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آموزانحرکتی دانشـی و محلی بر رشد ادراك بصريهاي بومتأثیر بازي
*توان ذهنی آمادگی و سال اول ابتدایی شهر شیرازکم

بان شیرازارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی ارسنجان و مدیر آموزشگاه باغچهجهرمی / دانشجوي کارشناسیحمیدیاننادر
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ارسنجانعضوریزي درسی وفیروز رضاییان / دکتراي برنامه

تربیت و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ارسنجانشهربانو حقیقت / دکتراي مبانی فلسفی تعلیم و

چکیده
شـهر  آموزان پیش دبسـتانی و سـال اول ابتـدایی    حرکتی دانشـهاي بومی و محلی بر ادراك بصريهدف کلی پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر بازي

نفـر از آنـان   24نفر پسر که 48نفر دختر و48آموزان کم توان ذهنی (نفر از دانش96بوده است. نمونه مورد پژوهش 1389-1390شیراز در سال تحصیلی 
روش انـد. دهنفـري آزمـایش وکنتـرل تقسـیم شـ     12هـاي  اند که بر اساس روش هدفمند انتخاب ودر گـروه نفر سال اول ابتدایی) بوده24پیش دبستانی و

حرکتی بندر گشـتالت  ـها از طریق آزمون سنجش ادراك بصريپس آزمون با گروه کنترل بود. دادهـپژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون
دبسـتان کـم تـوان    سـال اول  آمـوزان پـیش دبسـتانی و   حرکتی دانشـهاي بومی و محلی، ادراك بصريها نشان داد که بازيتحلیل دادهآوري شد.جمع

توان ذهنی تابع جنسیت نبود.آموزان کمحرکتی دانش-هاي بومی و محلی بر ادراك بصريدهد. همچنین تأثیر بازيذهنی را افزایش می
حرکتی، کم توان ذهنی-ادراك بصريهاي کلیدي:واژه

مقدمه
ــال   ــر س ــا اواخ ــه ت ــاي ده ــان  ،1960يه ــی در می حت

ي بازي کودکان بـا  ی دربارهمتخصصان تصورهاي نادرست
شـد  مـی چنین پنداشـته  هاي ذهنی وجود داشت.کم توانی

خواهنـد یـا   مـی که این گونه کودکان یا به این دلیل کـه ن 
خوشبختانه کنند.میبازي نبراي اینکه نیازي به آن ندارند،

این باور نادرست رفته رفته در طول چند سال گذشته تغییر 
متخصصان رشد کودك به طـور  کرده است. امروزه براي 

ي عوامـل  روز افزونی روشن شده است که بازي از جملـه 
). 1،1985اصلی زندگی کودکان است. (مک کانکی

نوجوانان کم توان ذهنی عمدتاً بـه دالیـل   کودکان و
هـاي  برنامهها ومختلف از جمله احساس گریز از کالس

ارشد استخراج شده است.نامه کارشناسیاین مقاله از پایان. *
1. Mc conkey

ابی وهاي جدي که معموالً منجر به ارزیفعالیتدرسی و
شود، شیفتگی خاصی نسبت بـه بـازي از خـود    مینقادي 
در حـال  انرژي خـود را بیشترین توان ودهند ومینشان 

،توجه به این ویژگـی خـاص  گذارند.میبازي به نمایش 
هـاي خوشـایند   فرصتوهاي مطلوب از موقعیتاستفاده

بـه صـورت مسـتقیم و    ،بازي براي انتقـال پیـام آموزشـی   
گسترش یا غیر کالمی وومیي کالبه شیوه،غیرمستقیم

هــاي حرکتــی و ي مهــارتتوســعه،هــاي شــناختیکـنش 
اي العادهاز اهمیت فوق،پذیري اجتماعیتعمیق مسئولیت

مربیـان  از این رو شایسته اسـت اولیـا و  بر خوردار است.
همواره توجه خاصی نسبت به این امر مهم داشـته باشـند   

ــروز،  کــودکی کــه از نظــر ادراکــی  ). معمــوال1379ً(اف
تفسـیر  تعبیر ودر توانایی ادراکی و،استتوان ذهنیکم
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هـاي اصـلی،   بـا داده ي آنهامقایسهها ومحركها وداده
ي حرکتی براي عملکرد هایتوانایاي دارد.مشکل عمده

ـهـاي یـادگیري روانـی   کارآمـد فـرد در حیطـه   مـوثر و 
ي است (شریفی شناختی و عاطفی بسیار ضرورـحرکتی

تجـارب یـادگیري   ). هرچـه حرکـت و  1374،در آمدي
ـفرصـت همتـایی ادراکـی   ادراکی کودك بیشتر باشـد، 

هـاي  پذیر بـه موقعیـت  رشد یک پاسخ انعطافحرکتی و
بـازي  .)1،1384گـاالهو (شود.میمختلف حرکتی بیشتر 

