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 دهکیچ

بر بهبود عملکرد حافظه و یادگیری دیداری  های توجهیهدف اثربخشی مداخله بازیپژوهش حاضر، با 
آزمایشی و طرح به این پژوهش از نوع  رفت.صورت گ کودکان دبستان بر اساس رویکرد عصب شناختی

جامعه آماری پژوهش را پس آزمون با گروه کنترل بود.  _کار رفته در این پژوهش، طرح پیش آزمون
نفر  411، که تعداد دادندیمتشکیل  4951-59آموزان پسر مقطع اول ابتدایی شهر یزد سال تمامی دانش

انتخاب و سپس به شیوه تصادفی  ایمرحلهچند  ایخوشهتصادفی  گیرینمونهبا استفاده از روش  هاآناز 
دقیقه  01جلسه )هر جلسه به مدت  41دهی شدند. گروه آزمایش ه در دو گروه کنترل و آزمایش جایساد

ای درمانی گروهی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخلهدو بار در هفته( تحت آموزش راهبرد بازی –
آزمون هوش ریون کودکان، آزمون سیف نراقی و آندره ری شامل دریافت نکرد. ابزارهای استفاده شده 

ن و آزمون تی میانگیمحاسبه  ملشاو استنباطی های آمار توصیفی روش ازهاجهت تجزیه و تحلیل دادهبود. 
دست آمده نشان داد که عملکرد حافظه و یادگیری دیداری دانش آموزان هنتایج ب .بود مستقل با دو نمونه

نتایج هچنین صورت معنادار بهبود یافته است. ایش در مقایسه با گروه کنترل، بههای گروه آزمآزمودنی
 .(>19/1pامتیازات گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود ) مرحله پس آزمون، میانگیندر نشان داد که 
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یداری دانش آموزان بر بهبود عملکرد حافظه و یادگیری د های توجهیتوان نتیجه گرفت که بازیلذا می
های یادگیری، اللبه مربیان اخت ر مبنای نتایج این پژوهشبشود پیشنها می است. اثر داشته دبستان پسر

توالی دیداری دانش از این راهبرد، برای بهبود درک، توجه و  که شودمیشناسان پیشنهاد نمشاوران و روا
 .بهره گیرندآموزان 

 دیداری، دقت دیداری حافظه درمانی،شناختی، راهبرد بازیعصبرویکرد  :یدیلک گانواژ

 مقدمه
 رکتف و یعقالن شناخت وانات،یح از انسان ۀکنندزیمتما هایویژگی نیربارزت از یکی

های شناختی شامل شناخت عقالنی به توانایی (.4951)مقدم و همکاران،  اوست
گیری و حل ادراک، حافظه، استدالل، تصمیم زبان، هوش،، فرایندهای ذهنی پیچیده نظیر

در دوران کودکی اهمیت بسیار که  (4951 )اتکینسون و همکاران، شودیممسئله اطالق 
 که دهدمینشان  مغز و عقالنی رشد شده برانجام خیرِا هایِپژوهش .ی داردیباال

، 1دارند )نات براون  انسان هر یادگیری در مهم نقشی بسیار کودکی دوران هایآموزش
 یا جدید دانش افراد، آن که توسط است زندگی تمام در پویا یادگیری فرایندی .(1110

 تغییر را عملکردشان و هانگرش احساسات، افکار، و کنندمی راکسب هاییمهارت

 و احساس کردن، فکر در تغییرموجب  یادگیری .(4951 ،2هرگنهان و )اولسون دهندمی
عملکرد مغز و یادگیری  در مورد تحقیقات بسیاری .(1112 ،3)امرسون شودمییجاد ا عمل

ایجاد  4گراییسازندهنام  به جدیدینظریه و رویکرد  ،اساس همین بر واست  هانجام گرفت
عنوان رویکردی و به داندیمال را مبتنی بر مغز که هوش را چندگانه و یادگیریِ فع شد

(. 4935 هایی را فراهم آورده است )محمدی مهر،با علوم اعصاب، فرصت ایرشتهیانم
 ر ویتعب توسط آن، پردازش اطالعات مغز، کارکرد یعلوم اعصاب در مورد چگونگ

 .(1110 ،5)دامان کندیمبه ما کمک  آوردیمل عم به اطالعات نیاز ا که ییرهایتفس
 و روانشناسی فیزیولوژی، بسیاری نظیر هایشاخه طریق از 6علوم اعصاب موضوع

 شد هاییتئوری ایجاد ها باعثیافته این تحلیل .استشده مطالعه شناسیخصوصاً عصب

                                                                 
1. Nutbrown 

2. Olson  & Herghan 

3. Emerson 

4. Constructivism theory 

5  . Duman 

6. Neuroscience 



 3                                                            ...و حافظه عملکرد بهبود بر توجهی هایبازی مداخله ثربخشیا 

