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   چکیده
 بـر  شـناختی  بخشیتوان اثربخشی یرسبر پژوهش این از هدف :هدف
 .بـود  تحـولی  تـأخیر  با کودکان کاري حافظۀ و حرکتی دیداري ادراك

 با آزمون پس – آزمون پیش نوع از آزمایشی نیمه پژوهشی طرح :شور
 تا 4 کودکان تمامی شامل پژوهش این آماري جامعۀ .بود کنترل گروه

 دبسـتانی  پیش مراکز و ها کودك مهد در که بود تحولی تأخیر با ساله 6
 نمونـه  حجم .بودند کرده نام ثبت 1400 سال دوم هنیم در تهران شهر

 ۀجامع از )کنترل گروه نفر 15 و آزمایش گروه نفر 15( نفر 30 املش
 2-دنـور  آزمـون  از استفاده با و دسترس در گیري نمونه شیوه به آماري

 یـدهی اج آزمـایش  و کنتـرل  گـروه  دو در تصادفی صورت به و انتخاب
 ۀحافظـ  آزمـون  و فراستیک بینایی ادراك تحول آزمون آغاز در .شدند
 گـروه  بـراي  ادامـه  در و شـد  گرفتـه  مونزآ پیش عنوان به بک ان کاري

 کنترل گروه که حالی در شد اجرا شناختی بخشیتوان همداخل آزمایشی،
 تحلیـل  آزمـون  از اسـتفاده  بـا  هـا  داده .نکردنـد  دریافت آموزشی هیچ

 نشان نتایج :ها یافته .شد تحلیل متغیره چند و متغیره تک سانواریوک
 و چشـم  همـاهنگی  هـاي  لفهؤم بر شناختی بخشیتوان ۀمداخل که داد

 ،>001/0P( زمینـه  از شکل تمایز ،)= 001/0P<، 567/54F( دست
528/98F =(، شـکل  ثبات )001/0P<، 418/35F =(،  در وضـعیت 

 ،>001/0P( ییاضـــف روابـــط ،)= 001/0P<، 701/344F( فضــا 
722/100F =( ريکـا  ۀحافظ و )001/0P<، 907/125F =(،  تـأثیر 
 و مشـاوران  پژوهش، نتایج براساس :گیري نتیجه .است داشته دارامعن

 ۀحافظـ  و حرکتـی  دیـداري  ادراك بهبـود  براي توانند می روانشناسان
    .کنند استفاده مداخله این از تحولی خیرأت با سال 6-4 کودکان کاري

  
 ،حرکتـی  دیداري ادراك ،شناختی بخشیوانت :کلیدي هاي ژهوا

  .کودکان ،تحولی تأخیر ،کاري ۀحافظ
_________________________________________  

 کودکان آموزش و یروانشناس ارشد کارشناس :مسئول دهنویسن. 1
 .رانیا تهران، ،يمرکز تهران واحد ،یاسالم آزاد هدانشگا ،ییاستثنا

 آزاد دانشگاه ،ییاستثنا کودکان آموزش و یروانشناس ارشد سکارشنا. 2
 .رانیا تهران، ،يمرکز تهران واحد ،یاسالم

 تهران، ،يمرکز تهران واحد ،یالماس آزاد دانشگاه ،بالینی ارشد کارشناس. 3
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Abstract  
Objective: The purpose of this study was to 
investigate the effectiveness of cognitive 
rehabilitation on the visual-motor perception and 
working memory of children with developmental 
delays. Method: The method of this research was 
semi-experimental and pre-test-post-test with 
control group. The statistical population included 
all 4-6 year old children with developmental delays 
studying in Tehran kindergartens and preschool 
centers in 2021. The sample size consisted of 30 
children (15 in the experimental group and 15 in the 
control group) from the statistical population, who 
were selected by the available sampling method and 
DENVER-II test. First, Frostig Developmental Test 
of Visual Perception and N-Back working memory 
tests were taken as pre-tests. Then for the 
experimental group, cognitive rehabilitation 
intervention was performed while the control group 
did not receive any training. Data were analyzed 
using ANCOVA. Results: The cognitive 
rehabilitation intervention had a significant effect 
on the components of hand-eye coordination 
(P<0.001, F =54.567), figure differentiation from 
background (P<0.001, F = 98.528), shape stability 
(P<0.001, F =35.418), situation in space (P<0.001, 
F =344.701), spatial relations (P<0.001, F 
=100.722) and working memory (P<0.001, F 
=125.907). Conclusion: According to the results of 
this study, counselors and psychologists can use 
this intervention to improve visual-motor 
perception and working memory in 4-6 year old 
children with developmental delay. 
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 مقدمه

 تییختیر  كودكییان،  هحیط  در  علوم  هایشرفتیپ  وجود  با

 بهداشتي  نظام  مشکالت  از  يکي  عنوانبه  هنوز  1يتحوی

 از  بعد  و  شده  محسوب  يافتهتوسعه  كشورهای  در  حتي

 كودكییان در مشییکل ترينشییاي  ترومییا و هییاعفونت

 عابییدی،  و  فرامییرزی  زاده،حسییینعلي)  شودمي  شناتته

 كییودک  هكیی   دهدمي  رخ  زماني  ،تحویي  تیرخت  (.1398

 رشد  عطف  نقاط  هب  نتواند  تود،  همساالن  با  مقايسه  در

 حركات  مانند  متماي ی  هایحوزه  در  و  كند  پیدا  دست

 عملکییرد،  و  شییناتتي  ان،زبیی   و  گفتییار  ظريف،  و  درشت

 زنییدگي  روزمره  هایفعاییت  و  جنسي  رواني،  اجتماعي،

 كنییین،  تییا،)میتیان  باشیید  داشییته  چشمییری  مشکالت

 توانییدمي  تحییویي  تختیر  (.2017  گلدستون،  و  كانم  

 يییا  دو  )شییامل  چندگانه  واحد(،  حوزه  ي    )شامل  مج ا

 رشییدی  هییایحوزه  تربیش  بر  )كه  فراگیر  يا  حوزه(  چند

 چانیید،  بوجییل،  شرستا،  )بیشوكارما،  باشد  گذارد(مي  اثر

 تییختیر  درجییه  (.2022  همکییاران،  و  كاپییل  ادهیکاری،

 عملکییردی  )سیین  تفیییف  صورت  به  انوتمي  را  تحویي

 )سیین متوسیی  تقییويمي(، سیین درصیید 33 از كمتییر

 و  تقییويمي(  سیین  درصیید  66  تییا  رصییدد  34  عملکردی

 سیین درصیید 66 از كمتییر عملکییردی )سیین شییديد

 و هییو آگییراوال، )چییو، كییرد بنییدیطبقه تقییويمي(

 عییاملي چنیید تحییویي  تییختیر  علییت  (.2019  يلسواراپو،

 اقتصییادی،  -تمییاعياج  عوامییل  شییامل  تواندمي  و  است

 )ژانیی ،  باشیید  ژنتیکي  و  ایتغذيه  یطي،حم  بیویوژيکي،

 دوناییید،  ؛2018  همکاران،  و  وان    ژان ،  وی،  یي،  گیو،

 همکییاران،  و  اسییتدیر  رحمییان،  نییاپي،  بارنت،  بورن،ودر

 ناشییناتته  تحییویي  تییختیر  دقیق  شیوع  اگرچه  (.2019

 10  بهداشت  جهاني  سازمان  گ ارش  براساس  اما  است،

 دارنیید انيوتنییا نوع ي   ،كشور هر در جمعیت از  درصد

 ايییاالت در (.2015 میایهییاس، و دورتییه )دورنییالس،

 از  درصیید15  تقريبییاً  كییه  اسییت  هشیید  گیی ارش  متحده

 )ويتريکییاس،  دارند  رشدی  مشکل  ي    حداقل  كودكان

 تییختیر  شیییوع  انیلستان،  در  (.  2017  بوكاج،  و  ساوارد،

 ترتیببه  ب رگساالن  و  سال  پنج  زير  كودكان  در  تحویي

 تییختیر بییروز نییرخ و اسییت دصیی در 2.17 و درصیید 2.7

 تا  1  مترك  يا  مدرسه  سن  در  كودكان  در  فراگیر  تحویي

 سییوری،  و  )واسییودوان  است  شده  زده  تخمین  درصد  3

2017 .) 

