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Objective Intellectual Disability (ID) affects all aspect of life. Although children with ID have low 
intelligence, the educational environment, living environment, and relationships with their others, 
especially their parents, have an important effect on their potential actualization. With regard to 
the limitations and problems of children with ID in the working memory, it is very important to plan 
programs to improve their ability in working memory. One of the most important factors in the 
study of cognitive development and improvement of memory is active participation in the leisure 
time. Leisure time is an important issue and one of the main elements of human needs in today's 
life. The use of the rich and proportional leisure time program has been associated with effective 
outcomes. The present study aimed to determine the effectiveness of enriched and proportional 
Arsh leisure time program on the working memory profile of students with educable ID.
Materials & Methods The present research was a quasi-experimental study with pretest, posttest and 
control group. The participants were 30 female students with ID from exceptional schools in Isfahan 
City selected by simple random method. Subjects were divided into experimental and control groups, 
each group consisted of 15 students. The experimental group received 16 sessions of Arsh leisure time 
program (two 60-minute sessions per week) and the control group did not. The instruments were work-
ing memory test battery for children (2001). The obtained data were collected through the scales before 
and after the training sessions. Multivariate analysis of covariance was used by SPSS (Version 23) for 
analyzing the data.
Results First, the normality of the study variables and contingency of variance and covariance assump-
tions were tested. The Kolmogorov-Smirnov test showed that all variables were normally distributed 
(P>0.05). Also, the Box test confirmed the contingency of variance-covariance assumption. So, assump-
tions of MANCOVA test were met and it can be used for analysis of data. The results showed that Arsh lei-
sure time program had a significant effect on the working memory (P<0.0001). The results also revealed 
that Arsh leisure time program had a significant effect on the central executive, visual-spatial sketchpad, 
and phonological loop subscales in these subjects (P<0.001). It can be said that according to Eta2, respec-
tively 63%, 61%, and 68% of variations in central executive, visual-spatial sketchpad and phonological 
loop subscales can be explained by the participation of subjects in Arsh leisure time program.
Conclusion Arsh leisure time program improved working memory of students with educable ID. So, this pro-
gram can be used to enhance cognitive rehabilitation of these students in the working memory domain. Fi-
nally, the planning for providing Arsh leisure time program for these children has particular importance. 
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اثربخشیبرنامهاوقاتفراغتعرشبرنیمرخحافظهفعالدانشآموزانکمتوانذهنیآموزشپذیر

هدف کم  توانی ذهنی، تمام جنبه های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. کودکان کم توان ذهنی، توان هوشی پایینی دارند، ولی شرایط 
آموزشی، محیط زندگی و رابطه ای که با اطرافیان، به ویژه والدین خود دارند، تأثیر مهمی در توانمندی های بالقوه آنان بر جای می گذارد. 
با توجه به محدودیت ها و مشکالت کودکان کم توان ذهنی در حافظه فعال، لزوم تدارک برنامه هایی که به ارتقای توانمندی این گروه از 
افراد در حافظه فعال بینجامد، بسیار با اهمیت است. یکی از مهم ترین عوامل در بررسی دقیق رشد شناختی و بهبود حافظه، مشارکت 
فعال در اوقات فراغت است. اوقات فراغت موضوع مهمی است که یکی از عناصر اصلی نیازهای انسان در زندگی امروزی را تشکیل می دهد 
و استفاده از برنامه اوقات فراغت غنی و متناسب، با نتایج مؤثری همراه است. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی برنامه اوقات فراغت 

عرش بر نیمرخ حافظه فعال دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر است. 
روشبررسی این پژوهش، مطالعه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل است. در این پژوهش، 30 دختر کم توان 
ذهنی آموزش پذیر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از مدارس استثنایی شهر اصفهان انتخاب شده اند، شرکت داشتند و آزمودنی ها به 
دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، برنامه اوقات فراغت عرش را در 16 جلسه )هفته ای دو جلسه؛ هر جلسه 
60 دقیقه ( دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل، آموزشی دریافت نکردند. ابزار استفاده شده در این پژوهش، مجموعه آزمون حافظه 
فعال برای کودکان )2001( بود. اطالعات به دست آمده از مقیاس  مد نظر، قبل و بعد از مداخله با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری 

با به کارگیری نسخه 23 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها در ابتدا مفروضه های عادی بودن و همگنی واریانس کوواریانس متغیرها ارزیابی شد. آزمون کلموگروف اسمیرنوف حاکی از آن بود 
که همه متغیرها، عادی هستند )P>0/05(. آزمون باکس هم فرض همگنی واریانس-کوواریانس را تأیید کرد. بنابراین مفرو ض های آزمون 
آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری برقرار است و می توان برای تجزیه و تحلیل داده ها از این آزمون آماری استفاده کرد. نتایج تحلیل 
 .)P<0/0001( کوواریانس چندمتغیری نشان داد برنامه اوقات فراغت عرش بر نیمرخ حافظه فعال آزمودنی ها، تأثیر معناداری داشت
همچنین نتایج، حاکی از اثر معنادار آموزش برنامه اوقات فراغت عرش بر خرده مقیاس های مجری مرکزی، صفحه دیداری فضایی و حلقه 
واج شناختی در آزمودنی ها بود )P<0/001(. با توجه به مجذور اتا می  توان بیان کرد به  ترتیب 63، 61 و 68 درصد تغییرات هر یک از 
خرده مقیاس های مجری مرکزی، صفحه دیداری فضایی و حلقه واج شناختی به دلیل شرکت آزمودنی ها در برنامه اوقات فراغت عرش بود. 
نتیجهگیری بر اساس یافته های این پژوهش، برنامه اوقات فراغت عرش سبب بهبود نیمرخ حافظه فعال دانش آموزان کم توان ذهنی 
آموزش پذیر شد. بنابراین، می توان از این برنامه به منظور ارتقای توان بخشی شناختی این دانش آموزان در حوزه حافظه فعال استفاده کرد 

همچنین برنامه ریزی، به منظور به کارگیری برنامه اوقات فراغت عرش برای آن ها اهمیت ویژه ای دارد.
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مقدمه

یکی از عوامل مهم در ایجاد و گسترش تسهیالت آموزش و 
پرورش کودکان استثنایی1، توسعه اطالعات و آگاهی روزافزون و 
احساس مسئولیت مادران و پدران نسبت به این کودکان است 
به  ذهنی2  کم توان  کودکان  استثنایی،  کودکان  میان  در   .]1[
واسطه پیچیدگی خاص پدیده هوش و کم توانی ذهنی جایگاه 
قابل مالحظه ای دارند ]2[. کودکان کم توان ذهنی در حفظ و 
به خاطرسپردن مطالب با مشکل مواجه هستند. بیشترین مشکل 
آن ها در حافظه فعال و حافظه بلندمدت است و هرقدر اطالعات، 
انتزاعی تر باشد مشکالت آن ها بیشتر می شود ]4 ،3[. حافظه، یکی 
از شاخص های هوش محسوب می شود، ولی درواقع، اصلی ترین 
بستر هوش است ]5[. امروزه، حافظه فعال یکی از موضوعات مهم 
است که به آن توجه می شود و نگاه بسیاری از پژوهشگران را به 

خود معطوف کرده است ]6-8[.