 ومعل .(1112 )امرسون، دهدمی رخ یادگیری چگونه دهند کردند توضیح سعی که

 هایدیدگاه و عصبی اطالعات سیستم و مغز درباره که است از بیولوژی ایشاخه اعصاب

آموزش  و علوم تربیتی در شناسیعصب کاربردهای امروزه. آورده است فراهم را مربوطه
 اعصاب، علوم. (4933 )زارع، استیافته نمود هاسایر زمینه از ترگسترده و پرورش،

 این در. است متمایز هانظریهدیگر  از که است شده فراهم یادگیری از توصیف جدیدی

 و است جدید ساختار مغزی یا جدید هایدندریت تشکیل مطالعات، یادگیری، از جنبه
 تغییر را جریانات عصبی تواندمی مغز زیرا ؛دهدمی رخ و تکرار تمرین با و به سادگی این

 .(9111 ،1گن و برسوی) دهد
 .شودمیانجام 2توسط بخش دیداری  این رشتهدر یادگیری  در مؤثریکی از عوامل 

 عبارت دقت و توجه دیداری ؛باشدمی و حافظه دیداری یتوال شامل دقت،بخش دیداری 
 افتیدر و مغز در آن یدهجای منظوربه یارک بر یافک زکتمر قدرتاز است 

 رکتف و یریادگی ،کادرا بر مقدم دقت (.2114، 3کااو) کمحر یاساس یهاژگییو
 دایپ زکتمر یخاص امر یرو ما حواس و ذهن ابتدا خارج عالم با برخورد است. در

 کنیممی دایپ رتیبص و فهم آن به نسبت و نماییممی کادرا را آن بعد کندمی
مهم یادگیری است  یهابخشتمرکز و توجه دیداری یکی از  (.4939،یعتمداری)شر

 است کیودکدوران  یهاترین اختاللل از رایجکه این مشک (1141و همکاران،  4)پیترز

 هایبدکارکردیو  دارد یشناختعصب ۀریش لکن مشیا هک است نیا جیرا ۀعقید و
 (.4932دارند )کاکاکوند و احدی،  نقش آن جادیدر ا زین یعصب هایدهندهانتقال

 فضایی است که_است درک دیداری مؤثریکی از عوامل دیگری که در یادگیری 
واقع توانایی تشخیص حالت شود. در که در نیمکره راست مغزی انجام میدی است فرآین

کااو ) شودیمکننده را موجب یکدیگر و ارتباط با فرد مشاهدهاشکال در ارتباط با  اشیاء و
که  شودیمعالی ذهن وقتی شروع  هایفعالیتدیداری، در درک  ؛(1142و همکاران، 

کودک بتواند عنی ی ؛ن در ذهن کودک ایجاد شودط پیراموتصویری از جهان و محی

                                                                 
1. Vigneau, F., & Bors 

2. visual 

3. Cao 

4  . Pieters 



 97 تابستان، چهاردهم، سال شتمی تربیتی شماره چهل و هشناسروانفصلنامه                                             4 

 ها و تجارب پیشین بسنجدها را با دانستهها انتزاع کرده و آنخصوصیاتی را از محرک
 (.، ترجمه پاشا شریفی4939، ارنات ؛4931)فرهبد، 

ها در تجربیات و استفاده کردن از آن ،سازی اطالعاتحافظه توانایی ذخیرهبخش 
 ،1ومروسیستم شناختی انسان است )ر ایهسته هایییتوانامحیط، یکی از تعامالت بعدی با 

 ؛شودمیحواس  شامل کلیه نقش اساسی دارد و هایادگیریفظه تقریبأ در تمام حا (.1110
خاطر هحافظه بینایی یعنی توانایی کودک در ب .ولی بیشترین تأکید به حافظه بینایی است

ی یک توانایی برای راحافظه دید. (1114 ،2یمانو)کاز ، اشیا و غیرههاکلمهآوردن 
دادهای مربوط به شده قبلی، بدون وابستگی به درونو حوادث دیده هاموضوعشناسایی 

مشخص و  ایشبکهاز تصاویر  یهایبخش است؛ زیرا دروندادهای بینایی زیرحافظه کالمی 
ه در مراحل زمانی مختلف با شدن در حافظه دارند کهستند. این تصاویر نیاز به ذخیرهمعین 

دیداری، این  بدون فهم ادراک و شناخت .گیرندیمرویدادهای جدید مورد مقایسه قرار 
 هاآنهستند که قادر به یادآوری  هاییصحنهاز انواع رویدادها و  ایمجموعهتصاویر تنها 

 استداری و ثبت اطالعات، ضروری نخواهیم بود؛ بنابراین حافظه دیداری برای نگه
در  از رویکرد جدید دیداری یهامهارتبرای افزایش و باال بردن  .(1115 ،3اسالجتی)

درمانی پیوند مؤثری بازیرویکرد استفاده کردیم که  4درمانیبه نام رویکرد بازی یادگیری
یک فعالیت ضروری  تواندمیتربیتی ایجاد کرده است. بازی  بین علوم اعصاب و علوم

حل مسئله و همچنین درک بهتر خود و عزت  هایمهارتساالن، افزایش برای ارتباط با هم
 اهشک موانع را توانندیم انکودک ،یباز قیطر (. از1144، 5)هنی و بیزونته نفس باشد

