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 رفتاري در بهبود عملكرد -اثر بخشي بازي درماني مبتني بر رويكرد شناختي
  خوانينارسايي و نارساان داراي حسابآموز دانشرياضيات و خواندن 
  4 و مسعود مرادي3گوي، توحيد حق2، نادر حاجلو1علي رضايي شريف

  
  چكيده

 عملكرد رياضيات و خواندن  رفتاري در بهبود-در پژوهش حاضر، بازي درماني با رويكرد شناختي
 40افراد گروه نمونه به تعداد .  بررسي قرار گرفتموردخواني نارسايي و نارساان داراي حسابآموز دانش
گيري تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه آزمايش و خوان به صورت نمونهنارسا و نارسا حسابآموز دانش

پس از . بود) آزمون با گروه كنترل آزمون و پس پيش(ايشي طرح پژوهشي از نوع آزم. كنترل جايگزين شدند
براي هر دو گروه، گروه آزمايش به  )CLDQ(يادگيري كلورادو ت  مشكالي هآزمون پرسشنام اجراي پيش

 رفتاري كه توسط -رد شناختيي تحت آموزش بازي درماني با رويكا  دقيقه45 ي ه جلس8 هفته، در 2مدت 
. براي هر دو گروه اجرا شد نيز آزمون  قرار گرفتند و پس از پايان اين مدت، پس تدوين گرديده است،شاوفر
دست ه نتايج ب.  مورد بررسي قرار گرفت)ANCOVA(دست آمده با استفاده از تحليل كواريانس ه هاي ب داده

 رياضيات و  رفتاري موجب بهبود در عملكرد-آمده، نشان داد كه استفاده از بازي درماني با رويكرده شناختي
.  شده است>01/0Pخواني در سطح  و نارسا>05/0Pنارسايي در سطح ان داراي حسابآموز دانشخواندن 

 رفتاري بر بهبود عملكرد رياضيات و خواندن - نشان داد كه آموزش بازي درماني با رويكرد شناختينتايج
  .شود ميان آموز دانشو خواندن در  رياضيات يها ال و منجر به كاهش اشكهان تأثير مثبت داشتآموز دانش

  .خوانينارسايي، نارسا  رفتاري، حساب-بازي درماني مبتني بر رويكرد شناختي :هاي كليديواژه

                                                                                                                            
    ((rreezzaaeeiisshhaarriiff@@uummaa..aacc..iirr))         دانشگاه محقق اردبيلي،بيتيسي ترشنا رواناستاديار : رابطي  نويسنده. 1
  دانشگاه محقق اردبيلي ،سيشنا روان گروه استاد. 2
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل ،سي بالينيشنا روانكارشناس ارشد . 3
  نشگاه محقق اردبيلي دا،استاديار گروه علوم تربيتي. 4

  30/6/93 : تاريخ دريافت
 3/2/94  :  تاريخ پذيرش
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  قدمهم
هاي اگر بازتاب. رود مهم و تعيين كننده رفتار انسان به شمار مييها ملعاز يادگيري يكي ا

 محصول ،زندهايي كه از او سر ميرها و فعاليتفطري انسان كنار گذارده شوند به يقين ساير رفتا
 وجود داشتن هوشبهر اني را كه باآموز دانشمتخصصان ). 1379فريار و رخشان، (يادگيري است 

). 2003 ،1كافمن وهاالهان ( اندناميده يادگيري هستند، ناتوان در مشكالتي دچار يادگيري در متوسط
 متن تجديد -پزشكي امريكا   رواني انجمن روانيها لي تشخيصي اختالدر چهارمين راهنماي آمار

 اختالل خواندن، اختالل  شاملهاي يادگيري كالميناتواناييانواع از  DSM-IV-TR(2(نظر شده 
 مانند اختالل در 3(NVLD)هاي يادگيري غيركالمي، اختالل در رياضيات و ناتواناييءدر امال

كلين، ولكمار، اسپارو، ( شده است نام بردهتماعي كاركرد فضايي، شناخت اجتماعي و اضطراب اج
و  6؛ ويلكات، بودا، ريدل، چابيلداس، ديفرس1989، 5؛ و روركه1995، 4سيككتي و روركه

 بيش از همه مورد بررسي قرار 7 نارساخواني، يادگيرييها از بين كليه اختالل). 2011ران، همكا
ي كردن، ناتواني در شناسايي يي در خواندن و هجهاي اين كودكان، داراي نارسا ويژگي. است  گرفته
، درك مطلب ضعيف و خواندن پر غلط و كند است و خواندن توأم با اشتباه به صورت ها هكلم

حذف، افزودن و دگرگون ساختن كلمات، سرعت خواندن پايين و حداقل فهم از جمله، مشكل در 
ن، نارسايي در به خاطر آوردن اسم و تفكيك بين حروف از نظر شكل و اندازه، ضعف در هجي كرد

