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Objectives: Visual attention is one of the most important
skills and abilities students require to pass different school
levels. These abilities are defected in students suffering from
dysgraphia. The current study investigated the effect of play
therapy on improving visual attention in students with
dysgraphia through a single subject study.
Methods: Three of the students visiting Esfahan’s Cognitive
Therapy Centre were selected as the participants of this study.
Each participant went through 3 sessions as the base line, 12
sessions of play therapy and 3 sessions of follow-up. NEPSY
and the spelling test were used to measure the amount of
improvement in visual attention and dysgraphia, respectively.
Results: Results of the visual analysis of data and descriptive
statistics showed the effectiveness of the intervention in all
three participants (100% PND for all three participants).
Conclusions: Visual attention improved by play therapy in
students with dysgraphia. Therefore, play therapy can be used
as a method for improving academic performance in students
suffering from dysgraphia.
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چکیده

هدف :توجه درداری از دهارتها و تواناریهای دهم است که هر رف از
دانشیدوزان جهت طینمودن دقاطع تحصیلی دلزم به داشفت ین هسفتند
که ار دهارت در دانشیدوزان دبتالبه ناتوانی رادگیری ادال دچفار نقف
است .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثفربخشفی بفازیدردفانی بفر بهبفود
توجه درداری در دانشیدوزان بفا نفاتوانی رفادگیری ادفال در دها فٔ دفورد
دنفرد بود.
روشبررسی :شرکتکنندگان پژوهش حاضر سه دانشیدوز دراج هکننده
بفففه کلینیففف دردفففانی شفففناخت شفففهر اصففففهان بفففود .بفففرای هررففف از
شرکتکنندگان  ۳جلسه بهعنوان خف پارفه ۱۲ ،جلسفه بفازیدردفانی و ۳
جلسه پیگیری اعمال شد .بفرای سفنجش دیفزان توجفه درفداری از یزدفون
عصب روانشناختی نپسی ( )NEPSYو سنجش ابتال به نفاتوانی رفادگیری
ادال ،از یزدون تشخی ادال استفاده شد.
یافتهها :رافتههای ار پژوهش نشان داد که طفی تحلیفد درفداری نمفودار
دادهها بر اساس شاخ های یدفار توصفیفی و تحلیفد درفداری ،دداخلفٔ
دورد نظر دربارٔه هر سه شرکتکننده اثربخش بوده اسفت (بفا  PNDصفد
در صد برای هر سه شرکتکننده).
نتیجهگیری :نتارج پژوهش حاضر نشان داد که توجفه درفداری بفه طررف
بازیدردانی در دانشیدوزان با ناتوانی رادگیری ادال بهبفود پیفدا دفیکنفد.
ازارف رو دففیتفوان از بففازیدردففانی بفهعنففوان رف روش دردففانی در بهبففود
عملکرد تحصیلی دانشیدوزان دبتال به ناتوانی رادگیری ادال استفاده کرد.
کلیدواژهها :بازیدردانی ،توجه درداری ،ناتوانی رادگیری ادال.
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اثربخشی بازیدرمانی بر بهبود توجه دیداری در دانشآموزان با
ناتوانی یادگیری امال

 .۱کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،دانشکدٔه علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ،اصففهان ،ارفران  .۲دکتفرای
روانشناسی ،استادرار گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،دانشکدٔه علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه روانشناسی کودکان با نیازهفای خفاص ،اصففهان ،ارفران .۳
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتفی ،گفروه روانشناسفی کودکفان بفا نیازهفای خفاص ،اصففهان ،ارفران.
*آدرس نویسننهدٔ مسننلو  :اصفففهان ،دیففدان یزادی ،دانشففگاه اصفففهان ،دانشففکدٔه روانشناسففی و علففوم تربیتففی ،گففروه روانشناسففی کودکففان بففا نیازهففای خففاص *تلفف
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مقدمه

ادففالی کلمففات بسففیار دشففکدتففر از خوانففدن ینهاسففت.
نففاتوانی بیففان نوشففتاری بففرای او ففی بففار بففهعنففوان ر ف
اخففففتالل روانپزشففففکی در سففففودی نسففففخٔ راهنمففففای
تشخیصففی و یدففاری اخففتالنت روانففی ( )DSM-IIIدر

سال  ۱۴۱۰دهرح شده و با نام اختالل دربوط بفه رشفد
در نگففارش بیففانی ،د رفففی شففد ( .)۱بففر اسففاس نسففخٔ
چهفففارم اصفففالحشفففدٔه راهنمفففای تشخیصفففی و یدفففاری