 یهامهارت تواندمیوسیله او بدین .دهند نشان بهتر را ردشانکعمل و احساسات و دهند
 .(1115، 6ثرد )لندرث ولندریفراگ بهتر خود را نترلک

 آن از دهه طی چندین متعددی پژوهشگران و روانشناسان که است ایشیوه بازی

 را آن اثربخشی و اندجسته بهره مشکالت و از اختالالت ایگسترده طیف درمان برای

                                                                 
1. Romero 

2. Cusimano 

3. Sligte 

4  . Play therapy 

5  . Haney & Bissonnette 

6  . Landreth & Bratton 
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 از یکیۀ مثاب به را یباز از استفاده و (1119 ،1دیویس و بانکارت بارتون،) اندنموده تأیید

 تیتقو ،یریادگیالت کمش یسازبرطرف جهت در یآموزش یدهان راهبریمؤثرتر

 التکبا مش آموزان توجه و درک دانشافزایش دقت دیداری و شنیداری،  ،حافظه

 شناسانعصبدر پژوهشی از سمت  (.4939 )مهجور، انددادهقرار  دکیتأ مورد یریادگی

 نتیجه این به هاآن که دش انجام انسان مغز بر بازی تأثیر روی بر کهکالیفرنیا  دانشگاه

 روی بر را مغز از هاییبخش تأثیرگذاری تواندمی فکری هایبازی که انجام اندرسیده

 جهان آرا، و ارع)ز دهد افزایش اطالعات پردازش و گیرییمتصم ،حافظه مسائل، حل

افزایش  به توانمیجمله  ازکه مشخص شده  کاربردهای گسترده بازیامروزه  .(4951
 اشاره آموزاندانش عملکرد و خالقیت، انگیزه تخیل، یادگیری، قدرت تمرکز، توجه،

 موجب را ( بازی1113و همکاران ) 3بوت در تحقیق دیگر و( 1144 ،2)تمجیدتاش کرد
 )زارع،بر اثر بازی است  ییدتأکه  دانندمی اجرایی مدیریت و تمرکز حافظه، افزایش
4933). 

کمتر مورد در کودکان عادی اری در یادگیری دید و درک حافظهپژوهش در مورد 
فضایی عملکرد مهمی در را در _وجود این الگوی دیداری با پژوهش قرارگرفته است.

حروف  صورت دیداری،صورت که این بخش بهخواندن دارد؛ بدینیادگیری و طول 
 ارددمینگه  فضایی را_دیداری هایچهارچوبدر حالی که  وکلمات را به رمز در آورده،

 ،4به خواننده اجازه بازخوانی مجدد متن و نگه داشتن مکان کلمات در ذهن رامی دهد )دن
که بخش دیداری در زمینه درک، دقت و حافظه نقش  کندیممطالعات بیان  .(1144

 هایمهارتدرعملکرد کالسی و تحول  بینایی، ۀمؤلفزیرو  مهمی در یادگیری دارد
جمله از ن، درک خواندن، ریاضیات و بیان نوشتاری )گشایی خواندقبیل رمز تحصیلی از

 یکی یدارید-کیادرا هایمهارت ؛به عملکرد مناسب این بخش مربوط هستند امالء(

 . (1141، 5لی و لونگ) شودیم محسوب یریادگی هایعامل نیتر ازمهم

                                                                 
1. Barton,Bankart & Davic 

2. Tamjid Tash 

3. Boot 

4. Dehn 

5  . Lai & Leung 
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 مطالعات در فضایی -یدیدار ۀمؤلف و تحصیلی پیشرفت بین یقو ارتباطهمچنین 

 ت بخش دیداری در یادگیرییاهم به توجه با (.1111 سوانسون) شده تصدیق نگوناگو
 .گرددیم ارکآش یپژوهشن یچن انجام به آموزش خواندن و نوشتن، نیازدر دانش آموزان

بر بهبود عملکرد  های توجهیاثربخشی مداخله بازی ق به بررسییتحق نیا ل،یدل نیهم به
 .شد انجام تان بر اساس رویکرد عصب شناختیحافظه و یادگیری دیداری کودکان دبس

 روش
کنترل  توانیماز آنجا که در این پژوهش عناصر دستکاری شده و آثار مشاهده شده را 

 ؛نیز صادق دانست ترگستردهروابط بین متغیرها را در مورد جامعه  توانیمنمود همچنین 
ورد نظر عبارت است جامعه آماری م. در پژوهش حاضر روش آزمایشی استروش تحقیق 

در این  4951-59دوره اول دبستان شهر یزد که در سال تحصیلی  انآموزاز: کلیه دانش
عنوان به ایمرحلهچند ایخوشهصورت کودک به 91 ،مراکز مشغول به تحصیل بودند

نفر( قرار گرفتند.  91گروه و در گروه آزمایش و کنترل )هر  نمونه پژوهش انتخاب
از بین کلیه مناطق آموزش و پرورش شهر یزد یک منطقه )منطقه دو(  بتداصورت که ابدین