مشكل خواندن مهمترين عامل عدم موفقيت در ). 1391احدي و كاكاوند، (صداي حروف ديده شد 
ي مربوط ها مهارت نيز عبارت است از ناتواني انجام 8نارسايياختالل حساب. مدرسه دانسته شده است

                                                                                                                            
1. Hallahan & Kauffman 
2. Diagnostic and Statistical Menual of Mental Disorders 
3. nonverbal learning disability 
4. Klin, Volkmar, Sparrow, Cicchetti & Rourke 
5. Rourke 
6. Willcutt, Boada, Riddle, Chhabildas & DeFries 
7. dyslexia 
8. dyscalculia 
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فقدان اين توانايي . رودسي انتظار ميبه رياضي كه با توجه به ظرفيت هوشي و سطح آموزشي از ك
 مربوط يها كند و مشكلهاي روزانه تداخل ميمورد انتظار در رياضي با عملكرد تحصيلي يا فعاليت

توانايي شمارش، . رودهاي عصبي و حسي همراه انتظار ميبه آن فراتر از آن است كه با توجه به نقص
 يها تجربه اعداد همگي به ي هوا كردن و مقايسها، جور كردن، سدرك واحد به واحد به كميت

 شايدكودكي كه دقت محدود، ادراك نارسا و رشد حركتي ضعيف دارند، . اشياء وابسته است
از . نداشته باشد ،شوند كه به دخل و تصرف در اشياء مربوط مي راهاييتجربيات مطلوب در فعاليت

 فضايي، شكل، نظم، زمان، يها هابطقعي رك وااين رو، اين آمادگي را هم نخواهد داشت كه به در
  ). 1379فريار و رخشان، (بعد و كميت دست يابند 

ترين   يكي از مهمچندي است كه ، يادگيري به عنوان يك مفهوم وسيعيها بهبود اختالل
تواند بر بهبود عملكرد كودكان و  هايي كه مي از جمله درمان. رود شمار ميه اهداف درمان ب

درماني مبتني بر رويكرد  هاي يادگيري هستند، تاثير بگذارد، بازياني كه داراي ناتوانيآموز دانش
تواند از  ميها  است كه تشخيص و درمان اين مشكل نشان دادهها بررسي. باشد  مي1رفتاري-شناختي

 -  درماني شناختيبازي. ان جلوگيري كندآموز دانشافت تحصيلي و مشكالت روحي و رواني اين 
 گر با توجه به نوع مشكلدرماندرماني كودكان است كه در آن  ري يكي از رويكردهاي روانرفتا

هاي   موضوع يا داستان بازي را با توجه به نياز.گزيند  و ابزار خاصي را برميها بازي  كودك، اسباب
كند و با مشاركت فعال خود ضمن  هاي شناختي يا رفتاري كودك انتخاب ميهيجاني و نقص

كند و امكان يادگيري و  هاي جديد مورد نياز شناختي و رفتاري كودك انتخاب مي ي الگوباز
هاي  پژوهش). 1385وند،  احمد(كند  بازي براي كودك فراهم مي ي هتمرين اين الگوها را به وسيل

در زمينه تأثير بازي درماني مبتني بر رويكرد شناختي ـ رفتاري در بهبود عملكرد اختالل يادگيري 
 .اند  اين روش را مورد تاييد قرار دادهيان وجود دارند كه اثربخشآموز دانشرياضيات و خواندن 

 رفتاري بر - بازي درمان شناختيتأثيربا هدف بررسي ) 1389(قيصري كه توسط در پژوهشي 

                                                                                                                            
1. cognitive. behavioral Play therapy  
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هاي دوم و سوم ابتدايي در شهر  خواني پايهان داراي نارساآموز دانشح عملكرد خواندن در اصال
خوان بين  اختالل نارسايها ه داد كه تفاوت معناداري بين نمردان صورت گرفت، نتايج نشانهم

گروه آزمايش و كنترل وجود داشت به اين نحو كه گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل 
 1 پدرسوني هدر مطالع .خواني نشان داده استكاهش معناداري را در ميزان نمرات اختالل نارسا

 يادگيري، تكانشوري و يها بازي با اختالل ي هكه تحت عنوان رابط) 2000، 2به نقل از مور؛ 1999(
ان صورت گرفت، نتايج به دست آمده نشان داد كه بين بازي و يادگيري آموز دانش در ألهحل مس

 ألهي حل مسها مهارترياضيات، توانايي زباني، خواندن و نوشتن، كاركرد شناختي، كنترل تكانه و 
 نشان داد كه بين بازي و يادگيري ايمطالعهدر ) 1975 (3بارت.  مثبتي وجود داردي هتماعي رابطاج

