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Abstract
Students with mathematics learning disability, because cognitive- behavioral
dysfunctions, have defects in orientation and visual- spatial processing, which
leads to defect in perception the spatial relationships and basic skills of
mathematics. The purpose of present study was to determine the effectiveness
of cognitive- behavioral plays on improve mathematics performance and
perception the spatial relationships in students with mathematics learning
disability. A quasi-experimental design with pre-test, post-test and a two
months follow- up with control group was used. through purposeful sampling
method, 30 participants who met the inclusion criteria were selected in the
center of specific training of leaning disability in Zarandiyeh- Saveh and
randomly assigned to two groups of cognitive- behavioral play therapy or
control, n1=n2=15. Research tools were the tests of conoli’s Key math (1988)
and Farastick’s perpetual- visual (1963) which were administered in three
stages for two groups and the protocol of Schaefer& et al’s cognitivebehavioral play to the experimental group during nine weekly, 60- minute
sessions and data were analyzed using mixed model repeated measures
analysis variance. Finding showed that cognitive- behavioral play therapy had
a significant effect on math performance and perception the spatial
relationships of students with mathematics learning disability and this effect
remained stable at follow-up. Since cognitive- behavioral play therapy likely
leads to improve basic skills of mathematics, spatial awareness, visual- spatial
perception, space perception, motor and orientation in students with
mathematics learning disability, effect on math performance and perception
the spatial relationships. Hence, it can be used as a low- cost and effective
psycho educational method for improving students with mathematics learning
disability.
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اثربخشی بازیهای شناختی -رفتاری در بهبود ادراک روابط فضایی و عملکرد ریاضی در
دانشآموزانِ با ناتوانی یادگیری ریاضی
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چکیده
دانشآموزانِ با ناتوانی یادگیری ریاضی به علت کژکارکردهای شناختی و رفتااری ،نصا هاایی
در جهتیاابی و راردازد دیاداری -فضاایی دارناد کاه باه ضا

در ادراک رواباط فضاایی و

تاریخ دریافت

مهارتهای رایهای محاسبات منجر میشود .هدف رژوهش حاضر ،ت یین اثربخشای باازیهاای

1398/9/4

شناختی -رفتاری در بهبود ادراک روابط فضایی و عملکارد ریاضای داناشآماوزان باا نااتوانی
یادگیری ریاضی بود .رود رژوهش نیمهآزمایشی و طرح ریشآزمون-رسآزمون با گروه گواه و

تاریخ پذیرش نهایی

یک ریگیری دو ماهه بود 30 .دانشآموز به رود نمونهگیری هدفمند در مرکا آماوزد ویاژه

1399/3/14

ناتوانی یادگیری در شهرستان زرندیه-ساوه انتخاب و در گروههاای  15نفاره آزماایش و گاواه
دیداری فراستیک ( )1963بودند که در سه مرحله بار روی هار دو گاروه و برناماه باازیهاای

واژگان کلیدی

شناختی -رفتاری شاوفر و همکاران ( )2002در  9جلسه یک ساعته برای گروه آزماایش اجارا

بازیدرمانی ،روابط
فضایی ،عملکرد ریاضی،
ناتوانی یادگیری ریاضی

شدند و دادهها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر تحلیال شادند .نتاای
نشان داد که بازیهای شناختی -رفتاری بار بهباود عملکارد ریاضای و ادراک رواباط فضاایی
دانشآموزان تأثیر داشته و این تأثیر در مرحلۀ ریگیری رایادار ماناده اسات .از آن جاایی کاه
بازیهای شناختی -رفتاری احتماالً منجر به تصویت مهارتهای رایهای ریاضی ،آگاهی فضاایی،
ادراک دیداری -فضایی ،ادراک فاصله ،حرکت و جهتیابی داناشآماوزانِ باا نااتوانی یاادگیری
ریاضی میشود ،می توان از این رود روانی -آموزشی که باه کاارگیری آن کا ه یناه و ماثثر
است ،برای بهبود کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی استفاده کرد.
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جایگ ین شدند .اب ارهای رژوهش آزمونهای ریاضایات کای مات کناولی ( )1988و ادراکای-
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وی نارسااایی در عملکاارد ریاضاای را ناشاای از اخااتالل در
سیست عصبی مرک ی میدانست و عصیده داشت که علات
ناااتوانی در یااادگیری ریاضاای اخااتالل در شاابکۀ بیرون ایِ
خودکارِ عصبیِ مربوط به تواناییهای ریاضی میباشاد (باه
نصل از روث.)2001 ،