اخفففتالنت روانفففی ( )DSM-IV-TRدشخصفففٔ اصفففلی
نففاتوانی در بیففان نوشففتاری ار ف اسففت کففه دهففارتهففای
نوشففتاری بففا سف تقففورمی ،هففوش انففدازهگیففری شففده و
تحصیالت درتب با س فرد تناسفب نفدارد .اشفکال در
بیان نوشتاری بهطور چشمگیری بر پیشرفت تحصیلی را

ف ا یتهفففای روزدفففره کفففه نیازدنفففد بفففه دهفففارتهفففای
نوشتاریاند ،تفأثیر دفیگفذارد ( .)۲دشفکالت عمفده در
زدینٔ نوشت به سه دسفته تقسفیم دفیشفود  .۱نارسفا رفا
بدخ نورسی  .۲اختالل در ادالنورسفی  .۳اخفتالل در

انشانورسففی ( .)۳توانففاری در ادففال ،توسف دهففارتهففای
زبانی از قبیفد دهفارتهفای وا شفناختی و دهفارتهفای

حرکتففی بففهورففژه همففاهنگی بینففاری -حرکتففی دشففخ

دیشود ( .)۹حذف پارهای از هجاها را حروف ،تقهیفع
کلمات ،چسباندن کلمهها را حروف به رکدرگر ،نوشفت
کلمات بهگونهای که نحؤه نوشت ینها با ادفالی د ینفی

درسففوم اسففت و چففارهای جففز حف ف کففردن ینهففا وجففود
ندارد از جمله اشتباهات ادالری در کودکفان بفا نفاتوانی
رادگیری ادال است ( .)۵در بحث سببشناسفی نفاتوانی
رادگیری ادال ،علفد دختلففی دهفرح دفیشفود از جملفه

کمبود حواس بیناری و شنواری ،دشکالت وا شناختی،

اشفففکال در حافظفففه و توجفففه درفففداری ( ،)۲اشفففکال در
حافظفه و توجففه شففنیداری ،اشففکال در حافظففٔ حرکتففی و
نق

در کنشهای اجراری (.)۳

از نظررههای دهم در نفاتوانی رفادگیری ،نظررفٔ عصفب-
روانشناختی بوده است ( .)۱،۴در ار راسفتا یقفا بابفاری
و دل ف پففور و عابففدی در پژوهشففی بففا عنففوان «دقارس فٔ
کنشهای اجراری در کودکان با و بدون ناتوانی رادگیری

ادال عملکرد در یزدون عصب -روانشناختی نپسفی» ،بفه
ار نتیجه دست رافتند که گروه دبتال به ناتوانی رادگیری

کارکردهففای اجراری/توجففه) تفففاوت د نففادار و عملکففرد

ض یفتری داشتهاند ( .)۱۰تحقیقات نشان دیدهد که
توجه درداری بفرای رفادگیری ضفروری بفوده و پفیشنیفاز
رادگیری درکفی اسفت .رررفارد و همکفاران ( )۲۰۱۰در
پژوهشی با اسفتفاده از یزدفون عملکفرد درفداری پارفدار،

خهففای بیشففتری را در گففروه دبففتال بففه نففاتوانی رففادگیری
دشففاهده نمودنففد بففهطففوریکففه ارفف گففروه در تفکیفف
دحرکهای دزاحم ،توجه پاردار و دهار تکانهها عملکرد
ض یفی داشتند (.)۱۱

رکی از روشهای استفاده شده در بهبود ناتوانی رادگیری
کودکان ،بازیدردانی است .بازی افکار درونی کودک را
با دنیای خارجی او ارتباط دیدهد و باعفث دیشفود کفه
کفودک بتوانفد اشفیای خفارجی را تحفت کنتفرل خفود

دریورد .بازی به کفودک اجفازه دفیدهفد تفا تجربیفات و

افکار و احساسات و تمارالتی را که برای او تهدردکننده
هستند ،نشان دهد ( .)۱۲بازی بفهعنفوان کلیفد سفالدتی

کودک و ر

روش صحیح برای دردان کفودک اسفت.