 آن  در  تییختیر  دچار  كودكان  كه  هاييحیطه  از  يکي

 و زادهحسییینعلي) اسییت شییناتتي حیطییه ،شییوندمي

 درک امکییان  شییناتتي  هییایاييتوان  (.1398  همکاران،

 و سییدردن تییاطر بییه توجییه، ،لهئمسیی  حییل ، یهمفییا

 حوزه اين در  تختیر  و  دهدمي  انسان  به  را  یریگتصمی 

 داشییته فییرد روزمییره زنییدگي در اساسي  نقص  تواندمي

 تییختیر نمودهای  جملهاز  (.2012  براير،م  -)پون  باشد

 حافظییة  در  نقص  ،تحویي  تیرخت  با  كودكان  در  شناتتي

 رومییانو،  مییاگلیویو،  ،وپريکییان ان  )اسمیرني،  است  2ریاك

 كییاری حافظییة (.2018 همکاران،  و  نگیسو  بونیفاسیو،

 – عصییب حییوزه در گییذارثیرخت نظری  هایسازه  از  يکي

 بازشناسییي،  بییه  مربییوط  ينییدهایافر  و  است  3شناتتي

 و  رفیعییي  )دانییا،  كنییدمي  ذتیییره  را  دگرگییوني  و  تغییر

 با  سیستمي  كاری  حافظة  نحو،  ديیر  به  (.2019غالمي،

 و  موقییت  سییازیتیرهذ  در  كییه  اسییت  دودحیی م  ظرفیت

 كاریدسییت  و  سازیيکدارچه  حفظ،  اطالعات،  پردازش

 نقییش (محیطییي و درونییي) منییاب  انییواع از اطالعییات

 -سارزينسییکا  همشییاير،  گروزيسییکا،  نیکا،)  دارد  اساسي

 (.2021 همکییاران، و اورزچوفسییکي آنیکییایي، ويییور،

 رتییختی  در  كییه  دمعتقدنیی   (2018)  انهمکار  و  اسمیرني

 طوربییه همیشییه سییازگاری مشییکالت فراگیییر تحییویي

 ايیین  بلکییه  ،نیسییت  شییناتتي  نقییص  از  ناشي  انحصاری

 در  هدفمنیید  رفتییار  مديريتيتود  و  تویید  هایدشواری

 اسییت كییاری ةحافظ جمله  از  اجرايي  كاركردهای  نقص

 تضمین  را  جديد  هایموقعیت  به  مناسب  پاسخ  بايد  كه

 (2009) یییدابآرچی و راجنییدران آیییووی، نتییايج .كنیید

 حافظییة در نقییص بییا زبییاني مشییکالت كییه داد نشییان

 بییا  حركتي  مشکالت  كاری،  حافظة  و  كالمي  مدتكوتاه

 بود  مرتب   فضايي  و  بینايي  مدتكوتاه  حافظة  در  نقص
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 و  كالمییي  حییوزه  دو  هر  در  توجه  مشکالت  با  كودكان  و