مقدمه
ناتوانی در یادگیری ریاضی به صورت نص در درک اعداد،
حفظ کردن قواعد حساب ،دقت یا روان باودن محاسابات،
صحت استدالل ریاضی در حالت هاای خفیا  ،متوساط و
شاادید مشااخ ماایشااود .در سااومین نسااخه راهنمااای
تشخیصی و آمااری اخاتالالت روانای باه عناوان اخاتالل
یادگیری ریاضی مطرح شد که بر اساس تغییرات جدید در
ویرایش رنج راهنمای تشخیصی و آماری اختالالتروانای
( 1)DSM-5از اختالل یادگیری خاص 2باا عناوان نااتوانی
در یادگیری ریاضی یااد مای شاود (انجمان روان ر شاکی
آمریکااا )1393 ،کااه باار توانااایی کااودک باارای دریافاات،
رااردازد ،تج یااه و تحلیاال یااا الخیااره اطالعااات تااأثیر
ماایگاارارد .ایاان اخااتالل ماایتوانااد خواناادن ،نوشااتن،
هجی کردن یا حل مسائل ریاضای را بارای کاودک دشاوار
کند (گرستن ،جردن و فلوج.)2005 ،3
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اولین بار هنسچن ( )1925اصطالح اختالل یاادگیری در
ریاضی را بهکار برد .اناوا نااتوانیهاای یاادگیری ریاضای
شامل این ماوارد اساتن نااتوانی در تشاخی شاکلهاای
ریاضی مانند تشخی دایره از مربا یاا مثلات ،تشاخی
اندازه مانند مشکل در تجس ب رگ ،کوچک ،کوتاه و بلند،
عدم تمای بین مجموعههای مختل و اعداد ،تناظر یک به
یک مانند ناتوانی در ربط دادن مفهوم عددی هار عادد باه
نماد آن ،شمردن اعداد ،نااتوانی در ریوساتگی شانیداری-
دیداری؛ مانند عدم تداعی نماد با کمیت و عدم درک ایان
که اج ای شنیداری م ادلهای نوشتاری دارند ،مشاکل در
درک ارزد مکانی اعداد؛ مانند مشکل در جم و تفریا و
تبدیل اعداد به واحدهای کوچکتار و با رگتر،مشاکل در
مهارت های محاسباتی رایه؛ مانند جما  ،تفریا  ،ضارب و
تصسی  ،مشکل در انادازهگیاری؛ مانناد تشاخی اجساام
بلندتر ،کوتاهتر ،ب رگتر یا کوچاکتار ،ارزد راولی مانناد
ناتوانی در یادگیری در ترکیب و جم سکههاای مختلا ،
ناتوانی دراستفاده از ساعت و گفتن زمان ،مشکل در زباان
کمی مانند مشکل در درک واژههای بیشتر ،کمتار ،قبال و
ب د ،ک و زیاد ،و ناتوانی در خواندن مسئله و حل مسئله.
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تشخی ناتوانی در یادگیریِ ریاضی ،زمانی مطرح میشود
که مهارتهای اساتدالل ریاضای و حساابِ کاودک بارای
دست ک  6ماه ،حتی با وجود مداخالت کمکای ،کمتار از
حد مورد انتظاار برحساب سان ،تواناایی هوشای و ساط
تحصیالت باشد (سادوک ،سادوک و روی  .)2015 ،4شایو
اختالل یادگیری خاص در حوزه های مختل تحصایلی در
میان کودکان دبستانی در زبانها و فرهنگهای مختلا از
 5تا  15درصد و شیو آن در ب رگساالن حادود  4درصاد
است (انجمن روان ر شکی آمریکا .)2013 ،حدود  5تاا 8
درصد کودکان در سنین مدرسه با مشکل یادگیری ریاضی
مواجه هستند (سوارز ،ایوان و راتل .)2018 ،5در DSM-5
اختالل های یادگیری خاص در طبصۀ اختاللهای عصابی-
تحولی قرار گرفته است .در ایان طبصاه اخاتالل یاادگیری
ریاضی با دو ویژگی مشاخ مایشاودن الا ) مشاکل در
تسلط یافتن بر مفهوم اعداد ،واق یات مرباوط باه اعاداد و
محاسبه ،برای مثال ،فه ض یفی از اعاداد ،مصاادیر آنهاا و
روابط دارد؛ برای جما اعاداد یاک رقمای از شامارد باا
انگشتان استفاده میکند .به جای این که مانند همسااالن،
واق یات ریاضی را باه خااطر بیااورد؛ در میاان محاسابات
ریاضی سردرگ میشود و ممکن اسات روناد محاسابه را
تغییر دهد ،ب) مشکل در اساتدالل ریاضای ،بارای مثاال،
مشکالت شدیدی در بکارگیری مفااهی ریاضای ،واق یاات
یا روندها برای حل مسائل کمی دارد (سادوک و همکاران،
 .)2015این اختالل سبب ایجاد مشکل در حساب کردن و
ریاضاای بااه صااورت کل ای و مشااکل در شناسااایی کلمااه،
مشکالت ادراکی -دیاداری ،6اساتدالل کاردن و مشاکالت
ارتباطی میشود .سبب شناسی اخاتالل یاادگیری ریاضای
متفاوت است .یکای از مشاکالت احتماالی در کودکاان باا
اختالل یادگیری ریاضی ،مشکالت مربوط باه درک رواباط
فضایی اسات (هایمن و برگار .)2008 ،7ادراک دیاداری-