حافظه فعال همان توانایی نگهداری اطالعات درون ذهن حین 
انجام تکالیف پیچیده است و توانایی نظارت بر عملکرد و ارزیابی 
پردازش های شناختی را دربرمی گیرد و به عنوان سامانه ای ذهنی، 
وظیفه اندوزش و پردازش موقتی اطالعات برای انجام یک رشته 
از تکالیف پیچیده شناختی را به عهده دارد ]9[. به بیان دیگر، 
حافظه فعال، نظام جامعی است که خرده نظام ها و عملکردهای 
حافظه کوتاه مدت و بلندمدت را به هم متصل می  کند و به چهار 
بخش مجری مرکزی3، حلقه واج شناختی4، صفحه دیداری فضایی5 

و انباره رویدادی6 تقسیم می شود ]10[. 

مجری مرکزی در قلب حافظه فعال قرار دارد و مسئول فعالیت های 
شناختی سطح باالِی مهم است که شامل طراحی، هماهنگی جریان 
اطالعات از طریق حافظه فعال و بازیابی دانش از حافظه بلند مدت 
است. حلقه واج شناختی، اطالعات را به شکل ساختار صوتی حفظ 
می کند و صفحه دیداری فضایی، مسئول حفظ بخشی از اطالعات 
کالمی است که خصوصیات دیداری )مثل رنگ و شکل( یا فضایی 
)مثل حرکت و مکان( دارند ]11[. مقایسه کودکانی که نشانگان 
داون دارند با همساالن عادی آن ها بیانگر این است که نارسایی 
درخور توجهی در حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت کالمی کودکان 
با نشانگان داون وجود دارد ]12[. بهترین تبیین برای نارسایی در 
مؤلفه حلقه واج شناختی حافظه فعال افراد با نشانگان داون این است 
که آن ها در ذخیره اطالعات نسبت به رمزگردانی یا مرور ذهنی 

مشکل بیشتری دارند ]13[. 

به نظر می رسد ساختار حافظه فعال افرادی که نشانگان داون 

1. Exceptional children
 2. Intellectual Disability
 3. Central executive
4. Phonological lop
5. Visual Spatial sketchpad
6. Episodic buffer

دارند با کاهش ظرفیت مخزن واج شناختی همخوانی داشته باشد 
]14[. پژوهش های دیگر نیز بیانگر این هستند که کودکان با 
نشانگان داون در ذخیره سازی اطالعات کالمی و دیداری فضایی 
عادی  همساالن  به  نسبت  فعال  حافظه  اجرایی  کارکرد  در 
خود ضعیف تر هستند که این مسئله سبب ایجاد نارسایی های 

نامتناسبی در انجام دو تکلیف مربوط به هم می شود ]15[. 

  با توجه به مشکالت کودکان کم توان ذهنی در حافظه فعال، 
لزوم تدارک برنامه هایی که به ارتقای توانمندی این گروه از افراد 
در حافظه فعال بینجامد بسیار با اهمیت است. یکی از مهم ترین 
عوامل در بررسی دقیق رشد شناختی و بهبود حافظه، مشارکت 
زیرمجموعه  فراغت،  اوقات   .]16[ است  فراغت  اوقات  در  فعال 
رفتارهای انطباقی است و به زمان گذراندن فعالیت ها و تفریح های 
مورد عالقه گفته می شود که از سوی خود فرد یا دیگران به وجود 
می آید و ترجیحات، گزینه ها و عالیق شخصی او را دربرمی گیرد 

 .]17، 18[

نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهد مشارکت بیشتر در 
فعالیت های اوقات فراغت به رشد شناختی و کاهش تأخیرهای 
چنانچه   .]17-19[ می شود  منجر  شناختی  نقص  از  ناشی 
برنامه های  اوقات فراغت غنی باشند، یعنی در آن به ابعاد عاطفی، 
رفتاری و شناختی یا عرش که از سر واژه این سه بُعد تشکیل 
می شود توجه شده باشد، این قابلیت را خواهند داشت که حافظه 
فعال دانش آموزان را بهبود بخشند. برنامه اوقات فراغت عرش 
با همکاری جلیل آبکنار، افروز، ارجمندنیا و غباری بناب در سال 
1397 طراحی و تدوین شده است و هدف آن بهبود ظرفیت 
شناختی و حافظه فعال کودکان از طریق یک برنامه فراغت غنی 

و متناسب است. 

بُعد عاطفی و ارتباطی برنامه اوقات فراغت عرش شامل برقراری 
ارتباط، ابراز صادقانه، دریافت همدالنه، ارتباط مثبت و شفقت 
و بخشش می شود. بُعد رفتاری این برنامه رشد اجتماعی، رفتار 
شخصی، کفایت اجتماعی، فرهنگ تفریح و فراغت و برقراری 
رابطه انسانی را دربرمی گیرد و بُعد شناختی آن شامل تقویت 
حواس پنج گانه، هماهنگی بین حواس و اعضای بدن، فعالیت های 
بهبود  و  زبان  و  فعال  تقویت توجه، حافظه  آموزشی کاربردی، 
پردازش دیداری فضایی است. برنامه اوقات فراغت عرش با تدارک 
فعالیت های مرتبط با ابعاد آن، زمینه را برای اندوزش و پردازش 
فراهم  شناختی  پیچیده  تکالیف  انجام  برای  ضروری  اطالعات 
می آورد و این قابلیت را دارد که حافظه فعال کودکان را بهبود 

بخشد ]20[. 