از جمله عواملی است که امکان حرکت را براي کودك 
هاي طالیی رشـد کـودك از مسـیر    ورهسازد. دمیفراهم 

ذهنی الزم است بـا  توانکمگذرد. در کودکان بازي می
پــذیري هــاي مختلــف، تحریــککمــک وســایل و روش

هاي مناسب حسی کودك را باال ببریم و با ارائه محرك
هـاي حسـی کـودك را در ذهـن او     و تکرار آنها خـاطره 

اً بـه  تقویت کنیم. یک کودك عادي این مسئله را تقریبـ 
گیرد، ولی بـراي  کند و یاد میطور غیرمستقیم درك می

را » هـاي درکـی  فرصت«ذهنی این توانکمیک کودك 
باید به دفعات در محیط ایجاد نمـود. از طرفـی برخـی از    

فاقد توانکمها ناظرند بر این که بسیاري از افراد پژوهش
طریق هایی باشد که بداناند، معلم باید به دنبال راهانگیزه

هـاي  بـازي یکـی از راه  تـوان انگیـزه را افـزایش داد.   می
توجـه بـه اینکـه براسـاس نظریـات      ایجاد انگیزه است. با

ــازي اصــلی»2پیــاژه و ویگوتســکی« تــرین عامــل رشــد ب
تــرین شــناختی کــودك اســت، همچنــین یکــی از پــاك 

هــاي فکــري قابــل دسترســی بــراي خردســاالن      روش
هـا و  بـا درك واقعیـت  باشدکه در قالب آن کودکـان  می

1. Galaho
2. Piag & Vigotsky

یابنـد  هـاي شخصـی بـه تعـادل دسـت مـی      کنترل مهارت
) لـذا توجـه بـه آن در سـنین     1385(انگجی و عسـکري،  

تواند اثرات مهمی داشـته باشـد. اگـر مغـز بـا      ابتدایی می
هاي متعددي به چالش کشیده شود نمـرات هـوش  محیط

، 3دهـد (جنسـن  بهر فرد تا بیست نمره افـزایش نشـان مـی   
شـود  تر میقشر مغز ضخیمتر شدن محیط،با غنی)1998

کنـد  انشعاب بیشتري را ایجاد مـی هاي دندریتی،شاخهو
هاي مختلـف  ). مطالعات متعدد در فرهنگ4،1990(هیلی

نبـود  هـاي محیطـی و  نشان داده است که کمبود محرك
اثرات نـامطلوبی  ،ذهنیحرکتی وـامکان تجارب حسی

بـه  گـذارد. مـی اعی کودکان اجتمروند رشد روانی وبر
سازي محـیط از طریـق افـزایش    عالوه مشخص شده غنی

عاطفی موجب کـاهش  ادراکی و،هاي اجتماعیمحرك
شـود  میي رشدي حاصل از فقر محیطی هایماندگعقب

بررسی آنها ي بومی وهاي). تعمق در باز1386(انگجی،
حرکتی و شناختی درگیر در هر ـهاي حسیاز نظر مؤلفه

آنهـا هاي باالي عصب شناختی نهفته درظرفیت،فعالیت
ي بومی ضمن تحریـک قشـر   هايبازسازد.میرا آشکار 

ي لیمبیـک  هاي بسیاري بین منطقهارتباط،حسی حرکتی
نمایـد و میگفتاري برقرار شنوایی و،هاي بیناییبخشو

یی بــا ایجــاد  هــایتــداوم چنــین برانگیختگــ  تکــرار و
دسـتگاه  اثرگـذاري متقابـل مغـز و   ،ي جدیدهايیادگیر

دهــی رفتــاري و بهبــود کیفیــت پاســخکمیــت وعصـبی، 
امـري  سـازد. مـی دستگاه عصبی را میسر بخشی به مغز و

،کــه منطــق نظــري آن (تعامــل پویــاي ســاختار مغــز      
در مواردي بسیار مـورد  یادگیري)هاي عصبی وعملکرد

3. Jensen
4. Healy

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 w
w

w
.e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir 

at
 1

0:
52

 IR
D

T
 o

n 
S

un
da

y 
Ju

ne
 1

4t
h 

20
15



استثناییتعلیم و تربیت 

31

به 2009،همکارانو1(رینولدزحمایت قرار گرفته است
نقل از اصغري نکاح). 

