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Abstract
Background:
The writing skill is learned in the hierarchy of children's ability after listening, speaking and reading. Therefore, any
problems in other areas such as listening, speaking and reading can have a negative impact on language learning. Over the
years, there have been many ways to treat this disorder, including play therapy which has been used in various fields to
combat learning disorders. Dysgraphia is a transcription disability, in the sense that it is a writing disorder associated with
impaired handwriting, orthographic coding (orthography, the storing process of written words and processing the letters in
those words), and finger sequencing (the movement of muscles required to write). A method to improve behavioral disorders
of children is play therapy. This is a correct way to treat such children because they often have difficulty in verbal expression
of their feelings. Play therapy reduces barriers and helps children to express their feelings better and learn their control skills.
It is a structure approach based on therapeutic theory that establishes learning processes, natural and normal communication
of children. Play is the key to the health of children and the correct way to treat them. The impact of play on children's
academic achievement and its relation with the ability to write and identify letters as well as helping them to have selective
attention during learning makes it clearer from educational and therapeutic aspect. Play therapy is a form of counseling or
psychotherapy that uses play to communicate with and help people, especially children, to prevent or resolve psychosocial
challenges. This is thought to help them towards better social integration, growth and development, emotional modulation,
and trauma resolution. The present study aims at investigating the effectiveness of the recreation therapy strategy on
decreasing spelling errors of students with spelling disorders in the first and second grades of primary schools in Yazd.
Material and Methods:
In this study the testing procedure was used and the research population was all the students with spelling disorders in Yazd.
After performing the diagnostic test (the Riven intelligence test for children and the Fallahchay’s spelling disorder test and
Diagnostic Test spelling learning disability) by multi–stage cluster sampling, 20 female students with spelling disorders were
selected randomly. Then, they were divided randomly into two groups, the experimental group and the control group. The
examiners in experimental group were trained through the recreation therapy strategy for 12 sessions (60 minutes for every
session / twice a week), but the control group did not receive any intervention. In this study, descriptive and inferential
statistical methods were used (correlation coefficient test, paired t-test, variance test and mean).
Results:
The results showed that the analysis of variance for repeated sizes of spelling disorder significantly decreased after treatment
by play in children of the experimental group than the control group (p<0.01).
Conclusions:
It can be concluded that the recreation therapy strategy decreases the spelling errors of students with spelling disorders.
According to the results of this study, play therapy can be recommended to coaches dealing with learning disorders,
consultants, and psychologists that try to improve the spelling disorders of students by applying these strategies.
Keywords: Learning Disabled, Spelling Errors, Recreation Therapy Strategy, Spelling Disorders, Primary Student.
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1مجله مطالعات ناتوانی 1۳۹۵؛ (80-8۶ :)۶

مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط اسفند ماه 1۳۹۵

اثربخشی بازیدرمانی بر کاهش مشکالت عصبروانشناختی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری
امال

 .1کارشناسارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران؛
 .۲کارشناسارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران؛
 .۳کارشناسارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
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تاریخ دریافت 1۵ :تیرماه 1۳۹۴؛ تاریخ پذیرش ۳1 :فروردینماه 1۳۹۵
چکیده
زمینه و هدف :بازی بهعنوان کلید سالمتی کودک و روشی صحیح برای درمان است .تأثیر بازی بر پیشرفت تحصیلی کودکان و ارتباط آن با توانایی نوشتن و شناسایی
حروف و کمک به توجه انتخابی در حین یادگیری ،جنبٔه آموزشی و درمانی آن را بیش از پیش مشخص میسازد .پژوهش حاضر ،با هدف اثربخشی راهبرد بازیدرمانی بر

کاهش مشکالت عصب روانشناختی دانشآموزان با اختالل نوشتن در پایٔه اول و دوم ابتدایی شهر یزد صورت گرفت.