 .تندداش  اتتالل  فعال  ةحافظ  فضايي  -ديداری

 ،تحییویي  تختیر  با  دكانوك  از  بسیاری  ديیر  سوی  از

 دارنیید  4حركتي  ديداری  ادراک  به  مربوط  هایدشواری

 هییایناتوانايي شییوند،مي وارد دبسییتان بییه كییهزماني و

 مشییکالتي  بییروز  سییبب  توانندمي  آنها  حركتي  ديداری

 كشییاورزی) شییود كییردنكدي و نوشییتن درتوانییدن،

 حركتییي،  ديییداری  راکدا  (.1390  ابراهیمي،  و  ارشدی

 و بصییری اطالعییات همییاهنیي بلیییتاق  معنییای بییه

 وكهییریین، )هارپسییتر، اسییت حركتییي ري یبرنامییه

 (.2022 همکییاران، و كییاديس بارنارد، پاول،  انیسبرگ،

 بییه  زيییادی  حیید  اتیی  حركتیي  ديییداری  ادراک  رشیید

 تحلیلوتج يییه  فضايي،  ديداری  هایمهارت  رشد  می ان

 دارد تیيبسیی  حركتییي ديییداری ييکدییارچی و بینییايي

 وجود  (.2010  مان،-كراگلو  یوت نبرگر،  گورچي،  یوا،وا)پ

 پايه  ادراكي  هایاتتالل  و  حسي  پردازش  در  ناهنجاری

 عییاملي  عنوانبییه  توانییدمي  تحویي  تختیر  با  كودكان  در

 ايیین در رفتییاری مشییکالت بییا همییراه يییا كننییدهايجاد

 صنقیی   (.2016  ییمییا،  و  ايمونیید  )ايکمان،  باشد  كودكان

 ی ترس  نداشتنتوانايي  مانند  يتكحر  ديداری  ادارک  در

 تختییه  از  رونويسییي  نداشییتنتوانايي  هندسي،  هایحطر

 نظر  از  مشابه  حروف  میان  تفاوت  درک  نداشتن  و  اهیس

 و  تواندن  زمینه  در  مشکالتي  به  منجر  تواندمي  ليکش

 اسییت  الزم  مییوارد  نايیی   تمامي  در  كه  زيرا  شود  نوشتن

 را  آنها  ؛كند  دريافت  را  طالعاتا  بینايي  حس  راه  از  فرد

 حركتییي  پاسییخ  و  كنیید  قتلفی  تود  نپیشی  اطالعات  با

 (.2019  )دوتي،  دهد ارائه  را  يبمناس

 تختیر  كودكان  تحول  و  رشد  در  تختیر  جبران  برای

 و تییا  نیازهییای بییا كودكییان كییل در و تحییویي

 ایمداتلییه  هایبرنامییه  و  هییاروش  آنهییا،  توانمندسازی

 اساسییي  و  پايییه  یهامهارت  به  توجه  با  ويژهبه  مناسبي

 قییرار توجییه مییورد پیشییین هایسییال در روانشییناتتي

 از قبییل را دسییازینتوانم و آمییوزش تییا اسییت گرفتییه

 همکییاران، و زاده)حسییینعلي كننیید شییروع دبسییتان

 شكییاه  و  درمییان  در  كییه  هییاييروش  جملهاز  (.1398

 دمییور گذشییته هایسییال در هییااتتالل  نشانیان  شدت

 اشاره  شناتتي  بخشيانوت  به  توانمي  ،است  بوده  وجهت

 (.1397 ،داوودی و حیییدری ،پیرانییي ،رحمییاني) كییرد

 شییودمي  اطالق  هاييآموزش  به  شناتتي  توانمندسازی

 شییکل  بییه  و  شییناتتي  علییوم  هایيافتییه  بییر  مبتني  كه

 توجییه،  شییناتتي  عملکردهییای  كننییدمي  عيس  تمرين

 حافظییه  انییواع  ،شیینیداری  تمی   فضايي،-ديداری  ادراک

 ارتقا  را  اجرايي  كاركردهای  ساير  و  ریاك  حافظة  ويژهبه

 يییا  نوروپالستیسییتي  اصییل  به  موارد  اين  همة  كه  دهند

 اوپییرا،  )الرديییر،  دارد  اشییاره  مغیی   پذيریانعطاف  همان

 در  مختلفییي  هییایژوهشپ  (.2020  ريد،  و  ريد-گارسیا

 بیییر شیییناتتي توانمندسیییازی اثربخشیییي تصیییو 

 لامثیی   بییرای  ،است  شده  انجام   اتتيروانشن  متغیرهای

 هنشییاو، ،جايییاكودی ،الورنییس پییژوهش هایيافتییه

 نشان  (2018)  همکاران  و  یوفتوس  و  ايکلبوم  فرگوسن،

 شیینیداری  -شییفاهي  صورتبه  شناتتي  آموزش  كه  داد

 بییا  افییراد  ةحافظیی   و  توجییه  اجرايي  كاركرد  بودبه  سبب

 و زينییایي مطایعییه نتییايج .شییودمي شیینوايي آسیییب

 بخشییيانوت اثربخشییي از نشییان (1398) زادهمیییرزا

 حافظییة   يعال  از  بخشي  و  پردازش  سرعت  بر  شناتتي

 بییود. فعییایيبیش توجییه/ نقییص  يعال با  كودكان  كاری

 سییدهوندی  و  میردريکونیید  ،یع ي   هایيافته  همچنین

 بخشییيتوان  آمییوزش  از  تییوانمي  كه  داد  نشان  (1396)

 حركتییي، ی ديییداری ادراک بهبییود بییرای شییناتتي

 تییا ،  يادگیری  اتتالل  هب  مبتال  ابتدايي  آموزاندانش

 .كرد  استفاده

 ادراک  و  كییاری  حافظییة  اهمیت  به  توجه  با  روايناز

 تییختیر  آثارو  تيشنات  هایتوانايي  در  حركتي  -ديداری

 و اهمیییت زنییدگي هایجنبییه تمییامي در شییناتتي

 ديیر  سوی  از  .شودمي  مشخص  آن  در  مداتله  ضرورت

 یابییر  ويژهبییه  زودهنیییام  هایهاتلیی دم  اهمیییت  به  بايد

 كودكان  مغ   پذيریانعطاف  و  دبستان  از  پیش  كودكان

 نییی   بیشییتر  يییادگیری  بییرای  آمییادگي  و  سنین  اين  در
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 دچییار كودكان  زودهنیام  شناسايي  بنابراين  .شود  توجه

 مراحییل  در  كییه  كودكییاني  يییا  و  شناتتي  تحویي  تختیر

 نكییرد فییراه  و دارنیید قییرار تحییویي تییختیر اوییییه

 از  پیشییری  واق در  و  مناسب  شناتتيروان  هایهمداتل

 بسیییار  تحییویي  یرتخت  اين  از  ناشي  هایمعلوییت  و  آثار

 هایبرنامییه  بیشییتر  كه  آنجا  از  همچنین  .است  ضروری

 تکییاییف صییورتبه يییا قبلییي شییناتتي توانمندسییازی

 بییا  و  اندشییده  طراحي  ایرايانه  تکاییف  يا  هويژ  شناتتي

 هبیی   قییادر  تحویي  تختیر  با  كودكانربیشت  اينکه  به  توجه

 نیسییتند؛ ایرايانییه و آزمايشیییاهي امکانییات از  استفاده

 اهمیییت  زمینییه  در  موجود  شواهد  گرفتننظردر  با  پس

 و  اهمیییت  و  روانشناتتي  زودهنیام  هایهمداتل  مفهوم

 شییودمي  باطناسییت  شییناتتي،  عملکییرد  در  تییختیر  آثار

 شیییناتتي توانمندسیییازی بیییر مبتنیییي هایهمداتلیی 

 شدهطراحي  ابذج  هایبازی  صورتبه  كه  محوردکوك

 تختیر  كودكان  ديداری  ادراک  و  كاری  حافظة  بر  ،باشد

 ايیین بییر عییالوه .باشیید داشییته مثبییت تییخثیر تحییویي

 اثربخشییي بررسییي بییه قبلییي شییدهانجام هییایپژوهش

 نیازهییای  بییا  كودكییان  سییاير  بر  شناتتي  توانمندسازی

 بررسییي  بییه  كییه  پژوهشییي  كنونتییا  و  اندپرداتته  ويژه

 و  كییاری  حافظییة  بییر  شییناتتي  مندسازیتوان  خشياثرب

 پرداتتییه  تحییویي  تختیر  دارای  كودكان  ديداری  ادراک

 بییا  حاضییر  پییژوهش  رو  ايیین  از  است.  نشده  انجام  باشد،

 حافظییة  بییر  شناتتي  بخشيتوان  اثربخشي  تعیین  هدف

 تییختیر بییا كودكییان حركتییي ديییداری ادراک و كییاری

 .است  هگرفت  انجام  تحویي

 ش رو

  از  پژوهش :گیریهننمو  روش  و  نمونه  آماری،   هجامع

  با   آزمون پس  -  آزمونپیش  طرح  با   آزمايشي نیمه  نوع

  شامل   پژوهش،  آماری  جامعة   بود.  كنترل  گروه

  در   كه   بود  تحویي   تختیر  دارای  سایه  6  -  4  كودكان 

  در   تهران  شهر  دبستاني پیش  مراك   و  هاكودکمهد

  منظور به  .بودند  كرده  م نا  ثبت  1400  سال  دوم  نیمه

  به   (1990)  2-دنور  رشدی  غرباییری  نومآز  ،غرباییری

  چند   ا ي  دو   سني   محدوده   در   كه  اني كودك  و   آمد   عمل 

  تختیر   دارای  كودک  عنوانبه  ، دادند  نشان   را  تختیر

  با   افراد   اين   از   نفر  30  نهايت در  .شدند  انتخاب   تحویي

  استناد   به  رسدستدر  گیری نمونه  روش  از  استفاده

  نمونه  حج   و  يقبل  مشابه  آزمايشينیمه  هایهعمطای

  در   آزمايشي نیمه  هایهمطایع  برای  پیشنهادی 

  انتخاب   ورود  هایمالک  اساسبر  آماری،  هایابكت

  شدند   جايدهي   گروه  دو  در  تصادفي  شیوه  به   و  شدند

  به   رودو  هایمالک  .نفركنترل(  15  آزمايش،  نفر  15)

  تمايل   ، سال  6-  4  ینسن  از:  بودند  عبارت   پژوهش

  بود   تحویي   تختیر   اتتالل  نداشت  و   مطایعه   در  شركت

  مداتله   در  جلسه  دو  از  بیش  غیبت  تروج  هایمالک  و

  و  ديیر  پژوهشي طرح دو  در  هم مان شركت ،آزمايشي 

  از   پژوهش  اين  در   بود.  تا    بیماری  به  كودک  بتالیا

  و   فراستی    حركتي  بینايي   ادراک  رفتهپیش  آزمون

  ها داده  آوریجم   برای    ب ان  كاری  حافظة   آزمون

   . شد هداستفا 

 :(1990)  5  2-دنور  رشدی   غرباییری  آزمون :اب ار

  بررسي   هدف  با   2-دنور  رشدی  غرباییری  آزمون

  منتشر   و   استانداردسازی   كودكان  تحویي   تیرهایخت

  غرباییری   اب ارهای  ينتررايج  از   يکي   دنور  آزمون  شد.