ذهنی دچار تـأخیر در رشـد   توانیکمکودکان مبتال به 
ــن تأخیرهــا باشــند ومــی ــزان ای را مشــخص دو عامــل، می
فشردگی و ،مقدار،میزانمیزان آسیب مغزي وسازند:می

هـاي متخصصان قادر به تغییـر آسـیب  ریزي.کیفیت برنامه
را بـراي انجـام   تواننـد زمینـه  مـی باشـند، بلکـه   میعصبی ن
هاي متناسب رشـد فـراهم سـازند. افـراد کـم تـوان       فعالیت
هـاي سیسـتمی ورزشـی    تواننـد از مزایـاي برنامـه   میذهنی 

مهـارت  ،نمـو جسـمانی  ي رشـد و در حیطه(تربیت بدنی)
از این رهگذر با مند شده وسالمت عمومی بهرهحرکتی و

هـاي  لیتي انجام اعمال روزمره مانند فعاموفقیت از عهده
کسـب تجـارب   ،ي عاطفیاوقات فراغت برآیند. در حیطه

موفق در حین فعالیت بدنی موجب تقویت اعتماد به نفـس  
ي اسـتفاده ،ورزششود این افراد از طریق بازي ومیافراد 

ي تعامـل بـا دیگـران را بـه     نحـوه مفید از اوقات فراغت و
دنی، طور کلی فعالیت بـ هآموزند. بمیي جامعه پسند شیوه

بخش ضـروري بهبـود کیفیـت کلـی زنـدگی بـراي تمـام        
از جملـــه افـــراد کـــم تـــوان ذهنـــی اســـت اشـــخاص و

).2،1999(آیچستدوالوي
ــور ــل از مهجــور ،1985(3الی ــام )،1386نق ضــمن انج

توان ذهنی در انگلستان آنها را مطالعاتی روي کودکان کم
گــروه آزمایشــی بــه آمــوزش بــه دو دســته تقســیم کــرد.

از طریــق بـازي کــه روزانــه چنـد ســاعت انجــام   مفـاهیمی 
بـه آمـوزش   گروه کنترل صرفاًگرفت مشغول شدند ومی

نتایج به دست سنتی یعنی به مطالعه در طول روز پرداختند.

1. Reynolds
2. Eichstaed  & Lavay
3. Oliver

که کودکـان گـروه آزمـایش (آمـوزش از     آمده نشان داد
تـر از گـروه   در انجـام تکـالیف خـود موفـق    طریق بـازي) 

هـاي  در آزمـون بودنـد و تی)کنترل (آموزش از طریق سـن 
گوناگون هوشی نمرات بهتري به دست آوردند. همچنـین  

ــاري ( ــه  1381اللهی ــأثیر برنام ــه بررســی ت )، در پژوهشــی ب
حرکتی کودکـان پـیش   ـفعالیت بدنی بر عملکرد ادراکی

بـه نتـایج ذیـل دسـت یافـت: برنامـه       ،دبستانی دختر و پسر
، همـاهنگی  فعالیت بدنی منتخب بر تعادل، قـدرت، دقـت  

عضالنی، سرعت، حرکت انگشتان و به طور کلی ـعصبی
حرکتــی تــأثیر معنــی داري دارد. ـبــر عملکــرد ادراکــی

در پژوهشـی بـه تـأثیر    )،1385همتی علمدارلو (شجاعی و
ــان    ــگري کودکـ ــاهش پرخاشـ ــبحگاهی برکـ ورزش صـ

پذیر پرداختند. نتایج نشان دادند که توان ذهنی آموزشکم
ــه  ــی داري  اجــراي برنام ــه طــور معن ورزش صــبحگاهی ب

را کاهش داده است.هایپرخاشگري آزمودن
در پژوهشی به بررسـی تـأثیر   )،1385همچنین اکبري (

هـاي حرکتـی و  رشـد مهـارت  محلی بـر ي بومی وهايباز
ساله پرداخت. نتایج پژوهش نشـان داد 7-9بنیادي پسران 

معمـول  هاي محلی نسبت به فعالیتي بومی وهايباز«که:
».هـاي حرکتـی بنیـادي دارد   رشد مهـارت تأثیر بیشتري بر

اي بـه بررسـی تـأثیر    در مقالـه )،1387شهسواري (باقري و
عملکرد هاي جسمی ویژه در سازگاري اجتماعی وفعالیت
توان ذهنـی پرداختنـد.   کمآموزاندانشحرکتی ـادراکی

ــادي از مــیمطالعــات انجــام شــده نشــان   دهــد، تعــداد زی
،هسـتند تـوانی ذهـن  کمی که دچار ناتوانی وآموزاندانش

علل کم تـوانی ذهنـی آنهـا بـه عوامـل سـاختاري مربـوط        
ـهــاي ادراکــیچنــین کودکــانی در مهــارتشــود ومــی

ــی و ــتند  حرکت ــرو هس ــکل روب ــا مش ــناختی ب ــابراین ،ش بن
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حرکتـی فـرد   ـهاي جسمی برعملکردهاي ادراکیفعالیت
)، 1388ارد. اصغري نکـاح ( کم توان ذهنی تأثیر بسیاري د

ترمیمـی  ـدر پژوهشی تحت عنوان کاربردهـاي آموزشـی  
ي بومی ایران در آموزش و توان بخشـی کودکـان   هايباز

ي بـومی از  هـا يداراي نیازهاي ویژه ضمن کاوش در بـاز 
حرکتی و شناختی موجـود در آنهـا   ـهاي حسینظر مولفه