روشبررسی :روش این پژوهش ،از نوع نیمهآزمایشی و جامعٔه آماری ،شامل تمامی دانشآموزان مبتالبه اختالل یادگیری نوشتن در شهر یزد بودند .تعداد  ۲0دانشآموز دختر

دارای این اختالل ،پس از اجرای آزمون تشخیصی (آزمون هوش ریون کودکان ،آزمون اختالل نوشتن فالحچای و آزمون تشخیص ناتوانی یادگیری امال) بهشیؤه نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای بهطور تصادفی انتخاب شدند؛ سپس با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .آزمودنیهای گروه آزمایش  1۲جلسه (هر جلسه

بهمدت  ۶0دقیقه دو بار در هفته) ،تحت آموزش راهبرد بازیدرمانی قرار گرفتند ،اما گروه کنترل ،هیچ مداخلهای دریافت نکرد .در این پژوهش از روشهای آمار استنباطی-
توصیفی (آزمون ضریب همبستگی ،آزمون تی زوج ،آزمون واریانس و میانگین) استفاده شد.

یافتهها :نتایج آزمون آنالیز واریانس برای اندازههای تکراری نشان داد که اختالل امالی کودکان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،بعد از درمان بهوسیلٔه بازی بهطور

معناداری کاهشیافته است (.)p>0٫01

نتیجهگیری :بنابر یافتههای این مطالعه میتوان نتیجهگیری نمود که مداخلٔه بازیدرمانی مبتنی بر روان عصبشناختی موجب بهبود عملکرد کودکان مبتال به نارسایی امالیی

میشود .برمبنای نتایج این پژوهش ،میتوان به مربیان اختاللهای یادگیری ،مشاوران و روانشناسان پیشنهاد کرد که برای بهبود عملکرد نوشتن دانشآموزان دارای اختالل
نوشتن از این روش استفاده کنند.
کلیدواژهها :ناتوان یادگیری ،خطاهای امال ،راهبرد بازیدرمانی ،اختالل نوشتن ،دانشآموز ابتدایی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫0بینالمللی (https://creativecommons.org/licenses/by-
 )nc/4.0/deed.faمنتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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*مرضیه زینی ،1محمد بلوچی انارکی ،۲سمیه رضایی ،۳عاطفه

مالجعفری۳

مقدمه

و رونوشتبرداری حافظهای بهطور معناداری ،کنتدتر از کودکتان
عادی عمل میکننتد ( .)۶در بتروز ناتوانیهتای یتادگیر عوامتل

یادگیری ،بنیادیترین فرآیندی استت کته در نتیجتٔه آن ،موجتودی

مختلتتتف آموزشتتت  ،محیطتتت  ،روانشتتتناختی و حتتتت ژنتیکتتتی

ناتوان و درمانده در طی زمان و در تعامل با رشد جسمی ،به فرد

دخیلاند (.)7،8

تحولیافتتتتهای تبتتتدیل میشتتتود کتتته تواناییهتتتای شتتتناختی وی

بزرگترین گروه کودکان استثنایی را کودکان با اختالل یتادگیری

حدومرزی را نمیشناسد .تنوع بسیار زیاد گسترٔه زمانی یتادگیری
انستتان باعت

ختتا

شتتده استتت کتته بتتا وجتتود شتتباهتهای زیتتادی کتته

بیان نوشتاری هنگامی که بتا اختاللهتای یتادگیری دیگتر همتراه

دچار مشکل شوند (.)1

نباشتتد ،بستتیار نتتادر استتت؛ بنتتابراین میتتتوان پیشبینتتی کتترد کتته

ادارٔه آموزشوپرورش ایاالتمتحده ،نارساییهای ویژٔه یتادگیری

اختتتالالت زبتتان نوشتتتاری حتتداقل 10درصتتد کودکتتان ستتنین

را چنین تعریف میکند :اختتالل در یتک یتا چنتد فرآینتد اساستی

مدرسه را تحت تأثیر قرار میدهد که این امر معمتوالً وابستته بته

روانشناختی که در فهم یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری ایجاد

