و نگرش یریگلکش یچگونگ

 صادقانه ابراز 2
 احساسات ابراز و شناسایی مشاهده، و ارتباط برقراری

 انعکاس درخواست و تقاضا ابراز خود، احساسات پذیریمسئولیت
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 همدالنه دریافت 3

 همدالنه ارتباط برقراری موانع معرفی

 نگفت دیگر بیانی به و همدلی هایتکنیک آموزش

 همدلی دریافت هاینشانه با آشنایی

 مثبت ارتباط 4

 روانی و عاطفی نیازهای از آگاهی چشمی، و کالمی ارتباط

 تحقیر و سرزنش تهدید، از پرهیز و رفتار؛ و قلم زبان، با محبت و دوستی ابراز

 صمیمیت و لطافت با رفتار شنیدن، برای آمادگی ها،خواسته بیان

5 

 هاارزش به پایبندی و دینی اعمال در رضایت و همدلی بیمذه تفکر و احساس 

 هاسختی برابر در صبر و قناعت خدا، به توکل

 ارزشی هایحریم رعایت و غیبت و حسادت از پرهیز بخشایشگری، و احسان شفقت، مدارا،

 رفتاری حوزه

6 

 خوشبینی و یدارراز صداقت، خشم، کنترل همکاری، رویی،گشاده احترام، اجتماعی و شخصی رفتار

 روانی نشاط و نفسبه اعتماد امیدبخشی، امیدواری، اندیشی،مثبت

 فراگیرسازی سوی به گامی و مطلوب ۀاندیش بر مبتنی عمل آراستگی، و پوشش

7 

 توانممی که یکارهای ،هستم ارزش با فرد یک من که لهئمس این به بردن پی :خودآگاهی مهارت اجتماعی رشد

 خود به احترام و بدن از مراقبت ،دارم دوست که یزهایچ یا دهم انجام

 دیگران و خود از مراقبت :همدلی مهارت

8 

 ایوظیفه و نقش من ،هستم جامعه یا خانه ،کالس عضو من :فردی بین ارتباط برقراری مهارت اجتماعی کفایت

 دیگران با ارتباط برقراری و یابیدوست ،دارم

 گوناگون احساسات و هیجانی هایواکنش انواع ی:منف هیجانات با مقابله مهارت

9 

 فراغت و تفریح فرهنگ

 

 بردارها و خواهرها نقش خانواده، اعضای تعامل

 مسافرت در اخالقی تعهد و آن گذراندن ۀنحو در مشورت فراغت، اوقات به دادن اهمیت

 فراغت اوقات در نزدیکان از دیدار به اهمیت و خانواده در نشاط ایجاد

 مسافرت در آرامش به اهمیت و اوقات نکردن تلف

10 

 امکاستح در مؤثر عوامل

و  1392، پژوهبه) خانواده

1394) 

