اثربخشی کاربرد بازیهای رایانه ای برخالقیت و ادراک فضایی کودکان پیش
دبستانی
آصادُ حقیقت پٌاُ* 1؛کاسؿٌاع اسؿذ سٍاًـٌاػی کَدکاى اػتثٌایی داًـگاُ آصاد اػالهیٍ -احذ تْشاى هشکضی
دکتش هٌْاص اػتکی ؛ اػتادیاس داًـگاُ آصاداػالهیٍ -احذ تْشاى هشکضی
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هقذهِ :ػالْای پیؾ دتؼتاًی ،ػالْای ٍیظُای تشای سؿذ کَدکاى اػت .کَدکاى دس ایي ػالْا ،تِ سؿذ ّوِ جاًثِ
(جؼوی ،سٍاًی ،ؿٌاختی ،اجتواػی ٍ ّیجاًی) دػت هییاتٌذ .تشًاهِ ّای حشکتی ٍ تاصیّای ّذفوٌذ ّوشاُ تا ػایش
فؼالیتْای تشتیتی ٍ پشٍسؿی ،تؼتشی هٌاػة تشای توشیي ٍ تکشاس هفاّین رٌّی ٍ ؿٌاختی دس دٍسُ پیؾ دتؼتاًی اػت.
تاصی ٍػیلِ ای تشای تشقشاسی استثاط ٍ آهَصؽ اػت کِ تا کوک آى هیتَاى هفاّیوی هثل ٍصى،جْت یاتی،کویت ٍ
کیفیت ،صهاى ٍهکاى ٍ دس هجوَع ادساک فضا سا تِ کَدکاى آهَصؽ دادکَدکاى تا تاصیّای هتؼذدی ػشٍ کاس داسًذ ٍ اص
هْن تشیي ایي تاصیّا کِ ًقؾ ػوذُ دس تْثَد فشایٌذّای ؿٌاختی ٍ ادساکی کَدکاى داسد ،تاصی ّای سایاًِ ای اػت.
ایي تاصیّا ،یکی اص خالقاًِتشیي ًَآٍسیّای تـش اػت کِ اص اتضاسّای هْن ػشگشهی دس دًیای اهشٍص تِ ؿواس هیسٍد تا
تَجِ تِ اّویت تاصیّای سایاًِای ،دس ؿکلگیشی ٍ تقَیت هْاستْای ؿٌاختی ،ادساکی ،یادگیشی ،صتاى ٍ َّؽ کَدکاى
هقغغ پیؾ دتؼتاًی ٍ تا تَجِ تِ کاػتی پظٍّـْای کاستشدی دس ایي صهیٌِ دس کـَسهاى،ایي پظٍّؾ تِ تشسػی
اّویت ًقؾ تاصیْای سایاًِ ای دس تقَیت خالقیت ٍ ادساک فضائی کَدکاى پیؾ دتؼتاًی ،پشداختِ ٍ ایي اهش سا کِ تا
چِ حذ ،خاًَادُ ّا ٍ هشتیاى ایي کَدکاى هی تَاًٌذ اص ًتایج آى ،تْشُ هٌذ ؿًَذ هذ ًظش داؿتِ اػت .دس ایي حیغِ ،تِ
ٍیظُ دس صهیٌِ تاصیْای سایاًِ ای ٍ تاثیش آى تش خالقیت ٍ هْاستْای ادساک دیذاسی،پظٍّـْای اًجام ؿذُ دس کـَس ها
تؼیاس اًذک اػت ٍاجشای چٌیي پظٍّـْایی هی تَاًذ تِ اّویت تاصی ٍ اًَاع آى دس دٍساى پیؾ دتؼتاًی ،اؿاسُ
کٌذ.دسٍاقغً ،تایج ایي پظٍّؾ ػالٍُ تش ًیل تِ دػتاٍسدّای جذیذ کِ تِ هثاتِ ضشٍست ّشپظٍّؾ اػت ،تِ ٍالذیي،
هؼلواى ،اٍلیای هذسػِ ٍ داًؾ آهَصاى کوک ؿایاًی ًوَدُ اػت .ایي پظٍّؾ ،تاّذف تشسػی اثشتخـی کاستشد تاصیْای
سایاًِ ای تش خالقیت ٍ صیشهقیاػْای آى(اتتکاس ،تؼظ ،اًؼغاف پزیشی ٍ ػیالی) ٍ ادساک فضائی ٍ صیش هقیاػْای آى(
ادساک سٍاتظ فضایی ٍ ادساک هَقؼیت دس فضای کَدکاى پیؾ دتؼتاًی ،صَست پزیشفت.