سپس از بین کلیه  ،دانتخاب شد که از نظر سن و هوش هم همگن شدن صورت تصادفیهب
ار کالس از هر مدرسه چهو صورت تصادفی هبچهار مدرسه مراکز دوره دبستانی پسرانه، 

. گمارده شدندآزمایش و کنترل  ینفر 91ه گروطور تصادفی در دو هانتخاب و بی نفر 19
 01هر هفته دو جلسه )جلسه  41پس از اجرای پیش آزمون گروه آزمایش مدت 

قرار گرفتند. اما گروه کنترل هیچ  _ذیل هاییبازی _متغیر مستقل یرتأث، تحت (ایدقیقه
 ای دریافت نکرد.مداخله

 توجهی دیداریهای حافظه و خالصه محتوای کلی جلسات بازی .4جدول 
 هدف شرح مختصر موضوع جلسه

 اول
آشنایی و 

 اجرای تست

 ارائه، یط آموزشیدرمانگر و دانش آموز با یکدیگر در مح
ف هر عضو؛ گرفتن تست پیش آزمون از دانش ین و وظایقوان

 آموزان گروه کنترل و آزمایش.
 ییآشنا

 دوم
وارد کردن 

 جزئیات نقاشی

و خانه( با جزئیات خاص به در این تمرین نقاشی )حیوانات 
آموزان با دقت زیاد به که دانش شودیمدانش آموز نشان داده 

به  الزم نقاشی توجه کنند تا جزئیات کامل نقاشی را بکشند.
ذکر است بیشتر این جزئیات مربوط به تعداد اشکال و 

 توجه تیتقو

 یهماهنگ ،یدارید
 ودست، چشم

و  چشم یهماهنگ
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 هدف شرح مختصر موضوع جلسه
. بازی با اشکال هندسی: باشدیممشخص نقاشی  یهارنگ

سه شکل )مربع، دایره و سه گوش( از  بایستیمدانش آموز 
اول ترتیب کشیدن  ٔ  وهلهکپی کند؛ الزم به ذکر است که در 

 هااین اشکال بسیار مهم است و بعد از آن، از حفظ کشیدن آن

 تجسم تیتقو پا،

و تقویت  ییفضا
 حافظه

 رمزگردانی سوم

گردانی شکل و اعداد است که دانش آموز در این تمرین رمز
بر اساس کدهای طراحی شده رمز و اشکال را با هم تطبیق 

. بازی با اعداد: به دانش آموز اشکال خاصی داده دهدیم
 بایستیمکه هر کدام شماره گذاری شده بود و وی  شدیم

 خاص، اشکال را رنگ کند یهاشمارهبراساس 

 توجه، تیتقو

 زکتمر تیتقو

 ارمچه
پیدا کردن 

 اشکال

 شدیممتشکل از اشکال مختلف به افراد گروه داده  یاصفحه
ها را آن بایستیمو با نام بردن هریک از این اشکال، کودک 

گذاری کند. مخصوص به خود عالمت ٔ  صفحهپیدا کند و در 
 بایستیمپیدا کردن اشکال پنهان: در این بازی دانش آموز 

و  کردیمدیگر پنهان بودند، پیدا اشکال را که در تصاویر 
و در تصاویر  سپردیمدانش آموز باید این اشکال را به حافظه 

 .کردیمها را پیدا االی صفحه آنب

 توجه، تیتقو

 دقت، تیتقو
 حافظه تیتقو

 تیتقو ،یدارید
 یداریشن حافظه

 پنجم

الف( بازی 
 طبقه بندی

 اشکال هندسی
 یب( باز
 هاتفاوت

از سه شکل )مربع، دایره و سه گوش(  ستباییمدانش آموز 
اول ترتیب کشیدن  ٔ  وهلهکپی کند؛ الزم به ذکر است که در 

این اشکال بسیار مهم است و بعد از آن، از حفظ کشیدن 
 یهاشکلها. بازی با اشکال هندسی: در اجرای این تمرین آن

که کودک به  شودیمجزئی را در کادر باالی صفحه آورده 
کم با پیشروی کودک، و کم کندیمرا پیدا  اهشکلترتیب 

 دو یهاتفاوت صی. تشخشودیمتعداد اشکال هم بیشتر 

 ریتصاو نیب از متفاوت ریتصو افتنی هم، به هیشب ریتصو

 توجه تیتقو

 تیتقو ،یدارید
 بهبود دقت و

 یبند طبقه مهارت

 بازی ساعت ششم

کت در این بازی برای هر یک از اعداد ساعت )شش رقم( حر
و مربی با نشان دادن عقربه  شودیمخاصی درنظر گرفته 

ساعت به دانش آموز، از آنها حرکات خاص مورد نظر را 
. دقت و توجه: اشکال یک به یک به مدت چند خواهدیم

تا خوب و با دقت نگاه  شودیمثانیه به کودک نشان داده 
 کند، بعد از حفظ، نقاط و مکان خالی را بکشد.