فصلنامۀ روانشناسی شناختی

پاییز  ،1398دورۀ  ،7شمارۀ 3

دستهبندی می شوند که به طور خاص از عملکرد ریاضیات
کودک رشتیبانی مایکنناد .مهاارتهاای شاناختی کلای
مهااارتهااایی نظیاار هااود ،توجااه ،ساارعت رااردازد و
حافظااهکاااری بااا عملکاارد کودکااان در ریاضاایات ماارتبط
هستند.

در سال های اخیر ،از میاان عوامال تأثیرگارار بار اخاتالل
یادگیری ریاضی ،مشاکالت شاناختی توجاه زیاادی را باه
خود جلب کرده است .به طاورکليی مهاارتهاای شاناختی
مرتبط با ریاضیات را می توان در دو گاروه عماده ساازمان
دهی کارد (ساوارز و همکااران -1 .)2018 ،مهاارتهاای
شناختی مخت اعداد و  -2مهارت های شناختی کلای .از
این رو اغلب برنامههای تاوانبخشای شاناختی کاه اخیاراً
جهت ترمی و بهبود این اختالل طراحی شدهاناد ،نیا در
این دو مصوله جای مایگیرناد .انگال ،کالسانس ،واتاس و
فارکاس )2016( 2م تصدند که برای شاکلگیاری ابتادایی
مفهوم عدد در کودکان ،تواناییهای بنیادین نیاز است .این
توانایی های بنیادین در فرآیندهای شناختی مخت اعاداد
Ortiz, Estevez, Muneton, & Dominguez
Engel, Claessens, Watts, Farkas