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سٍؽ :دس پظٍّؾ حاضش ،سٍؽ پظٍّؾ اص ًَع ًیوِ آصهایـی (پیؾآصهَى – پغآصهَى تا گشٍُ کٌتشل) ٍ جاهؼِ پظٍّؾ
ؿاهل کلیِ دختشاى ًَآهَص  6-5ػالِ هقغغ پیؾ دتؼتاًی هٌغقِ  5ؿْش تْشاى تَدً .وًَِگیشی تِ صَست ّذفذاس ٍ دس
دػتشع اًجام ؿذ ٍ ًوًَِ پظٍّؾ ؿاهل ً 27فش اص ًَآهَصاى ؿاغل تِ تحصیل دس یکی اص هشاکض پیؾ دتؼتاًی ٍاقغ دس
هٌغقِ  5آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿْش تْشاى تَد .دس جشیاى ًوًَِگیشی افشاد گشٍُ ًوًَِ ،تِ دٍ گشٍُ آصهایؾ (ً14فش) ٍ
کٌتشل (ً13فش) تقؼین ؿذًذ اتضاس پظٍّؾ آصهَى خالقیت تصَیشی تَسًغ (فشم ب) ٍ آصهَى ادساک فضایی فشاػتیگ
تَد کِ دس دٍ هشحلِ اجشا ؿذ ٍ دس حذفاصل پیؾآصهَى ٍ پغآصهَى12 ،جلؼِ پشٍتکلی  90دقیقِای ،جْت آهَصؽ
تاصیْای سایاًِای تِ ًَآهَصاى گشٍُ آصهایؾ تشگضاس ؿذ .ػپغ تِ هٌظَس تؼییي اثشتخـی تاصیْای سایاًِای ،اص ّش دٍ گشٍُ
پغآصهَى تِ ػول آهذ .تِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل دادُّا دس ایي پظٍّؾ ػالٍُ تش سٍؽ آهاس تَصیفی (ؿاخصْای
هشکضی ٍ پشاکٌذگی) ٍ اص سٍؽ آهاس اػتٌثاعی (آصهًَْای تحلیل کَاسیاًغ ،لَیي ٍ ؿاپیش ٍ ٍیلک اػتفادُ ؿذ.

یافتِ ّا :کاستشد تاصیْای سایاًِای تش خالقیت ٍ ادساک فضایی کَدکاى پیؾ دتؼتاًی تاثیش داسد .دستشسػی فشضیِ ّا،
اثشات تیي گشٍُ آصهایؾ ٍ پیؾ آصهَى خالقیتً ،ـاى داد کِ ًؼثت  Fتشاتش  ٍ 15/045دسجِ آصادی  25 ٍ 1دس ػغح
هؼٌاداسی آلفا تشاتش تا  0/05هؼٌاداس هیتاؿذ.یؼٌی کاستشد تاصیّای سایاًِ ای ،تش خالقیت کَدکاى پیؾ دتؼتاًی ،تاثیش
داسدّ.وچٌیي اثشات تیي گشٍُ آصهایؾ ٍ پیؾ آصهَى ادساک فضائی ًـاى داد کِ ًؼثت Fتشاتش 19/141تا دسجات آصادی
ا ٍ  25دس هتغیش ادساک فضایی دس ػغح آلفای تشاتش تا  0/050هؼٌاداس اػت ٍ کاستشد تاصیْای سایاًِ ای تش ادساک فضایی
کَدکاى پیؾ دتؼتاًی تاثیش داسد.ػالٍُ تش ایي ،تشسػی اثشات پیؾ آصهَى ٍ گشٍُ آصهایؾ خشدُ آصهَى اتتکاسً ،ـاى داد
کِ ًؼثت Fتشاتش ،7/702تا دسجات آصادی  25ٍ 1دس ػغح آلفای تشاتش تا 0/050هؼٌاداس هیتاؿذ.یؼٌی کاستشد تاصیْای
سایاًِ ای تش هیضاى اتتکاس دس تَلیذات کَدکاى پیؾ دتؼتاًی تاثیش داسد.ضوٌا" تشسػی ًتایج پیؾ آصهَى ٍ گشٍُ آصهایؾ