  4  و  ال س   6  تا  دوهفتیي   از   كودكان   برای  شده استفاده

  كه   است   مواردی  مجموعه  ل مشا  آزمون   اين   است.  ماه

  از   مستقی   آزمون  يا  وایدين  گ ارش  مشاهده،  وسیلهبه

  حیطه   چهار  شامل  آزمون  اين  شوند.مي  ارزيابي   كودک

  ، ظريف  حركتي  مهارت  درشت،   حركتي  های مهارت

  كل   است.  اجتماعي  فردی   مهارت  و  زباني  مهارت

 هر  برای  كه  است  هداد  تشکیل  ماده  125  را  آزمون

  25)  اجتماعي  فردی  حیطه  است:  صورت  ينا  هب  حیطه

  ظريف   حركات  حیطه   ماده(،   39)  زباني   حیطه   ماده(، 

  ماده(   32)  درشت  حركات  حیطه   و   ماده(  29)

  و   برگفرانکن  پژوهش  در   .(1990  دادز،   و  برگ)فرانکن

  . است  شده  گ ارش  90/0  آن  پايايي   (1992)  همکاران 

  روايي   و  اعتبار   (1385)   کاران هم  و  پسند   پژوهش  در
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  روش   به  آن  پايايي   و  شده  گ ارش   مطلوب   آزمون  نيا

   است. شده گ ارش  91/0 كرونباخ  آیفای 

 توس   اب ار  اين  :6فراستی    بینايي  ادراک  تحول  آزمون

 ادراک  هییایناتواني  شناسییايي  برای  (1963)  فراستی  

 نزمییوآ  ايیین  نظییری  مبنییای  است.  شده  ساتته  بینايي

 هییایلاتتال  حییوزه  در  حركتییي  –  ادراكي  های  نظريه

 توانییدمي  ديییداری  ادراک  رشیید  آزمون  .است  يادگیری

 اسییتفاده اول  پايییه  و  آمادگي  كودک،مهد  كودكان  برای

 بییه  نیییاز  فراسییتی    آزمییون  در  کییهاين  به  توجه  با  شود.

 را  دسییتش  اشییکال  رسیی   برای  بايد  فرد  و  است  حركت

 حركییت  تاصییي  هایصییورتبه  و  تاصي  مسیرهای  در

 ايیین  اسییت،  دسییت  و  چشیی   هنیيهمییا  به  نیاز  و  دهد

 را  حركتي  بینايي  ادراک  بینايي،  ادراک  بر  عالوه  آزمون

 و  فییردی  صورتبه  زمونآ  اين  كند.  بررسي  تواندمي  نی 

 -  30  فییردی  زمییونآ  یبرا  كه  است  انجام  قابل  گروهي

 يیی    از  كمتییر  بییه  گروهییي  اجییرای  بییرای  و  دقیقه  45

 5 شییامل ونآزمیی  ايیین اسییت. نیییاز زمییان سییاعت

 و چشیی  همییاهنیي ترتیبهبیی  كییه اسییت آزمییونترده

 در  وضییعیت  شییکل،  ثبات  زمینه،  از  شکل  تماي   دست،

 نمییره حییداكثر  كنیید.مي  ارزيابي  را  فضايي  رواب   و  فضا

 اسییت.  8  ،8  ،17  ،20  ،30  ترتیببییه  هازمونآترده  در

 بییرای آزمییون  ايیین  اجییرای  از  آمدهدسییتبه  هنجارهای

 و تبريیی ی) اسییت اتتیییار در سییایه 10-4 كودكییان

 درتییاج و نوقییابي كییرد پییژوهش در (.1392 ،موسییوی

 كرونبییاخ  آیفییای  روش  بییه  آن  پايییايي  ضرايب  (1386)