کودکان اغلب در بیان شفاهی احساسات خود با دشکد
روبهرو هستند به واسهٔ بازی دیتوان به دنیفای دخففی
کودک پی برد .ارتبفاط بفی بفازی و توانفاری خوانفدن و

رراضففیات در بففی دانففشیدففوزان از ر ف

سففو و توانففاری

شناساری و حذف دحرکهای دفزاحم در حفی رفادگیری
بهوسیلٔ بفازی از سفوی درگفر ،جنبفٔ یدوزشفی و دردفانی
بازی را بیش از پیش دشفخ

دفیسفازد .بفازیدردفانی
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برای ت دادی از دانشیدوزان با ناتوانی رادگیری ،نوشفت

ادففال در توجففه درففداری (از خففردهیزدففونهففای حیهففٔ

رورکردی با ساختار و دبتنی بر نظررفٔ دردفان اسفت کفه

فریرندهای رادگیری و ارتباط طبی ی و بهنجار کفودک را
پارهررزی دیکند ( .)۱۳با توجه به نقش دفؤثر بفازی در
فریرنففدهای یدوزشففی و روانشففناختی و بففا نظففر بففه ارنکففه
تفففاکنون در ارفففران پژوهشفففی در راسفففتای اسفففتفاده از
بازیدردانی در جهت تقورفت درفداری در دانفشیدفوزان
بففا نففاتوانی رففادگیری صففورت نگرفتففه اسففت هففدف از
پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بفازیدردفانی بفر بهبفود
توجه درداری در دانشیدفوزان بفا نفاتوانی رفادگیری ادفال

اسففت .دنظففور از فراوانففی در جففداول بخففش رافتففههففا،
نمرات خام سه شرکتکننده در خردهدقیاس کارکردهای

اجراری/توجه (جهت اندازهگیری توجه درفداری) یزدفون
عصب روانشناختی نپسی است.

16

ادال و یزدون عصب روانشناختی ()Neuropsychology

روشبررسی

( )Single-subjectاسففففت و در ین از طففففرح  A-Bبففففا
پیگیفففری اسفففتفاده شفففده اسفففت .طفففرح  A-Bشفففادد دو
دوق یت یزدارشی است .دوق یت اول  Aو دوق یت دوم

 Bنادیده دیشود .بفهطفور کلفی دوق یفت اول خف پارفه
است .در دوق یت دوم ر

۱

دداخلٔ دردانی اجفرا شفده و

سپس دتغیر وابسته دورد ارزرابی قرار دیگیرد .دوق یت
خ پاره (دوق یت کنترل) ،رفتار هدف را قبد از اجرای

هر روش دردانی اندازهگیری دیکند ( )۱۹بنفابرار در
پژوهش حاضر در سه جلسٔ اول فق دشاهده و پس از
ین دداخله به ددت  ۱۲جلسه یغاز شد که برای هر کدام
از شرکتکنندهها بهصورت انفرادی برگزار گردرفد .رف

داه پس از پارفان جلسفات دداخلفه ،در دو هفتفٔ دتفوا ی

پیگیری انجام گرفت.
افراد دها هشده و تحلید دادهها جاد ٔ یداری پژوهش
حاضففر تمففادی دانففشیدففوزان پارففٔ دوم ابتففداری دبففتال بففه
ناتوانی رادگیری ادالی شهر اصفهان بودند .دفالکهفای
ورود شرکتکنندگان در ار پفژوهش ابفتالی صفرف بفه
ناتوانی ادفال و نداشفت دشفکالت رفادگیری درگفر ،عفدم

ابتال به دشکالت رفتاری و عدم دصرف داروی اففزارش
توجففه و تمرکففز بففوده و دففالک خففرو نیففز فففراهمنبففودن
شرار ورود بود .نزم بفه ککفر اسفت جهفت شفرو هفر
ر

از جلسفات بفرای شفرکتکننفدگان دفواردی از قبیفد

صرف صبحانه را عدم گرسنگی ،عدم نیاز به دستشوری،

داشفففت خفففوات و اسفففتراحت کفففافی ،عفففدم دناقشفففه در
خانواده و عدم دصرف داروی خواتیور ،بررسفی کادفد
به عمد یدده و وا در و کودک توصیه به رعارت دفوارد

فففو دیشففدند .شففرکتکننففدگان در ار ف پففژوهش سففه
دانشیدوز بودند که ورژگیهای ینان به شرح زرر است

ا ف -م ،دتو د  ،۱۳۱۳در ددرسه بهعلت دشفکالتی در
درکتففهنورسففی و عملکففرد قابففد قبففول در سففارر دروس
دشکوک به دشکد در رفادگیری تشفخی

داده شفد و بفا

وا در به درکز دشاوره دراج ه نمفود .در درکفز ،پفس از

داده شد.