فعالیت های اوقات فراغت به رشد شناختی، رشد اجتماعی، 
بر  غلبه  و  استرس  با  کنارآمدن  شغل،  در  ثبات  رفتار،  کنترل 
عاد ت های نامطلوب کمک می کند ]22 ،21[. همچنین ارتباط با 
همساالن را تقویت و یادگیری را تسهیل می کند ]23[. مشارکت 
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مثبت در فعالیت های اوقات فراغتی، موجب تقویت اعتماد به نفس، 
مهارت های  همچنین  و   ]24-26[ سرزندگی  روانی،  نشاط 
کارکردهای  و  توجه  و  حافظه  جمله  از  عصب روان شناختی 
اجرایی افراد کم توان ذهنی می شود. بنابراین یکی از مهم ترین 
نیازها در حوزه کودکان کم توان ذهنی به برنامه ریزی برای اوقات 
فراغت آنان مربوط می شود ]27[. با وجود پیامدها و تأثیر مثبت 
فعالیت های اوقات فراغت در افراد کم توان ذهنی، این افراد در 
فعالیت ها  این گونه  به میزان کمتری در  افراد عادی  با  مقایسه 
طراحی  و  قابل دسترسی  امکانات  فراهم سازی  دارند.  مشارکت 
فعالیت های اوقات فراغت متناسب برای افراد کم توان از جمله 
ضروریات حوزه آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه است ]21[. 

بهبود  به  روان شناسان  و  متخصصان  اخیر،  سال های  در    
حافظه فعال دانش آموزان کم توان ذهنی توجه کرده اند. در این 
راستا یافته های پژوهش هوشینا7 و همکاران حاکی از آن بود 
مهارت های  و  توجه  افزایش  باعث  دیجیتالی  بازی درمانی  که 
ارتباطی و شناختی کودکان می شود ]28[. نتایج پژوهش گو8 
و همکاران حاکی از آن بود که مشارکت مثبت در فعالیت های 
خانوادگی،  دیدارهای  در  مشارکت  جمله  )از  فراغت  اوقات 
عضویت در باشگاه های ورزشی و انجمن ها و بازی با همساالن( 
نه تنها موجب تقویت اعتمادبه نفس، نشاط روانی و سرزندگی 
می شود، بلکه مهارت های عصب روان شناختی از جمله حافظه، 
توجه و کارکردهای اجرایی افراد را نیز تقویت می کند ]24[. 
یافته های پژوهش سودرکوئیست9 و همکاران نشان داد آموزش 
برنامه اوقات فراغت از طریق رایانه با کمک نمایش کارت های 
و طبقه بندی،  ردیف کردن  الگویابی،  اشکال هندسی،  مختلف 
عملکرد  و  فعال  حافظه  و  غیرکالمی  استدالل  بر  توانست 
شناختی کودکان کم توان ذهنی تأثیر درخور توجهی بگذارد 
]29[. ون در مولدن10 و همکاران نیز در پژوهش خود اثربخشی 
آموزش با کمک رایانه بر حافظه فعال نوجوانان کم توان ذهنی 

خفیف تا مرزی را بررسی کردند ]30[. 

نتایج این مطالعه نشان داد گروه آزمایش در نگهداری، پیگیری 
و محاسبات، نسبت به گروه کنترل، نمرات بیشتری کسب کردند. 
نتایج پژوهش بننت، هولمز و بوکلی11 حاکی از اثربخشی کاربرد 
فعالیت های اوقات فراغت بر بهبود حافظه فعال کودکان کم توان 
ذهنی با نشانگان داون بود ]31[. پژوهش پاترسون و پگ12 نشان 
داد فعالیت های اوقات فراغت با استفاده از یک شبکه رسمی و 
غیررسمی از دوستان و همکاران، سبب دستیابی به احساسات 
مثبت و اعتمادبه نفس در افراد کم توان ذهنی و به فعلیت رساندن 

7. Hoshina, Horie, Giannopulu & Sugaya
8. Gow, Kirsten Avlund & Mortensen
9. Söderqvist, Nutley, Ottersen, Grill & Klingberg
10. Van der Molen, Van Luit, Van der Molen, Klugkist & Jongmans
11. Bennett, Holmes & Buckley

 12. Patterson & Pegg

ظرفیت شناختی آن ها می شود ]27[. یافته های پژوهش ایراتی13 
باعث بهبود  اوقات فراغت،  برنامه  از آن بود که آموزش  حاکی 
مهارت های  و  دیگران  با  روابط  برقراری  اجتماعی،  مهارت های 
شناختی در کودکان کم توان ذهنی می شود ]32[. جلیل آبکنار و 
همکاران در پژوهشی به تدوین و اعتباریابی برنامه اوقات فراغت 
عرش به منظور تقویت حافظه فعال و ظرفیت شناختی نوجوانان 
کم توان ذهنی پرداختند ]20[. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود 
که برنامه اوقات فراغت بر حافظه فعال و ظرفیت شناختی گروه 

نمونه، تأثیر قابل توجهی داشت.

  مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت که شامل همکاری 
با دیگر افراد باشد و در محیط زندگی روزمره و با محرک های 
است  فعال، ضروری  بهبود حافظه  برای  انجام شود،  گوناگون 
]33[. با توجه به اینکه دانش آموزان کم توان ذهنی در حافظه 
فعال با مشکالت متعددی مواجه هستند و معموالً برای اوقات 
فراغت آن ها برنامه ریزی مناسبی وجود ندارد، به نظر می رسد 
اجرای یک برنامه اوقات فراغت غنی و متناسب بتواند حافظه 

فعال آن ها را بهبود بخشد ]20[. 

داخلی  پژوهش  هیچ  موجود،  تحقیقات  بررسی  به  توجه  با 
اثربخشی  که  نگرفت  قرار  پژوهشگر  دسترس  در  خارجی،  یا 
برنامه اوقات فراغت بر نیمرخ حافظه فعال یا مؤلفه های آن در 
دانش آموزان کم توان ذهنی را بررسی کرده باشد. از سوی دیگر، 
اوقات فراغت مسئله ای مهم و یکی از دغدغه های خانواده هاست 
که پرداختن به آن یک ضرورت  است، چراکه استفاده درست 
و  آورد  فراهم  افراد  در  خالقیت  برای  بستری  می تواند  آن  از 
بی توجهی به برنامه ریزی دقیق در راستای بهره برداری مناسب 
از اوقات فراغت هم می تواند زمینه را برای آسیب های اجتماعی 
آماده کند. با توجه به اینکه کودکان کم توان ذهنی نمی توانند 
به گونه ای مناسب برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی کنند و در 
خودمدیریتی و برنامه ریزی برای باالبردن کیفیت اوقات فراغت 
آن ها  فراغت  اوقات  برای  برنامه ریزی  می شوند،  مشکل  دچار 
ضروری تر است. بنابراین، این پژوهش با توجه به مطالعات اندک 
فراغت  اوقات  برنامه  اثربخشی  بررسی  با هدف  این حوزه،  در 
عرش بر نیمرخ حافظه فعال دانش آموزان دخترکم توان ذهنی 

آموزش پذیر انجام شده است.