 اعتماد اصل ها،تفاوت رشیپذ و شناخت اصل ،یانسان ۀرابط یبرقرار اصل

 یریپذانعطاف و اغماض اصل اخالص، و ییگراتیمعنو صداقت، اصل

 احساسات مهار و یریپذتیمسئول اصل خانواده، استقالل حفظ اصل

 یقدردان و رکتش و انتظارها لیتعد اصل ،یریانتقادپذ و مثبت برخورد اصل

 شناخت و هیجان عواطف، قول، بین یافتگی وحدت و انسجام و توحید اصل

 شناختی ۀحوز

11 

 و گانهپنج حواس تقویت

 و حواس بین هماهنگی

 بدن اعضای

 بازیحباب و بادکنک خمیربازی، ح،تسبی و نخ چوبی، هایمکعب شن، با بازی

 اشکال کپی و آمیزیرنگ حروف، و اعداد پازل دارت، سطل، و توپ بازی

 گوییقصه و انگشتی عروسک صدا، تقلید بازی

12 

 گروهی بقالی و نقیله وسایل هایکارت با بازی کاربردی آموزشی هایفعالیت

 قبوض پرداخت و پوشاک و اربخوار خرید در مشارکت

 عمومی ۀنقلی وسایل از استفاده و عالقه مورد ورزشی هایباشگاه و هاانجمن در الیتفع

13 

 دیداری توجه و شنیداری توجه توجه تقویت

 آن تغییر و توجه حفظ موزون، حرکات

 هافیلم زیرنویس خواندن و رایانه با بازی

14 

 دیداری ۀحافظ و شنیداری ۀحافظ تقویت فعال حافظه تقویت

 دیداری و شنیداری ۀحافظ هایتمرین

 یادآوری ۀحافظ و بازشناسی ۀحافظ فیلم، نمایش دستورها، اجرای تصاویر، با بازی

15 

 شنیداری تمیز و شنیداری توجه تقویت زبان تقویت

 شناختیواج آگاهی و شنیداری حساسیت تقویت

 مفاهیم و لغات درک شنیداری، مطلب درک مسائل، و هاجمله درک

16 

 دیداری پردازش ویتتق

 یانیپا سخن و فضایی

 فضایی یابیجهت و مازها در مسیریابی

 زمینه و شکل ادراک و فضایی آگاهی

 تکالیف انجام به مربوط جزئیات یادآوری و هامکعب با طراحی

 ادبودی رسم به هیهد میتقد و ریتقد حضوری، یا تلفنی جلسات ۀزمین در هماهنگی و یبندجمع

 

 و پژوهشگر توسط «عرش» فراغت اتاوق ۀبرنام

 مدرک با شناسروان )دو وی پژوهشی دستیار

 خانواده آموزش مدرس که ارشد کارشناسی تحصیلی

 گروهی، بحث هایروش از استفاده با بودند( نیز
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 به رایانه بر یمبتن آموزش و نقش ایفای ،نمایشی

 هر در کار ۀشیو شد. داده آموزش یآزمایش گروه

 پژوهشگر ابتدا که است بوده ترتیب این به جلسه

 مطالب داد،می جلسه هر موضوع پیرامون توضیحاتی

 اعضای و پژوهشگر توسط جلسه هر در نظر مورد

 از آموزش یبرا گرفت،می قرار بحث مورد گروه

 آموزش مهارت سپس شد،می استفاده زین نتیپاورپو

 شده تمرین و اجرا گروه اعضای توسط شده داده

 و گروه اعضای توسط رفتار تصحیح و وردبازخ است.

 جلسه هر به مربوط مطالب آمد،می عمل به پژوهشگر

 صحیح رفتارهای تقویت و تشویق رفتار، اصالح از پس

 محتوای نهایت در و شدمی اجرا مجدد طور به

 در و گرفته قرار بندیجمع مورد جلسه هر آموزشی

 ارائه منزل برای تکلیفی شده آموخته موارد راستای

 و ابهام رفع منظور به بعد، به دوم ۀجلس از شد.می

 جلسه یابتدا در ،احتمالی هایسؤال به گوییپاسخ

 شد.یم مرور قبل ۀجلس تکلیف و مطالب

 موظف داشتند هک یفیلکت به توجه با گانکنندشرکت

 ای توصیفی گزارش نوشتن ،یرفتار چارت لیمکت به

 اجرای و ردکارب ۀزمین در هاییسؤال به پاسخ

 بودند. شده داده آموزش موارد و هامهارت
 پایان در اخالقی مالحظات رعایت منظور به

 و نترلک گروه برای روزه سه کارگاهی نیز پژوهش

 در و شد برگزار آنها مادران برای روزه یک ایجلسه

 شد بحث آنها با «عرش» فراغت اوقات ۀبرنام با رابطه

 یدیس همراه به وزشیآم ۀجزو یک راستا همین در و

 به هایداده گرفت. قرار آنها اختیار در و شد تهیه

 آموزشی هایهجلس برگزاری از بعد و قبل آمده دست

 وواریانسک تحلیل از استفاده با گروه دو هر برای

 تحلیل جهت .است شده تحلیل و تجزیه چندمتغیری

 استفاده SPSS آماری افزارنرم 23 ۀنسخ از هاداده

 .ستا هشد

 هایافته

 گانکنندشرکت سن از حاکی شناختیجمعیت اطالعات

 استاندارد انحراف و میانگین با یآزمایش گروه در

 انحراف و میانگین با کنترل گروه در و 89/0 و 11/14

 اثر بررسی برای بود. 93/0 و 09/14 استاندارد

 هوش و سن جمله از پژوهش نترلک متغیرهای

 شد. استفاده وابسته t آماری آزمون از گانکنندشرکت

 نظر از گواه و آزمایشی گروه بین که داد نشان نتایج

 .(<05/0P) ندارد وجود معناداری تفاوت هوش و سن

 و شناختی ظرفیت متغیرهای معیار انحراف و میانگین

 در گواه و آزمایشی گروه دو در ارتباطی هایمهارت

 ئهارا 2 جدول در آزمونپس و آزمونپیش موقعیت

 است. شده

 گواه و آزمایشی گروه در ارتباطی هایمهارت و شناختی ظرفیت معیار انحراف و میانگین .2 جدول