خالت ي بـومی و اهـداف مـدا   هايهمخوانی و تناسب باز
دهد. با میآموزش ویژه و توان بخشی را مورد تأکید قرار 

ي کارگیري شیوههتوجه به اینکه کشورمان ایران در حال ب
تربیـت کودکـان اسـتثنایی    در امر تعلیم وآموزش فراگیر

رشد حرکتی هاي مناسب در بهبودباشد، کاربرد روشمی
ــر و  ــه آمــوزش فراگی ــن کودکــان ب راه را جهــت ورود ای

ضور در مدارس عادي هموار خواهد نمود. بررسی رشد ح
عوامـل  نوجوانان کم توان ذهنـی و حرکتی در کودکان و

راهگشاي متخصصان تعلیم وتواند راهنما ومؤثر برآن می
جلــوگیري از انــزواي ایــن   تربیــت در امــر آمــوزش و  

آموزان باشد.دانش

روش
گیريروش نمونهجامعه آماري، نمونه،

تمـامی کودکـان پـیش    ،ري پژوهش حاضـر جامعه آما
سال اول ابتدایی کم توان ذهنی شهرستان شیراز دبستانی و

بودند.1389-90در سال تحصیلی 
ــ  طــور هاز میــان مــدارس کــم تــوان ذهنــی در شــیراز ب

داشـت، آموز رااي که بیشترین آمار دانشهدفمند مدرسه
در مدرسه بطور تصادفی یک کـالس اول و انتخاب شد و

ک کــالس آمــادگی کــه حــداکثر ظرفیــت کــالس (در یــ
پرورش استثنایی جمعیت کالس بایـد حـداکثر  آموزش و

یـک  داشت، بـه عنـوان گـروه آزمـایش و    راباشد)نفر12
یک آمادگی به عنوان گروه گـواه انتخـاب   کالس اول و

در دختران شیفت مخالف نیـز بـه همـین صـورت     شدند و
ــداد   ــم نمونـــه تعـ از آمـــوزدانـــش96عمـــل شـــد. حجـ

نفـر 48(سـال اول ابتـدایی  پـیش دبسـتانی و  آموزاندانش
ــر48پســر و ــود.نف ــر) ب ــش48از دخت ــوز پســر دان 24آم
نفر سال اول ابتـدایی  24در پایه پیش دبستان وآموزدانش

12نفـري بـه دو گـروه    24هاي گروهدادند.میرا تشکیل 
در دو گــروه آزمــایش وکنتــرل براســاس نفــري تقســیم و

آمـوزان دانـش به شیوه تصادفی جایگزین شدند. س وکال
هاي آزمایش وکنتـرل و  دختر هم به همین روش در گروه

8بندي شـدند. بـه ایـن ترتیـب     براساس پایه وکالس گروه
گــروه 4گــروه آزمــایش و4نفــري کــه شــامل 12گـروه  

بـراي  هـا یکنترل بـود، تشـکیل شـد. دامنـه سـنی آزمـودن      
روش سال بـود. 11تا7س اول کالسال و9تا6آمادگی 

ـ طـرح پـیش آزمـون   نوع شبه آزمایشی بااین پژوهش از
. همـه کودکـان برپایـه    1گروه کنتـرل اسـت  پس آزمون با

پرورش استثنایی از نظر ذهنی هاي اداره آموزش وآزمون
عـین حـال بـراي    درپـذیر بودنـد و  توان ذهنی آموزشکم

سپس یش آزمون وگر با اجراي پکنترل متغیرهاي مداخله
حذف اثر آن در جریان تحلیل اطالعات از طریـق تحلیـل   

عـالوه  آماري کواریانس اثـر متغیـر مسـتقل حاصـل شـد.     
دار نبـود از میـانگین   پـیش آزمـون معنـی   براین حتـی اگـر  

آزمون براي تحلیل اطالعـات  پساختالف پیش آزمون و
اي اسـت آمـاري کـه متغیرهـاي     شد کـه شـیوه  استفاده می

،کند. قبل از اجراي متغیـر مسـتقل  گر را کنترل میلهمداخ
ي انتخـاب شـده در هـر دو گـروه آزمـایش و     هایآزمودن

1. Dretest-Post Test Raud.Mized Group Desing
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نقـش  گیـري شـدند.  ي پیش آزمون انـدازه وسیلههکنترل ب
مقایسـه بـود.   اعمـال کنتـرل و  ،پیش آزمون در این طـرح 

،عمو زنجیر باف،بازي گرگم به هوا4متغیر مستقل شامل 
وسـیله پژوهشـگر بـا    هگـردو بـ  سـنجاب و قایم موشـک و  

هايهمکاري معلم هر کالس که در مورد نحوه اجراي باز
ــرروي   ــد، فقــط ب جــزوات آموزشــی دریافــت کــرده بودن

جلسه اجـرا شـد. پـس از    16هاي آزمایش در مدت گروه
دوباره پس آزمون برروي هـر دو گـروه   ،اتمام دوره اجرا