1
2

Cohrssen, & Niklas
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3
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علیرغ شیو باالی ناتوانی در یادگیری ریاضی ،مشکالت
یادگیری کودکان در زمینۀ ریاضیات در مصایسه با سایر
اختالالت یادگیری مانند خواندن ،نوشتن کمتر مورد
رژوهش قرار گرفته است .رودهای درمانی -آموزشی که
تا االن برای مواجهه با ناتوانی در یادگیری ریاضی بکار
گرفته شدهاند ،بیشتر همان رودهایی بودند که برای
درمان سایر اختالالت یادگیری ه بکار میروند .از نظر
عباسزاده ،رویامنش و امیریمجد ( )1394دانشآموزان با
نارسایی حساب ،مشکالتی در مهارتهای ادراک دیداری،
شنیداری و جهتیابی فضایی دارند .بر این اساس بهبود
ادراک روابط فضایی کودک میتواند به کاهش مشکل
یادگیری ریاضی کمک کند .در همین راستا نتای رژوهش
آقابابایی و امیری ( )1393نشان داد که دانشآموزان با
اختالالت یادگیری به ویژه اختالل ریاضی ،در مثلفههای
دیداری -فضایی ،حافظۀ ف ال و کوتاه مدت نارسایی دارند.
همچنین ترازی و خادمی ( )1392در مطال ه عصب-
روانشناختی دو نیمکرۀ مغ  ،در دانشآموزان با اختالل
یادگیری ،دریافتند راهبردهایی که میتوانند موجب
ف السازی دو نیمکرۀ مغ شوند ،نصش مهمی در بهبود
مشکالت دانشآموزان با اختاللِ یادگیری ریاضی دارند.
شورای ملی م لمان ریاضی در آمریکا و کانادا تأکید کردند
بهترین رود آموزد ریاضی این است که دانشآموزان
خودشان مفاهی ریاضی را بسازند .این شورا در آموزد
ریاضی به کودکان دبستانی و ریشدبستانی بر بازی به
عنوان رود مثثر تأکید میکند (کورسن و نیکالس،3
 .)2019بازیدرمانی رویکردی با ساختار مبتنی بر نظریه و
درمان است که فرآیند یادگیری و ارتباط بهنجار کودکان
را رایهری ی میکند (مرشد ،داوودی و بابامیری.)1394 ،
بازیدرمانی به دلیل ن دیکی زیاد با طبی ت کودک از
اهمیت خاصی برخوردار است و فرصتهایی را برای
سازگاری کودک با شرایط جدید فراه میکند (جانسوز،
کمالی و توزنده جانی .)1394 ،بازیدرمانی میتواند برای
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حرکتی به م نای قابلیات همااهنگی اطالعاات دیاداری و
برنامهری ی حرکتای اسات .ضا در مهاارتهاای ادراک
فضایی از مه ترین علل اختالالت یادگیری محساوب مای
شود .به طوری که اصطالح م لولیت ادراکای -دیاداری در
ت ری اختالل یادگیری ،توسط دولت فدرال آمریکاا بیاان
شااد و مشااخ ش اد کودکااان خردسااالی کااه در ادراک
دیداری و روابط فضایی نص دارند ،در سن مدرسه بیشاتر
در م رض ناتوانیهای یاادگیری قارار مایگیرناد (اورتیا ،
استیوز ،مونتاون و دومینگا  .)2014،1مها تارین ویژگای
عصبشناختی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری ریاضی
این است که در فراگیری و یادآوری مفاهی ریاضی ،انجاام
محاسبات ریاضی ،حل مسئله ،حافظه ،راردازد دیاداری-
فضااایی و فراشااناخت مشااکل دارنااد (سااوارز و همکاااران،
 .)2018روابط فضاایی باه ادراک وضا یت شایء در فضاا
اشاره دارد .کودک باید وضا یت شایء یاا نمااد (حاروف،
کلمات ،اعداد یا تصاویر) و روابط فضاییای را که شایء باا
اشیاء دیگر دارد شناسایی کناد .مفااهی مرباوط باه درک
روابط فضایی به طور م مول در سالهای ریش از دبساتان
شکل میگیرد که ریش آیند مهمای در یاادگیری ریاضای
است .زیرا ارزد مکانی اعداد ،ترتیب اعداد ،درک شمارد
اشیاء در محیط ،از چپ به راست خواندن آنهاا و ترتیاب
اشیاء محیطی ،وابسته باه درک مفااهی فضاایی و رواباط
فضاااایی مکاااانی آنهاااا اسااات (اصااالی آزاد ،عابااادی و
یارمحمدیان.)1394 ،
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بازیدرمانی شناختی-رفتاری شامل مداخلههای مبتنی بر
رویکرد شناختی-رفتاری در قالب بازیدرمانی است .اساس
این نظریه بر فرآیند تحول حسی مبتنی است .بازی به
عنوان یک رود کالمی و غیرکالمی درحل مسائل مورد
استفاده قرار میگیرد .بازیدرمانی شناختی-رفتاری
موجب رشد افکار و رفتار سازگارانه میشود .درمان
شناختی-رفتاری از طری بازیدرمانی ،به دنبال شناسایی
افکار ناسازگارانه ،درک مفروضههای فکری و یادگیری به
منظور اصالح باورهای غیرمنطصی است .اساس این
جهتگیری بر اهمیت تحری های شناختی در سنین
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درمان مشکالتی مانند ک رویی ،1ک حرفی یا وابستگی
شدید به مادر و کودکان ررخاشگر و ناسازگار 2به کار رود و
اب اری طبی ی برای بیان حالت کودک است که به او
کمک میکند فشارهای احساسی خود را تحت کنترل
بگیرد (اندرز و روسباچ .)2015 ،1بازیدرمانی یک ارتباط
بینفردی رویا 3بین کودک و درمانگر است و درمانگر از
این طری میتواند ارتباط ایمن را برای کودک تساهیل
کند تا او بتاواند خود را کاامل باروز دهد و مهارتهای
ماهارکردن 4را یاد بگیرد .بازی برای کودک مانند کالم
برای ب رگسال است و وسیلهای برای بیان احساسات،
برقراری رابطه ،توصی تجربه و بیان آرزوها و در نهایت
خودشکوفایی 5است .کودک از طری بازی میتواند
احساسات و ادراکهای خود را بهتر بروز دهد و با دنیای
بیرون ارتباط برقرار کند و اشیاء را تحت مهار خود درآورد
(جالیی و مولویی .)1389 ،نتای رژوهش بالوک ،لیندو،
هایوسوسو و مورمان )2019( 2حاکی از این بود که
بازیدرمانی بر بهبود اختالل یادگیری در کودکان دورۀ
ابتدایی تأثیر دارد .زیرا بازی فرصتی را به کودکان میدهد
تا احساسات خود را آزادانه بیان کنند و با استفاده از
نمادها ،مشکالت مربوط به خود و فضا را در واق یت
جبران کنند .محرومیت از بازی میتواند سبب اف ایش
رفتارهای نابهنجار و مشکالت یادگیری شود .در حالی که
بازی سال و بهنجار باعت رشد ساختار مغ و اف ایش
یادگیری میشود و منجر به رشد سال کودک میشود.
بازی ،تحول و تکامل تمامی مهارتهای آموخته شده
دوران کودکی را تصویت میکند.