 موقعیت متغیرها
 گواه گروه آزمایشی گروه

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 شناختی ظرفیت
 98/2 73/62 17/3 13/63 آزمونپیش

 19/3 04/63 15/3 38/68 آزمونپس

 ارتباطی هایمهارت
 89/1 32/34 01/2 26/34 آزمونپیش

 78/1 06/35 94/1 21/44 آزمونپس

 

 آزمونپیش یاههنمر استاندارد انحراف و میانگین

 گروه دو در پژوهش متغیرهای برای آزمونپس و

 برای است. شده ارائه 2 جدول در گواه و آزمایشی

 متغیر یک جودو علت به و آزمونپیش اثر تعدیل

 متغیر دو و (عرش فراغت اوقات ۀبرنام) مستقل

 از ارتباطی( هایمهارت و شناختی ظرفیت) وابسته

 (مانکووا) چندمتغیری کوواریانس تحلیل آماری آزمون

 با هاداده توزیع بودن بهنجار ابتدا .است هشد استفاده

 اسمیرنوف-کلموگروف آماری آزمون از استفاده

 فرض باکس آزمون .(<05/0P) شد تائید و بررسی

 با برابر که کرد ییدتأ را کوواریانس-واریانس همگنی

(34/12=M s,Box  18/0 و=P) خط شیب ۀمفروض .بود 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
98

.1
9.

4.
11

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ec

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1398.19.4.11.1
http://joec.ir/article-1-826-fa.html


 65-76، 1398، 4 هشمار ،نوزدهم سال ،یاستثنای کودکان فصلنامه
__________________________________________________________________________________________ 

72 

 متغیرها ۀرابط بودن خطی و متغیرها برای رگرسیون

 وجود از حاکی بارتلت کرویت آزمون .است برقرار

 نبیا به .است وابسته متغیرهای بین کافی همبستگی

 است معنادار وابسته متغیرهای بین همبستگی دیگر

(001/0=P.) فرض برقراری بیانگر لون آزمون نتایج 

 بنابراین .(<05/0P) ستمتغیرها در هاواریانس همگنی

 کوواریانس تحلیل آماری آزمون هایمفروضه

 هاداده تحلیل برای توانمی و است برقرار چندمتغیری

 ظرفیت منظور، این به کرد. استفاده آزمون این از

 و آزمایشی گروه در ارتباطی هایمهارت و شناختی

 المبدای پیالیی، اثر» آماری هایفرضپیش در گواه

 محاسبه «یرو ۀریش بزرگترین و هاتلینگ اثر ویلکز،

 .شودمی گزارش 3 جدول در آن نتایج که است شده

 چندمتغیری کوواریانس تحلیل کلی نتایج .3 جدول

 معناداری سطح F نسبت خطا آزادی درجه فرضیه آزادی درجه مقدار ونآزم نوع

 0001/0 57/4 24 2 88/0 پیالیی اثر

 0001/0 57/4 24 2 09/0 ویلکز المبدای

 0001/0 57/4 24 2 26/11 هاتلینگ اثر

 0001/0 57/4 24 2 26/11 روی ریشه ینتربزرگ

 