  است. شده  گ ارش  مطلوب آن  روايي  و 67/0

 تکلیییف  يیی    آزمییون،  اين:  7ب  ان  كاری  حافظة  آزمون

 اجرايییي  هایكنش  با  مرتب   شناتتي  عملکرد  سنجش

 معرفییي  كرچنر  توس   1958  سال  بار  نخستین  و  است

 اطالعییات  نیهییداری  شییامل  تکلیف  اين  كه  جانآ  از  .شد

 ارزيییابي بییرای ،شییودمي آنهییا كاریدسییت و شییناتتي

 و  كیامنش  كسائیان،)  است  شده  استفاده  كاری  حافظة

 شییامل  محییرک  100  تعییداد  آغییاز  در  (.1393  ،بهرامي

 به  متصل  هدفون  راه  از  پیاپي  صورتبه  رقميت    اعداد

 هییدف  محرک  18  تعداد  اين  از  .شوند  مي  پخش  رايانه

 بییه  دهيپاسخ  شیوه  هستند.  غیرهدف  هامحرک  بقیه  و

 بییا عییدد هر بودنمشابه  صورت  در  كه  است  صورت  اين

 صیییورت در و 1 كلیییید بايییید فیییرد قبلیییي، عیییدد

 بییار هییر بییا دهیید. فشییار را 2 كلییید نداشییتنمشابهت

 از پییس .شییودمي شنیده بعدی محرک كلید  دادنفشار

 حافظییه امتیازات ملاش كه فرد هایپاسخ  آزمون،  مماات

 افیی ارنرم روی ،اسییت محییرک هییر  بییه  واكیینش  زمان  و

 نمییره 1 صییحی  پاسییخ هییر بییه سدس شود.مي  ذتیره

 تعلییق  منفییي  نمییره  5/0  غلیی   پاسییخ  هییر  بییه  و  مثبت

 امتیییاز نعنوابییه و محاسییبه آنهییا مجمییوع و گیییردمي

 (2021)  ووالكیی   و  جون   .شودمي  گرفته  نظر  در  حافظه

 گیی ارش  83/0  را  كرونبییاخ  یافیی آی  روش  بییه  آن  پايايي

 اعتبییار  (1397)  همکاران  و  نهروانیان  همچنین  .ندردك

 ايیین  كرونباخ  آیفای  و  قبول  قابل  را  آزمون  اين  روايي  و

 .ندكرد  گ ارش 78/0  را آزمون

  وایدين   از  اتالقي   اصول  براساس:  پژوهش  اجرای  روش

  آنها   به  و   شد  فته رگ  كتبي  نامةرضايت  كنندگانشركت

  مختصری   العاتاط  پژوهش  فاهدا  و  عوضمو  مورد  در

  در   شد  داده  توضی   شدهمطایعه  افراد  تمام  به  .شد  ارائه

  از   توانندمي  باشند  مايل  كه   طرح  از  ایمرحله   هر

  محرمانه   كامالً   هاآن  اطالعات   تمام   و  شده تارج  مطایعه 

  كه   شد  داده  اطمینان  همچنین  شود.مي  حفظ

  ی کارم ه  ندادن ادامه  يا   مطایعه   در   دننکرشركت

  كند. نمي  ايجاد   آنها  درمان  روند  در   تخثیری  گونههیچ

  و   فراستی    حركتي  بینايي   ادراک  پیشرفته  آزمون

  آزمون پیش  عنوان به  ب ان  كاری   حافظة   آزمون

  براساس   سدس  و  شد  تکمیل   گروه  دو  هر  وسیلهبه

  های قرارداد  رعايت   با  كرونا  اپیدمي  شراي    وجود

  آزمايش،   گروه  ،ياجتماع   گذاریصلهفا   و  بهداشتي

  گروهي   ةمداتل  تحت  مجرب  درمانیر  وسیلهبه

  ، عابدی  فرامرزی،   زاده،حسینعلي)  شناتتي   بخشيتوان

  و   گرفتند   قرار   ای دقیقه  60  جلسه  16  مدت   به  (1397

  پايان   از  پس  .نکردند  دريافت  درماني   هیچ  كنترل  گروه
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  آزمون پس  حلهمر  در   گروه  دو  هر  ،مداتله  هایهجلس

  و   فراستی    حركتي  بینايي   ادراک  هپیشرفت  آزمون

  تالصه   .دادند  پاسخ  ب ان  كاری   حافظة  آزمون

   .است شده ارائه  1 جدول  در  مداتله  هایهجلس
 شناختی  بخشیتوان مداخله برنامه خالصه  1 جدول

 جلسات  اهداف  محتوا 

  يا آب تشت  بازی  كودک، تود ان زب  از  آن تعريف و كودک برای   كتاب از داستاني تواندن 

 آب  ناو
 1 دريافتي  زبان   تقويت

  مرحله چهار در  ديایوگ تواندن  تمرين و دارقافیه و ريتمی    بازی های تمرين انجام 

 تکرار  و تفصیل انیی ش،  ارزيابي، تفصیل،
 2 دريافتي  زبان   تقويت

 3 بیاني  زبان   تقويت یي پون پین  كردنصحبت نهمچنی  و ناتمام  داستان كردن تکمیل بازی انجام 

  داستان،  مشکل پیداكردن مقوالت،  بازی ها، شباهت و هاتفاوت های بازی های رينمت انجام 

 غیره و  فیل  مرور صدا، كردن ضب 
 4 بیاني  زبان   تقويت

 5 انتخابي  و متمرك  توجه نقاشي  و عروس   توصیف شلوغ، هایكارت يا تصاوير  با   تمرين انجام 

  شم ، كردنفوت همراه به   اضافي  ایهركا  برتي  انجام  آن ادامه  در  و  شم  كردن فوت بازی 

 ت   و پیچ  با مسیر و  آب ییوان بازی 
 6 شده تقسی  و پايدار توجه

  شناتتي  رشد  می ان براساس  هاهكلم  تعداد انتخاب  آن، تکرار  و هاهكلم به كردن گوش بازی 

 عدد  و  كلمه هم مان  رایجا قبلي،  تمرين معکوس اجرای  آن، اف ايش و  تکرار و ودکك
 7 ری اك  ةحافظ 

  بادكن  های تکه بازی  راز، بازی  انجام حفظ، از  گفتن و تاطرسداریهب مركب، تصاوير  بازی 

 غیره  و حبوبات  قوطیهای  بازی  و مختلف صداهای  پخش  بازی قرقره،  و
 8 شنیداری   و بینايي  ةحافظ 

 ه ،  از كردن جدا  و وباتحب بتركی گل،  با آنها  كردننخ  و تسبی  هایدانه كردندرست

 ترد  پول با   كار یباس،  های دكمه كردنبستهوزبا
 9 ظريف  حركتي  هایمهارت

  هایپازل بازی ري ،   هایتیکه و انبرک  بازی  حبوبات، كردنپاک ابر،   يا اسفنج با   آب بازی 

   الستی  بازی  مقوا،  از  ادهاستف  با   توازن

  و ظريف  حركتي  هایمهارت

 درشت 
10 

  بازی دستي،جا برای مرب   12 و زانو  جای برای ب رم 12 از استفاده با ت يدن  یویی ا بازی 

 دوچشمي  دوربین
 11 درشت  حركتي  هایمهارت

  چوب تعادل حفظ  برای   چوب با بازی  انجام  دار،پیچ مسیر  و چشمي  دو دوربین بازی انجام 

  و ايستاده نشسته، مختلف های حایت  در ضربه  زدن  و  بادكن  بازی   انجام  دست، روی

  بازی   تمرين و  آبداش تفن  و شم  بازی   كف،  از استفاده   با زیا سحباب بازی  درازكش، 

 كودكان  توان حد  در قلدو قل يه

 12 دست  و چش  هماهنیي

  از برتي   كهزماني دهد مي ياد  نكودكا  به مربي :پاسخ از  بازداری  چش ، در  چش  بازی 

  تير ب در  و و بنشیند ساكت  و ندهد  امانج كاری هیچ  ،شودمي صادر   او طرف  از عالي 

  بازی و  معکوس و مستقی  صورت به پاشو  بشین  بازی  و دهد تکان  را  تود دست عالي 

 برج   ساتتن و چش   در چش 

 13 پاسخ  بازداری

  غیره، و تمیربازی  نقاشي،  مانند مختلف تکاییف  انجام برای  كه  ودشمي داده  ياد  كودكان  به

  ناشي مشکل بیان .كنند زبینياب   را تود  وسايل بايد  آنها من ض  در و است  نیاز اب اری  چه   به

 ها بازیاسباب ساير  و چرتهدو ترابي  از

 14 تودبازبیني 

 ) چیست؟ مشکل كن  فکر  و كن)توقف  :FAST  روش آموزش

 كن  تالش  آن اجرای جهت  در و  كن  انتخاب و  پیدا  را مناسب حلراه كن،  پیدا  را  لحراه

  كه قطعه  12 از استفاده با ج رب   ساتتن در  نوبت رعايت آموزش م،رسو و آداب  داستان بازی 

 .شوند گذاشته مربي و كودک  وسیلهبه میان در ي 

 15 له ئمس حل

  شوند.مي ترتن  تدريجبه  كه ت  دو بین مداد دادن حركت هويج،  به ترگوش  رساندن

  داده آموزش ان دك كو به :برج  ساتتن  تی بین هایكارت با بازی  مربي، مانند رنیي هایتوپ

  فکر آنها درباره و نیاه  تصاوير به توب .كند  اقدام  برج ساتتن  به اییوها  سبراسا  شود.مي

 .كنند  طراحي را  آن  سدس ،كنند

 16 دهي سازمان  و ري یرنامهب 
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 اهیافته

 هیییییایداده از حاصیییییل هایيافتیییییه براسیییییاس

 بییا  برابر  آزمايش  گروه  سني  میانیین  شناتتي،جمعیت

 بییا  ربیی ابر  كنتییرل  گییروه  سییني  میانیین  و  66/1±60/4

 53) نفییر 8 آزمییايش گییروه در .بییود  سال  69/1±10/5

 گروه  در  .بودند  پسر  درصد(  47)  نفر  7  و  دتتر  درصد(

 درصیید(  40)  نفییر  6  و  دتتر  درصد(  60)  نفر  9  كنترل

 ادراک هایمؤیفییه بییه مربییوط هییایداده .بودنیید پسییر

 و آزمییونپیش در كییاری حافظییة و حركتییي ديییداری

 انحییراف و میییانیین يتوصیف  هایشاتص با  آزمونپس

 شییده  گ ارش  2  جدول  در  هاگروه  تفکی    به  استاندارد

 است.