مقیاسهتتتای استفادهشتتتده بتتترای مشتتتخصنمودن اختتتتالالت

مشتتتکل کتتترده و ممکتتتن استتتت بهصتتتورت توانتتتایی نتتتاقص در

یادگیری است (.)۹

گتتتوشدادن ،فکرکتتتردن ،صتتتحبتکردن ،خوانتتتدن ،نوشتتتتتن،

اختتتتالل بیتتتان نوشتتتتاری اولینبتتتار بهصتتتورت نتتتوعی اختتتتالل

هجیکتتردن کلمتتات یتتا محاستتبات ریاضتتی ،ظتتاهر گتتردد .ایتتن

روانپزشکی در فرم تجدیدنظرشدٔه ویرایش سوم راهنمای آمار و

اصتتطالح حالتهتتایی همچتتون معلولیتهتتای ادارکتتی ،1آستتیب

تشخیصتی انجمتتن روانپزشتکی آمریکتتا و بتتا اختتالل مربتتوط بتته

مغتتزی ،بتتدکاری جزیتتی مغتتزی ،۲خوانشپریشتتی ۳و زبانپریشتتی

رشد در نگارش بیانی ،معرفی شد ( .)10از خصوصتیات بتالینی

رشدی 4را در برمیگیرد (.)۲

عمتتدٔه ایتتن دانشآمتتوزان اشتتکال در هجیکتتردن کلمتتات و بیتتان

هستتند الگوهتای

افکار خود ،طبق هنجارهتای دستتوری متناستب بتا ستن ،استت.

غیرعادی را از درک این جهتان دارنتد .بتهنظر میرستد الگوهتای

همچنتین جمتتالت کتبتتی یتتا شتفاهی آنهتتا حتتاوی تعتتداد زیتتادی

عصبشناختی آنان تا اندازهای از کودکان همستن ختود کته ایتن

اشتباهات دستوری و ضعف در ساختن پاراگرافهاست (.)11

ناتوانیها را ندارنتد ،متفتاوت استت ( .)۳علتوم اعصتاب نشتان

شایعترین مؤلفههای اختالل بیان نوشتاری ،در هجیکردن است

داده است که یتادگیری ،در جریتان تغییتر ستازمان کتارکردی مغتز

( .)1۲مشتتکالت هج کتتردن ممکتتن استتت بیتتانگر مشتتکالت

صورت میگیرد و لذا آمتوزش ،نتوعی هنتر تغییتر مغتز استت کته

بنیادی در پتردازش آواشتناخت باشتد .ایتن کودکتان ،بته احتمتال

پیوندهای جدیتدی را بتین محرکهتا ،تجربیتات و رفتتار فراگیتر

زیاد نخواهنتد توانستت حتروف را بتهدقت ترکیتب کننتد و کلمته

ایجاد میکند (.)۴،۵
کودکتتان مبتتتال بتته اختتتالل یتتادگیری ختتا

بسازند (.)1۳

 ،بتتهخاطر عملکتترد

اخیتتراً رویکردهتتای متتؤثری بتترای پیونتتد ابعتتاد مختلتتف علتتوم

نامناسب مناطق مختلف مغز در پتردازش اطالعتات ،مشتکالت

اعصتاب و علتوم تربیتتتی پیشتنهاد شتده استتت .براستاس همتتین،

متعتتدد دارنتتد .ایتتن کودکتتان در یتتادگیری مهارتهتتای زبتتانی و

روش نوین بازیدرمانی رویکردی بتا ستاختار و مبتنتی بتر نظریتٔه

واجشناستتی ،در نتتامبردن اشتتیا و در جداستتازی واجهتتا و تلف ت ،

درمان است کته فرآینتدهای یتادگیری و ارتبتاط طبیعتی و بهنجتار

محاسبه و هماهنگی ادراکی-حرکتی ،پردازش بینایی و شنوایی،

کودک را پایهریزی میکند .در واقع بازیدرمانی روشی است کته

همتتاهنگی حستتی-حرکتتتی و فضتتایی ،حافظتته و توجتته ،حافظتتٔه

بته کتتودک کمتتک میکنتتد ،فشتتارهای احساستتی ختتویش را کنتتترل

کاری و کارکردهای اجرایی؛ در مقایسه با کودکان عادی ناتوانی

کنتتد .از بازیدرمتتانی اغلتتب بتترای درمتتان کودکتتان ناستتازگار و

بیشتری دارند .در پژوهشی توسط کورکمن ،پستونن و رامتا(5بته

کودکتتتان دارای اختتتتالل یتتتادگیری ،استتتتفاده میشتتتود (.)1۴

نقتتل از منبتتع  )۶آمتتده استتت کتته دانشآمتتوزان مبتتتال بتته اختتتالل
یادگیری خا

بازیدرمانی عبارت است از ارتباط بتین درمتانگر آموزشدیتده و

 ،نقصهایی در توالی حافظه دیداری و شتنیداری

مراجتتع خردستتال دارای مشتتکالت رفتتتاری یتتا هیجتتانی کتته بتتا

دارنتتد و مشتتکالت آنهتتا در حافظتته دیتتداری ،شتتدیدتر استتت.