روشبررسی

از  است،  مطالعات  نیمه آزمایشی  نوع  از  که  پژوهش  این  در 
طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه 
ذهنی دختر  کم توان  دانش آموزان  تمام  را  پژوهش  این  آماری 
مدارس استثنایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1396-1397 
تشکیل می دادند و برای انتخاب آزمودنی ها، از روش نمونه گیری 
تصادفی ساده استفاده شده است. نمونه مطالعه شده از دو مدرسه 

 13. Eratay
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دخترانه کم توان ذهنی کوشا و ناهید انتخاب شده است که شامل 
تا 15 ساله است.  30 دانش آموز دختر کم توان ذهنی بین 13 
آزمودنی های منتخب از هر مدرسه  که 15 نفر هستند، به صورت 
تصادفی به یکی از دو گروه آزمایش و کنترل اختصاص یافته اند. 
به دلیل استفاده از روش پژوهش نیمه آزمایشی، حداقل حجم 

مطلوب برای هریک از گروه ها 10 نفر است. 

البته در تعیین حجم نمونه به پیشینه های پژوهشی نیز توجه 
شده است ]34[. مالک های ورود به پژوهش دامنه سنی 13 تا 15 
سال، بهره هوشی 50 تا 70 بر اساس پرونده تحصیلی، تحصیل 
در پایه های ششم تا هشتم مدارس استثنایی، تمایل به شرکت 
از  با پدر و مادر است. مالک های خروج  در پژوهش و زندگی 
مطالعه نیز غیبت بیشتر از دو جلسه در جلسات آموزشی، مصرف 
مشابه،  آموزشی  مداخله  در  داروهای محرک، شرکت همزمان 
داشتن مشکالت شنوایی و بینایی، جسمی حرکتی یا اختالل هایی 
از سوم  تحصیالت کمتر  بیش فعالی،  اختالل کم توجهی  مانند 
راهنمایی و طالق والدین است. برای جمع آوری اطالعات از ابزار 

زیر استفاده شده است.

مجموعهآزمونحافظهفعالبرایکودکان14

این آزمون را سوزان پیکرینگ و سوزان گدرکول15 در سال 
بر اساس مدل سه مؤلفه ای )حلقه واج شناختی، صفحه   2001
دیداری فضایی و مجری مرکزی( بدلی و هیچ16 به منظور سنجش 
حافظه فعال )شناخت و پیشرفت کلی17( کودکان و نوجوانان 5 تا 
15 ساله طراحی کرده اند و ارجمندنیا آن را در سال 1396 ترجمه 

و هنجاریابی کرده است ]11[. 

آزمون حافظه فعال یا حاف بک که حدود یک ساعت زمان 
عملکرد  آزمون،  این  می شود.  اجرا  انفرادی  صورت  به  می برد، 
یادآوری  نمرات  مجموع  با  را  واج شناختی  حلقه  خرده مقیاس 
رقم، تطبیق لیست لغت، یادآوری لیست لغت و یادآوری لیست 
هجاهای بی معنی؛ عملکرد خرده مقیاس صفحه دیداری فضایی 
را با مجموع نمرات یادآوری مکعب و حافظه مازها و عملکرد 
خرده مقیاس مجری مرکزی را با مجموع نمرات یادآوری شنیدن، 
یادآوری شمارش و یادآوری رقم رو به عقب می سنجد. مجموع 
نمره عملکرد فرد در این سه خرده مقیاس نیز بهره حافظه فعال 
را مشخص می کند. اکانر18 و همکاران پایایی خرده آزمون ها را در 

دامنه 0/45 تا 0/83 گزارش کرده اند ]35[.

 ارجمندنیا هم پایایی کل آزمون را به روش بازآزمایی 0/83 و 
خرده آزمون ها را در دامنه 0/38 تا 0/83 محاسبه کرد. همچنین 
روایی آن در سطح 0/05 معنادار دانست و روایی کل آن را 0/79 

14. Working Memory Test Battery for Children (WMTB-C)
15. Pickering & Gathercole
16. Baldly & Hitch
17. Cognition & General Achievement 
18. Oconnor, Spencer & Patton

به دست آورد ]11[. در این پژوهش ، ضریب پایایی از طریق 
بازآزمایی 0/77 و روایی آن با استفاده از همسانی درونی 0/82 به 
دست آمد. همچنین پایایی سه خرده مقیاس  آزمون حافظه فعال 
یعنی  مجری مرکزی، صفحه دیداری فضایی و حلقه واج شناختی با 
روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/64، 0/79 و 0/76 به دست آمد.

  در اولین مرحله پژوهش، در جلسه ای توجیهی برای مادران 
آزمودنی ها، ضمن تشریح اهداف پژوهش از آن ها خواسته  شد 
پژوهش  در  فرزندشان  شرکت  برای  را  کتبی  رضایت نامه ای 
در  شرکت کنندگان  فعال  حافظه  ارزیابی  برای  تکمیل کنند. 
پژوهش از مجموعه آزمون حافظه فعال برای کودکان به عنوان 
عرش  فراغت  اوقات  آموزشی  برنامه  شد.  استفاده  پیش آزمون 
آموزشی  در 16 جلسه  پژوهشگر  از سوی  آزمایش  گروه  برای 
گروه  برای  دو جلسه  هفته ای  و  ماه  دو  در حدود  60 دقیقه ای 
آزمایش اجرا شد، ولی به گروه کنترل، این نوع آموزش ارائه نشد. 
برنامه اوقات فراغت عرش بر اساس مدل نظری اوتز و همکاران 
]17[ است که در پژوهش های ماجنمر19 ]36[، ُگو و همکاران 

]24[ و پگان رودریگز20 ]37[ استفاده شده است. 

روایی  و  اعتباریابی  را  برنامه  این  همکاران،  و  جلیل آبکنار 
محتوایی آن را با روش آماری الوشه21 0/78 و پایایی برنامه را با 
استفاده از روش ضریب توافق برابر با 85 درصد گزارش کرده اند. 
این برنامه با استفاده از روش های توضیحی، بحث گروهی، روش 
نمایشی، ایفای نقش و پاورپوینت به گروه آزمایش، آموزش داده 
شد. شیوه کار در هر جلسه به این ترتیب بود که ابتدا پژوهشگر، 
توضیحاتی درباره موضوع هر جلسه می داد؛ برای مثال، هدف 
آموزش در جلسه دوم، ابراز صادقانه بود که به برقراری ارتباط، 
مشاهده، ابراز احساسات، مسئولیت پذیری، انعکاس گفتار، بیان 

تقاضا و درخواست، مربوط می شد. 