 در که کواریانس تحلیل ۀچهارگان هایآزمون نتایج

 آزمایشی گروه که دهدمی نشان است، آمده 3 جدول

 شناختی ظرفیت متغیرهای از یکی در حداقل گواه و

 دارند معناداری تفاوت ارتباطی هایمهارت و

(0001/0P<). آزمون از تفاوت، این به بردنپی منظور به 

 جدول در یک هر نتایج که شد استفاده مانکوا آماری

 است. آمده 4

 چندمتغیری کوواریانس تحلیل تفکیکی تایجن .4 جدول

 تغییر منابع
 مجموع وابسته یمتغیرها

 مجذورات
 درجه

 آزادی
 میانگین

 مجذورات
 سطح F نسبت

 معناداری
 اتا مجذور

 49/0 0001/0 57/9 08/33 1 08/33 شناختی ظرفیت گروه

 61/0 0001/0 32/21 67/23 1 67/24 ارتباطی هایمهارت

 یلدلبه آزمونیشپ تغیرم تحلیل، این در

 به توجه با است. شده تعدیل آزمونپس با همبستگی

 یاههنمر بر معناداری اثر گروه ،4 جدول نتایج

 ارتباطی هایمهارت و (=57/9F) شناختی ظرفیت

(32/21F=) رددا (0001/0P<). اتا مجذور اساس بر 

 درصد 61 و 49 یبترت به که کرد بیان توانمی

 و شناختی ظرفیت متغیرهای از یک هر تغییرات

 .است مداخله اثر علت به ارتباطی هایمهارت

 گیرینتیجه و بحث

 اوقات ۀبرنام اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش

 هایمهارت و شناختی ظرفیت بر «عرش» فراغت

 .است هشد انجام ذهنی توانکم آموزاندانش ارتباطی

 آموزش هک است آن بیانگر پژوهش این نتایج بررسی

 ظرفیت بهبود به منجر «عرش» فراغت اوقات ۀبرنام

 توانکم آموزاندانش ارتباطی هایمهارت و شناختی

 و هوشینا پژوهش نتایج با یافته این .شودمی ذهنی

 درمانی بازی اثربخشی بر مبنی (2017) همکاران

 و ارتباطی هایتمهار و توجه افزایش بر دیجیتالی

 همکاران و گو پژوهش جنتای و کودکان اجتماعی

 فراغت اوقات هایفعالیت اثربخشی بر مبنی (2014)

 ارتباطی هایمهارت و شناختی ظرفیت افزایش بر

 هاییافته همچنین .است همسو هاکنندهشرکت

 یرتأث از حاکی که (2011) اسنل و چاپمن پژوهش

 بر اجتماعی هایمهارت فراغت اوقات ۀبرنام آموزش

 ارتباطی هایمهارت و دیگران با ابطرو برقراری بهبود

 نتایج با است دبستانیپیش استثنایی کودکان در

 هاییافته این، بر عالوه است. همخوان حاضر پژوهش

 و ارجمندنیا هایپژوهش نتایج با حاضر پژوهش

 (،1393) همکاران و آقامحمدی (،1388) نراقیسیف

  (2013 و 2011) داهلین و (2008) همکاران و تورل
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 رد.دا همخوانی