 

 توجه تیتقو

 تیتقو ،یدارید
 تیتقو دقت،

ز و حافظه کتمر
 دیداری و شنیداری



 97 تابستان، چهاردهم، سال شتمی تربیتی شماره چهل و هشناسروانفصلنامه                                             8 

 هدف شرح مختصر موضوع جلسه

 بکش و نیبب هفتم

بدین صورت که در زمان مشخصی، نقاشی از حیوانات به 
و  شدیمشد، سپس نقاشی پوشیده دانش آموزان نشان داده می

، دوباره نقاشی کشیدندیمافراد گروه باید نقاشی را از حفظ 
آموزان جزئیات از قلم افتاده را تا دانش  شدیمنشان داده 

ا نقاشی کامل ت شدیمکامل کنند، این روند دوباره تکرار 
 شود.

 توجه تیتقو

 تیتقو ،یدارید
 تیتقو دقت،

ز و حافظه کتمر
 دیداری

 رمزگردانی هشتم

این تمرین مربوط به رمزگردانی شکل و اعداد بود که دانش 
را با هم  آموز بر اساس کدهای طراحی شده، رمز و اشکال

 ،هاشکل. پیداکردن شکل مشابه: بعد از توجه به دهدیمتطبیق 
صفحه بعدی در بین چند شکل مشابه، دانش آموز  در

 شکل اصلی را انتخاب کند. بایستیم

 توجه، تیتقو

 یهماهنگ تیتقو
 ودست چشم

 الگو نهم
اجرای تمرین بر اساس کشیدن شکل و ادامه دادن الگویی 

بایست با دیدن و ال هندسی کودک میعددی، حروف و اشک
 فظ کشیدن این کار را انجام دهد..از ح

توالی دیداری 
افزایش دقت و 

 تمرکز

 قصه گویی دهم
و سه  یاجمله، دو یاجملهتک  یهاداستاندر این روش که 

و در آخر یک قصه کامل توسط مربی و دانش آموز  یاجمله
 شدیمگفته  کندیمکه قصه را کامل  هاجملهبا تکرار همه 

 ت دقت،یتقو

ز و کتمر تیتقو
حافظه دیداری و 

 شنیداری

 یازدهم
پیدا کردن 
 اشکال پنهان

اشکال را که در تصاویر  بایستیم. در این بازی دانش آموز 
و این اشکال باید در ذهن  کردیمدیگر پنهان بودند، پیدا 

و در تصاویر باالی صفحه پیدا  شدیمدانش آموز حفظ 
 دندشیم

 توجه، تیتقو

 زکتمر تیتقو

 هادانهبازی با  دوازدهم
با هر فرمان مربی با  بایستیمدر این مرحله دانش آموزان 

یک دست، چند دانه ماش و با یک دست چند دانه لوبیا را 
 برداشته و در ظروف جداگانه و مخصوص بخود بریزند.

 بهبود توجه تیتقو

 چشم یهماهنگ

 ودست

 موارد ذیل بود:  شامل پژوهش ابزار
 هایآزمودنی یهوش بهرۀ یریگاندازه منظوربه ان:کودکریون  یهوش آزمون -4

 استفاده اندانش آموز یریون برا یهوش شدهنظر دیتجد اسیمق از نوشتن اختالل به مبتال

 یهاآزموناز  (RPM) 1نریو ۀپیشروندهای سیماتر آزمون ۀفرم استاندارد و پیشرفت د.ش
هوش عمومی را  یهااندازهو معتبرترین  ترینیقدقتدالل کلی است که یکی از توانایی اس

                                                                 
1  . Raven’s progressive matrices 
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کالمی است که ریون در هوش غیر یهاآزمون. این آزمون از جمله دهدیمدست به
تا  0نفر زن و مرد  02ریون را روی  ۀپیشرفتآزمون  1انگلستان ساخنه است. بورس و ویگنا

کل آزمون پایایی باالیی را در سه زمان  ۀنمرد که ساله در سه زمان مختلف اجرا کردن 25
 تا 5 یسن گروه در هوش یریگاندازه یبرا انگلستان آزمون در (. این1119نشان داد )

 یهمسان بیضر. است (ییتا 41 یسر 9) تمیآ 01 یدارا و است شده ساخته سال 43
درصد  31 نیانگیمبا  ییبازآزما ییایپا بیو ضردرصد  51 یانگینم با آزمون نیا یدرون

 نه،یب-استنفورد سلر،کو یهوش یهاآزمون با آزمون نیا یهمبستگ. است شده گزارش

است  آمده دست به %29تا  %11از  یهادامن در نافیگود کآدم و پروتئوس یمازها
گزارش  %29 با میانگین بازآزمایی پایایی ضریب حاضرآزموندرپژوهش (.1144،دن)

 شده است.