جلسه  هر  در  مدنظر  محتوای  یا  مطالب  این  درباره  درواقع 
از سوی پژوهشگر و اعضای گروه، بحث می شد. برای آموزش، 
می شد،  استفاده  نیز  پاورپوینت  و  نقش  ایفای  نمایشی،  روش 
تمرین  و  اجرا  را  آموزش داده شده  مهارت  گروه،  اعضای  سپس 
می کردند. بازخورد و تصحیح رفتار از سوی پژوهشگر انجام می شد 
و رفتارهای صحیح با استفاده از روش اقتصاد ژتونی تقویت و 
درنهایت محتوای آموزشی هر جلسه جمع بندی و مرور می شد. در 
این برنامه، والدین شرکت نداشتند و فقط به آزمودنی ها آموزش 
فراغت عرش )در سه  اوقات  برنامه  داده شد. هدف و محتوای 
بخش ع: حوزه عاطفی و ارتباطی، ر: حوزه رفتاری و ش: حوزه 

شناختی( به تفکیک جلسات در جدول شماره 1 آمده است.

به عنوان پس آزمون  برنامه، آزمون حاف بک  پایان  از  پس 
مالحظات  رعایت  منظور  به  شد.  گرفته  آزمودنی ها  تمام  از 

19. Baldwin
20. Pagán-Rodríguez
21. Lawshe
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جدول 1. هدف و محتوای برنامه اوقات فراغت »عرش«

محتواهدفجلساتحوزه

طی
رتبا

 و ا
فی

عاط
زه 

حو

توضیح درباره مقررات گروه، معرفی برنامه اوقات فراغت »عرش« و ساختار جلسات چگونگی شکل گیری نگرش  و اصالح سخن آغازین و اصالح نگرش ها1
آن بر اساس آگاه سازی و ارتباط اجتماعی

برقراری ارتباط و مشاهده، شناسایی و ابراز احساسات مسئولیت پذیری احساسات خود، ابراز تقاضا و درخواست انعکاسابراز صادقانه 2

معرفی موانع برقراری ارتباط همدالنه، آموزش تکنیک های همدلی و به عبارتی دیگر، بیان آشنایی با نشانه های دریافت دریافت همدالنه3
همدلی

ارتباط كالمی و چشمی، آگاهی از نیازهای عاطفی و روانی ابراز دوستی و محبت با زبان، قلم و رفتار و پرهیز از تهدید، ارتباط مثبت4
سرزنش و تحقیر بیان خواسته ها، آمادگی برای شنیدن، رفتار با لطافت و صمیمیت 

همدلی و رضایت در اعمال دینی و پایبندی به ارزش ها، توكل به خدا، قناعت و صبر در برابر سختی ها، مدارا، شفقت، احسان  احساس و تفکر مذهبی 5
و بخشایشگری، پرهیز از حسادت و غیبت و رعایت حریم های ارزشی 

ری
رفتا

زه 
حو

امیدبخشی، رفتار شخصی و اجتماعی6 امیدواری،  مثبت اندیشی،  خوش بینی،  و  رازداری  صداقت،  خشم،  كنترل  همکاری،  گشاده رویی،  احترام، 
اعتمادبه نفس و نشاط روانی، پوشش و آراستگی، عمل مبتنی بر اندیشه مطلوب و گامی به سوی فراگیرسازی 

مهارت خودآگاهی: پی بردن به این مسئله كه من یک فرد با ارزش هستم، شناخت كارهایی كه می توانم انجام دهم یا رشد اجتماعی 7
چیزهای كه دوست دارم، مراقبت از بدن و احترام به خودم. مهارت همدلی: مراقبت از خود و دیگران 

مهارت برقراری ارتباط بین فردی: من عضو كالس، خانه یا جامعه هستم، من نقش و وظیفه ای دارم، دوست یابی و برقراری كفایت اجتماعی 8
ارتباط با دیگران را بلدم. مهارت مقابله با هیجان های منفی: انواع واكنش های هیجانی و احساس های گوناگون

فرهنگ، تفریح و فراغت9
تعامل اعضای خانواده، نقش خواهرها و برادرها، اهمیت به اوقات فراغت، مشورت در نحوه گذراندن آن و تعهد اخالقی 
در مسافرت، ایجاد نشاط در خانواده و اهمیت دادن به دیدار نزدیکان در اوقات فراغت، تلف نکردن اوقات و اهمیت دادن به 

آرامش در مسافرت

عوامل مؤثر در استحکام خانواده10
انسانی، اصل شناخت و پذیرش تفاوت ها، اصل اعتماد، اصل صداقت، معنویت گرایی و اخالص،  اصل برقراری رابطه 
اصل اغماض و انعطاف پذیری، اصل حفظ استقالل خانواده، اصل مسئولیت پذیری و مهار احساسات، اصل برخورد مثبت 
و انتقادپذیری، اصل تعدیل انتظارها و تشکر و قدردانی، اصل توحید، انسجام و وحدت یافتگی بین قول، عاطفه، هیجان 

و شناخت

تی
ناخ

ه ش
حوز

تقویت حواس پنج گانه و هماهنگی 11
بین حواس و اعضای بدن

بازی با شن، مکعب های چوبی، نخ و تسبیح، خمیربازی، بادكنک و حباب بازی، بازی توپ و سطل، دارت، پازل اعداد و 
حروف، رنگ آمیزی و كپی اشکال، بازی تقلید صدا، عروسک انگشتی و قصه گویی

بازی با كارت های وسایل نقیله و بقالی گروهی، مشاركت در خرید خواربار و پوشاک و پرداخت قبوض، فعالیت در انجمن ها فعالیت های آموزشی كاربردی12
و باشگاه های ورزشی موردعالقه و استفاده از وسایل نقلیه عمومی

توجه شنیداری و توجه دیداری، حركات موزون، حفظ توجه و تغییر آنبازی با رایانه و خواندن زیرنویس فیلم هاتقویت توجه 13

تقویت حافظه شنیداری و حافظه دیداری، تمرین های حافظه شنیداری و دیداری، بازی با تصاویر، اجرای دستورها، نمایش تقویت حافظه فعال14
فیلم، حافظه بازشناسی و حافظه یادآوری

