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 چکیده 

 یشنهاد شدهپ هایاز روش یکی است. توان ذهنیکم کودکان درمان در کلیدی عامل یک عنوانبه توانایی به کارگیری حافظه

 یحافظهش بررسی تاثیر بازی بر پرور حاضر، پژوهش از است. هدف درمانی بازی کودکان این یحافظهو تقویت  رشد جهت

سن  یهدامن استان کردستان با توان ذهنیدختران و پسران کم را پژوهش آماری یجامعهاست.  توان ذهنیکودکان کم

 گروه سه هها بسپس آنشدند.  انتخاب در دسترس گیرینمونه روش به دادند که تشکیل سال پانزده  تا هشت ایشناسنامه

 -آزمونیشپ صورتبه و تجربی بودهنیمه  پژوهش این طرح گردیدند. تقسیم های گروهیبازی و انفرادی هایبازی کنترل،

 استفاده با و شده وریآجمع )کوتاهمدت حافظه(کودکان وکسلر ارقام آزمونخرده از استفاده با هاداده .است شده اجرا آزمونپس

 انفرادی و روهیگ هایکه بازی دهدمی نشان نتایج .گردید و تحلیل تجزیه  (>P (0.05 معناداری سطح با تحلیل کوواریانس از

 میتوان کودکان این رایب آموزشی هایریزیبرنامه در بنابراین، دارد؛ توان ذهنیکم کودکان کوتاه مدت یحافظه بر معناداری اثر

 .کرد استفاده کوتاه مدت یحافظه تقویت جهت انفرادی و گروهی مدل دو در حرکتی هایبازی از

 انفرادی هایبازی گروهی، هایبازی حافظه، توان ذهنی، :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

 نخستین برای 1963 سال کنفرانس در اصطالح این شد. مطرح کرک ساموئل وسیله به 1963 سال در یادگیری ناتوانی اصطالح

در  توجهی شایان مشکالت متوسط، از باالتر و متوسط هوش وجود با که انیآموزدانش برای کارشناس افراد و والدین حضور با بار،

 آسیب استراوس، سندرم مغزی، خفیف آسیب عنوان با آموزان دانش این از آن، پیش گردید. حوزه این وارد داشتند، مدرسه
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1شدند)لرنرمی نامیده مغزی 2اسوانسون ؛2008 ، 3هریس ، 4گراهام و   عنوان به ناتوانی، با انآموزدانش از نیمی تقریباً (.2003، 

 اختالل یک یادگیری ناتوانی اما برخوردارند، طبیعی هوش از یادگیری ناتوانی با کودکان هرچند اند.شده شناخته یادگیری ناتوانی

 دادن،گوش کردن،صحبت توانایی گفتاری، و نوشتاری زبان درک از جمله اساسی؛ فرآیند چند یا یک بر که است نورولوژیک

 یادگیری هایناتوانی (2008 )لرنر،گذاردمی اثر ریاضی محاسبات انجام و هاداده دادن سازمان استدالل، کردن، هجی خواندن،

-توانایی بکارگیری و فراگیری در عمده مشکالت شکل به و شودمی اطالق هااختالل از نامتجانسی گروه به که است کلی اصطالح

 .هستند ذاتی هااختالل این که شودمی آشکار ریاضی محاسبات یا استدالل نوشتن، خواندن، کردن، صحبت دادن، گوش های

 ودکک با زیادی هایتفاوت کردن صحبت ویژه به و حرکات شدن اجتماعی شنیدن، دیدن، تفکر، لحاظ از کودکانی چنین

کاکاوند، هستند) اربهنج و معمولی باشند، متفاوت که این جایبه هاجنبه بیشتر در کودکان این از زیادی تعداد اما دارند؛ عادی

1385.) 