 پژوهش هایگروه تفکيک به پژوهش متغيرهای توصيفی هایشاخص  2  جدول

  مؤلفه

 کنترل  گروه آزمایش  گروه

 آزمون پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش

 دست  و چش  هماهنیي
 07/11 60/11 60/15 67/12 ین میانی

 83/1 35/1 35/1 94/2 معیار  انحراف

 زمینه  از شکل تماي  
 67/6 73/7 13/13 40/8 میانیین 

 58/1 28/1 72/2 66/3 معیار  انحراف

 شکل  ثبات
 33/5 47/5 00/8 93/6 میانیین 

 87/1 09/1 01/1 53/3 معیار  انحراف

 فضا  در  وضعیت
 40/3 38/3 93/6 29/3 میانیین 

 74/0 73/0 03/1 79/1 معیار  انحراف

 فضايي  رواب  
 93/3 40/3 13/6 27/3 میانیین 

 16/1 76/0 92/1 79/1 معیار  انحراف

 كاری  حافظة
 73/14 32/14 93/20 66/14 میانیین 

 12/2 79/1 37/2 28/2 معیار  انحراف
 

 هییایهنمر  شود،مي  ديده  2جدول  در  كه  طورهمان

 یرديییدا ادراک هایمؤیفییه در شآزمییاي گییروه افییراد

 در  كنتییرل  گییروه  بییه  نسییبت  كییاری  ةحافظ  و  حركتي

 در  مییاا  است.  داشته  بیشتری  اف ايش  آزمونپس  مرحله

 ندارنیید.  هیی   بییا  چنییداني  تفییاوت  هییاهنمر  كنترل  گروه

 واريییانسوك  تحلیییل  آزمییون  از  هاداده  تحلیل  منظوربه

 غییازآ  در  رواناز  شیید،  استفاده  متغیرهچند  و  متغیرهت  

 آزمون  از  .شد  بررسي  آزمون  اين  زيربنايي  هایمفروضه

 هییاهنمر  توزيیی   بودننرمییال  بررسییي  برای  ويل  شاپیرو

 بودننرمال  فرضپیش  كه  داد  نشان  نتايج  شد.  استفاده

 بییاكسام  آزمییون  (.<01/0P)  است  برقرار  هاداده  توزي 

 كواريییانس  واريانس  هایماتريس  همساني  بررسي  برای

 >p)287/0 و=F 153/1) بییه  توجییه  بییا  كه  شد  استفاده

 كوواريییانس-واريییانس  مییاتريس  گرفییت  نتیجه  توانمي

 همسییان  كنتییرل  و  آزمايش  گروه  در  وابسته  متغیرهای

 رعايیییت بییرای یییوين آزمیییون از همچنییین اسییت.

 كییه  شیید  اسییتفاده  كوواريییانس  آزمییون  هایفرضپیش

 در  پییژوهش  هییایگروه  هییایهنمر  داد  نشییان  آن  نتايج

 همییین  اريییانسو  دارای  وابسییته  هایمتغیر  آزمونپس

 و  گییروه  تعامل  آزمون  اين  بر  عالوه  (.<01/0P)  هستند

 ،اسییت  دارامعنیی غیر  آزمییونپس  ةمرحلیی   در  آزمونپیش

 (.<05/0P) نشیید رد نییی  فییرض پیییش ايیین ،رونيیی ااز

 تحلیییل  آزمییون  اجییرای  برای  الزم  شراي   ترتیباينبه

 اثربخشییي ارزيییابي بییرای .سییتا برقییرار اريییانسكوو

 كودكان  حركتي  ديداری  ادراک  بر  شناتتي  بخشيتوان

 واريییانسوك تحلیییل آزمییون از تحییویي تییختیر بییا

 اشاره  آن  نتايج  به  ادامه  در  كه  شد  استفاده  متغیرهچند

  است.  شده

 /P<537 ,001/0)  ويلک   المبدای  آماره  نتايج

715F=)  تغیری مچند  نسكوواريا  تحلیل  آزمون  در  

  يکي   ر د  ك دست  كنترل  و  آزمايش   گروه  كه   داد   نشان

  داری ا معن  تفاوت  حركتي  ديداری  ادراک  هایمؤیفه  از



 ...و حرکتی دیداری  ادراک بر شناختی بخشیتوان اثربخشی  :همکاران  سهيال خنجری و
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  تفاوت   اين   به   بردنپي  منظور به  (. >001/0P)  دارند

  استفاده   متغیرهت    واريانسوك  تحلیل  آماری  آزمون

 .است شده ارائه 3 جدول در  آن  نتايج كه  است شده

 آزمون پيش اثر کنترل با یتحرک دیداری ادراک هایمؤلفه ميانگين واریانسوک تحليل یجنتا  3 جدول

 مؤیفه 
  مجموع 

 مجذورات 
df 

  میانیین

 مجذورات 

F P اتا   مجذور 

 703/0 001/0 567/54 852/104 1 852/104 دست  و چش  هماهنیي

 811/0 001/0 528/98 755/243 1 619/184 زمینه  از شکل تماي  

 606/0 001/0 418/35 579/15 1 579/15 شکل  ثبات

 837/0 001/0 701/344 360/56 1 360/56 فضا  در  وضعیت

 814/0 001/0 722/100 239/91 1 239/91 فضايي  رواب  

 ثیرختیی   حییذف  از  پس  دهد،مي  نشان  3  جدول  نتايج

 هییایمیانیین بییین وابسییته، متغیرهییای  بر  آزمونپیش

 عضويت  حسبرب  كنندگانشركت  هایهنمر  شدهتعديل

 تفییاوت كنتییرل( گییروه و آزمییايش )گییروه گروهییي

 تییوان  مییي  روايییناز  (.>005/0P)  دارد  وجود  داریانمع

 بییر شییناتتي بخشییيتوان ةمداتلیی  كییه گرفییت نتیجییه

 ،دسییت  و  چش   هماهنیي  هاییفهؤم  هایهنمر  اف ايش

 و  فضییا  در  وضییعیت  ،شییکل  ثبات  ،زمینه  زا  شکل  تماي 

 اسییت (>001/0P)  داشته  داریامعن  ثیرخت  فضايي  رواب 

 دسییت  و  شیی چ  همییاهنیي  بییرای  ثیرختیی   اين  می ان  كه

 ،60/0 شییکل ثبییات ،81/0 زمینه از شکل  تماي   ،70/0

 .اسییت  81/0  فضییايي  روابیی   و  83/0  فضییا  در  وضعیت

 بهبییود  بییر  شییناتتي  بخشییيتوان  ةمداتلیی   بیترتنياهب

 ریثختیی  تحییویي تختیر با كودكان حركتي ديداری  ادراک

   دارد.  معنادار

 شناتتي  بخشيتوان  ةمداتل  اثربخشي  ارزيابي  برای

 آزمییون از  يتحییوی  تییختیر  بییا  كودكییان  كاری  ةظحاف   بر

 ادامه  در  كه  شد  استفاده  متغیرهت    واريانسوك  تحلیل

 .(4 )جیییدول اسیییت شیییده اشیییاره آن نتیییايج بیییه

  کاری  ةحافظ متغير رد کنترل و آزمایش گروه تفاوت بررسی برای متغيریتک کوواریانس تحليل نتایج  4 جدول