تقویت توجه شنیداری و تمییز شنیداری، تقویت حساسیت شنیداری و آگاهی واج شناختی، درک جمله ها و مسائل، درک تقویت زبان15
مطلب شنیداری، درک لغات و مفاهیم 

تقویت پردازش دیداری فضایی و 16
سخن پایانی

مسیریابی در مازها و جهت یابی فضایی، آگاهی فضایی و ادراک شکل و زمینه، طراحی با مکعب ها و یادآوری جزئیات مربوط 
به انجام تکالیف، جمع بندی و هماهنگی در زمینه جلسات تلفنی یا حضوری
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اخالقی، در پایان پژوهش، کارگاهی سه روزه برای گروه کنترل 
با  رابطه  در  و  برگزار  آن ها  مادران  برای  یک روزه  جلسه ای  و 
برنامه غنی و متناسب اوقات فراغت عرش با آن ها صحبت و در 
همین راستا یک جزوه آموزشی به همراه سي دي مربوط به آن 
در اختیارشان قرار گرفت. داده ها قبل و بعد از برگزاری جلسات 
کوواریانس  تحلیل  از  استفاده  با  گروه  دو  هر  برای  آموزشی 
چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. برای تحلیل داده ها از نسخه 

23 نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.

یافتهها

یافته های توصیفی بیانگر سن آزمودنی ها در گروه آزمایش با 
میانگین و انحراف استاندارد 14/11 و 0/89 و در گروه کنترل 
با میانگین و انحراف استاندارد 14/09 و 0/93 بود. برای بررسی 
اثر متغیرهای کنترل پژوهش از جمله سن و هوش آزمودنی ها از 
آزمون آماری تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد بین گروه 
آزمایش و کنترل، از نظر سن و هوش تفاوت معناداری وجود 
ندارد )P>0/05(. میانگین و انحراف  معیار نیمرخ حافظه فعال در 
دو گروه آزمایش و کنترل در موقعیت پیش آزمون و پس آزمون 

در جدول شماره 2 ارائه شده است. 

برای تعدیل اثر پیش آزمون و به علت وجود یک متغیر مستقل 

)برنامه اوقات فراغت »عرش«( و سه متغیر وابسته مجزا )مجری 
آزمون  از  واج شناختی(  و حلقه  دیداری فضایی  مرکزی، صفحه 
شد.  استفاده  )مانکووا(  چندمتغیری  کوواریانس  تحلیل  آماری 
ابتدا عادی بودن توزیع داده  های مربوط به نیمرخ حافظه فعال 
با استفاده از آزمون آماری کلموگروف اسمیرنوف بررسی و تأیید 

.)P>0/05( شد

فرض همگنی شیب خط رگرسیون نیز بررسی شد و نشان 
داد تعامل بین شرایط و پیش آزمون معنادار نیست )P<0/39 و 
F=6/13(؛ یعنی داده ها از همگنی شیب رگرسیون حمایت می کند. 
نتایج آزمون لون، بیانگر برقراری فرض همگنی واریانس ها بود ) 
)P<0/63 و F=0/094(. بنابراین فرض های آزمون آماری تحلیل 
کوواریانس چندمتغیری برقرار است و می توان برای تحلیل داده ها 
از این آزمون استفاده کرد. به این منظور، نیمرخ حافظه فعال 
در گروه  آزمایش و کنترل در پیش فرض های آماری اثر پیالیی، 
المبدای ویلکز، اثر هاتلینگ و بزرگ ترین ریشه روی  محاسبه شد 

که نتایج آن در جدول شماره 3 گزارش شده است.

نتایج آزمون های چهارگانه تحلیل کوواریانس که در جدول 
شماره 3 آمده است، نشان داد گروه آزمایش و کنترل، حداقل 
از متغیرهای مجری مرکزی، صفحه دیداری فضایی و  در یکی 
حلقه واج شناختی، تفاوت معناداری دارند )P<0/001(. به منظور 

جدول 2. میانگین و انحراف  معیار نیمرخ حافظه فعال در گروه آزمایش و کنترل

موقعیتمؤلفههایحافظهفعال
گروهکنترلگروهآزمایش

انحرافمعیارمیانگینانحرافمعیارمیانگین

مجری مركزی
58/261/3258/321/61پیش آزمون

64/211/6458/911/78پس آزمون

صفحه دیداری فضایی
53/631/1753/871/08پیش آزمون

58/961/1554/011/19پس آزمون

حلقه واج شناختی
75/371/2774/941/25پیش آزمون

79/981/2874/771/26پس آزمون

جدول 3. نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر میانگین نمرات نیمرخ حافظه فعال

سطحمعنادارینسبتFدرجهآزادیخطادرجهآزادیفرضیهمقدارنوعآزمون

0/733234/320/001اثر پیالیی

0/093234/320/001المبدای ویلکز

4/103234/320/001اثر هاتلینگ

4/103234/320/001بزرگ ترین ریشه روی
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پی بردن به این تفاوت، از آزمون آماری مانکووا استفاده شد که 
نتایج آن نیز در جدول شماره 4 آمده است. 

با توجه به نتایج جدول شماره 4، برنامه اوقات فراغت عرش 
صفحه   ،)F=7/50( مرکزی  مجری  نمرات  بر  معناداری  اثر 
 )F=10/62( واج شناختی  حلقه  و   )F=6/31( دیداری فضایی 
کرد  بیان  می توان  اتا  مجذور  اساس  بر   .)P<0/001( داشت 
به  ترتیب 63، 61 و 68 درصد تغییرات هریک از متغیرهای 
مجری مرکزی، صفحه دیداری فضایی و حلقه واج شناختی به 

علت اثر مداخله است.

بحث

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش 
بر نیمرخ حافظه فعال دانش آموزان کم توان ذهنی انجام شد. نتایج 
این پژوهش بیانگر آن است که آموزش برنامه اوقات فراغت »عرش« 
به بهبود حافظه فعال دانش آموزان کم توان ذهنی منجر می شود. 