از جمله  ؛ای شناختیهدر زمینه مهارت. ای هستنداز افراد هر جامعه یحدودمتوان ذهنی که درصد ان کودکان کمآموزدانش

خصوصیات  شود. در بیناین اشکاالت باعث تأخیر در یادگیری تحصیلی اجتماعی عاطفی آنان می .حافظه نقایص جدی دارند

ر چهار حوزه مربوط داین کودکان حداقل  .ها در یادگیری استهمه، توانایی کم آن توان ذهنی مهمتر ازرفتاری روانی افراد کم

 (1383وادیان،ترجمه ج ؛1944 ،کافمن و دروس )هاالهانبه شناخت )یادگیری( دچار اشکال هستند: دامنه توجه، حافظه، زبان 

داشتهاند؛ اما توجیهاتی که در باب این نقص حافظه قلمروی است که کودکان کمتوان ذهنی از گذشتههای دور در آن نقص 

ارائه شده است، متنوع میباشد. برخی از پژوهشگران معتقد هستند که در ساخت بیولوژیک کودکان کمتوانذهنی نقص وجود 

هیزات و توانند از تجها نمیکارگیری آنبه یطهواسهایی هستند که این کودکان بهکه دیگران در پی شناخت شیوهدارد؛ درحالی

پذیری مغز با ورزش مطالعات نشان داده است که عملکرد شناختی و انعطاف. شکل مطلوب استفاده نمایندامکانات سالم خود به

5فیلیپ راستا،  این در. باشدهای حرکتی مرتبط مییتو فعال های ای مروری اعالم کردند که فعالیتمقاله در( 2011)و همکاران 

کند و تسهیل رشد ذهنی کودکان آمادگی جسمانی، ترویج رفتارهای مرتبط با سالمت که جبران چاقی می سازیفیزیکی بر بهینه

گذارد؛ ذهنی می توانباشد؛ بلکه تأثیر بیشتری بر کودکان کمهای بدنی فقط بر کودکان عادی نمیاثر مثبتی دارد؛ اما تأثیر فعالیت

)به نقل از فاضل کلخوران، شریعتی ها نیز جایگاه ویژه و مهمی داردو آموزش آن ذهنی توانکه در ارتباط با کودکان کم طوریبه

 (.1396و بهرامی؛ 

های تواند موجب ترغیب و تشویق کودکان به شرکت در فعالیتدر هر بازی، تعداد بسیاری تمرینات حرکتی وجود دارد که می

ای از عنوان مؤلفهبازی را به ؛مثال عنوانبسیار متفاوت هستند؛ بهلحاظ تببین نوع اثر بازی بر کودکان ها بهبدنی شود. نظریه

6پیاژهکه  دهندمیتوجه قرار د شناختی و عقالنی مورتحول  های مرتبط با رشد آن را فرایندی برای رهاسازی استرس (1962) 

 .دانندشدن می و بزرگ

ن در بازی، در گیرد که از طریق ارتباط نمادیشکل میدیده درمانی یک تعامل کمکی بین کودک و بزرگسال آموزشدر بازی

فردی با نبایست طی تعامالت بیکه کودک می طوریباشد؛ بههای هیجانی کودک میهایی برای کاهش آشفتگیجستجوی راه

را تجربه نماید. ده ش دهی مجدد تکانه و تجربیات هیجانی تصحیحآور، جهتهیجانی، کاهش اثرات رنج ییهدرمانگر، پذیرش، تخل

رین و تکرار برخی های تربیتی و پرورشی، بستری مناسب برای تمهای هدفمند همراه با سایر فعالیتهای حرکتی و بازیبرنامه

 .ابتدایی است یرهاز مفاهیم ذهنی و شناختی در دو

                                                             
1. Lerner 
2. Swanson 
3. Harris 
4. Graham 
5. Philip 
6. Piaget 



خالقیت و تفکر واگرا  ها،نگرش ی وریزهای برنامهای مثبت بین بازی و بهبود توجه، مهارتدهد که رابطهمطالعات نشان می

7، آیزنبرگدر این ارتباط .وجود دارد 8و کایزنبری  اند که بین بازی و رشد شناختی ارتباطی قوی مشاهده اظهار داشته  (2002) 