ي ها مهارت بهبود توجه، بهبود سببتواند   مثبت وجود دارد و بازي ميي هان رابطآموز دانش
ر اين ديدگاه بازي درماني شناختي ـ رفتاري ب. ريزي و طرز تلقي، خالقيت و تفكر واگرا شود برنامه

فرض استوار است كه ادراك و تفسير فرد از موقعيت، پاسخ هيجاني و رفتاري او را به موقعيت 
 يها  بازي درماني بر اختاللتأثيربا عنوان ) 2005 (4در پژوهشي باگرلي و پاركر. كند ميتعيين 

 منجر به ر معناداريان پسر در آمريكا نشان دادند كه بازي درماني به طوآموز دانشيادگيري در 
ي يادگيري به ها مهارت ها نشان داد اگريافتههمچنين . گردد  يادگيري مييها كاهش اختالل

تر  ان جذابآموز دانشصورت الگوهاي بازي از سوي معلم ارائه شود، فرآيند يادگيري براي 
د نيز نشان دا) 1392(ج درتا مطالعه .كردكمتر احساس خستگي خواهند  انآموز دانش و شدخواهد 

ريس ها تريا،. ان داردآموز دانش كه آموزش به شيوه بازي نقش مهمي در پيشرفت تحصيلي رياضي
 ي هبا عنوان بررسي شيوي در پژوهش) 2010، 6نقل از فلتچر، ليون، فاش و برنزبه ؛ 2005 (5و گراهام

                                                                                                                            
1. Peterson 
2. Moore 
3. Barrett 
4. Baggerly & Parker 
5. Troia, Harris & Graham  
6. Fletcher, Lyon, Fuch & Barnes 
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 بر ناداري معتأثيرنشان دادند كه بازي درماني ) نارسانويسي(بازي درماني بر كاهش خطاي اماليي 
 با )2010( 1رابين و مك كلوسكي ديگري ي همطالع در. ردان داآموز دانشكاهش خطاي اماليي 

 يادگيري يها مشكل درمان در مدت كوتاه شناختي ـ رفتاري درماني گروه  اثربخشيعنوان
 يها ي به شيوه گروهي موجب كاهش مشكلشناختي ـ رفتار كه درمان دادند نشان انآموز دانش
. ه استشد انآموز دانشان شده و در نتيجه موجب بهبود عملكرد تحصيلي آموز دانش رييادگي

در بررسي اثربخشي آموزش توجه بر توانايي خواندن نيز ) 2011 (2اسپنس، دانوا و برچمن
ان نارساخوان آموز دانشنشان دادند كه آموزش توجه بر توانايي خواندن  ان نارساخوانآموز دانش

 ه استان شدآموز دانش دارد و اين آموزش موجب افزايش توجه در خواندن اين ثير معناداريأت
رفتاري با توجه به  - رويكرد شناختيبرين بازي درماني مبتني ابنابر). 1390اهرمي و همكاران، (

تواند  هاي يادگيري ميان مبتال به ناتوانيآموز دانشن آن در درمان د و اثربخش بوها پژوهشنتايج 
هاي رفتاري   اختالليها نشانه ويژه اثربخشي اين درمان در كاهش  به. باشد  سودمندي هيك مداخل

در ي زير ها  فرضيه بر اين اساس .و افزايش توجه و دقت اين كودكان بعد از مداخله مؤثر است
 :  مطرح بودندپژوهش حاضر 

  . ثر استان داراي نارساخواني مؤآموز دانشبازي درماني در بهبود عملكرد خواندن  .1
 .ان داراي حساب نارسايي مؤثر استآموز دانشبازي درماني در بهبود عملكرد حساب كردن  .2

  روش
. آزمون با گروه كنترل است آزمون ـ پس  آزمايشي با طرح پيشي هپژوهش حاضر يك مطالع

 در اين پژوهش بازي درماني مبتني بر رويكرد شناختي ـ رفتاري به عنوان متغير مستقل و عملكرد
جنسيت، تحصيالت و سن در اين . اند رياضيات و خواندن به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده

هاي هر دو گروه آزمايش و كنترل در دو مرحله مورد  آزمودني. پژوهش تا حد امكان كنترل شدند

                                                                                                                            
1. Rabian, Mc closkey 
2. Spence, Donvan & Berchman 
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درمان  ي هآزمون، قبل از اعمال مداخل ارزيابي اول با اجراي يك پيش) الف: ارزيابي قرار گرفتند
ي درماني  مال مداخلهآزمون كه در پايان اع ارزيابي دوم با اجراي يك پس) ب. صورت گرفت
گيري تصادفي ساده، نيمي از  ها با استفاده از روش نمونه براي تشكيل گروه. انجام گرفت

داياگرام . جايگزين شدند) كنترل(و نيمي ديگر در گروه دوم ) آزمايش(ها در گروه اول آزمودني
  . آورده شده است1در جدول طرح تحقيق 