تشخی

ا ف -ا ف ،دتو د  ،۱۳۱۳به سفارش د لم ،وا فدر بفه
درکففز شففناخت دراج ففه کففرده و بیففان داشففتند کففه در
درکتهنورسی از همکالسیهای خود عقفبتفر بفوده و در
بقیٔ دروس دشکلی ندارد .پس از دصاحبه بفا وا فدر و

قرائتنادٔ ارسفا ی از طفرف د لفم ،از دانفشیدفوز تسفت
هوش گرفته شد که بهرٔه هوشفی دتوسف بفود .بفا انجفام
اقدادات تشخیصی از قبیفد بررسفی دفتفر ادفال و یزدفون

عصب روانشناختی ،کودک دارای ناتوانی رفادگیری ادفال
داده شد.

و دشکد توجه درداری تشخی

 گ ،دتو ففد  ،۱۳۱۳بففا دشففکالتی در ادففال بففه درکففزدردانی دراج ه کرد .در درکز ابتدا یزدون هوشی وکسفلر

از وی به عمد یدد و پس از اطمینان دربارٔه بهرٔه هوشفی
طبی ی ،دفتر ادالی وی بررسی شد .عالوه بر دفتر ادال،
در یزدون عصب روانشناختی نیز کودک دبتال به ناتوانی

رادگیری (ض ف در توجه درداری) تشخی

داده شد.

در ار پفژوهش بفرای تجزرفهوتحلیفد دادههفا از تحلیفد
درففداری  ،نمودارهففا بففا شففاخ
۲

هففای رونففد  ،ثبففات ،
۳

4

درصفففد دادههفففای غیفففر همپفففوش و درصفففد دادههفففای
5

همپوش استفاده شده است (.)۱۹
6

ابزار ا ف -یزدون تشخی
است که برای تشفخی

ادال رکفی از یزدفونهفاری

تفوان ادالرفی کودکفان بفه کفار

دفیرود و بفه وسفیلٔ واتسفون ( )Watsonدهفرح شفده
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ارففف پفففژوهش از نفففو پفففژوهشهفففای دفففورد دنففففرد

از کففودک بففه عمففد یدففد و وی دارای نففاتوانی رففادگیری

اسفت .در ارف روش  ۳۰تفا  ۵۰کلمفه ،بفر پارفٔ شفرار

دیانگی کالس را سهح د لودات کلی کودکان انتخات
شده و با ین کلمات ر

یزدون ادال تهیه دیشود .تحلید

خهاهفای ارف یزدفون دشفکالت ادالرفی را دشفخ

دفیکنفد .خهاهفای یزدفون شفادد عفدم دقفت و توجفه،
خهاهای یدوزشی ،ضف ف در حافظفٔ درفداری وحافظفٔ
توا ی درداری ،ض ف در حافظٔ شنیداری ،قررنهنورسی،
وارونفهنورسفی و نارسانورسفی اسفت .در ارف پفژوهش

یزدونی دتشکد از  ۳۰کلمه تنظیم شد که ار کلمات از

اطمینان از بهرٔه هوشی طبی ی کودک کفه بوسفیلٔ یزدفون
هوشففی وکسففلر چهففار ( )Wechsler-4سففنجیده شففد،
اقففدادات تشخیصففی از جملففه یزدففون تشففخی

اخففتالل
1. Base Line

2. Visual analysis
3. Trending
4. stability
5. Percentage of Non-Overlapping Data: PND
6. Percentage of Overlapping Data:POD
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کتففففات «بخففففوانیم» پارففففٔ دوم ابتففففداری و از دروس