اسـتفاده فاقـد   ردي مـو هايکنترل اجرا شد. بازآزمایش و
کودکان کـم تـوان ذهنـی قـادر بـه      قوانین پیچیده بودند و

هاي پیشین (اصغري نکـاح، انجام آنها بودند به عالوه یافته
همـین دلیـل   ه بـ نشان داده بودنـد. ) اثربخشی آنها را1388

آمـوزان دانـش تـري داشـتند و   بازي که قوانین ساده4این 
بودند، انتخـاب شـدند و   هاتوان ذهنی قادر به انجام آنکم

4همکاري معلم آموزش دیده هر بازي را در پژوهشگر با
جلسه). 16(مجموعاًاجرا کردهایجلسه با آزمودن

ابزار پژوهش
حرکتــی بنــدر ـابــزار ایــن پــژوهش آزمــون دیــداري

در9کارت با ابعـاد  9باشد این آزمون شامل می1گشتالت
روي آن طراحـی شـده   باشد که تصـاویري بـر  ، اینج می6

هـاي ادراکـی و  است. این تصاویر بـه اقتبـاس از آزمـایش   
ورتهایمر تهیه شده است.

ساله طراحـی  11تا 3بندر این مقیاس را براي کودکان 
ــرده و ــه ادراك و  ک ــوده ک ــد ب ــاویر  معتق ــازي تص بازس

حرکتی ـي اصول بیولوژیکی، عمل حسیگشتالت بوسیله
اینکـه فـرد از چـه الگـو و    شـود و برحسـب  پذیر میامکان

1. Bender & Gestalt

وضــعیت پاتولوژیــک ســطح رشــدي برخــوردار باشــد و 
چگونـه باشـد، ایـن    یا وضـعیت ارگانیـک او  عملکردي و

).1385را ترسیم خواهد کرد (لطف آبادي،تصاویر
ــراي     ــون ب ــن آزم ــاد ای ــاربرد زی ــت وک ــل اهمی ــه دلی ب

پایـایی  هایی در زمینه بررسـی روایـی و  پژوهش،کودکان
روي کودکـان ایرانـی انجـام شـده اسـت.     بـر این آزمـون 

آزمــون بنــدر )،1370همکــاران (طــور مثــال یوســفی وهبــ
10تـا 6کودك ایرانی که در سنین 600گشتالت را روي 

هاي پـیش دبسـتانی تـا    در پایهماه قرار داشتند و11سال و
خواندند،دبستان شهر شیراز درس می16پنجم ابتدایی در 
ی آزمون با اجراي مجدد در یک گـروه  اجرا کردند. پایای

هفته مـورد بررسـی قـرار    4نفره از کودکان با گذشت 60
اعتبار آزمون با مقایسه نمـرات  بوده است./.77گرفت که

محاسـبه همبسـتگی   کودکان در سـطوح سـنی متفـاوت و   
شواهد حاصله در دو مجموعه از امتحانات نتایج آزمون با

هـاي تحصـیلی و  شاخصنتایج ترسیم آدمک گودیناف و
نتایج عمدتاً در جهـت مـورد   دست آمده،هشغلی والدین ب

/. بوده است. در این پژوهش پایـایی آن از  65انتظار یعنی 
81/0طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برابر 

باشد، که مقدار قابل قبولی است.می
آزمون بندر براي مطالعه وضعیت رشد ذهنی کودکـان  

ه سن عقلی آنـان را بـ  وان ذهنی بسیار مناسب است وکم ت
براي تشخیص پیشرفت آموزشـی  وکندمیخوبی آشکار 
مناسـب  ؛کم یا متوسط دارندتوانی ذهنکمکودکانی که 

ترسیم تصاویر آزمون بیانگر سـطح رشـد ادراك   باشد.می
بـه طـور   حرکتی -ادراك بصريحرکتی است وـبصري

سـایر عملکردهــاي  ایی زبــانی ودر رابطـه بــا توانـ  مسـتقیم 
همـاهنگی  ادراك بصـري، هوشی کودکان مثـل حافظـه،  
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الگوبرداري سازماندهی و، زبانیمفاهیم مکانی وحرکتی،
).1385(لطف آبادي،است

اياي از برنامه مداخلهنمونه
در این پژوهش چهار بازي هر کدام در چهار جلسه بـا  

رح یکی از آنهـا ششد،هاي گروه آزمایش اجراآزمودنی
آید:در ادامه می

30جلسـه  هـر مـدت زمـان:  ـنوع بازي: گرگم به هـوا 
جلسه 4تعداد جلسات: ـدقیقه

و(پویـانفرد پـذیري انعطـاف ،سـرعت ،هدف: چابکی
). حرکــات درشــت، حرکــات چشــمی،   1383خــاکی،

،گیـري تصـمیم تمرکـز، پردازش اطالعات شامل: توجه و
تحریـک دسـتگاه   ،اري پاسـخ بـازد ریزي حرکتی وبرنامه