 .شود. همچنین، مطالعات حاکی از آن است که ارتباط مثبتی بین بازی و یادگیری وجود داردمی

سبب  ،بر توجه تنیدرمانی مب های اجرایی و بازیکنش یلهنتیجه گرفتند که مداخ( 1392)ارانهمک نریمانی وراستا،  این در

عنوان یتوان از آن بهمشود و ان دارای نارسایی در حساب میآموزدانشکاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی  یحافظهبهبود 

افزایش  ی براهای رایانهپژوهش خود گزارش کردند که بازی در( 2013)صالح و همکاران .ای مؤثر سود جستیک روش مداخله

فعال این  یزان حافظهت داشته و باعث افزایش میفعالی اثری مثبان دارای اختالل نقص توجه ـ بیشآموزدانشفعال  یحافظه

های جنبه تواند تمامه باشد، میککه بازی از هر نوع  نداین باور ا بر( نیز 1393و نسائی مقدم)ملکپور  .شودان میآموزدانشقبیل از 

زی از کودک گرفته که چنانچه امکان با صورتیتأثیر قرار دهد؛ به ای مثبت تحتگونههای اساسی او را بهرشد کودک و مهارت

 .شدیدی مواجه خواهد بود شد حسی ـ حرکتی و شناختی با مشکلشود، کودک در ر

ی بدنی درقالب هاتوجه پژوهشگران قرار گرفته است، اثربخشی فعالیت های بدنی که کمتر موردتای از بازی و فعالیجنبه

بازی شرایطی را  که آنجایی باشد. ازپذیر میذهنی آموزش توانکودکان کم مدت و توجهکوتاه یحافظه بازی بر رشد شناختی

ی خود به بهترین های مغزیرامون خود بپردازد و از تواناییسازد که طی آن میتواند به اکتشاف دنیای پبرای کودک فراهم می

 .های خود را به شکوفایی برساندنحو استفاده کرده و توانمندی

از  و بپردازد ودخ پیرامون دنیای اکتشاف به تواندمی آن طی که سازدمی فراهم کودک برای را شرایطی بازی از آنجایی که

 و دهقانی استا،ربرساند. در این  شکوفایی به را خود هایتوانمندی و کرده استفاده نحو بهترین به خود مغزی هایتوانایی

 انجام "ان ذهنیتوکم کودکان در کاری یحافظه و توجه بر ریتمیک هایبازی اثربخشی" عنوان با را ( پژوهشی1391همکاران)

 ،)توجه رفیتظ و شدهتقسیم توجه مستمر، توجه )توجه بر معناداری اثرات حرکات ریتمیک که رسیدند دادند و به این نتیجه

. همچنین از دارد )توان ذهنیکم کودکان عملکردی مقیاس به توجه ، یادگیری )با)کاری و بلندمدت مدت،)کوتاه حافظه کل

 بر گروهی و فرادیان هایبازی اثر بررسی حاضر پژوهش از های انفرادی و گروهی تاثیرات متفاوتی دارند، هدفآنجایی که بازی

 توان ذهنی است.کودکان کم مدتکوتاه یحافظه

  روش

 .شودمی حسوبم کاربردی مطالعات نوع از عملی نتایج از برخورداری دلیلبه و بوده تجربینیمه روش، لحاظبه حاضر پژوهش

ان در آموزانشدی و بررسی پروندهبود. رضایت والدین  میدانی و ایکتابخانه ترکیبی صورتبه آن اطالعات آوریجمع روش

 ایناسنامهشسن  یدامنه استان کردستان با توان ذهنیدختران و پسران کم را پژوهش آماری یاولویت قرار گرفت. جامعه

 هایپرونده یرو انجام شده مطالعات شدند. با انتخاب در دسترس گیرینمونه روش به دادند که تشکیل سال پانزده  تا هشت

 عنوانبه نفر 30 دتعدا مدرسه شاگردان یکلیه بین از ان،آموزدانش جسمانی وضعیت بررسی و وکسلر آزمون انجام و تحصیلی