  تحقيق طرح داياگرام. 1جدول 
  آزمون پس  متغير مستقل  آزمون پيش  واگذاري به گروه  ها گروه

 R   O1 X O2  آزمايش

 R O2 - O2  كنترل

ان آموز دانش ي ه آماري پژوهش حاضر را كليي هجامع: گيري نمونه روش و نمونه ،جامعه
 مشغول به تحصيل 92ـ93 كه در سال تحصيلي ، مطلعي شهرستان نميني هپسر مقطع ابتدايي مدرس

آموزش و پرورش شهرستان  ي هبا توجه به آمار ارائه شده توسط اداركه . دنده تشكيل مي،بودند
 مقطع ابتدايي آموز دانش نفر 380آماري اين مطالعه  ي ه بنابراين جامع.باشد  نفر مي380نمين برابر با 

  .باشد مي
 يادگيري در يها ر كه داراي باالترين ميزان مشكل پسآموز دانش نفر 40 پژوهش در اين

  يادگيري كلورادويها  مشكلي ههاي خواندن و حساب كردن بودند، از طريق پرسشنام مؤلفه
)CLDQ( شناسايي شدند و به طور تصادفي در گروه آزمايش آموز دانش 380 از بين )20 

  گروه آزمايش در معرض بازيو جايگزين شدند ) آموز دانش 20(رل و گروه كنت) آموز دانش
 در پژوهش حاضر .آزمون و براي هر دو گروه اجرا گرديد آزمون، پس پيش. درماني قرار گرفت

   :نارساخواني از ابزار زير استفاده شد و نارساييگيري حسابجهت اندازه
صلي اين پژوهش از طريق  ايها داتسته :)CLDQ(يادگيري كلورادو ت  مشكالي هپرسشنام

 به وسيلهاين پرسشنامه . ي گرديدآور جمع )CLDQ (يادگيري كلورادوت شكال مي هپرسشنام
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. يابي شده است هنجار) 1390(شريف  تهيه و توسط حاجلو و رضايي) 2011(ويلكات و همكاران 
خته شده ري دارند، ساحاضر براي غربالگري و شناسايي كودكاني كه مشكل يادگي ي هپرسشنام

يادگيري را در پنج عامل اساسي خواندن، حساب كردن، شناخت اجتماعي، ت است و مشكال
سنجي مطلوبي  هاي روان كند و از خصيصه بندي مي هاي فضايي طبقه اضطراب اجتماعي و عملكرد

ان تكميل آموز دانش آيتم تشكيل شده است و توسط والدين 20اين پرسشنامه از . خودار است بر
باشد  مي) 5(تا هميشه ) 1 (اصالًاي از   درجه5پاسخ به هر عبارت در يك مقياس ليكرت . دشو مي

هاي آن، توسط سازندگان پرسشنامه اعتبار اين پرسشنامه و مؤلفه ).1390شريف،  حاجلو و رضايي(
دست داده ه  قابل قبولي را بيها اندازههاي همساني دروني و بازآزمايي بررسي شده و با روش

هاي  هاي اين پرسشنامه با پرسشنامه  همگراي مؤلفه1روايي). 2011ويلكات و همكاران، (ت اس
؛ شناخت 44/0؛ رياضي 64/0خواندن : استاندارد پيشرفت تحصيلي به اين ترتيب گزارش شده است

ويلكات و ). 2011ويلكات و همكاران،  (30/0 و فضايي 46/0؛ اضطراب اجتماعي 64/0اجتماعي 
 محاسبه آلفاي ي هواسطه  را بها پرسشدر فرم اصلي، همساني دروني كل ) 2011(همكاران 
 ي هواسطه اعتبار ب) 1390(در مطالعه حاجلو و رضايي شريف . اندگزارش نموده95/0كرونباخ 

يادگيري كلورادو با خرده ت  مشكالي هارتباط پرسشنام. گزارش شده است90/0آلفاي كرونباخ 
 فضايي يها ، مشكل76/0، اضطراب اجتماعي 78/0 شناخت اجتماعي ،81/0هاي خواندن  مقياس

  ).1390شريف،  حاجلو و رضايي( به دست آمده است 60/0 و رياضي70/0
مداخله، آموزش بازي درماني مبتني بر رويكرد شناختي ـ رفتاري  ي هشيو :هاي مداخله شيوه

گروه به . تدوين گرديده است) 1993 (2هاي پژوهشي و درماني شاوفر بود كه بر اساس فعاليت
 دقيقه تحت بازي درماني قرار 45 تا 30و در هر جلسه به مدت ) يك روز در ميان( جلسه 8مدت 
 يها ساعتشرايط و محل بازي درماني از لحاظ نور، كوچكي و بزرگي فضا، همچنين . گرفتند