استفاده از فعالیتهای مختلف و متنوعِ مبتنی بر بازی ،منجر بته

والچتتوس و کاراپتستتاس(6بتته نقتتل از منبتتع  )۶نشتتان دادنتتد کتته
کودکان نارسانویس در بازسازی اشکال پیچیتده ری اوستتریت

ایجاد تغییرات درمانی ،در مراجع میشود (.)1۴

7

لندرث و همکاران معتقد هستند ،بتازی دنیتای فعالیتت و عمتل
استتت و درمتتانگر بتتا استتتفاده از بتتازی میتوانتتد بتته درون دنیتتای
کودک پی ببرد ( .)1۲درمانگران از طریق بازی بته کودکتانی کته

1-

Perceptual Handicaps
Minimal Brain Dysfunction
3- Dyslexia
4- Developmental Aphasia
5- Ramma
2-

مهارتهای اجتماعی یتا عاطفیشتان ضتعیف استت ،رفتارهتای
سازگارانهتری را میآموزند (.)1۵
طبتتق گفتتته بتتاعزت ،یکتتی از روشهتتای استفادهشتتده در بهبتتود

Vlachos & Karapetsas

6-

اختتتالالت یتتادگیری کودکتتان ،بازیدرمتتانی استتت .پژوهشهتتای

Rey Ostrich Complex Figure Test

7-

انتتدکی دربتتارٔه اثتتر بازیدرمتتانی بتتر درمتتان اختتتالالت یتتادگیری
81
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اختالل بیان نوشتتاری مشتکلتر استت ،زیترا بتهطورکلی اختتالل

انسانها باهم دارند ،برخی از افتراد در رونتد یتادگیری و آمتوزش

کودکانی که مبتال بته اختتالل یتادگیری ختا

تشتتکیل میدهتتد ( .)۹در ایتتن بتتین تعیتتین میتتزان شتتیوع

صورت گرفتت ،آنهتا نشتان دادنتد کته میتزان خطاهتای امالیتی

نمونه استفاده شد؛ که بر اساس فرمول مورگان  ۲0نفر انتختاب

آزمودنیهتتای گتتروه آزمتتایش کتته آمتتوزش آگتتاهی واجشتتناختی را

و به دو گروه  10نفر آزمایش و گتروه کنتترل تقستیم و جتایگزین

دریافت کرده بودند در مقایسته بتا گتروه کنتترل بتهطور معنتاداری

شدند .سپس از آزمون هوشی ریون کودکان و آزمتون امتال فتالح

بهبود یافت ( .)1۶ایتن نتتایج توستط عبتدی و کرمتی تأییتد شتد

چای در حیطه تشخیص غلطهتای امالیتی هتر دو گتروه نتاتوانی

(.)17

یتتادگیری امتتال و عتتادی اجتترا شتتد .همچنتتین بتترای انتختتتاب

در مجمتتوع باتوجتته بتته ضتتعف در برنامتتههای درمتتانی اختتتالل

مناستتبتر ،ازنظتتر معلمهتتای دانشآمتتوزان نیتتز استتتفاده شتتد.

یادگیری امال و کمبود تحقیقهای مبتنیبر پژوهش در این حتوزه

میانگین سنی دو گتروه دانشآمتوزان  7تتا  8ستال بتود و از نظتر

( )18محققتتتان ایتتتن پتتتژوهش را بتتتر آن داشتتتت تتتتا اثربخشتتتی

هتتوش و ستتایر ویژگیهتتای جمعیتتت شتتناختی بتتا یکتتدیگر همتتتا

بازیدرمتتتانی بتتتر کتتتاهش مشتتتکالت عصتتتب روانشتتتتناختی

شدند.

دانشآموزان دارای اختالل یادگیری امال را بسنجند.

براستتاس در دستتترس بتتودن ،دانشآمتتوزان گروههتتای آزمایشتتی و
کنترل همتاسازی شدند و پس از اطمینان از همتا بودن شتاخص

روشبررسی

آماری ،بر روی آزمودنیهای گتروه آزمتایش بته متدت  1۲جلسته
(هر هفتته  ۲جلسته  ۶0دقیقتهای) طتی حتدود  ۶0روز در مرکتز

پژوهش حاضر ،در چارچوب روش پتژوهش نیمهآزمایشتی و بتا

اختتتالل یتتادگیری و متتدارس دولتتتی تحتتت آمتتوزش راهبردهتتای

طتترح پیشآزمتتون-پسآزمتتون بتتا گتتروه کنتتترل صتتورت گرفتتت.