(اصـغري  دیداريـهاي ادراکیمهارت،تعادلدهلیزي و
).1388نکاح،

یـادآوري  آموزان وفعالیت پژوهشگر: کمک به دانش
داوري قوانین بازي و

کالس در محـیط محـدودي   آموزاندانششرح بازي: 
مربـی یکـی از   گیرنـد. مـی (زمین بسکتبال یا والیبال) قرار 

کند تا به عنوان گرگ آنها را تعقیـب  میانتخاب ها را بچه
که توانست بگیرد یا بـا  در این تعقیب اولین کسی را،کند

بـا مشـخص شـدن    گیـرد. میجاي او را ،دست لمس کند
یابد.میگرگ جدید بازي ادامه 
شکل زیـر ه بهايبندي اجراي بازبخشی از برنامه زمان

بود:
زمان بازينوع بازيجلساتردیف

دقیقه30عموزنجیربافجلسه اول1
دقیقه30گرگم به هواجلسه دوم2
دقیقه30قایم موشکجلسه سوم3
دقیقه30سنجاب وگردوجلسه چهارم4

نوبـت دیگـر نیـز    چهـار این برنامه به همین ترتیـب در 
تمـام طـول   درهمان طور کـه قـبالً اشـاره شـد    تکرار شد.

رابـه  هـا يس بـاز معلـم کـال  همـراه بـا  پژوهشـگر جلسات 
بـدین ترتیـب   وکـرد مـی اجـرا  ودادمـی آموزش هاگروه

کرد.میکنترل جلب وراها یتوجه آزمودن

نتایج
ها از تحلیل کواریانس وتـی  براي تجزیه و تحلیل داده

هـا بشـرح   پایه فرضیهنتایج حاصل برومستقل استفاده شد
زیر است.

ـاك بصـري محلی، ادروهاي بومی فرضیه اول: بازي
سال اول دبستان کم آموزان پیش دبستانی وحرکتی دانش

دهد.توان ذهنی را افزایش می

پیش دبستانیآموزاندانشحرکتی ـ ي بومی و محلی بر ادراك بصريهايبررسی تاثیر بازآزمون تحلیل کواریانس براي : 1جدول شماره

سطح معناداريFذوراتمیانگین مجدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغییر

78/350178/35061/124001/0پیش آزمون
17/19117/1981/601/0گروه
67/1264581/2خطا
1047148کل
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پس از تعـدیل  1با توجه به داده هاي مندرج در جدول
اثر پیش آزمون، اثر معنـی دار عامـل بـین آزمـودنی هـاي     

)81/6 =F،01/0Pــ ــروه وج ــانگین ) گ ــت. می ود داش
حرکتی نشان می دهد که گروهـی  -متغیر ادراك بصري 

محلی شرکت داشته اند نسبت به -ي بومی هايکه در باز
بدین ،گروه مقابل از کاهش میانگین بیشتري برخوردارند

ثیر أباعث کاهش خطاها شده و تهايمعنا که انجام این باز

مثبت بر این کودکان داشته است.    
نظور بررسی تاثیر بـازي هـا در کودکـان کـالس     به م

–با توجه به این کـه پـیش آزمـون ادراك بصـري     ،اول

حرکتی دو گـروه آزمـایش و کنتـرل تفـاوت معنـاداري      
مشاهده نشد و شـرایط انجـام تحلیـل کواریـانس وجـود      

بنابراین از تفاضل پـیش آزمـون و پـس آزمـون     ،نداشت
استفاده شد.

حرکتی کودکان سال اول دو گروه آزمایش و کنترلـی مستقل براي مقایسه متغیر ادراك بصريآزمون ت: 2شماره جدول

سطح معنی داريدرجه آزاديtانحراف استانداردمیانگینتعدادگروهمرحله

پیش آزمون
2442/1308/4آزمایش

32/046NS 2404/1316/4کنترل

پس آزمون
2488/1102/4آزمایش

96/046NS 2496/1283/2کنترل

تفاضل
28/1- 2454/1آزمایش

22/446001/0
1/1- /2408کنترل

براي جلوگیري از تاثیر متغیرهـاي ناخواسـته بـر نتـایج     
پژوهش از روش نمره افزوده استفاده شد. براي این منظور 
ابتدا تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در 

وه محاسبه شد و سپس آزمون تی مستقل اجرا شـد.  هر گر
) تفـاوت  t،001/0P= 22/4در تفاضل بین دو گروه (

معنــادار وجــود دارد بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداري  

می باشد .بدین معنا که بازي هاي بـومی  05/0کوچکتر از 
حرکتـی (کـاهش   –و محلی تاثیر مثبتی بر ادراك بصري 

کودکان داشته است . میزان خطا) در این 
ــازفرضــیه دوم ــر رشــد  هــاي: تأثیرب ــومی ومحلــی ب ي ب
حرکتی کودکان پیش دبستانی وسال اول ـادراك بصري