این یافته با نتایج پژوهش های زیر همخوانی دارد:

هوشینا و همکاران مبنی بر اثربخشی بازی درمانی دیجیتالی بر 
افزایش توجه، مهارت های ارتباطی و شناختی کودکان ]28[. ُگو و 
همکاران درباره تأثیر مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت بر بهبود 
مهارت های عصب روان شناختی از جمله حافظه، توجه و کارکردهای 
اجرایی ]24[. سودرکوئیست22 و همکاران ]29[ مبنی بر آموزش 
برنامه اوقات فراغت بر استدالل غیرکالمی و حافظه فعال و عملکرد 
شناختی کودکان کم توان ذهنی. ون در مولدن و همکاران ]30[ 
مبنی بر اثربخشی آموزش با کمک رایانه بر حافظه فعال نوجوانان 

کم توان ذهنی خفیف تا مرزی.

فعالیت های  آموزش  اثربخشی  بر  مبنی  همکاران  و  بننت23 
با  ذهنی  کم توان  کودکان  فعال  حافظه  بهبود  بر  فراغت  اوقات 
تأثیر  بر  مبنی  پگ  و  پاترسون  پژوهش   .]31[ داون  نشانگان 
شناختی  ظرفیت  بر  فراغت  اوقات  فعالیت های  توجه  درخور 
کودکان کم توان ذهنی ]27[. یافته های پژوهش ایراتی مبنی بر 
اثربخشی آموزش برنامه اوقات فراغت بر مهارت های شناختی و 

ارتباطی کودکان کم توان ذهنی ]32[.

 22. Söderqvist
23. Bennett

عالوه بر این، یافته های این تحقیق با نتایج پژوهش جلیل آبکنار 
اوقات فراغت بر  برنامه  اثربخشی آموزش  بیانگر  و همکاران که 
حافظه فعال و ظرفیت شناختی نوجوانان کم توان ذهنی است 
نیز همخوانی دارد ]20[. در تبیین این یافته که برنامه اوقات 
دانش آموزان  فعال  حافظه  نیمرخ  بهبود  سبب  عرش  فراغت 
کم توان  کودکان  که  گفت  می توان  می شود،  ذهنی  کم توان 
ذهنی محدودیت هایی در عملکرد شناختی دارند و محدودیت 
است  این کودکان  رایج  ویژگی های  از  مهارت های شناختی  در 
]38[. همچنین به حافظه فعال به عنوان یکی از حوزه های مهم 
در  زیادی  پژوهشگران  و  است  توجه شده  فرایندهای شناختی 

حال بررسی و یافتن راهی برای ارتقای آن هستند ]7 ،6[. 

از آنجایی که حافظه، یکی از شاخص های هوش یا به عبارتی 
در  ذهنی  کم توان  کودکان  و   ]5[ است  هوش  بستر  اصلی ترین 
و  مواجه هستند  با چالش عمده ای  فعال  به ویژه حافظه  حافظه، 
محدودیت هایی در عملکرد حافظه دارند ]24[، اهمیت این مسئله 
در چنین کودکانی دوچندان است؛ چراکه توانایی نگهداری اطالعات 
در ذهن برای زندگی روزمره الزم است. از طرف دیگر، به نظر می رسد 
یکی از مهم ترین نیازهای کودکان کم توان ذهنی به برنامه ریزی برای 

اوقات فراغت آنان مربوط  شود ]20[.

از سوی دیگر، کم توانی ذهنی شرایطی است که با مشکالتی در 
تحول مغز همراه است. وجود این مشکالت هم به ظرفیت شناختی 
و هم به مهارت های حرکتی آسیب وارد می کند. به همین دلیل 
نیز کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی در برنامه ریزی برای اوقات 
فراغت و نحوه گذران اوقات فراغت با چالش های عمده ای مواجه 
هستند ]17[. در ضمن، اوقات فراغت موضوع مهمی است که یکی 
از عناصر اصلی نیازهای انسان در زندگی امروزی را تشکیل می دهد. 
کودکان کم توان ذهنی هم مانند دیگر افراد، برای رشد همه جانبه 
در حوزه های مختلف مانند به فعلیت رساندن ظرفیت شناختی به 

فعالیت های اوقات فراغت نیاز دارند ]27[. 

افراد کم توان ذهنی  ارائه خدمات تفریحی برای  عالوه بر این، 
نسبت به افراد عادی اهمیت بیشتری دارد، چراکه این فعالیت ها 
در اعتمادبه نفس و حضور آن ها در اجتماع و مهارت های اجتماعی 
و حتی شکوفایی ظرفیت شناختی شان کمک قابل توجهی می کند 
افراد  برای  مناسب  فراغتی  فعالیت های  چنانچه  بنابراین   .]37[
کم توان ذهنی در نظر گرفته شود و برنامه اوقات فراغت آن ها به 

جدول 4. نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چند متغیری تأثیر برنامه اوقات فراغت »عرش« بر نیمرخ حافظه فعال دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

مجذوراتاسطحمعنادارینسبتFمیانگینمجذوراتدرجهآزادیمجموعمجذوراتمتغیرهایوابستهمنابعتغیر

گروه

27/64127/647/500/0010/63مجری مركزی

24/67124/676/310/0010/61صفحه دیداری فضایی

33/08133/0810/620/0010/68حلقه واج شناختی
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نحوی باشد که بتوانند به طور فعال و خودانگیخته در آن مشارکت 
کنند، به نظر می رسد تأثیر قابل توجهی بر ظرفیت حافظه فعال 
آن ها داشته باشد. از آنجایی که برنامه اوقات فراغت »عرش« به حوزه 
عاطفی، رفتاری و شناختی توجه ویژه ای دارد و محتوای جلسات آن 
بر همین اساس تدوین شده است، دور از انتظار نیست اجرای چنین 
برنامه ای سبب بهبود حافظه فعال دانش آموزان کم توان ذهنی شود.

عالوه بر این، بخش عمده ای از مشکالت کودکان کم توان ذهنی، 
در ارتباط با عملکرد و رفتار در زندگی شخصی و اجتماعی آن هاست. 
این کودکان به این دلیل که نمی توانند به طور خود به خودی و بدون 
کمک دیگران مهارت های شناختی را بیاموزند، نیازمند نشانه های 
موقعیتی، فهم اهداف و درگیرشدن در تعامالت زندگی و تعامالت 
آموزش  از  برخورداری  صورت  در  فقط  آن ها  هستند.  اجتماعی 
مناسب، خواهند توانست همانند همساالن عادی خود به برخی 
از سطوح اکتسابی مهارت ها دست یابند ]9[؛ چراکه آموختن از 
طریق پربارسازی برنامه اوقات فراغت، موجب ارتقای حافظه فعال 

دانش آموزان کم توان ذهنی می  شود.