جلسات . سان بودها يكاجراي آن به لحاظ كنترل شرايط گرسنگي، سيري و خستگي براي گروه
                                                                                                                            
1. validity 
2. Schaefer 
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  ): 2002شاوفر، (اول تا هشتم به اين شرح بود  ي هبازي درماني به ترتيب از جلس
 گروهي، يها ههاي جلس با همديگر و فعاليتآشنايي و ترغيب همكاري كودكان : اول ي هجلس

به هاي فعلي خود، پرداختن بيان ناراحتيدر هر عضو، ترغيب كودكان يها ظيفه و وها قانون ي هارائ
آن (هاي انتخابي جلسه هاي رفتاري و جسماني و شناختي كودكان و پرداختن به فعاليتابعاد نشانه
هاي خاصي را انجام  در اين جلسه كودكان بايد ضمن حفظ توجه بر شي معيني، فعاليت .را نينداز

  ).دادند مي
با ديگران و انجام  ارتباط مزايايي بين فردي و گروهي، بررسي ها مهارتافزايش : دوم ي هجلس

هاي كارهاي گروهي در مقايسه با كارهاي انفرادي، تقويت نقش و جايگاه مهم افراد در فعاليت
آن (هاي محل زندگي و پرداختن به فعاليت انتخابي جلسه گروهي، تقسيم كار، تسهيل امور در كار

 ي هستفاده از حس المس در اين جلسه از كودكان خواسته شد كه با چشمان بسته و با ا.را لمس كن
  ).هاي مورد نظر را انجام دهند خود فعاليت

 ي هي كالمي و غيركالمي مثل گوش دادن و نحوها مهارتتقويت و آموزش : سوم ي هجلس
 در بخصوصدرخواست محترمانه از ديگران، رعايت حقوق ديگران  ي هگفتگوي صحيح، نحو

ر اين جلسه هدف  د.قت كن و توپ را بيندازدد(محل زندگي و پرداختن به فعاليت انتخابي جلسه 
ها و حركات دقيق  آن بود كه توجه كودك به جزئيات جلب شود و با دقت هر چه تمام تر فعاليت

 ). را انجام دهد

هاي جسماني و عقالني هر  ي خود آگاهي، شناخت ويژگيها مهارتافزايش :  چهارمي هجلس
مثل رنگ مو، چشم، رنگ ( هاي ظاهري ر ويژگيهاي ظاهري كودكان از نظ فرد، بررسي تفاوت

نظير بودن افراد و افزايش اعتماد به نفس، پرداختن به  در جهت تقويت باور بي..) .پوست و
 كودكان ضمن حفظ توجه بر  در اين جلسه.توجه كن و به خاطر بسپار( هاي انتخابي جلسه فعاليت

را به خاطر بسپارند در واقع هدف اين نوع ها كردند آن هاي معين بايد سعي مي اشيا يا فعاليت
  ).تر بود ها، حفظ و توجه براي مدت زمان طوالني بازي
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ها و نقاط قوت هر كودك در مقايسه با گذشته خود و  بررسي و تقويت توانايي: پنجم ي هجلس
ها در سي نقش آنرهاي منفي و بر با هدف تقويت احساس ارزشمندي او، پرهيز از خودگويي

هاي منفي در  در تعيين تلقينABCناميدي، استفاده از آموزش روش بازسازي شناختي احساس 
هاي انتخابي جلسه  هاي مثبت و اثر آن در احساس كودك، پرداختن به فعاليت مقايسه با خود گويي

اي بود كه موفق شدن در انجام  شد به گونه هايي كه در اين جلسه انجام مي  بازي.من ي همن و ساي(
  ).ا، مستلزم آن بود كه كودكان ضمن توجه، با يكديگر به صورت هماهنگ عمل كنندهآن

كمك به كودك در جهت شناسايي چهار احساس اصلي غم، ترس، شادي، : ششم ي هجلس
صحيح،  ي ه هيجاني به شيويها تجربهها و لزوم بيان اي و غيركالمي آن هاي چهره خشم و حالت

 ي ه مختلف در يك برناميها ر جهت شناسايي و ثبت هيجانرتي دي خود نظاها مهارتآموزش 
 در اين جلسه از .تري انجام بده كار را در زمان طوالني(هفتگي، پرداختن به فعاليت انتخابي جلسه 

 براي ؛تري انجام دهند هاي مورد نظر را در زمان طوالني فعاليت توانند ميتا كودكان خواست شد 
شد كه روي نوار يا   و از كودكان خواسته مي كرده نوارها، مسيري ايجاداي همثال با استفاده از ميل

 .كردند شد كه كودكان چند سانتيمتر از ميله را با دقت نگاه مي ميله راه بروند سپس مشخص مي
شد كه   و از كودكان خواسته مي شدهگيري ها اندازه عالوه بر اين زمان راه رفتن كودكان روي ميله