د یار  ۲۰تا  ۱۰درصدی ،اگر  ۱۰درصفد نقفاط دادههفا

خوانفدهشفده انتخفات شفدند بنفابرار یزدفون بفا سفهح

زرر را درون  ۲۰درصد دقدار دیانه (دحفظٔ ثبات) قرار

پس از یزدون دجدد با  ۱۵درصد تهبی داده شد (.)۱۵

دففالک اثربخشففی روش دردففانی بففر دتغیففر وابسففته ،در

ت -یزدون عصب روانشناختی نپسی ( )NEPSYیزدون

 PNDو

نپسففی رفف

ابففزار جففادع بففرای ارزرففابی رشففد عصففب

روانشففناختی اسففت کففه بففرای کودکففان پففیشدبسففتانی و

دها ففات دففورد دنفففرد ،بففر اسففاس دو شففاخ

 PNDبففی دو دوق یففت

 PODاسففت .هففر چففه شففاخ

دجاور بانتر ( PODپارینتر) باشد ،بفا اطمینفان بیشفتری

دبستانی طراحی شده است .نام نپسی از سرواژه را کلمفٔ

دففیتففوان دداخلففه را اثففربخش دانسففت .شففاخ

عصففب روانشناسففی گرفتففه شففده اسففت ( NEاز  Neuroو

ککرشده در تحلید درداری درون دفوق یتی کفه بفهعنفوان

 Psyاز  .)Psychologار نام بفرای تسفهید کفاربرد نپسفی

یدففار توصففیفی در نظففر گرفتففه دففیشففوند ،زدینفه را بففرای

کارکردهای عصب روانشناختی کودکان را در پنج حیهٔ

اسففتنباطی فففراهم دففییورنففد .دیففزان کنتففرل یزدارشففی در

کارکردی ارزرابی دیکنفد .ارف حیهفههفا عبارتنفد از .۱

پژوهش دورد دنففرد ،بفه تغییفر سفهح از رف

دوق یفت

کارکردهففای اجرارففی /توجففه  .۲زبففان  .۳کارکردهففای

(خففف پارفففه) بفففه دوق یفففت درگفففر (دداخلفففه) بسفففتگی

در کشورهای دختلف انتخات شد .یزدون نپسفی تحفول

حسی -حرکتی  .۹پردازش بیناری-فضاری و  .۵حافظه
و رففادگیری .در ار ف پففژوهش بففرای سففنجش و ارزرففابی
توجففه درففداری از خففردهیزدففونهففای حیهففٔ کارکردهففای

اجراری/توجففه یزدففون نپسففی اسففتفاده شففده اسففت .ار ف

یزدون توس عابدی در ارران هنجاررفابی شفد .ضفرارب
پاراری (به روش بازیزداری) دقیاس توجه درداری ۰٫۲۵
گزارش شد (.)۱۲

نحففؤه اجففرای پففژوهش در پففژوهش حاضففر ،جلسففات

یدوزش طی  ۱۲جلسٔ یدوزش انفرادی اجفرا شفد و پفس
از پارففان هففر جلسففٔ دردففانی ،بففا اسففتفاده از ابزارهففای
پففژوهش بففه انففدازهگیففری توجففه درففداری دانففشیدففوزان
پرداخته و فراوانفی هفر رف

از ینفان بفهطفور جداگانفه در

جدول ثبت شد.
برای تحلید درداری نمودار دادهها ،پس از رسم نمفودار

هففای

دحاسففبٔ تحلیففد درففداری بففی دففوق یتی بففهعنففوان یدففار

دارد(.)۱۹

یافتهها

بهدنظور خالصهنمودن نتارج بفهدسفتیدفده ،هفر رف

از

جلسففففات خفففف پارففففه و دردففففان و پیگیففففری بففففرای

شرکتکنندگان در جداول و نمودارها به شرح کرد یدفده
است
جدول  .۱بررسی فراوانی توجه درداری در دوق یت خ پاره برای
هر سه شرکتکننده
جلسات خط پایه

آزمودنی
-

جلسٔ اول

جلسٔ دوم

جلسٔ سوم

ا ف -م

ا ف -ا ف

۹
۲

۵

۲

-گ

۵

۹

۵

۲
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د لودات کودکان همخوانی داشفت .اعتبفار ارف یزدفون

گیرند ،گفته دیشود دادههفا دارای ثبفات هسفتند (.)۱۹

۳

بففرای هففر یزدففودنی ،در درحلففٔ اول بففا اسففتفاده از دیانففٔ

دادههای دوق یت خ پاره و دداخله ،خ دیانفٔ دادههفا
دوازی با دحور  xکشیده شد و ر

دحفظفٔ ثبفات روی

خ ف دیانففه قففرار گرفففت .دحفظففٔ ثبففات ر نففی دو خ ف
دوازی که رکفی پفاری و درگفری بفانی خف دیانفه رسفم

شود .فاصله و دادنٔ بی دو خ  ،دیزان بیرونافتادگی رفا

در جدول  ۱فراوانفی توجفه درفداری شفرکتکننفدگان در
سه جلسٔ خ پاره دشخ

شد .پس از ین در جدول ۲

فراوانی توجه درداری در هفر رف
پیگیری دشخ

از جلسفات دردفانی و

گردرد.

تغییرپذرری سری دادهها را نشان دیدهد .بفا اسفتفاده از

16

جدول  .۲بررسی فراوانی توجه درداری در دوق یت دداخله و پیگیری برای سه شرکتکننده
جلسات
یزدودنی
۱

۲

ا ف-م

۳

۱

۴

۱۱

ا ف-ا ف

۳

۴

۱۰

۱۲

-گ

۵

۲

۳

۴

براساس نتارج جدول  ،۲دشخ

۹

۵

۲

۳

۱

۴

۱۰

۱۱

۱۲

۱

۲

۱۰

۱۰

۱۲

۱۳

۱۹

۱۹

۱۳

۱۵

۱۵

۱۹

۱۵

۱۱

۱۲

۱۲

۱۳

۱۵

۱۹

۱۹

۱۵

۱۵

۱۲

۱۵

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۹

۱۵

۱۲

۱۹

۱۹

۱۵

۱۵

شد که فراوانی توجفه

درداری در هر سه شرکتکنندٔه دبتال به ناتوانی رفادگیری

ادال با گذشت جلسات رو به بهبفود بفوده و سفپس در ۳
جلسٔ پیگیری ثبات ین قابد دشاهده است.