 تغییرات منب  متغیر
  مجموع 

 مجذورات 
df 

  میانیین

 مجذورات 
F P اتا   مجذور 

 كاری  ةحافظ 

 606/0 001/0 518/41 963/85 1 963/85 آزمون پیش

 823/0 001/0 907/125 688/260 1 688/260 گروهي عضويت

    070/2 27 903/55 تطا 
 

 متغیییر  بییر  هگییرو  اثر  دهد،مي  نشان  4  جدول  نتايج

 (2ƞ  ,  001/0P<  ,  907/125=F=823/0)  كاری  ةحافظ

 كییه  دهییديم  نشییان  جينتییا  و  است  معنادار  كودكان  در

 در  اوتفیی ت  نيیی ا   انییی م  و  معنییادار  گروه  دو  نیب  اوتف ت

 بخشيتوان  ةمداتل  بیترتنياهب  است.  درصد  82  جامعه

 تییختیر  بییا  كودكییان  كییاری  حافظییة  بهبییود  بر  شناتتي

   دارد.  رمعنادا ریثخت  تحویي

 گيرینتيجه و  بحث

 شییناتتي  بخشییيوانت  اثربخشي  هدف  با  حاضر  پژوهش

 بییا كودكییان  حركتییي  ديداری  ادراک  و  كاری  حافظة  بر

 كه  داد  نشان  شپژوه  نتايج  گرفت.  انجام  يتحوی  تختیر

 تییختیر  با  كودكان  كاری  حافظة  بر  شناتتي  بخشيتوان

 نتییايج از برتییي بییا يافتییه  ايیین  اسییت.  اثربخش  يتحوی

 همکییاران و رحمییاني (،2018) همکییاران و سیییورن

 ،نجارزادگییان (،1398) میییرزازاده و زينییایي (،1397)

 و شییريفي زارع، (،1394) شییريفیان و امیییری ،نجییاتي

 روانیییيآب و نظیییری ،تانجیییاني (،1398) دارحشییی 

 ايیین تمامي است ذكر به الزم باشد.مي  همسو  (1398)

 شییناتتي  توانمندسازی  اثربخشي  مطایعه  به  هاپژوهش

 ويییژه نیازهییای بییا  كودكییان  سییاير  در  كییاری  حافظة  بر

 سییني  شراي   به  توجه  با  حاضر  مطایعه  اما  ،اندرداتتهپ

 وانمندسییازیت ي،تحییوی تییختیر بییا  كودكییان  شناتتي  و
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 كودكییان  ايیین  به  جذاب  هایبازی  قایب  در  را  شناتتي

 كاری  ةحافظ  بر  آن  اثربخشي  از  نشان  نتايج  و  كرد  ارائه

 يافتییه ايیین ینتبییی  در بییود. تحویيیرتییخت بییا كودكییان

 ارائییه بییا شییناتتي شییيخبتوان در گفییت تییوانمي

 و تمیییرين تکیییرار، شیییامل گسیییترده هیییایآموزش

 و سیینجش قابییل بهبودهییای تییوانيم بییازتورددهي،

 در شییناتتي كاركردهییای از تعییدادی در را پايییداری

 سییاير  بییه  كییه  كییرد  ايجییاد  يتحییوی  تییختیر  بییا  كودكان

 شییبکه بییا مییرتب  هییایتوانايي و تکییاییف هییا،فعاییت

 )كلینیبرگ،  كنند  پیدا  تعمی   نی   درمان،  تحت  عصبي

 بییر گيكننییدتحري   تییخثیر بییر عییالوه چراكییه (.2010

 و  پیشییاني  آهیانییه،  قشر  همچون  زيربنايي  ساتتارهای

 بییا عصبي تصويربرداری هایهمطایع براساس  گیجیاهي

 كییاری ةحافظیی  نظیییر شییناتتي فراينییدهای از برتییي

 پیییاپي انجییام .(2006 )رابینسییون، باشییندمي مییرتب 

 ،زاييعصییب  بییه  منجر  شناتتي  بخشيانوت  هایفعاییت

 حافظة  كارايي  بهبود  نتیجهدر  و  سیناپسي  پذيریشکل

 عییالوه  د.شییومي  يتحوی  تیرخت  دارای  كودكان  در  كاری

 داده  نشییان  نی   مغ ی  تصويربرداری  هایهمطایع  اين  بر

 و رونتوپاريتییالف  منطقییه یتاكسییتر مییاده كییه اسییت

 بخشییيتوان زا دبع آهیانه و پیشانيپیش  مناطق  فعاییت

 )تییاكئوچي،  دكنمي  پید  اف ايش  كاری  حافظة  ناتتيش

 و كومییورو يوموگیییدا، يوكويامییا، تییاكي، سییکییوچي،

 تقويییییت پديییییده همچنییییین (.2010 همکییییاران،

 باعیی   تواندمي  عصبي  پذيریانعطاف  در  7مدتطوالني

 در تغییییر آن تبیی  بییه و اپسییيسین قدرت  در  تغییراتي

 پییذيریانعطاف یهاسییازوكار .شییود عصییبي عملکییرد

 نوروني  و  میاييینوروش  تغییرات  شامل  تواندمي  عصبي

 محییی   سازیغني  كه  است  داده  نشان  هاهمطایع  باشد.

 همچنییین و مربوطییه منطقییه فعاییییت افیی ايش باعیی 

 همکییاران، و تانجییاني)  شودمي  هانورون  تعداد  اف ايش

 ناتتيشییی  بخشیییيتوان برنامیییه درنتیجیییه (.1398

 و  تمريني  ماهیت  علت  به  پژوهش  اين  در  شدهاستفاده

 يییادگرفتن  باع   كاری  حافظة  اتتصاصي  تکاییف  تکرار

 پییذيریانعطاف اسییاسبر و شودمي  ذهني  اعمال  دوباره

 دارای  كودكییان  در  كییاری  حافظییة  بهبییود  باع   مغ ی

 است.  شده  يتحوی تیرخت

 بخشییيتوان  كییه  داد  نشییان  وهشپژ  اين  ديیر  يافته

 تییختیر  بییا  كودكان  يحركت  ديداری  ادراک  بر  شناتتي

 نتییايج برتییي بییا يافتییه ايیین اسییت. اثییربخش تحییویي

 ایحسییینيشريف و پییورعلي زارع، پشیین ، زادهحسیین

 غیاثوند  رويتوند  (،1396)  همکاران  و  ع ي ی  (،2021)

 هاشییمي و نظییری دادتییواه، (،1398) مجیید امیییری و

 شییدهانجام هییایپژوهش تمییامي است.  وهمس  (1394)