 تقسیم )رلکنت و گروهی هایبازی انفرادی، های)بازی نفری 10گروه سه به تصادفی صورتبه و شدند انتخاب اصلی نمونۀ

 وکسلر تست آمد؛ عملبه وکسلر تست ی ارقامذخیره تکالیف یوارونه اعداد قسمت از استفاده با بندی،گروه از پس .گردیدند

 .میگیرد قرار استفاده مورد مدتکوتاه یحافظه گیریاندازه برای

 آزمونخرده از ذهنی توانکم انآموزدانش مدتکوتاهی حافظه میزان گیریاندازه برای پژوهش این درهمانطور که ذکر شد، 

( 1389یم)ی شهوسیلهبه کودکانی تجدیدنظرشده وکسلر هوش آزمون که است ذکر یان. شاشد استفاده کودکان وکسلر ارقام

 .است شده هنجاریابی ایرانی کودکان روی بر

 نه تا سه از تدریجبه مستقیم ارقام است. معکوس ارقام یحافظه و مستقیم ارقام یحافظه بخش دو دارای آزمونخرده این

 آزمون در ارائه شده جدول روی از اعداد آزمون، این مستقیم بخش در .یابدمی افزایش رقم هشت تا دو از معکوس ارقام و رقم

 تکرار هر به و نماید ،تکرار شنیده شده ترتیب به همان را اعداد که گرددمی درخواست وی از و شودمی خوانده آزمودنی برای

                                                             
7. Ayeznberg  
8. Kayezen beri 



 طوربه را شنیده شده اعداد شودمی خواسته آزمودنی از معکوس بخش در عالوه براین، .گیردمی تعلق یک ینمره صحیح،

 در آزمودنی ینمره که است الزم به ذکر گیرد.می تعلق یک ینمره صحیح، تکرار هر به نیز قسمت این در .نماید تکرار معکوس

 آورد.می دستبه معکوس آزمون و مستقیم آزمون از آزمودنی که است نمراتی حاصل جمع آزمون این

 گردید. اجرا بیشتر شدت با هایبازی تدریجبه در ادامه، و شد آغاز پایین شدت با هایبازی از استفاده با ابتدا در تمرین

 بدین ترتیب که بود؛ ، سردکردن)گروهی و انفرادی هایبازی(بخش اصلی کردن،بخش: گرم سه دو گروه شامل تمرینی یبرنامه

 در سپس، و شداست( آغاز می کششی هایفعالیت انجام و عمومی کردنگرم شامل معموالً که(کردنبا گرم تمرینی یبرنامه

 و کشش توسط سردکردن، برنامه درپایان، و شدمی بود، انجام شده گرفته نظر در جلسه آن برای که هاییبازی اصلی بخش

 .یافتخاتمه می سازیریلکس

 :باشدمی بدین شرح شد که گرفته نظر در گروه هر برای گروهی و انفرادی هایبازی

 هایگوی هایبازی اعداد، جدول بازی شطرنج، یصفحه بازی اعداد، جاییجابه ساحل،  دریا شامل: انفرادی بازیهای 

 دار.شماره هایتوپ آوریجمع و رنگی

 هفت سنگ، دمکش، رنگه، از همه بسته،چشم  ،)پریا  پشت)پوریا به پشت حدس بزن، شامل: گروهی هایبازی 

 آماری هایروش

 در کار مراحل 16اس.اس.پی.اس افزارنرم در هاداده وارد نمودن از پس هافرضیه آزمون و هاداده تجزیه وتحلیل به منظور

 .بود <P 0.05هادر کلیه آزمون معناداری سطح که است یافت. شایان ذکر ادامه استنباطی و توصیفی محاسبات یمرحله دو

 نتایج

سال و  8ی مورد پژوهش شود؛ حداقل سن نمونهمی مشاهده 1 جدول در شناختیجمعیت  متغیرهای بررسی از حاصل نتایج

سال و میانگین  64/12ها معادل مشغول به تحصیل بودند. میانگین سنی آن 6تا  1های سال است که در پایه15حداکثر آن 