 کودکان که گفت توانمی یافته این تبیین در

 و شناختی عملکرد در هاییمحدودیت ذهنی توانکم

 مانند هاییحوزه در فردی هایمهارت در هاینارسایی

 کرایج، و )بگبی دارند ارتباط برقراری و یابیدوست

 حرکتی و شناختی هایمهارت در محدودیت (.2017

 چرا ،است ذهنی توانکم کودکان ایجر هایویژگی از

 در مشکالتی با که است شرایطی هوشی اختالل که

 به هم مشکالت این وجود است. همراه مغز تحول

 آسیب حرکتی هایمهارت به هم و شناختی ظرفیت

 کلیس، و لیگا دیپال، ارباتزی، )گیاگازوقلو، کندمی وارد

 ۀحوز رد نیازها ترینمهم از یکی (.2015 تاپ، ؛2012

 آنان فراغت اوقات برای ریزیبرنامه به ذهنی یتوانکم

 کودکان والدین سازیآگاه رو، این از شود.می مربوط

 اوقات گذران کیفیت و هنحو به نسبت ذهنی توانکم

 )بگبی دارد ایویژه اهمیت شانفرزندان و خود فراغت

 (.2017 کرایج، و

 تاس مهمی موضوع فراغت اوقات دیگر، طرف از

 زندگی در انسان نیازهای اصلی عناصر از یکی که

 ؛2009 فلکسر، و )کرینر دهدمی تشکیل را امروزی

 کودکان (.2014 زاده،ربیع و دهکردی اروفزاد، یاوری،

 رشد برای افراد سایر مانند نیز ذهنی توانکم

 هایمهارت مانند مختلف هایحوزه در جانبههمه

 به شناختی فیتظر رساندن فعلیت به و ارتباطی

 پگ، و پاترسون) دارند نیاز فراغت اوقات هایفعالیت

 ۀارائ این، بر عالوه (.2013 کاوت، و هوگ ؛2009

 به نسبت ذهنی توانکم افراد برای تفریحی خدمات

 این که چرا دارد، بیشتری اهمیت عادی افراد

 و اجتماع در آنها حضور و نفسبه اعتماد به هافعالیت

 لحاظ از حتی و ارتباطی و جتماعیا هایمهارت

 کندمی توجهی قابل کمک شناختی ظرفیت شکوفایی

 تبیین راستای در دیگر ۀنکت (.2014 رودریگز، )پگان

 توانکم کودکان که است این حاضر پژوهش هاییافته

 عمل مطلوبی نحو به خود هایهیجان ابراز در ذهنی

 (.2017 سافرونوف، و شفیلد )سانتومارو، کنندنمی

 زبان و اجتماعی حرکتی، شناختی، هایمهارت در آنها

 امیرا، و )آمل هستند مواجه یرتأخ یا مشکل با

 با مقایسه در ذهنی توانکم افراد کلی، طوربه (.2015

 حمایت بخشی،توان و بهداشتی خدمات عادی افراد

 فراغت اوقات هایفعالیت و اشتغال آموزش، اجتماعی،

 رودریگز، پگان ؛2012 الدوین،)ب دارند محدودتری

 فرد شودمی باعث فراغت اوقات حقیقت، در (.2014

 در تنوع و پردازدب فعاالنه حرکت به شوق و رغبت با

 فعالیت ۀزمین افراد که شودمی سبب هافعالیت

 تعالی جهت در را آن و کنند جستجو را خودشان

 و رشد ساززمینه فراغت اوقات بنابراین، .دهند پرورش

 سازدمی قادر را او و است فرد شخصیت یگیرشکل

 یایفا به پویا و خالق فعال، یعنصر عنوان به که

 دیگر، بیان به (.1391 )مشفقی، بپردازد نقش

 رشد شناختی، رشد به فراغت اوقات هایفعالیت

 با آمدن کنار شغل، در ثبات رفتار، کنترل اجتماعی،

 و )داتیلو کرده کمک بد یهاعادت بر غلبه و استرس

 و (2013 پاالنت، و تایلر بورک ؛2012 راسچ،

 را یادگیری و تقویت را ساالنهم با ارتباط همچنین

 مشارکت (.2010 کولو، و )وندلبورگ کند تسهیل

 موجب تنها نه فراغت اوقات هایفعالیت در مثبت

 سرزندگی و روانی نشاط نفس،به اعتماد تقویت

 ؛2014 مورتنسن، و آولوند کریستن )گاو، شودمی

 بلکه (2015 کلیون، و دولوا ینآست آنه کولستاد،

 توجه حافظه، جمله از شناختیروان عصب هایمهارت

 تقویت نیز را ذهنی توانکم افراد اجرایی کارکردهای و

 این در سازمشکل رفتارهای کاهش باعث و کندمی

 پذیرش شخصی، کفایت این، بر عالوه شود.می افراد

 دهدمی افزایش را ارتباطی هایمهارت و اجتماعی

 و پیامدها وجود با (.2013 بوکلی، و هولمز )بننت،

 توانکم افراد در فراغت اوقات هایفعالیت مثبت تأثیر

 میزان به عادی افراد با مقایسه در افراد این ذهنی،

 دارند. مشارکت فراغت اوقات هایفعالیت در کمتری

 سوی از ذهنی نتواکم افراد که آنجایی از

 گاهی یا شوندنمی پذیرفته سادگی به شانساالنهم

 بیشتر را انفرادی هایفعالیت ،شوندمی گذاشته کنار

 منفعل نقش گروهی کارهای در یا دهندمی ترجیح
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 در مشارکت دلیل همین به (.2013 )ایراتی، دارند

 سایر با همکاری شامل که فراغت اوقات هایفعالیت

 و دولوا ؛2010 همکاران، و یونلودنلفل) باشد افراد

 سرشار و روزمره زندگی محیط در و (2014 همکاران،

 ارتقای برای ،شود انجام گوناگون هایمحرک وجود از

 توانکم افراد ارتباطی هایمهارت و شناختی ظرفیت

 انتظار از دور بنابراین است. ضروری بسیار ذهنی

 بهبود اعثب فراغت اوقات ۀبرنام آموزش که نیست

 آموزاندانش ارتباطی هایمهارت و شناختی ظرفیت

 شود. ذهنی توانکم

 و متناسب فراغت اوقات هایبرنامه کلی، طوربه

 برای اجتماعی و روانی سنکوا تزریق مانند غنی

 بهبود به و کاهدمی را او اضطراب هک است کودک

 ندکمی کمک وی اجتماعی و ارتباطی هایمهارت

 داننی، رینهولدت و کریستیانسن نورمن، اسبجورن،)

 تواندمی فراغت اوقات متناسب سازیغنی .(2018

 مهیا ذهنی توانکم افراد برای را پذیریجامعه هایراه

 وارد سالم و مفید عضو کی عنوانبه هک ینحوبه ،ندک

 مصون انحرافی رفتارهای به گرایش از و شوند جامعه

 چگونه که گیرندمی یاد ذهنی توانکم کودکان بمانند.