توسط سیف نراقی  4931در سال  آزمون ینا ی:حافظه دیدارتوالی  زمونآ -1
کوچک که روی هر کارت  یهاکارتاز تعداد  ساخته شده است که وعزت اهلل نادری

اول یک و  یهاصفحهاین تصاویر در  هندسی کشیده شده است. تعداد سادۀیک تصویر 
 بهآخر  یهاصفحهیر در . تعداد تصاویابدیمها افزایش تعداد آن تدریجهب وو تایی است د

در معرض دید  ثانیه 9که این تصاویر به مدت  رسدیمهر ردیف در هشت تصویر 
تصاویری که در صفحه  شودیمآزمودنی خواسته از  آن از پسو  گیردیمآزمودنی قرار 

صفحه مندرج در کتابچه دیده است طوری روی کارت مقوایی بچیند که همان تصویر 
اعتبار و روایی آزمون  ؛ال استؤس 19های این آزمون لتعداد سوا دست آید.هکتابچه ب

 %09 با میانگین پایایی ضریب درپژوهش حاضرآزمون ده استدست آمهب 21/1تا  99/1
 (.4959 ،سیف نراقی و نادری) گزارش شده است.

 یر توسط 4591 دهه در ابتدا یر آندره آزمون :2ریآندرهتصاویر  زمونآ -3
 از رد.ک دایگسترش پ وبسط  یشاگردان ر از یکی ،3ثیاستر توسط سپس و شده ابداع

 یدارید ز حافظهین و یفضائ کیادار یسازمانده یابیارز و سنجش یبرا آزمون نیا

باز  و یپک" آزمون آن به هک آزمون نیا در ردنک یپک. روش شودیم استفاده
 و یدارید حافظه یاز چگونگ شودیم گفته زین "دهیچیپ یهندس لکش یدآوریپد

                                                                 
1. Bors & Vigneau 

2. Andre Rey 

3. streuth 
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 .دهدیم قرار آزمونگر اریاخت در را یاطالعات ییفضا_یدارید کادرا و یتجسم
 و است ردهک یابیهنجار شهر تهران سطح در را یر آندره آزمون (4929میرهاشمی )

 55/1و  59/1نان یاطم با و %4و  %9و  سطح در هک آورد دستهب 09/1 یائیپا بیضر
درپژوهش  است برخوردار الزم یائیاز پا یر درهآن آزمون هک شد یریگ جهینت

و  4930 ،یشاورزک) گزارش شده است. %01 با میانگین  یپایا ضریب حاضرآزمون
 (.ترجمه پاشا شریفی ،4939 مارنات،

 هایافته
 و نیانگیم ار جمله از یفیتوص آمار یهاشاخص از هاداده لیتحل و فیتوص یبرا

 شد. استفاده (آزمون تی با دو نمونه مستقل) یتنباطاس آمار هایروش و معیار انحراف
آمده  4در جدول شماره  توالی دیداری، کپی آندره و حافظه آندره سه متغیر میانگین هر

 است. 

 در پس آزمون هاگروهتوصیفی متغیرهای مستقل به تفکیک  یهاشاخص. 4جدول 

 متغیر
 

 گینخطای استانداردمیان انحراف از معیار میانگین تعداد

 توالی دیداری
 41/1 19/4 11/1 91 آزمایش

 42/1 19/4 91/9 91 کنترل

 کپی آندره
 04/1 91/1 91/11 91 آزمایش

 91/1 39/9 43/14 91 کنترل

 آندره حافظه
 24/1 12/9 10/43 91 آزمایش

 29/1 14/9 93/49 91 کنترل

( و میانگین 11/1ش )میانگین گروه آزمای ول شماره یک توالی دیداریجدبا توجه به 
( و میانگین گروه 10/43میانگین گروه آزمایش ) و حافظه آندره( 91/9گروه کنترل )

صورت که میانگین گروه آزمایش در این متغیر به دهدیاین یافته نشان م( 93/49کنترل )
با توجه به این  نشده است. ولی کپی آندره معنی دار داری بیشتر از گروه کنترل استمعنی
گفت که بازی درمانی در افزایش توالی دیداری و حافظه مؤثر است اما  توانیم هایافته

 تاثیری بر کپی ندارد.
ها در دو گروه پرداخته شده در ادامه با استفاده از آزمون تی مستقل به مقایسه میانگین
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 است.

پس  ش و کنترل درنتایج آزمون تی دو نمونه مستقل برای بررسی تفاوت دو گروه آزمای .1جدول 
 آندره و حفظ آندره یکپ آزمون توالی دیداری،

 متغیر تفاوت میانگین خطای استاندارد تفاوت tآماره  درجه آزادی سطح معنی داری

 توالی دیداری 11/0 22/0 93/2 39 000/0

 کپی آندره 90/1 91/0 19/1 39 100/0

 آندره حافظه 13/1 11/4 14/1 53 14/1

( و 11/1، در متغیر توالی دیداری، میانگین گروه آزمایش )1 و 4ول با توجه به جدا
که این تفاوت  است( 00/1ها )گروه. تفاوت میانگین است( 91/9کنترل )میانگین گروه 

گین گروه که میان دهدیم. این یافته نشان استدار معنی 14/1( در سطح 35/1) tبا آماره 
متغیر کپی،  در ری بیشتر از گروه کنترل است.داصورت معنیآزمایش در این متغیر به
. تفاوت میانگین است( 43/14کنترل )( و میانگین گروه 91/11میانگین گروه آزمایش )

. این یافته نشان باشدینمدار ( معنی09/4) tکه این تفاوت با آماره  است( 91/4ها )گروه
 .وجود نداردکه بین گروه آزمایش و کنترل در این متغیر تفاوتی  دهدیم

 گیریو نتیجه بحث
رواشناختی با رویکرد بخشی مداخالت عصباز انجام این پژوهش تعیین اثر هدف اصلی

 که سؤالی بازی درمانی گروهی بر بهبود عمل درک، توجه و توالی دیداری کودکان بود.