دبستان کم توان ذهنی تابع جنسیت است.
حرکتی در دو گروه دختر و پسر پیش دبستانی- آزمون تی مستقل براي تعیین تفاوت میان ادراك بصري:3شماره جدول

سطح معناداريدرجه آزاديtانحراف استانداردمیانگینتعدادگروهرمتغی

پیش آزمون
1292/1670/3پسر

49/02263/0
1267/1775/3دختر

پس آزمون
1242/1542/4پسر

05/02296/0
1233/1534/3دختر

تفاضل
11/2- 1250/1پسر

91/02239/0
39/2- 1233/2دختر
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شود که بین دو گروه تفاوت با توجه به جدول مالحظه می
ــدارد  ــود ن ــادار وج ــري ،معن ــانگین ادراك بص ــتالف می ـاخ

حرکتی در کودکان پیش دبستانی کـم تـوان ذهنـی در گـروه     

دختران پس از انجام بازي هاي بومی و محلـی افـزایش کمـی    
و91/0بـا مشـاهده شـده برابـر   tنسبت به پسـران داشـته اسـت    

.دار نیستتفاوت میانگین در دو گروه معنی،22درجه آزادي 
حرکتی در دو گروه دختر و پسر سال اول- آزمون تی مستقل براي تعیین تفاوت میان ادراك بصري:شمارهجدول

سطح معناداريدرجه آزاديtانحراف استانداردمیانگینتعدادگروهمتغیر

پیش آزمون
1208/1216/2پسر

66/12212/0
1275/1409/2دختر

پس آزمون
1242/1005/5پسر

87/12208/0
1233/1392/1دختر

تفاضل
37/1- 1267/1پسر

47/02264/0
24/1- 1242/1دختر

با توجه به جدول مالحظه می شود کـه بـین دو گـروه    
اخــتالف میــانگین ادراك ،تفــاوت معنــادار وجــود نــدارد

حرکتی در کودکان سال اول کم توان ذهنی در –بصري 
گروه دختـران پـس از انجـام بـازي هـاي بـومی و محلـی        

مشـاهده شـده   tافزایش کمی نسبت به پسران داشته است 
اما تفاوت میـانگین در دو  ،22و درجه آزادي 47/0برابر با 

.گروه معنی دار نیست

گیرينتیجهبحث و
هـاي افـزودن آگـاهی    حرکت یکی از مهمترین شـیوه 

کودکان است که به آنها در کسب مفاهیم پیچیده کمک 
اي اســت کــه کنــد. حرکــت در واقــع نخســتین وســیلهمــی

همـواره  کنـد و میمحیط اطراف را درك کودك خود و
سازد. یکی از عـواملی  میي یادگیري روبرو را با پدیدهاو

پیشــرفت تحصــیلی ذهنــی وعملکــرد شــناختی وکــه بــر
هـاي  فعالیتگذارد،میکم توان ذهنی تأثیر آموزاندانش

هـاي  حرکتی است. چنین کودکـانی در مهـارت  –ادراکی

شــناختی بـا مشــکل روبــرو هســتند.  حرکتــی و–ادراکـی  
–هــاي جســمی برعملکردهــاي ادراکــی بنــابراین فعالیــت

حرکتی فرد کم توان ذهنی تأثیر بسـیاري دارد. کودکـانی   
معمـوالً  ،حرکتی هسـتند –ري ي دیداهایکاستدارايکه 

هـا همچنـین بریـدن اشـکال بـا      بند کفشدر بستن دکمه و
این کودکان در مدرسه در نوشتن مشکالتی مواجه هستند.

شـوند.  مـی با مشکالتی مواجه نیز و رونویسی از تخته سیاه 
بر رشد عضـالت بـزرگ و  ي بومی ومحلی با تأثیرهايباز

حرکتی -دیداريادراك رشد سلسله اعصاب و،کوچک
ي بـومی و هـا يبخشـد. بـاز  مـی بهبود کودك کم توان را

تمیـز  ،توجـه ،تحریـک لمسـی  حساسیت حسـی و محلی؛
،ســرعت عمــل،انگشــتانهــاي مــچ وماهیچــه،شــنیداري

هــاي حرکتــی پایــه ومهــارت،دســتگاه دهلیــزي و تعــادل
ــارت ــی ومه ــاي ادراک ــداري ه ــت –دی ــی را تقوی حرکت

کند. می
محلــی اســتفاده ي بــومی وهــاياز بــازکودکــانی کــه 

تر شدهاي آنان در آزمون بندر سازمان یافتهترسیم،کردند
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یافـت. وضعف آنان در هماهنگی حرکات ظریـف بهبـود  
پـذیري  وتحریکعصب شناختی ي هاینارسایهاياین باز

یـادآوري را وتوانایی زبانی ورعایت نظـم امـور  هیجانی،
بهبود بخشید.
) بازي عمو زنجیر 1388(اصغري نکاح،هايطبق یافته