نمودار  .۱تغییرات فراوانی توجه درداری در شرکتکنندٔه اول
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دداخله
۳

پیگیری
۳

نمودار  .۲تغییرات فراوانی توجه درداری در شرکتکنندٔه دوم

نمودار  .۳تغییرات فراوانی توجه درداری در شرکتکنندٔه سوم

16

جدول  .۳دتغیرهای تحلید درداری درون دوق یتی و بی دوق یتی برای شرکتکنندٔه «ا ف -م»
درون دوق یتی
 .۱توا ی دوق یتها

A

B

 .۱دقارسٔ دوق یت

 .۲طول دوق یتها

۳

۱۲

 .۲تغییرات روند

 .۳سهح

(Aخ پاره)
(Bیزدارشی)

 .۱-۲تغییر جهت

 .۱-۳دیانه

۵

۱۱

 .۲-۲اثر وابسته به هدف

 .۲-۳دیانگی

۵

۱۱٫۳۹

 .۳-۲تغییر ثبات

۹-۲

۳-۱۵

 .۳تغییر در سهح

۹-۲

۱٫۱-۱۳٫۲

 .۱-۳تغییر نسبی

 .۳-۳دادنٔ تغییرات
 .۹-۳دادنٔ تغییرات دحفظٔ ثبات ۲۰
درصدی از دیانٔ هر دوق یت

 .۲-۳تغییر دهل

 .۹تغییر سهح
 .۱-۹تغییر نسبی

۹٫۵-۵٫۲

۱۰-۱۹

 .۳-۳تغییر دیانه

 .۲-۹تغییر دهل

۹-۲

۳-۱۵

 .۹-۳تغییر دیانگی

 .۵روند
 .۱-۵جهت
 .۲-۵ثبات
 .۳-۵دسیرهای چندگانه

ص ودی
بیثبات
خیر

ص ودی
باثبات
خیر

دثبت
بیثبات
به باثبات
۵٫۲
به ۱۹
۲
به ۱۵
۵
به ۱۱
۵
به۱۱٫۳۹

 .۹همپوشی دادهها
PND .۱-۹

 ۱۰۰درصد

POD .۲-۹

 ۰درصد

جدول  .۹دتغیرهای تحلید درداری دروندوق یتی و بی دوق یتی برای شرکتکنندٔه «ا ف -ا ف»
بی دوق یتها

درون دوق یتی
 .۱توا ی دوق یتها

A

B

 .۱دقارسٔ دوق یت

 .۲طول دوق یتها

۲-۳

۳-۱۵

 .۲تغییرات روند

 .۳سهح

(Bیزدارشی)

 .۱-۲تغییر جهت

 .۱-۳دیانه

۲

۱۲

 .۲-۲اثر وابسته به هدف

 .۲-۳دیانگی

۲٫۹

۱۲

 .۳-۲تغییر ثبات

 .۳-۳دادنٔ تغییرات
 .۹-۳دادنٔ تغییرات دحفظٔ ثبات ۲۰
درصدی از دیانٔ هر دوق یت

۲-۳

۳-۱۵

 .۳تغییر در سهح

۹٫۱-۳٫۲

۴٫۲-۱۹٫۹

 .۱-۳تغییر نسبی

 .۹تغییر سهح

 .۲-۳تغییر دهل

 .۱-۹تغییر نسبی

۲-۲٫۵

۱۱-۱۵٫۵

 .۳-۳تغییر دیانه

 .۲-۹تغییر دهل

۲-۳

۳-۱۵

 .۹-۳تغییر دیانگی

ص ودی
بیثبات
خیر

ص ودی
باثبات
خیر

 .۵روند
 .۱-۵جهت
 .۲-۵ثبات
 .۳-۵دسیرهای چندگانه

(Aخ پاره)

دثبت
بیثبات
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بی دوق یتها

به باثبات
۲٫۵
به ۱۵٫۵
۳
به ۱۵
۲
به ۱۲
۲٫۹
به ۱۲

 .۹همپوشی دادهها
PND .۱-۹

 ۱۰۰درصد

POD .۲-۹

 ۰درصد

11

جدول  .۵دتغیرهای تحلید درداری دروندوق یتی و بی دوق یتی برای شرکتکنندٔه «  -گ»
درون دوق یتی
 .۱توا ی دوق یتها