  . )رام حركت كنندتوانند آ تا مي
 يها علتها و   هيجاني كودك در طول هفته، بررسي نشانهيها تجربهمرور : هفتم ي هجلس
 در تشخيص باورهاي اشتباه و مؤثر در ABCخشم در افراد، استفاده از روش شناختي ي ها هيجان

عمل  ...بگو(هاي مثبت، پرداختن به فعاليت انتخابي جلسه گيري از خود گوويي عصبانيت، بهره
شد كه قبل  ها خواسته مي در اين جلسه براي بهبود رفتارهاي بدون تفكر كودكان از آن. بگو...كن

  ). از انجام بازي ضمن انجام آن و بعد از آن به ارزيابي خود بپردازند
 و احساس غم در ها علتها، ي مقابله با هيجان، بررسي نشانهها مهارتافزايش : هشتم ي هجلس
 غم در هر يك از يها  علل اشتباه در غم، تعيين موضوعدر تشخيص ABCفاده از روش افراد، است
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گيري و پرداختن   و تصميمألههاي مثبت، افزايش مهارت حل مس يگيري از خودگوي كودكان، بهره
هايي كه در اين جلسه انجام شد   بازي.دويدن داخل ماز و صحبت كردن(به فعاليت انتخابي جلسه 

  ).قبل بود ي هف جلسدر راستاي هد
ان داراي اخـتالل    آمـوز   دانـش  آموزش و پـرورش، ابتـدا        ادارهبعد از هماهنگي با      :روش اجرا 

شناسـايي  ) CLDQ(يادگيري كلـورادو    ي  ها   مشكل ي  هيادگيري در رياضيات و خواندن با پرسشنام      
زمـايش و   ان داراي اختالل يادگيري در رياضيات و خواندن در دو گروه آ           آموز  دانشسپس  . شدند

آزمـون بـراي هـر دو        ابتـدا پـيش   . كنترل مطابق حجم نمونه به صورت تصادفي ساده گمارده شـدند          
 جلسه آموزش بازي درماني به گروه آزمايش ارائه شده و بر روي گـروه               8پس از   . گروه انجام شد  

و آزمـون هـم بـر گـروه آزمـايش             اي انجام نگرفت و بعد از پايان جلسات، پـس           كنترل هيچ مداخله  
 شـده و بـا   SPSSافـزار   ي پژوهـشي وارد نـرم  هـا  ه ، دادهـا  دادهآوري   كنترل اجرا شد و پس از جمـع       

 .هاي آماري تجزيه و تحليل شد روش

  نتايج
  پژوهش از لحاظ سن ي هتوزيع فراواني نمون. 2جدول 

 جمع ها گروه
  آزمايش  كنترل

 سن

5 2 3 7 

17 7 10 8 

10 6 4 9 

2  1 1 10  
6 4 2 11 

  
 سـال، بيـشترين آن   7تحقيـق   ي ه كمترين سن در نمون،شود مشاهده مي  2همان طور كه در جدول      

 سـال  10 سال است و كمترين فراواني مربـوط بـه سـن    8بيشترين فراواني مربوط به سن  .  سال است  11
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  . است
  و كنترلآزمون و پس آزمون در دو گروه آزمايش خواني پيشميانگين و انحراف معيار نارسا .3جدول 

 F  M  SD  گروه  آزمون

  آزمون پيش  15/1  30/20  20  آزمايش
  34/0  21  20  كنترل
  51/1  70/15  20  آزمايش

  متغير

  29/1  22  20  كنترل  آزمون پس

خواني پس آزمون نـسبت بـه گـروه     نارسايها  نمره در گروه كنترل ميانگين      3طبق نتايج جدول    
 پـس آزمـون نـسبت بـه         يها  نمرهي كه در گروه آزمايش      در حال . دهد  آزمون افزايش نشان مي   پيش
 گـروه آزمـايش نيـز نـسبت بـه گـروه             يهـا   هدهد و جمع نمر     آزمون كاهش نشان مي    پيش يها  هنمر

  .كنترل كمتر است
  

  آزمونآزمون و پسميانگين و انحراف معيار آموزش حساب نارسايي در دو گروه پيش. 4جدول 
 F  M SD  گروه  آزمون

  زمونآ پيش  152/0  30/12  20  آزمايش
  14/0  35/12  20  كنترل
  94/0  80/8  20  آزمايش

  متغير

  آزمون پس
  86/0  05/11  20  كنترل

آزمـون نـسبت بـه        نارسـايي پـس    حـساب  يهـا   ه در گروه كنترل ميانگين نمر     4طبق نتايج جدول    
بت بـه  آزمـون نـس    پـس يهـا  هدهد و در گروه آزمـايش نيـز نمـر           يآزمون كاهش نشان م     گروه پيش 