 مستقل متغیر عنوانبه بازی اعمال آیا که است این است بوده مطرح پژوهش این در
 خیر؟ یا بگذارد تأثیر درک، توجه و توالی دیداری کودکانکرد بر بهبود عمل تواندیم

الی که روش بازی درمانی گروهی در دقت، توجه و تو دهدمیاین پژوهش نشان  هاییافته
( 11141همکاران )خالدی و  هاییافتهاین نتایج با  ؛دیداری کودکان مؤثر بوده است

 بازیدریافتند که ( 1141) 1جالنگو و ایزنبرگ پژوهشدر همچنین  است. بوده همسو
 منطقه بسیاری بین هایارتباط حرکتی،-حسی قشر تحریک موجب طورمعناداریبه

 برقرار وگفتاری شنوایی ،)حافظه، دقت و درک دیداری( بینایی هایبخش و لیمبیک

 دستگاهدر جدید  هاییادگیری موجب هاییبرانگیختگیچنین  تداوم و تکرار و کندمی

                                                                 
1. Isenberg & Jalongo 
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 .(11491،رینولدز و فلچر) شودیم عصبی

 کستالر، (1149) 3گرئین و ایچر ،(1141) 2یرنا تحقیقات با، حاضر پژوهش نتایج
 پارک ،(1149) 5چینی فرانسس ،(1141) 4فکوتی و گوری ،(1149) فلسچ ،(1149)

 متعدد تحقیقات فوق در محققاناست.  همسو (1140) 7 آراونا ،(1149) 6المباردینو و

 ادراکی،-شناختی تمرینات وفکری  هایبازی و روانشناختیعصب تمرینات اندداده نشان

 ثبات تشخیص فضایی، تشخیص روابط ،دقت و دیداری دراکتمرینات ا ادراک جهت،

نامیدن،  فضایی، سرعت توجه شده،تقسیم توجه دیداری و شنیداری، حافظه شکل،
 بر تواندمی حرکتی هایمهارت و استخراج معنا جزئیات، انسجام اجرایی، کارکردهای

 باشدمی تحصیل پیش نیاز روانشناختی که عصب هایمهارت حتی و عملکرد یادگیری

که نشان داد ( 1149) 8کراف اسلون و جانسون اتتحقیقنتایج  همچنین .باشد مؤثر
یداری د یهامحرککه از  رشد کودکشناختی و روانشناسی تحولی مربوط به  هایبازی

درک  و ذهنی هایبازنمایی با تقویت بیشتر موجب شودمیمحیط دریافت  و شنیداری
تحقیقات عابدی و همکاران  در دارد. ییهمسو و با نتایج این تحقیق شودیم مؤثر دیداری

موجب  یادگیری هایمهارتشناختی و آموزش  هایبازیمشخص شد که ( 4932)
-اییحرکتی، پردازش بین-ان، کارکردهای حسیکارکردهای اجرایی/توجه، زبافزایش 

از تجربه، آموزش و یادگیری به دست  هامهارت. این شوند-میفضایی، حافظه و یادگیری 
و درک  توجه هایبازی ؛به این نتیجه رسید توانیممتعدد  هایپژوهش تبیین در .آیندیم

 هستند وشناختی روان -عصب مبتنی بر اساس رویکرد درمانی آموزشی وشامل دیداری 
تر بخشند و همچنین موجب لذتناثرات یادگیری را در مدرسه دو چندان ک ندنتوامی

طالعه نشان داد استفاده همچنین نتایج این م .دنشدن آموزش توسط بازی برای کودک باش
درمانی گروهی از سویی همکاری و روابط متقابل را در دانش آموزان فراهم از بازی

 .شودیمها سویی منجر به رقابتی سازنده در محیطی پویا برای آناز  و کندیم
                                                                 
1. Reynolds&Feltcher 

2. Nair 

3. Eicher, J., Gruen, J 

4. Gori, S. & Facoetti, A 

5. Franceschini, S.; Gori, S 

6. Park, H. & Lombardino 

7. Aravena 

8  . Krogh Slone & Johnson 
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شناختی روانعصبروان یهاجنبهانجام شده در خصوص  یهاپژوهشبا توجه به نتایج 
با استفاده  توانیمها، ها در عملکرد تحصیلی آینده آنکودکان پیش از دبستان و نقش آن

ارزیابی قرار داد و کودکانی را که در معرض را مورد سنجش و  هاآناز ابزارهای معتبر 
زودهنگام مناسب  یامداخله یهابرنامهها خطر ناتوانی هستند، شناسایی کرد و برای آن