A

B

 .۱دقارسٔ دوق یت

 .۲طول دوق یتها

۵-۵

۵-۱۹

 .۲تغییرات روند

 .۳سهح

(Bیزدارشی)

 .۱-۲تغییر جهت

 .۱-۳دیانه

۹

۱۱٫۵

 .۲-۲اثر وابسته به هدف

 .۲-۳دیانگی

۹٫۳

۱۰٫۱۳

 .۳-۲تغییر ثبات

 .۳-۳دادنٔ تغییرات
 .۹-۳دادنٔ تغییرات دحفظٔ ثبات ۲۰
درصدی از دیانٔ هر دوق یت

۵-۵

۵-۱۹

 .۳تغییر در سهح

۹٫۱-۳٫۲

۱۳٫۱-۴٫۲

 .۱-۳تغییر نسبی

 .۹تغییر سهح

دثبت
بیثبات
به باثبات
۹٫۵
به ۱۹٫۵
۵٫۵

 .۲-۳تغییر دهل

 .۱-۹تغییر نسبی

۵٫۵-۹٫۵

۱-۱۹٫۵

 .۳-۳تغییر دیانه

 .۲-۹تغییر دهل

۹-۲

۳-۱۵

 .۹-۳تغییر دیانگی

 .۵روند
 .۱-۵جهت
 .۲-۵ثبات
 .۳-۵دسیرهای چندگانه

(Aخ پاره)

ص ودی
بیثبات
خیر

ص ودی
باثبات
خیر

به ۱
۹
به ۱۱٫۵
۹٫۳
به ۱۰٫۱۳

 .۹همپوشی دادهها
PND .۱-۹

 ۱۰۰درصد

POD .۲-۹

 ۰درصد

بففا توجففه بففه  PNDب فهدسففتیدففده از جففداول ۳و  ۹و ،۵

ترتیب از ( )۹٫۳،۲٫۵،۹به ( )۱۰٫۱۱،۱۲،۱۳٫۳۹تغییفر

 ۱۰۰درصففد تغییففرات در توجففه درففداری دانففشیدففوزان

کرده که دبی تقورفت توجفه درفداری در سفه دانفشیدفوز

دبففتال بففه نففاتوانی رففادگیری ادففال ناشففی از اعمففال دتغیففر

شرکتکننده در طول جلسات دردفانی اسفت .عفالوه بفر

تغییرات نسبی و دهل و دیانگی جلسفات خف پارفه و

پاره و جلسات دردانی دشخ

شد که جلسات دردانی

دردففانی حففاکی از اثربخشففی روش دردففانی در افففزارش

اثففربخففش بففوده اسففت PND .ب فهدسففتیدففده از هففر سففه

توجه درداری بود.

شففرکتکننففده ( ۱۰۰درصففد) ،بیففانگر ارفف اسففت کففه

بحث

درداری دانشیدوزان را توجیه نمارد.

دسففتقد (بففازیدردففانی) اسففت .از طففرف درگففر بررسففی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشفی بفازیدردفانی

ار با دقارسٔ تغییرات نسبی و دهل دو دوق یفت خف

جلسففات بففازیدردففانی توانسففته اسففت تغییففرات توجففه

ار رافتههفا بفا نتفارج پفژوهشهفای عابفدی و همکفاران

بففر بهبففود توجففه درففداری در دانففشیدففوزان بففا نففاتوانی

( )۱۱و عبففدی و همکففاران ( ،)۱۳پنففم دفف ( )۱۱و

نمودارهای هر سه شرکتکننده نشفان دهنفدٔه اثفربخشفی

بودهانفد ،همخفوان اسفت .در تبیفی رافتفههفای پفژوهش

رفففادگیری ادفففال بفففود .رافتفففههفففای حاصفففد از تحلیفففد
بازیدردانی بر توجه درفداری در دانفشیدفوزان دبفتال بفه

رودا و همکاران ( )۱۴که دبفی اثربخشفی بفازیدردفانی

حاضر دیتفوان چنفی اسفتدنل کفرد کفه از بفازیدردفانی

ناتوانی رادگیری ادفال بفود .از طفرف درگفر بفا انجفام سفه

اغلب برای دردان کودکان ناسازگار و کودکان دبفتال بفه

بهعمدیدده بر روی نمرات ادال ،تفأثیر جلسفات دردفانی

صفحیح و درسفت بفرای دردفان کفودک اسفت ،چراکفه

پیگیری پس از پاران جلسات دردفانی و نیفز بررسفیهای
دحسوس بود .تغییر دیانگی بهدستیدده از جداول  ۳و
 ۹و  ۵دبففی ین اسففت کففه دیففانگی شففرکتکننففدگان بففه
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بی دوق یتها