  بود. 5/3کالسی نیز 

 

 بازی گروه سه در را توجه مدت وکوتاه یحافظه نمرات آزمونپس و آزمونپیش استاندارد انحراف و میانگین 2 جدول

توان ذهنی، کم مدت کودکانکوتاه یحافظه میانگین بین که است آن بیانگر هایافته .دهدمی نشان کنترل و گروهی انفرادی،

ی میانگین تعدیل شده دارد. بین وجود معناداری آزمون؛ تفاوتپیش کنترل از پس کنترل و انفرادی تیمی، بازی گروه

 بازی عبارت دیگر،دارد؛ به وجود معناداری انفرادی و کنترل تفاوت بازی گروه توان ذهنیکم کودکان مدتکوتاه یحافظه

است که این مقدار نسبت  شده ن ذهنیتواکم کودکان مدتکوتاه یحافظه کارکرد معنادار بیشتری از افزایش به منجر انفرادی

 به تاثیر گروهی،  عدد بزرگتری است.

 توصیف متغیرهای سن و کالس .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین متغیر

 5/2 64/12 15 8 سن

 7/1 5/3 6 1 کالس

 توصیف متغیرهای پژوهش .2جدول 

 مرحله گروه
 حافظه کوتاه مدت

 انحراف استاندارد میانگین

 انفرادی
 6/1 25/2 پیش آزمون

 2/3 5/6 پس آزمون



 گروهی
 5/1 42/2 پیش آزمون

 01/2 55/5 پس آزمون

 کنترلی
 9/1 67/2 پیش آزمون

 9/1 75/2 پس آزمون

 بهبود هایمکانیسم پژوهشگران، نظر بنابر اما نمود؛ مقایسه صیلیتح پیشرفت بهبود با را حافظه بهبود نتوان شاید با این حال،

به  انفرادی هایورزش اگر که نمود استنباط میتوان رو،از این شود؛ انآموزدانش تحصیلی پیشرفت بهبود باعث تواندمی حافظه

 عملکرد مورد در افراد و بوده ی دیگرانتحت مشاهده که نگیرد قرار موضوع این روانی تحت انگیختگی فرد و گیرد انجام تنهایی

 هایمکانیسم اینصورت، در که نباشد مهم او برای حرکت کیفیت و نکرده تمرکز خود حرکات بر است ممکن کنند،می قضاوت وی

تحت  فرد که انفرادی حرکات در اما شود؛می کمتر فرد یادگیری و حافظه پیشرفت و شده تحریک کمتر حرکات، حرکتی-حسی

در  که گذارد نمایش به را عملکرد بهترین کند سعی و شده متمرکز خود حرکت بر است ممکن دارد، قرار دیگران یمشاهده

 نشود. مشاهده انفرادی و گروهی هایورزش بین تفاوتی که دارد وجود احتمال این اینصورت،

 بحث و نتیجه گیری

 بیرون جهان با کودک آشنایی از بخشی بود. توان ذهنیکودکان کم یحافظهبررسی تاثیر بازی بر پرورش  این پژوهش،  از هدف

 پردازدمی خالقانه رفتارهای بروز به بازی یمحوطه در تجربه و عمل راه از بازی، کودک طی گیرد.می صورت هابازی یوسیلهبه

 خود، محیط هایپدیده از که شودمی قادر و پرداخته مشاهده به دقت با همچنین، .شودمی آشنا جدید و مسائل هاپدیده با و

 از درنهایت، و کندمی قضاوت پرداخته، به استدالل بازی هنگام به کودک عالوه بر این، .آورد دستبه را تریصحیح شناخت

کودکان  مدتکوتاه یحافظه بر معناداری و مثبت تأثیر انفرادی، هایبازی که داد نشان کند. نتایجمی گیرینتیجه خود قضاوت

(، دهقانی 1392) ( دودانگه(، 1392)اراننریمانی و همک (،1393و نسائی مقدم)ملکپور  هاییافته با نتایج این دارد. توان ذهنیکم