بازیدرمانی قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافتت

جامعٔه آماری این مطالعه را دانشآموزان دختر عتادی و مبتتال بته

نکرد .چارچوب آموزش راهبرد بازیدرمانی شامل هفت مرحلته

نتتاتوانی یتتادگیری امتتال در پایتتٔه اول و دوم دبستتتان و در حتتتال

بود.

تحصیل ،تشکیل میدادند .بهمنظور دستیابی بته تعتداد نفترات

جدول  .1خالصٔه جلسات مداخالت مراحل روانعصبشناختی-بازیدرمانی
جلسه

موضوع

شرح مختصر

1

آشنایی با روش

در این جلسه ،هدف ارزیابی خانواده و شرح توصیف ضرورت استفاده از روش بازیدرمانی برای فرزندان آنها بود.

تشخیص و شناسایی مشکالت

در مرحلٔه اول ،اشتباه امالیی دانشآموز از طریق گفتن دیکته تشخیص داده شد .در این مرحله به دانشآموز دربارٔه مراحل

۲

۳

۴

نوشتاری

استفاده از بازشناسی و یادآوری

صحیح از طریق دیدن و تصحیح

کلمات اشتباه نوشتهشده توسط دانشآموز روی کارت جداگانه با رنگ متفاوت نوشته شد تا توجه کودک به آن کلمه جلب
شود.

خود کودک (توجه بینایی)

حافظٔه شنوایی ،حافظه دیداری،
توجه شنیداری

مهارتهای حرکتی ظریف
انتقال اطالعات از حافظٔه

۵

میانمدت به بلندمدت (نگهداری

۶

توجه به کلمات اشتباه (حافظٔه
دیداری و شنیداری)

7

کار ،توضیح داده شد.

حافظٔه دیداری)

تداعی و انتقال کلمات از حافظٔه
کوتاهمدت به بلندمدت
(مرحله نگهداری)

کلمهها در صفحهای شبیه به بازی ماروپله روبهذروی دانشآموز قرار داده شد و دانشآموز با هر بار طاسانداختن باید

کلمهای را که معلم به او میگفت در بین چندکلمٔه دیگر (پنج الی شش کلمه) پیدا میکرد .وقتی کلمٔه صحیح را پیدا کرد به
او گفته شد چندین بار آن کلمه را بلند بخواند و با معلم تکرار کند .وقتی حروف صحیح را یاد گرفت ،روی آن کلمات با
دست کشید.

بعد از اتمام یادگیری صحیح کلمات ،به دانشآموز  10دقیقه استراحت داده شده و دوباره به او دیکته گفته میشد ،بهجز

غلطهای امالیی دانشآموز به او چند کلمٔه دیگر هم گفته شد تا آنها را بنویسد که مشخص شود آیا کلمات در ذهن کودک

تثبیت شده یا خیر؟

اگر بعد از اتمام دیکته ،دانشآموز بعضی از کلمات را دوباره اشتباه نوشت ،دربارٔه آن کلماتِ اشتباه از وی سؤاالتی پرسیده

میشد که این کلمات چند بخشدارند؟ از چه حروفی تشکیل شدهاند؟ و سپس از او خواسته میشد که کلمات را با صدای

بلند بخواند و شکل صحیح کلمه را بنویسد و نمونٔه شبیه آن کلمه را برای معلم مثال بزند.

بعد از اتمام مراحل آموزش به دانشآموز کلماتی که قبالً در دیکته اشتباه نوشتهشده بود ،داده میشد تا با آنها جملهسازی

کند.

برای افزایش مهارتهای حرکتی ظریف (انگشتان دست) به

برای پردازش دادههای جمعآوری شده در این پژوهش از

خانوادههای این دانشآموزان توصیه شد که کودک با دو توپ

روشهای آمار استنباطی و توصیفی (آزمون ،میانگین و انحراف

کوچک بازی کند؛ چراکه موجب تقویت بخشهای آهیانه و

استاندارد ،آزمون تی زوج و آزمون ضریب همبستگی) استفاده

گیجگاهی مغز میشود .یکی از عمده عملکردهای این قسمت

شد .در این بخش ،ضمن یادآوری هر یک از اهداف پژوهش،

از مغز ،مربوط به بخش نوشتاری است.