 طراحی کرد.
مرتبط با موضوع تحقیق  کامالًپژوهشی  ۀپیشیناین پژوهش نبود  هاییتمحدوداز 
در  شودیمپیشنهاد  ن؛ بنابرایهمچنین عدم حضور دانش آموزان دختر بودو حاضر 

فراهم آوردند تا تغییرات ایجاد شده و تفاوت  اییسهمقاتحقیقات بعدی پژوهشگران مالک 
 دو گروه دختر و پسر مشاهده کرد. ها را را بتوان درآن

 منابع

اتکینسون،  و ریتاالاتکینسون،  ؛سوزانهوکسما، نولن ؛داریلبم،  ؛ادوارداسمیت، 
 و براهنی ینق محمد ترجمه. هیلگارد روانشناسی (. زمینه4951) .ریچاردسی

 رشد انتشارات. تهران .همکاران
مدت دیداری و مقایسه کارآمدی حافظه کوتاه .(4933) .عالئی زند شهین و استکی مهناز

فصلنامه تحقیقات  .سال 3-41ی سیرکادین دانش آموزان هاشنیداری در ریتم
 .91-11، 4، شماره 4، دوره شناختیروان

(. 4951) .حمید ،نزری کمر و فرشته ،منزه گلشنی ؛مژگان ،شوشتری ؛هراضی ،هرمیا
 سوم پایۀ دختر نارساخوان آموزان-دانش خواندن توانایی بر دقت آموزش اثربخشی

 .90-12(، 9) 9، مجله روانشناسیاصفهان.  ابتدایی

 اکبرعلیه ترج ،یادگیری هایای بر نظریهمقدمه (.4951. )آ ،ب اولسون، م و هرگنهان،
 دوران :سیف. تهران

سخن، : تهران .ظریه و کاربرد آزمون هوش و شخصیت(. ن4954). پاشا شریفی، حسن
 چاپ هشتم.

 فراروان. تهران: .نویسی(. درمان اختالالت دیکته4930). مصطفی ،تبریزی

 نآموزا دانش امالی و مدتکوتاه بر حافظه آموزشی هایبازی تأثیر. (4933ح. ) ،زارع
 کودکان حیطه در مجله پژوهش .یادگیری ویژه هایناتوانایی با پایه ابتدایی
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 903 ص .4 شماره .نهم سال. استثنایی

 پردازش چگونگی بر ایرایانه هایبازی تأثیر .(4951). ع ،جهان آرا و.ح زارع،

 15 -12شماره اول  چهارم، سال ،کودک و تفکراطالعات نوجوانان. 
(.سنجش و اندازگیری و بنیادهای تحلیلی 4959نادری، عزت اهلل. )سیف نراقی، مریم و 

 .93-91ص. ابزارهای آن در علوم تربیتی و روانشناسی .تهران :ارسباران 
و  (. ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی4939) .مهدی ،شریعتمداری

 .5، شماره 9، سال فصلنامه علمی خرد .توسعه در هزاره سوم

 .شعله ،حمیدرضا و امیری ،عریضی ؛حسین ،مولوی ؛مختار ،پورملک ؛حمدا ،عابدی
. بستانشناختی/تحولی و عادی پیش از دروان-های عصبمقایسه ویژگی (.4932)

 .4-43(، 4) 3، کودکان استثنائی

کاردرمانی در عقب ماندگان ذهنی. تهران: پژوهشکده کودکان  (.4931) .مژگان ،فرهبد
 استثنایی.

های یادگیری )از نظریه تا عمل( به (. اختالل4932) .حسن ،علیرضا و احدی ،دکاکاون
همراه راهکارهای عملی جهت رفع مشکالت رایج تحصیلی و یادگیری. تهران: 

 .93-1ارسباران. ص. 

 واحد اسالمی آزاد تهران: دانشگاه ری. آندره آزمون (.4930). فرناز ،ارشدی کشاورزی

 .اجتماعی وعلوم یروانشناس دانشکده مرکزی

پاشا شریفی  ۀترجم (. راهنمای سنجش و آسیب روانی،4930) .گری گراث ،مارنات
 رشد. (. تهران:1114تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، حسن و همکاران )

مجله دانشکده پیراپزشکی  .دگیری مبتنی بر مغزمطالعات یا .(4935) .مژگان ،محمدی مهر
 .19-91. 5شماره  ،ارتش جمهوری اسالمی ایران

 (. تأثیر آموزش4951) .شیرین ،مهرناز و کوشکی ،سعادت ؛مهناز ،استکی ؛کاوه ،مقدم
داری فضایی و حافظه دی-های ادراک دیدارینقاشی و سفالگری بر بهبود مهارت

-491(، 1) 44، فصلنامه ایرانی کودکان استثنائی .دانش آموزان با مشکالت حساب
414. 

 .راهگشا راز:شی .بازی روانشناسی (.4939) .رضا سیامک ،مهجور

 هایویژگی ۀچندگان ارتباط (. بررسی4954). علیرضا ،خورشیدی و صادق ،نصری
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