ناتوانی رادگیری استفاده دیشود ( .)۱۳بازی رف

روش

کودک دیتواند دهفارتهفای کنتفرل دحرکهفا از جملفه

دحففرکهففای درففداری را پیففدا کنففد ( .)۲۰بففازیدردففانی

16

دیتواند با ت ررفنمودن ر

سفاختار دفنظم و دتناسفب

با سف کفودک ،از ورود دحفرکهفای دفزاحم در جررفان

نق

از دشکالت دهم دانشیدوزان دبتال بفه نفاتوانی رفادگیری

نتیجهگیری

رادگیری دانشیدوزان جلوگیری کند ( ،)۲۱چراکفه رکفی
ادال دیتوان به ناتوانی در تفکیف

صفحیح دحفرکهفای

درففداری اش فاره نمففود ( ،)۲۲بففهنظففر برخففی از دحققففان
بهتففرر راه دردففان دشففکالت دانففشیدففوزان بففا نففاتوانی

رادگیری ادال بازی دردانی است ار دحققفان در ادادفه
افزودهاند که دهارتهاری از قبید توجه درداری و توجفه
شنیداری که در ار گروه دچار یسفیب شفده اسفت ،بهتفر

است از طرر شفرکتدادن دانفشیدفوز در ف ا یفتهفای
روزدره و بازیهاری با جنبٔ دردانی و توانبخشی ،بهبفود
رابند (.)۲۳،۲۹
دها ات یرزنبرگ و کارزنبری نشان داد کفه بفی بفازی و

رادگیری دانفشیدفوزان رابهفٔ دثبتفی وجفود دارد و بفازی
دففیتوانففد باعففث بهبففود توجففه (درففداری و شففنیداری)،
دهارتهای برنادهررزی و طرز تلقفی ،خالقیفت و تفکفر
واگفففرا و رشفففد عاطففففه و زبفففان شفففود ( )۲۵نتیجفففٔ

تحقیقات راوکی ،پلگررنی ،سا تز ،پدرسفون ،اسفمیت و
داوتففون نیففز نشففان دففیدهففد کففه بففی بففازی و رففادگیری
رراضیات ،خواندن ،ادفال و کارکردهفای شفناختی رابهفٔ

دثبتی وجود دارد ( .)۲۵با توجه به ارنکه توجفه درفداری
از اجزای دهفم توجفه در کودکفان اسفت فذا بفا نگفاهی
اجمففا ی بففر تحقیقففات صففورت گرفتففه در حففوزٔه دردففان
دانشیدوزان دبتال به اختالنت رادگیری و نق
بیشف ا ی ،دشخ

توجه و

شد کفه روش بفازیدردفانی هفم از

نظر کیفیت و هفم طفول دفدتزدفان اثربخشفی ،بهتفرر

توجه است (.)۲۲،۲۳

بففا توجففه بففه نتففارج ب فهدسففتیدففده بففازیدردففانی دوجففب
تقورت توجه درداری در دانفشیدفوزان دبفتال بفه نفاتوانی

ادال شد .از ار رو در ددارس و دراکز دردفانی دفیتفوان
از روش بففازیدردففانی در کنففار سففارر روشهففا جهففت
کاهش را رفع دشکد ادالی دانشیدفوزان اسفتفاده کفرد.
نزم بففه ککففر اسففت کففه بففا توجففه بففه ت ففداد کففم افففراد

شرکتکننده در ت میم نتارج ،دیبارست احتیاط نمود.

پیشنهادات

اسفففتفاده از روش بفففازیدردفففانی بفففرای درگفففر پارفففههای
تحصففیلی و نیففز درگففر دشففکالت دربففوط رففادگیری از
پیشففنهادات پففژوهش حاضففر اسففت .عففالوه بففر ارفف ،

اندازهگیریهای دکفرر از دتغیفر وابسفته و دبنفابفودن هفر
شرکتکننده برای تحلید نتفارج از ورژگفیهفای برجسفتٔ

دها ات دورد دنفرد است و پژوهشگران جهت بررسی
بهتففففر اثففففربخشففففی ا گففففوی دردففففانی و یدوزشففففی بففففر

شرکتکننفدگان دفیتواننفد از ارف نفو دها فه اسفتفاده
کنند.
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