 داشته انتقادی و خالق رکتف نند،ک گیریتصمیم

 خود در را پذیریمسئولیت احساس چگونه باشند،

 رفتار ۀنحو چگونه ترمهم همه از و دهند افزایش

 و عاشوری) بگیرند یاد را ساالنهم با مناسب

 التکمش از ایعمده بخش (.1395 آبکنار،جلیل

 سازیخودناتوان به منجر که یذهن توانکم کودکان

 در رفتار و عملکرد با ارتباط در شود،می آنان در

 به کودکان این آنهاست. اجتماعی و شخصی زندگی

 بدون و یخودخودبه طوربه توانندنمی هک دلیل این

 را ارتباطی و شناختی هایمهارت دیگران کمک

 و اهداف فهم موقعیتی، هاینشانه نیازمند ،بیاموزند

 اجتماعی تعامالت و زندگی تعامالت در درگیرشدن

 آموزش از برخورداری صورت در فقط آنها .هستند

 سطوح از برخی به خود توانست خواهند ،مناسب

 دست عادی ساالنهم اجتماعی هایمهارت اکتسابی

 از آموختن که چرا ؛(2015 همکاران، و کرک) یابند

 ارتقای موجب فراغت اوقات ۀبرنام پربارسازی طریق

 آموزاندانش ارتباطی هایمهارت و شناختی ظرفیت

 سازیفراهم رو، این از گردد.می ذهنی توانکم

 اندازیراه و تأسیس طراحی، و دسترسی قابل امکانات

 توانکم افراد برای متناسب فراغت اوقات هایفعالیت

 و موانع با مبارزه برای عملی اقدامات و ذهنی

 افراد فراغت اوقات مورد در هگرفت صورت هایتبعیض

 جمله از عادی افراد با مقایسه در ذهنی توانکم

 ویژه نیازهای با آموزاندانش آموزش ۀحوز ضروریات

 و هابرنامه اجرای و انطباق طراحی، میان این در است.

 از ذهنی توانکم افراد برای فراغت اوقات هایفعالیت

 ۀشد راحیط هایمحیط به مربوط هایفعالیت قبیل

 محور،تکلیف هایفعالیت جسمی، هایفعالیت ویژه،

 هایفعالیت ها،فناوری ها،بازی هنری، هایفعالیت

 مفید تواندمی طبیعت با مرتبط هایفعالیت و معنوی

 برای ریزیبرنامه مهم نقش بر عالوه باشد. مؤثر و

 توانکم نوجوانان و کودکان فراغت اوقات کردنغنی

 راستا این در هاخانواده محوری نقش به توجه ذهنی،

 است. پراهمیت

 مانند متغیرهایی تأثیر .پژوهش هایمحدودیت

 ،است نشده بررسی آنها اقتصادی و اجتماعی وضعیت

 ،است هنشد توجه کودکان شخصیتی هایویژگی به

 دسترس در یریگنمونه روش از ،است مک نمونه حجم

 زمانی، دیتمحدو به توجه با و است هشد استفاده

 هنیافت فرصتی پیگیری آزمون اجرای برای محقق

 .کرد احتیاط نتایج تعمیم در باید بنابراین .است

 سن به آتی هایپژوهش در که شودمی پیشنهاد

 کودکان شخصیتی هایویژگی و گانکنندشرکت

 و اجتماعی وضعیت شود، توجه ذهنی توانکم

 با آتی ایهپژوهش و گیرد قرار مدنظر آنها اقتصادی

 .شود انجام پیگیری آزمون اجرای و بیشتر ۀنمون حجم

 فراغت اوقات آموزش که شودمی پیشنهاد همچنین

 انجام ویزه نیازهای با کودکان هایگروه سایر برای

 درسی ۀبرنام در آموزشی ۀبرنام این همچنین و شود

 .شود گنجانده مدارس
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