 گـروه آزمـايش نيـز نـسبت بـه           يها  هدهد و جمع نمر     ش بيشتري نشان مي   آزمون كاه    پيش يها  هنمر
  .دهد اي را نشان مي گروه كنترل كاهش قابل مالحظه
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  خواني در دو گروه آزمايش و كنترلنتايج تحليل كواريانس مربوط به نمره كل نارسا ي هخالص. 5جدول 
  توان آماري  يرميزان تأث SS df MS F P  آزمون

  000/1  189/0  008/0  91/7  002/160  1  002/160  آزمونپيش
  60/0  049/0 000/0  75/6  55/136  1  78/682  آزمونپس

  

 با استفاده از آزمـون لـوين سـنجيده          ، براي تحليل كواريانس   ها  هابتدا فرض تساوي واريانس نمر    
اسـت، تفـاوت بـين دو گـروه         مـشهود    5طور كه در جـدول      همان. ، سپس تحليل انجام گرفت    هشد

 ،ين معناست كه تفـاوت مـشاهده شـده        ه ا  اين نتيجه ب   =0P/ 008. باشد  آزمايش و كنترل معنادار مي    
در . باشـد   معنـادار مـي   ) 22(و گـروه كنتـرل      ) 70/15(خواني كل گروه آزمـايش      بين ميانگين نارسا  

 ،اول پـژوهش   ي  هاين فرضـي  بنـابر .  مؤثر اسـت   >01/0Pخواني در سطح    نتيجه بازي درماني بر نارسا    
دهد  ها نشان مي همچنين يافته. شود تأييد مي،انآموز دانشخواني مبني بر تأثير بازي درماني بر نارسا      

  .آزمون بر نتايج پس آزمون تأثير معنادار داشته است كه در اين پژوهش كنترل شده استكه پيش
  

  نارسايي در دو گروه آزمايش و كنترلحساب ي ه نتايج تحليل كواريانس مربوط به نمري هخالص. 6جدول 
  توان آماري  ميزان تأثير SS df MS F P  آزمون

  000/1  31/0  022/0  06/3  36/28  1  82/141  آزمونپيش
  22/0  024/0 04/0  085/3  58/28  1  58/25  آزمونپس

باشد  مشهود است، تفاوت بين دو گروه آزمايش و كنترل معنادار مي           6طور كه در جدول     همان
022/0P= .  نارسـايي كـل     حـساب يهـا  هست كه تفاوت مشاهده شده بـين نمـر     ين معنا ه ا اين نتيجه ب

نارسـايي  در بازي درماني بر حـساب     . باشدمعنادار مي ) 5/11(و گروه كنترل    ) 80/8(گروه آزمايش   
ر بـازي   دوم پـژوهش مبنـي بـر تـأثي         ي  هبنابراين فرضـي  . ؤثر است            م >0/0P 5ان در سطح    آموز  دانش

-دهـد كـه پـيش     هـا نـشان مـي       همچنين يافته . شود تأييد مي  ،انآموز  دانشنارسايي  درماني بر حساب  

  .آزمون بر نتايج پس آزمون تأثير معنادار داشته است كه در اين پژوهش كنترل شده است
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  گيري بحث و نتيجه
با بررسي ) 2011 (1موهام و گارول. يادگيري از اهميت زيادي برخوردار استت درمان مشكال

 رواني در دوران كودكي و يها  يادگيري با اختالليها زماني مشكل مربوط به هميها هننشا
 خواندن و نوشتن احتمال يها ند كه تاثير مشكل احتمالي مؤثر آن، به اين نتيجه رسيديها املع

. دهددروني سازي شده را در دوران كودكي افزايش مي -هاي بروني سازي مبتال به اختالل
پژوهش حاضر نيز با هدف بررسي تأثير بازي درماني مبتي بر رويكرد شناختي ـ رفتاري در بهبود 

ان آموز دانشخواني بين نارسايي و نارساان داراي حسابآموز دانشعملكرد رياضيات و خواندن 
  .  انجام گرفت1392مطلعي شهر نمين در سال  ي هپسر مقطع دبستان مدرس

رت بود از بازي درماني مبتني بر رويكرد شـناختي رفتـاري در بهبـود عملكـرد           اول عبا  ي  هفرضي
 يك  ي  هها نشان داد كه فرضي      نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده      . ان مؤثر است  آموز  دانشخواندن  

 عملكــرد خوانــدن در بهبــودشــود و بــازي درمــاني مبتنــي بــر رويكــرد شــناختي رفتــاري  تاييــد مــي
ان گـروه آزمـايش، در   آمـوز  دانـش خـواني    نارسـا يها هه است و ميانگين نمر   ان مؤثر بود  آموز  دانش

كه بـا   . اي نسبت به گروه كنترل پيدا كرده است         آزمون، كاهش قابل مالحظه     مقايسه با موقعيت پس   
كــه ) 1389(و قيــصري ) 2007(، چــان و همكــاران )1383(هــاي يعقــوبي و احــدي  نتــايج پــژوهش
خواني شده است،  ي شناختي ـ رفتاري موجب بهبود عملكرد نارسا بازي درماني ها هشركت در جلس