نتایج محاسبات انجامشده برای آزمون و تفسیر این محاسبات
ارائه شده است .همٔه محاسبات با رایانه و به کمک نرمافرار
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صورت گرفتته استت .در مطالعتهای کته توستط بتاعزت و ایزدفتر

از طریق فرمول جدول نمونته گیتری مورگتان بترای تعیتین حجتم

توافق دانشآموزان و والدین آنها انجام شد که فرم

فارسی و متن دوم تمام مطالب کتاب را در بر میگیرد .آزمون

تکمیل کردند .دانشآموزان یا

نوشتن ازلحاظ درجٔه دشواری مطابق سن و پایٔه دانشآموزان

والدین آنها هر زمان تمایل داشتند میتوانستند از ادامٔه شرکت

ابتدایی تنظیم شده است .برای روایی ،محتوای کلمات این

در آزمون و فرآیند آموزش انصراف دهند .همچنین در پایان کار،

آزمون ،در کتابهای فارسی منتشرشده در سال  ،1۳۹0بررسی

نتایج این آزمون در اختیار آنها قرار گرفت.

شد و کلمات این آزمون با کتابهای جدید تطابق یافت .نتایج

ابزار پژوهش :بهمنظور اندازهگیری بهرٔه هوشی آزمودنیهای

بررسی معناداری ضرایب همبستگی این آزمونها ،حاکی از

مبتال به اختالل نوشتن ،از مقیاس تجدیدنظرشدٔه هوشی ریون

پایایی بسیار باالی این آزمونها و سازگاری درونی سؤاالت

برای دانشآموزان استفاده شد.

است .مقدار روایی آزمون فالحچای 80درصد به دست آمده

رونده ریون ( Raven’s
ٔ
الف) آزمون ماتریسهای پیش

است (.)1۲

رضایتنامهای را در این خصو

ٔ
پیشرفته
 :)Progressive Matricesهم فرم استاندارد و هم فرم

یافتهها

آن ،از آزمونهای توانایی استدالل کلی است که یکی از
اندازههای هوش عمومی بسیار معتبر و دقیق را ارائه میکند .این

تعداد دانشآموزان شرکتکننده در این پژوهش بیست نفر بود

آزمون از جمله آزمونهای هوش غیرکالمی است که ریون در

که در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیهوتحلیل شدند .در

انگلستان ساخته است .بورس و ویگنا ()Bors & Vigneau

سطح توصیفی ،میانگین و انحرافمعیار و در سطح آمار

آزمون پیشرفتٔه ریون را روی  ۶7نفر زن و مرد  ۶تا  7۹ساله در

استنباطی بهعلت اینکه روش تحقیقیتجربی بود و جلسٔه

سه زمان مختلف اجرا کردند که نمرٔه کل آزمون پایایی باالیی را

پیگیری اجرا شد ،از روش آزمون تحلیل واریانس با اندازههای

در سه زمان نشان داد .در تحقیقی که توسط رحمانی و

تکراری استفاده شد.

جهانبخش ،بر روی  707نفر صورت گرفت ،نشان داده شد که

آمار توصیفی مربوط به تأثیر روش بازیدرمانی در جدول 1

آزمون هوشی ریون از پایایی و روایی معناداری ()p<0٫01

ارائه شده است .برای بررسی فرض یکنواختی کواریانس از

برخوردار است (.)1۹

آزمون کرویت ماچلی استفاده شده و همچنین برای تعیین تأثیر

ب) آزمون بیان نوشتاری فالحچای :در این پژوهش ،از آزمون

متغیر مستقل در گروه آزمایش و نیز کنترلنمودن تأثیر

امالیی فالحچای که در ایران ساخته و اعتباریابی شده است،

پیشآزمون ،از آزمون آنالیز واریانس برای اندازههای تکراری

استفاده شد .این آزمونها جهتگیری خاصی از نظر اقتصادی و

استفاده شد.