 در که یافت دست هاییپژوهش به میتوان گذشته مطالعات بررسی کند. بامی تأیید را آنها و بوده همراستا (1391همکاران) و

 و ببری پژوهش به عنوان مثال، میتوانبه است؛ نشده ایحافظه فرایندهای بهبود موجب بازی و ورزشی بدنی، هایآنها فعالیت

کرد که  اشاره هاموش یادگیری و حافظه بر اجباری اثر پروتکل ورزشی ( در مورد2007) همکاران و آکاالقان و (1387همکاران)

 باشد. حاضر پژوهش هاییافته با پژوهش این نتایج تفاوت موجب موضوع این

 مراکز درسی یبرنامه در درمانیبازی جلسات گنجاندن توان ذهنی،کم کودکان مخصوص تربیتبدنی معلمان آموزش با

 اجتماعی، هایفعالیت در آنها مشغول کردن و کودکان این بدنی فعالیت برای مناسب هایمحیط ایجاد استثنایی، کودکان آموزش

 .نماییم فراهم را آنها یادگیری استعدادهای شکوفایی یزمینه و ساخته رها نشینیگوشه و بودنمنزوی از را کودکان این

 منابع

(. اثربخشی بازی های حرکتی ریتمیک 1391دهقانی، مصطفی؛ نرگس، کریمی؛ تقی پور جوان، عباسعلی؛ حسن نتاج، فهیمه؛ پاکیزه، علی )

های شناختی تحولی پیش از دبستان. نشریه ناتوانی )موزون( بر میزان کارکردهای اجرایی کودکان با ناتوانی های یادگیری عصب روان

 یادگیری. دوره دوم، شماره یک

 (. مقیاس هوشی وکسلر برای دوره پیش دبستانی. انتشارات دانشگاه شیراز؛ چاپ چهارم1389شهیم، سیما؛ رضویه، رضویه )

 .حرکتی رفتار .پذیر آموزش توان ذهنیکم کودکان مدتکوتاه حافظه بر درمانی بازی اثر .هاجر بهرامی امیر، شریعتی جمال، کلخوران فاضل

 73-88(: 9)28؛ 1396 تابستان
 انتشارات روان :و آموزش کودکان استثنایی. تهـران روانشناسی(. 1385)، ع. کاکاوند

-ر. فصلنامه علمیپذیزشبازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموتاثیر شن(. 1393ملکپور، مختار؛ نسائی مقدم، بیان )

 های علوم شناختی و رفتاری. سال چهارم: شماره اولپژوهشی پژوهش



ی های اجرایی و بازمقایسه اثربخشی آموزش کنش(. 1392نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل؛ زاهد بابالن، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس )

. مجله روانشناسی بالینی. درمانی در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتال به نارسایی در حساب

 1-16دوره پنجم: شماره چهار، صص

مشهد: (. 1383)ان ویژه. ترجمه مجتبی جوادی یهاای بر آموزشکودکان استثنایی مقدمه(. 1994)هاالهان، دانیل پی؛ کافمن، جیمز ام 
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Abstract 

The ability to use memory as a key factor in the treatment of mentally retarded children. One of the 
suggested methods to develop and strengthen the memory of these children is play therapy. The aim 

of this study was to investigate the effect of play on memory development of children with mental 
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disabilities. The statistical population of the study consisted of boys and girls with mental disabilities 

in Kurdistan province with an identity age range of eight to fifteen years who were selected by 
convenience sampling method. They were then divided into three groups: control, individual games 

and group games. The design of this research is quasi-experimental and has been performed as a pre-

test-post-test. Data were collected using a subtest of Wechsler cultivars (short-term memory) and 

analyzed using analysis of covariance with a significance level of P <0.05. The results show that 
group and individual games have a significant effect on short-term memory of mentally retarded 

children; Therefore, in educational programs for these children, movement games can be used in both 

group and individual models to enhance short-term memory.   

Keywords: Mental ability, , memory, group games, individual games 

 