خشدُ آصهَى تؼظ ًـاى داد کِ ًؼثت Fتشاتش 5/897تا دسجات آصادی  25ٍ 1دس ػغح آلفای تشاتشتا 0/05هؼٌاداس
اػت.یؼٌی کاستشد تاصیْای سایاًِ ای تش تَاًایی تؼظ دس تَلیذات کَدکاى پیؾ دتؼتاًی تاثیش داسدّ.وجٌیي تشسػی ًتایج
پیؾ آصهَى ٍ گشٍُ آصهایؾ خشدُ آصهَى ػیالیً ،ـاى داد کِ ًؼثت Fتشاتش  15/730تا دسجات آصادی  25ٍ 1دس ػغح

آلفای تشاتش تا 0/050هؼٌاداس هیتاؿذ.یؼٌی کاستشد تاصیّای سایاًِ ای تش تَاًایی ػیالی دس تَلیذات کَدکاى پیؾ
دتؼتاًی تاثیشداسد.دسًْایت،تشسػی ًتایج پیؾ آصهَى ٍ گشٍُ آصهایؾ خشدُ آصهَى اًؼغاف پزیشی ًـاى داد کِ ًؼثت
Fتشاتش تا ،5/165تا دسجات آصادی ا ٍ  25دس ػغح آلفای تشاتش تا  0/050هؼٌاداس اػت .یؼٌی کاستشد تاصیّای سایاًِای تش
تَاًایی اًؼغاف پزیشی دس تَلیذات کَدکاى پیؾ دتؼتاًی تاثیش داسد.
تحث ٍ ًتیجِ گیشیً :تایج ًـاى داد کِ کاستشد تاصیْای سایاًِای ػثة افضایؾ خالقیت ٍ ادساک فضایی کَدکاى پیؾ
دتؼتاًی اػت .ایي یافتِ ّا ،تا تشخی پظٍّـْای پیـیي ّوخَاى ٍ ،تا تشخی دیگشً ،ا ّوخَاى ّؼتٌذ .یافتِ ّا تِ ایي
تثییي اؿاسُ داسد کِ خالقیت ٍ ادساک فضائی ،فشایٌذّایی پَیا ّؼتٌذ کِ  ،اػتفادُ اص هجوَػِ تشًاهِ ّای هتٌَع دس
صهیٌِ آهَصؽ کَدکاى پیؾ دتؼتاًی ،هیتَاًذ دس ایي دٍ فشایٌذ ،اًؼغاف پزیشی ایجاد کٌذ ٍ ػثة تؼظ ٍ تَػؼِ آى ّا
ؿَد .تِ کاسگیشی اتضاسی چَى تاصیْای سایاًِ ای ،تا تَجِ تِ ًقؾ فؼال کَدک دس اجشای آى ،هی تَاًذ صهیٌِ تفکشٍاگشا ٍ
ّوگشاٍ تْثَد هْاست ّای ؿٌاخت فضایی سا دس کَدک تقَیت ًوایذ.تاصی تشای کَدک لزت تخؾ اػت ٍ تاصیْای سایاًِ
ای تش اػاع ًَع ًشم افضاس ،هولَ اص هحشکات حؼی اصقثیل سًگ ،صذا ٍ صهیٌِ ٍ جارتِ ّای تصشی هی تاؿٌذ.کَدک ،
ّوگام تا قَاًیي تاصی پیؾ سفتِ ٍ تالؽ هیکٌذ تِ ًَػی ساُ حلّایی سا جْت پیشٍصی دستاصی ،تِ دػت آٍسد ٍ اجشا
کٌذ.دس ٍاقغ ایي تاصیْا ٍ ًقؾ آفشیٌی فؼال کَدک دس اجشای آى ،هیتَاًذ ػثة تَاًوٌذی تیـتش ًیوکشُ ّای هغض ،تِ
ٍیظُ لَتْای آّیاًِ ای ٍ پغ ػشی ؿَد .ایي تخـْا دس ایجاد تفکش خالق،هٌغقی ٍ هْاستْای ادساک دیذاسیّ ،واٌّگی
چـن ٍ دػت ،هْاستّای جْتیاتیً ،قؾ تِ ػضایی داسًذ.

ٍاطُ ّای کلیذی :تاصی ّای سایاًِای ،خالقیت ،اتتکاس ،ػیالی ،ادساک فضائی ،کَدکاى پیؾ دتؼتاًی.