 ايـن اسـت كـه بـازي         ،توان در نظر گرفـت      هايي كه براي اين يافته مي       از جمله تبيين  . همسويي دارد 
 در مـورد اخـتالل خوانـدن و افـزايش           يهـا   داده ي  هدرماني مبتني بر رويكرد شناختي رفتاري با ارائ       

ان و  آمـوز   دانـش راهكارهاي رفتاري بـراي ايـن        ي  هد اختاللشان و ارائ   ان در مور  آموز  دانشآگاهي  
همچنين با تلفيق اين روش با بازي درماني و جذاب كردن اين راهكارها براي ايـن افـراد و كـاهش                  

  .ان شده استآموز دانشي خواندن در اين ها مهارت موجب ارتقاء ،استرس در اين افراد
بازي درماني مبتني بر رويكرد شـناختي رفتـاري در بهبـود             دوم پژوهش عبارت بود از       ي  هفرضي

                                                                                                                            
1. Maugham & Garroll 
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هـا نـشان داد     نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده      . ان مؤثر است  آموز  دانشنارسايي  عملكرد حساب 
شود و بازي درماني مبتني بر رويكرد شـناخي رفتـاري موجـب بهبـود عملكـرد                   اين فرضيه تاييد مي   

هـاي    نارسـايي آزمـودني    حـساب  يهـا   هت و ميـانگين نمـر     ان شده اسـ   آموز  دانشنارسايي در   حساب
اي پيـدا     آزمون در مقايسه با گروه كنترل، كاهش قابل مالحظـه           هاي آزمايش در موقعيت پس      گروه

توان گفـت بـازي درمـاني مبتنـي بـر رويكـرد شـناختي ـ رفتـاري در بهبـود            بنابرين مي. كرده است
هـاي پژوهـشي پدرسـون     ها با يافتـه  اين يافته. استان مؤثر بوده   آموز  دانشعملكرد حساب نارسايي    

ــارول  )1999( ــام و گ ــاران  )2011(، موه ــدرو و همك ــاران  )2009(، پ ــي و همك و ) 1390(، اهرم
هاي خود نشان دادند كه افراد برخوردار از آموزش بازي      كه در پژوهش  ) 2005(بارگرلي و پاركي    

شـوند،   عملكـرد حـساب نارسـايي مواجـه مـي     درماني مبتني بر رويكرد شناختي ـ رفتاري بـا بهبـود   
راهكارهـاي رفتـاري بـراي       ي  هبازي درماني مبتني بر رويكرد شناختي رفتاري با ارائ        . همسويي دارد 

مقابله با اين اختالل و با ايجاد جذابيت در يـادگيري و كـاهش اضـطراب و اسـترس موجـب بهبـود              
توجــه بــه نتــايج ايــن پــژوهش و بــا . ي رياضــي شــده اســتهــا مهــارتعملكــرد حــساب و ارتقــاء 

ان آمـوز   دانشتوان از اين روش مداخله در بهبود عملكرد خواندن و حساب            هاي همسو مي    پژوهش
توان به محدوديت جغرافيايي      هاي اين تحقيق مي    از محدوديت   .نارسا سود برد  خوان و حساب  نارسا

 تعمـيم نتـايج ايـن پـژوهش بـه      بنـابرين بـراي  . و محدود بودن گروه نمونه به شهر نمين اشـاره كـرد          
در ايـن پـژوهش بـراي غربـال نمونـه فقـط از يـك                .  جغرافياي ديگر با احتياط عمل شود      يها  ناحيه

پذيري    لذا در تعميم   . پژوهش محدود به جنس پسر بوده است       ي  هجامع. پرسشنامه استفاده شده است   
شـود كـه ايـن        اين زمينه پيشنهاد مي   به پژوهشگران عالقمند در     . نتايج بايد احتياط را مدنظر قرار داد      

بـه  . هاي متفاوت مورد بررسي قـرار دهنـد       ختي در گروه  شنا  روانهاي ديگر     روش درماني را با متغير    
شود از بازي درماني مبتني بر رويكرد شناختي رفتاري           مشاوران شاغل در مراكز مشاوره پيشنهاد مي      

خـواني توسـط     و نارسـا   نارسـايي ساببه عنـوان درمـان اصـلي بـراي كمـك بـه درمـان اخـتالل حـ                  
شود   يربط در امر آموزش و پرورش پيشنهاد مي       ذ ؤوالنبه مس . ان و مشاوران استفاده شود    سشنا  روان
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در آمـوزش ضـمن خـدمت       هايي درباره بازي درماني مبتني بـر رويكـرد شـناختي رفتـاري                آموزش
 .ده شود داها لان داراي اين اختالآموز دانشه براي كمك بمعلمان مدارس،
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