اجتماعی نداشتند و نتایج حاصل از اجرای آزمونها تعمیمپذیر
به جامعه است .از آزمون اختالل نوشتن برای پایٔه اول و دوم که

جدول  .1میانگین و انحراف معیار تعداد غلطهای امالیی در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
گروه
گروه آزمایش

گروه کنترل

نوع آزمون

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

1۲٫۳۵

۳٫0۳

پسآزمون

۵٫0۴

۳٫1۲

پیگیری

۴٫8۴

۲٫8۴

پیشآزمون

1۲٫1۴

۳٫17

پسآزمون

11٫0۴

۳٫۶۳

پیگیری

10٫۲۶

۲٫۹7

نتایج بهدستآمده از آزمون آنالیز واریانس برای اندازههای

( p>0٫01و )F=۴٫8۹؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

تکراری تفاوت معناداری را بین دو گروه آزمایش و کنترل در

بازیدرمانی ،در کاهش خطاهای امالیی دانشآموزان دارای

میانگین پیشآزمون و پسآزمون و مرحلٔه پیگیری نشان داد

اختالل نوشتاری در گروه آزمایش مؤثر بوده است.
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 SPSSنسخٔه  1۹انجام شد .الزم به ذکر است که این تحقیق با

دارای دو متن است ،استفاده شد .متن اول ۵0درصد کتاب
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نمودار  .1میانگین تعداد غلط امالیی در دو گروه کنترل و آزمایش

نمودار  ،1تعداد غلطهای امالیی در گروه کنترل و آزمایش را

در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان چنین استدالل کرد که

نشان میدهد؛ در گروه آزمایش تعداد غلطهای امالیی

از بازیدرمانی اغلب بترای درمتان کودکتان ناستازگار و کودکتان

کاهشیافته است.

مبتال به ناتوانی یادگیری استتفاده میشتود .بتازی روشتی درستت
برای درمان کودکان است ،چراکته کتودک میتوانتد مهارتهتای

بحث

کنترل محرکها ازجمله محرکهای دیتداری را پیتدا کنتد (.)۲۳
بازیدرمانی میتواند با تعریفنمودن ساختاری منظم و متناسب

این پژوهش بتا هتدف بررستی اثربخشتی بازیدرمتانی در درمتان

با ستن کتودک ،از ورود محرکهتای متزاحم در جریتان یتادگیری

اختالل نوشتاری انجام گرفت .نتایج در ارتباط با فرض پژوهش
مبنیبتتتتر اینکتتتته روش بازیدرمتتتتانی باعتتتت

دانشآموزان جلوگیری کند .به نظر برخی از محققان ،بهتترین راه

بهبتتتتود عملکتتتترد

درمتتتان مشتتتکالت دانشآمتتتوزان بتتتا نتتتاتوانی یتتتادگیری امتتتال،

دانشآمتتوزان دختتتتر دارای نتتتاتوانی یتتادگیری امتتتال ،در نوشتتتتن

بازیدرمتتتانی استتتت؛ ایتتتن محققتتتان در ادامتتته افزودهانتتتد کتتته

میشود ،تأیید شد.

مهارتهایی از قبیل توجه دیداری و توجته شتنیداری کته در ایتن

هرچنتتد کتته ایتتن پتتژوهش از پیشتتینٔه پژوهشتیِ کتتامالً منطبقتتی بتتا

گروه دچار آسیب شده استت ،بهتتر استت از طریتق شترکتدادن

موضوع موردنظر برخوردار نیست ،ولتی از ستویی ایتن نتتایج بتا

دانشآموز در فعالیتهای روزمره و بازیهایی با جنبتٔه درمتانی و

نتایج مداخلتههای ستایر پژوهشتگران و درمتانگران در رابطته بتا
مشکالت یتادگیری کودکتان ،بهخصتو

توانبخشی ،بهبود یابد (.)۶

حتوزه بازیدرمتانی
ٔ
در

هرچند که تمرکز این مقاله بر بازیدرمتانی بتوده استت ،امتا ایتن

همخوان است.

امر مهم است که دیگر رویکردهای درمانی نادیده گرفتته نشتوند.