 از این رو، فراهم سازی امکانات قابل دسترس و طراحی، تأسیس 
و راه اندازی فعالیت های اوقات فراغت متناسب و اقدامات عملی برای 
مبارزه با موانع و تبعیض های صورت گرفته درباره اوقات فراغت افراد 
کم توان ذهنی در مقایسه با افراد عادی از جمله ضروریات حوزه 
اجرای  و  انطباق سازی  طراحی،  است.  دانش آموزان  این  آموزش 
برنامه ها و فعالیت های اوقات فراغت از قبیل فعالیت های مربوط 
به محیط های طراحی شده ویژه، فعالیت های جسمی، فعالیت های 
فعالیت های  فناوری ها،  بازی ها،  فعالیت های هنری،  تکلیف محور، 
معنوی و فعالیت های مرتبط با طبیعت، می تواند مفید و مؤثر باشد.

نتیجهگیری

برنامه  آموزش  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  کلی،  طور  به    
اوقات فراغت »عرش« در بهبود نیمرخ حافظه فعال دانش آموزان 
غنی سازی  درحقیقت،  است.  مؤثر  آموزش پذیر  ذهنی  کم توان 
اوقات فراغت می تواند مسیرهای مناسبی را برای حل مشکالت 
این  نیازهای  مهم ترین  از  یکی  کند.  فراهم  ذهنی  کم توان  افراد 
کودکان، برنامه ریزی برای اوقات فراغت آن هاست.کودکان کم توان 
ذهنی از طریق آموزش برنامه اوقات فراغت، یاد می گیرند چگونه 
تصمیم  بگیرند، تفکر خالق و انتقادی داشته باشند، چگونه احساس 
مسئولیت پذیری را در خود افزایش دهند و از همه مهم تر، چگونه 
نحوه رفتار مناسب با همساالن را یاد بگیرند ]39[. این کودکان 
به طور خود به خودی و بدون کمک  این دلیل که نمی توانند  به 
دیگران مهارت های شناختی و مرتبط با حافظه را بیاموزند، نیازمند 
نشانه های موقعیتی، فهم اهداف و درگیرشدن در تعامالت زندگی و 

تعامالت اجتماعی هستند.

مناسب، خواهند  آموزش  از  برخورداری  فقط در صورت  آن ها 

توانست از ظرفیت بالقوه حافظه خود استفاده کنند ]40[؛ چون 
آموختن از طریق پربارسازی برنامه اوقات فراغت، موجب ارتقای 
ذهنی  کم توان  دانش آموزان  شناختی  ظرفیت  و  فعال  حافظه 
را  آن ها  می تواند  فراغت  اوقات  غنی سازی  رو،  این  از  می شود. 
از گرایش به رفتارهای انحرافی مصون نگه دارد و موجب بهبود 
ظرفیت شناختی آن ها شود. بنابراین، آموزش برنامه اوقات فراغت 
در بهبود ظرفیت حافظه فعال دانش آموزان کم توان ذهنی نقش 

حساس و مهمی دارد.

این  در  است.  بدیهی  امری  پژوهش،  هر  در  محدودیت  وجود 
پژوهش نیز محدودیت هایی وجود داشت؛ این پژوهش فقط روی 
تا 15 ساله در شهر  دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر 13 
اصفهان انجام گرفت. نمونه پژوهش فقط شامل دخترها می شد، 
تأثیر متغیرهایی مانند وضعیت اجتماعی، شغلی و اقتصادی والدین 
آن ها بررسی نشد و به ویژگی های شخصیتی دانش آموزان هم توجه 
نشد. حجم نمونه، کم بود و با توجه به محدودیت زمانی، محقق 
برای اجرای آزمون پیگیری، فرصتی نیافت. پس با این مسائل باید 

در تعمیم نتایج با احتیاط عمل کرد. 

بنابراین، پیشنهاد می شود پژوهش های آتی روی پسرها و دخترها 
انجام شود و نتایج، مقایسه شوند و آزمودنی هایی از گروه هایی سنی 
مختلف در پژوهش شرکت داشته باشند. در حوزه استفاده از ابزار 
نیز می توان در کنار پرسش نامه، از مصاحبه و مشاهده استفاده کرد 
تا به اطالعات دقیق تری دست یافت. پیشنهاد می شود تأثیر آموزش 
اوقات فراغت برای دیگر کودکان با نیازهای ویژه نیز بررسی شود و 
در زمینه تأثیر آموزش اوقات فراغت در قالب برنامه درسی مدارس 

و همچنین آموزش والدین هم تحقیقات بیشتری انجام شود. 

مالحظاتاخالقي

پیرويازاصولاخالقپژوهش

به منظور رعایت مالحظات اخالقی پژوهش، اهمیت ضرورت 
مادران  برای  توجیهی  جلسه ای  در  حاضر  پروهش  اهداف  و 
آزمودنی ها توضیح داده شد، آنها رضایت نامه کتبی را مبنی بر 
شرکت فرزندشان در پژوهش امضا کردند، به آنها اطمینان داده 
شد که اطالعات استخراج شده و نام آنها و فرزندشان به صورت 
تجاوز  عدم  و  شخصی  اسرار  حفظ  منظور  به  و  باشد  محرمانه 
به حریم خصوصی شرکت کنندگان نتایج حاصل از پژوهش در 
سطح کلی گزارش شود تا برای پیشبرد اهداف پروهش در اختیار 

روان شناسان و متخصصان قرار گیرد. 

حاميمالي

سمیه  سیده  خانم  دکتری  رساله  از  برگرفته  مقاله  این 
آموزش  و  روان شناسی  رشته  دکتری  دانشجوی  جلیل آبکنار 

کودکان استثنایی دانشگاه تهران است.
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مشارکتنویسندگان

است: مفهوم سازی: سیده  زیر  به شرح  نویسندگان  مشارکت 
سمیه جلیل آبکنار و غالمعلی افروز؛ روش شناسی، اعتبارسنجی، 
تحلیل: سیده سمیه جلیل آبکنار و باقر غباری بناب؛ تحقیق و 
بررسی، نگارش پیش نویس: سیده سمیه جلیل آبکنار و علی اکبر 
ارجمندنیا؛ ویراستاری و نهایی سازی:  سیده سمیه جلیل آبکنار، 

غالمعلی افروز و علی اکبر ارجمندنیا.

تعارضمنافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکروقدردانی

از مدیریت محترم آموزش و پرورش استثنایی شهر اصفهان، 
همه  و  پژوهش  در  کننده  شرکت  ذهنی  کم توان  دانش آموزان 
عزیزانی که در این پژوهش ما را یاری کردند سپاسگزاری می کنیم.
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