 بییر  شییناتتي  توانمندسییازی  يشاثربخ  بررسي  به  قبلي

 نیازهییای بییا كودكییان سییاير  در  حركتي  ديداری  ادراک

 شییراي   بییه  توجه  با  حاضر  مطایعه  اما  اند؛پرداتته  ويژه

 ،تحیییویي تیییختیر بیییا كودكیییان شیییناتتي و سیییني

 بییه  جذاب  هایبازی  قایب  در  را  شناتتي  توانمندسازی

 بییر آن اثربخشي از نشان نتايج و كرد  ارائه  كودكان  اين

 بییود.  يتحییوی  ختیرت  با  كودكان  حركتي  ديداری  راکدا

 بخشییيتوان  كه  كرد  عنوان  توانمي  يافته  اين  تبیین  در

 تییودترمیمي  و  پذيریشییکل  اصل  با  براساس  شناتتي

 مغیی   در  فعال  كمتر  مناطق  پیاپي  برانییختیي  با  مغ ی

 كندمي  ايجاد  نواحي  آن  در  واميباد  سیناپسي  تغییرات

 گرينییو، و كرامییر اسییوين، ،يكییاكومب گایوز،  )چورچیل،

 منجییر  و  (1396  همکاران،  و  ع ي ی  از  نقل  به  ؛،2002

 ويژهبییه زيربنییايي سییاتتارهای كننییدگيتحري   بییه

 شییودمي پیشییانيیوب و  مخچییه  پايه،  هایعقده  مناطق

 حركتییي،  يییادگیری  و  كنتییرل  هایهنظريیی   اساسبر  هك

 ادراک بییا مییرتب  نقییايص بییا نییواحي ايیین در اتییتالل

 چییايکس، و آیبییارت) دارد ارتبییاط ركتییيح ديییداری

 تحريیی    بییا  شییناتتي  بخشيتوان  ترتیبيناهب  (.2012

 يتحییوی  تختیر  در  كژكار  مغ ی  مناطق  پیاپي  و  مناسب

 و  كنیید  ايجییاد  مناطق  آن  در  پايداری  تغییرات  تواندمي

 بییا  كودكییان  در  حركتییي  ديییداری  ادراک  بهبییود  باع 

 دهنديم  نشان  هاپژوهش  همچنین  .شود  تحویي  تختیر

 و  دو  از  بیییش  مغ   فرد،  زندگي  آغازين  هایسال  در  كه

 ايیین  طییي  در  و  اسییت  فعییال  سایيب رگ  دوران  برابر  نی 

 مواجهه  در  جديد  سیناپس  تريلیون  1000  حدود  دوره
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 (.2010  )اسییچیلر،  آيییدمي  وجود  به  جديد  تجربیات  با

 و هییاژن میییان پیچیییده تعامییل تییخثیر تتحیی  مغ   رشد

 گیریشییکل  در  محیطي  هایهتجرب  نقش  است.  محی 

 .اسییت  حیییاتي  و  مهیی   بسیییار  مغیی   عملکییرد  و  ساتتار

 و  هزادحسینعلي  از  نقل  به  ؛2006)  گلمن  نظر  براساس

 هاژن  وسیلهبه  كه  آنچه  درصد  هفتاد  (1398  همکاران،

 ايجییاد  يمحیط  تجربیات  راه  از  ؛شودمي  داده  كودک  به

 و  رمییؤث  هایهتجربیی   و  تییرغني  محی   د.نشومي  بارور  و

 افییراد در عصییبي هایاتصییال افیی ايش باعیی  هدفمنیید

 موجییب  هدفمنیید  ایههتجربیی   ايیین  .شییودمي  تردسال

 هایشییبکه آن، تکییرار و شده عصبي  سازیشبکه  ايجاد

 تییوانمي  روايییناز  .كندمي  تقويت  را  شده  ايجاد  عصبي

 برجسییته  تصوصیییات  ،تحییویي  تختیر  با  كودكان  گفت

 ،رودمییي  انتظییار  نهییاآ  از  سیین  به  توجه  با  كه  را  تکاملي

 از شییناتتي عییایي عملکردهییای در و دهنییدنمي بییروز

 ديییداری،  و  شیینیداری  توجییه  پییردازش،  سییرعت  جمله

 شامل  اجرايي  كاركردهای  شنیداری،  و  ديداری  ةحافظ

 انعطییاف ري ی،برنامییه تودآغییازگری، تییودگرداني،

 هسییتند    روروبییه  مشییکل  بییا...و  لهئمسیی   حل  شناتتي،

 سیینین  در  طرفییي  از  و  (2018  ،همکییاران  و  )اسمیرني

 هایانییدام  و  بیشتر  پذيریشکل  از  بيعص  دستیاه  اوییه

 برتوردارنیید  باالتری  پذيریانعطاف  از  حركتي  و  حسي

 هییایفعاییت  به  و  محیطي  هایتقويت  و  هاتحري    به  و

 سییرعت  و  ویتسییه  بییا  سازی،يکدارچه  و  تقويت  ترمی ،

 افیی ايش برای مداتله بنابراين .دهندمي  پاسخ  بیشتری

 و  دییذيرترامکان  نییاتواني  پیشرفت  زا  پیشییری  و  توانايي

 بسییته روايییناز (.2011)نییوتبرون، اسییت تییرثمربخش

 بییا  و  مناسییب  زمییان  در  ارائییه  با  شناتتي  توانمندسازی

 پییذيریانعطاف اصییل بییه توجه  با  و  محیطي  سازیغني

 ادراک جملییه از شییناتتي كاركردهییای انییدتومي مغیی 

 ببخشد. بودهب  را  حركتي  ديداری

 ايیین در  دسییترس  در  گیرینمونییه  شیوه  به  جهتو  با

 انجییام  احتیییاط  بییا  بايیید  آن  هایيافته  تعمی   پژوهش،

 متغیرهییای توانییدمي تصییادفي نمونییه انتخییاب .شییود

 بیشییتری  مییی ان  به  را  پژوهش  در  تخثیرگذار  گرمداتله

 بییه  توجییه  بییا  شییودمي  پیشیینهاد  اينجا  در  .دكن  كنترل

 دهندهنشییان  كییه  پییژوهش  ايیین  زا  حاصل  مثبت  نتايج

 و  كییاری  حافظییة  بییر  شییناتتي  توانمندسازی  اثربخشي

 اسییت،  تحویي  تختیر  با  كودكان  حركتي  ديداری  ادراک

 امکانییات  از  گیییریبهره  بییا  هاييپژوهش  چنین  نتايج  از

 و  تییا   نیازهای  با  كودكان  آموزشي  مراك   در  موجود

 يییژهو نیازهییای بییا كودكییان تخصصییي مشییاوره مراكیی 

 بسته  اين  آموزش  با  توانمي  آن  بر  عالوه  .كرد  دهااستف 

 و  دبسییتانيپیش  مراكیی   ،مهییدها  مربیییان  به  ایمداتله

 عملکییرد  یارتقییا  بییرای  كودكییان  اين  وایدين  همچنین

 .برداشت ثرتریمؤ و ترسري   هایگام  كودكان  رشدی

 سپاسگزاری  و  تشکر

 كردنیید،  شییركت  پییژوهش  نايیی   در  كییه  كساني  تمام  از

 .شودمي  يقدردان و  تشکر

 نوشتپی 
1- Developmental Delay 

2- Working memory 

3- Neuro-cognition 

4- Visual-motor perception 

5- DENVER-II 

6- Frostig Developmental Test of Visual 

Perception  

7- N-Back 

8- Long-term potentiation 
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