برای مثال تکلوی ،در طی یک مطالعٔه  ۵جلسهای بهوسیلٔه روش

بیشتر مداخالت مربوط بته درمتان اختتالالت یتادگیری براستاس

بازیدرمانی بر روی  1۵دانشآموز به ایتن نتیجته رستید کته ایتن

درمتتان شتتناختی-رفتتتتاری استتت ( .)۲۴در مقایستتته بتتا دیگتتتر

روش هتتم میتوانتتد مشتتکالت رفتتتاری دانشآمتتوزان مبتتتال بتته

رویکردها ،تعداد مقتاالت انتدکی متداخالت روان تحلیتلگری را

اختالل یادگیری را کاهش دهد و از طرفی به بهبود عملکرد آنها

برای افراد مبتال به اختتالالت یتادگیری بررستی کردهانتد ،بتا ایتن

در مسائل مربوط به آموزش شود (.)۲0

حتتتال  ۲مطالعتتتٔه کنترلشتتتده ،نتتتتایج متتتؤثری را نشتتتان دادهانتتتد

نتایج حاصل از پتژوهش حاضتر بتا ستایر تحقیقتات ایتن حتوزه

()۲۴،۲۵؛ اما نتایج در اینباره که آیا این تأثیر به علت محتتوای

نظیر جرمن و اسوانسون ،)۲1( 1زارع و همکاران ( ،)۲۲عبتدی

خا

و همکاران ( ،)۶در یک راستا و همسو است .محققان فتو در

است .همچنتین ،در ایتن حتوزه مطالعتات متوردیِ متوفقی کته از

تحقیقتتات متعتتدد نشتتان دادهانتتد کتته برنامتتٔه مداخلتتهای بهوستتیلٔه

رویکردهای قصهدرمانی ( )۲۶و خانوادهدرمتانی ( )۲7استتفاده

بازیدرمانی در تقویت حافظٔه دیداری ،حافظتٔه شتنوایی ،حافظتٔه

کردهاند موجتود استت؛ بنتابراین ،نتتایج ایتن تحقیتق را میتتوان

حرکتتتی ،حافظتتٔه بازشناستتی بتتر توانبخشتتی و تقویتتت حافظتتٔه

نوعی رویکرد جدید به درمان این اختالل دانست.

کودکان مبتال به ناتوان یادگیری مؤثر است.

& Swanson

روان تحلیلگری استت یتا مشتاوره شتخص-محتور متبهم

1-Jerman
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نتیجهگیری

بهصتتورتکلی میتتتوان نتیجتته گرفتتت کتته بازیدرمتتانی ،فرآینتتد
یادگیری را برای دانشآمتوزان جتذابتر خواهتد کترد و آنهتا در

آنچه در این پژوهش بهعنوان فن بازیدرمانی به کار رفتت ،فقتط

طول درمان ،کمتر احساس خستگی خواهند نمود .چنانچته ایتن

تأکیتتد بتتر نوشتتتن و خطاهتتای امالیتتی دانشآمتتوزان داشتتت؛ در

الگوها از سوی معلم بهصورت بازی ارائته شتوند ،ایتن امتر تتأثیر

حیطتتههای مختلتتف رواندرمتتانی کودکتتان ،میتتتوان موضتتوعات

بیشتری خواهد داشت .از دیگر یافتتههای مهتم ایتن تحقیتق ایتن

بح ت

است که بهبودی در هر جلسته نیتز مشتاهده شتد .در تبیتین یافتته

برانگیتتزی بتتا استتتفاده از بازیدرمتتانی بتترای پژوهشتتگران

فراهم آورد.

ختتود را تشتتخیص میدهنتتد ،بتتا دادن الگوهتتای درستتت از ستتوی

صتتورت گرفتتت ،تعمتتیم نتتتایج آن بتتا محتتدودیت همتتراه استتت.

معلم ،فرآیند صحیح نوشتن کلمه را یتاد میگیرنتد و ستپس آن را

پیشتتنهاد میشتتود روش ذکرشتتده بتتا تعتتداد نمونتتٔه بیشتتتری و در

تمتترین میکننتتد و مهمتتتر از آن ،اینکتته میتواننتتد الگوهتتای یتتاد

مقایستته بتتا پستتران نیتتز هتتم انجتتام شتتود .همچنتتین ایتتن روش را

گرفتهشده را به سایر موقعیتها تعمیم دهند.

میتوان برای اختالل یادگیری خواندن و ریاضی نیز استفاده کرد.
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فو میتوان گفت ،ایتن دانشآمتوزان بتا کمتک معلتم ،خطاهتای

از آنجاییکه این پژوهش بتر روی نمونتٔه کتوچکی از دانشآمتوزان
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