ــر ــاف ب ــفب ــات ظری ــم وحرک ــاهنگی چش ــت(هم ،دس
دست) همچنین برحرکات چهره ودست وهماهنگی دو

چــرخش حرکــات چشــمی (تثبیــت و تعقیــب دیــداري و
ایـن بـازي بـر    گـذارد. مـی دیداري با حرکات سـر) تـأثیر   

تـأثیر  گیـري) تصمیمتمرکز و(توجه وپردازش اطالعات
ثبت دارد.م

ــایم موشـــک حرکـــات درشـــت وظریـــف   بـــازي قـ
ودســـت)همـــاهنگی دودســت و (همــاهنگی چشـــم و 

چــرخش تعقیــب دیــداري وحرکــات چشــمی (تثبیــت و
ایـن بـازي   نمایـد. مـی دیداري با حرکات سـر) را تقویـت   

توجـه و اسـت و بـه یادسـپاري،   برپردازش اطالعات مؤثر
ري پاسـخ را  بـازدا ریـزي و برنامـه گیري وتصمیم،تمرکز

نماید همچنین باعث تقویـت حساسـیت حسـی    میتقویت 
شود.میوتحریک لمسی 

حرکـات  بیشـتر بـر  وجودي کـه بـازي گـرگم بـه هـوا     با
ولـی ایـن بـازي حرکـات چشـمی را     گـذارد مـی درشت اثر 

تمرکــز،پــردازش اطالعــات (توجــه ونمایــد ومــیتقویــت 
رابــازداري پاســخ)ریــزي حرکتــی وبرنامــه،گیــريتصــمیم
تعـادل  نماید، باعث تحریـک دسـتگاه دهلیـزي و   میتقویت 

نماید.  میدیداري را تقویت - هاي ادراکیمهارتشود ومی
گردو ضمن تقویت حرکـات ظریـف   بازي سنجاب و
حرکات دست) برهماهنگی دو،دست(هماهنگی چشم و

ــؤثر چشــمی و ــردازش اطالعــات م ــدرت باشــد ومــیپ ق
بـازداري  تمرکـز و توجـه و ،ریـزي برنامـه ،گیـري تصمیم

قشـر حسـی حرکتـی    تأثیر برباونمایدمیپاسخ را تقویت 
اي مچ وتقویت ماهیچهمغز، باعث تقویت سرعت عمل و

محلـی بـر   ي بومی وهايطور کلی بازهشود. بمیانگشتان 
تـوان  شـناختی کـودك کـم   حرکتـی و ،هاي حسـی حیطه

گذارد.میذهنی تأثیر مثبت 
هـاي آموزشـی   برپـایی کارگـاه  شود بـا یمپیشنهاد لذا

بخشی مراکز استثنایی و آشنایی جهت مربیان وکادر توان
ي بـومی ومحلـی همچنـین طراحـی واسـتفاده از      هايبا باز

ي بومی ومحلی جهت اسـتفاده  هايبسته هاي آموزشی باز
،بخشـی بـه آمـوزش مفـاهیم شـناختی     مربیان وکادر توان

کم توان ذهنی آموزاندانشحرکتی به ،اجتماعی،جسمی
ریـزان حـوزه آمـوزش وپـرورش     بـه برنامـه  کمک کنـیم. 

هاي درسی مخصوص شود تا در برنامهمیاستثنایی توصیه 
انواع بازي از جمله ،پذیرکودکان کم توان ذهنی آموزش

ن شــاغل در ابــه معلمــدارنــد.ي بــومی را منظــورهــايبــاز
بـا راکـه تـدریس خـود   شودمیمدارس استثنایی پیشنهاد

امکان دسترسی به اهـداف آموزشـی   تابازي همراه نمایند
توجـه داشـت کـه    بایدهاي مختلف افزایش یابد.حیطهدر

آموزان از نظر فیزیکی مناسب باشد محیط بازي این دانش
مساحت در خـور  فضایی مطلوب بدون موانع فیزیکی باو

آمـوزان بـه   بـه عـالوه چـون ایـن دانـش     توجه داشته باشد.
هـا یایـن راهنمـای  هنمایی بیشتري حین بازي نیاز دارنـد، را

نباید به صـورتی باشـدکه مزاحمـت ایجـادکرده وکیفیـت      
بازي آنان براعالم برنـده  همچنین دربازي راکاهش دهد.

بازنده تأکید زیادي نشود.و
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. تهران: انتشارات طراحان ایماژ.بازي و تاثیر آن بر رشد کودك). 1385انگجی، ل؛ عسگري (

پـژوهش در  . تأثیر ورزش صبحگاهی برکاهش پرخاشگري کودکـان کـم تـوان ذهنـی آمـوزش پـذیر      ).1385قربان (لم دارلو،همتی عستاره.شجاعی،
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فصلنامه پـژوهش  . پذیرتأثیر ورزش صبحگاهی برکاهش پرخاشگري کودکان کم توان ذهنی آموزش).1385قربان (همتی علم دارلو،ستاره.شجاعی،
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