ریشدبستانی و دبستان است .با این حال تحوالت اخیر در
بازیدرمانیِ شناختی-رفتاری نشان میدهد که این رویکرد
میتواند راسخگوی نیازهای کودکان نی باشد؛ با این تفاوت
که رودهای شناختی-رفتاری در ب رگساالن به گونه
مستصی و در کودکان به طور غیرمستصی از طری بازی
قابل اجرا است .به عنوان مثال استفاده از عروسکها و
حیوانات دستساز میتواند الگویی از راهبردهای شناختی
جهت رویارویی با باورهای غیرمنطصی باشد .بازیدرمانی
شناختی-رفتاری رویکردی هدفمند ،دارای ساختار و
مداخلهای مستصی در چارچوب طبی ت کودک است .این
رود فرآیند درمان را تسهیل و به لحاظ ساختار به
درمانگران در مفهومسازی مشکالت کودکان و نوجوان
کمک میکند (نجفی و سررولکی .)1395 ،اوون ،همپشایر
و گوه ن )2010( 3در رژوهشی دریافتند توانبخشی
شناختی که عموما به شکل بازی انجام میشود ،برای
ارتصاء تواناییهای الهنی کودکان در زمینۀ کارکردهای
شناختی از جمله ادراک ،توجه ،هوشیاری و حافظه کاربرد
دارد .مهری ( )2016ه در رژوهشی دریافت که
بازیدرمانی میتواند مهارتهای ادارکی -دیداری
دانشآموزان با اختاللِ یادگیری را به طور چش گیری
تصویت کند .همچنین ع ی ی ،میردریکوند و سپهوندی
( )1396در رژوهشی بر روی دانشآموزانِ با اختالل
یادگیری خاص دریافتند که از رودهای آموزد
توانبخشی شناختی ،نوروفیدبک و بازیدرمانی شناختی-
رفتاری میتوان در بهبود ادراک دیداری-حرکتی
دانشآموزان با اختاللِ یادگیریِ خاص استفاده کرد.
اوررمان ،آندرز و هاچفلد )2016( 4در رژوهشی بر روی
دانشآموزانِ مدارس ابتدایی به این نتیجه رسیدند،
م لمانی که در مدرسه به بازیهای کودکان توجه کافی
داشتند و همچنین دانشِ محتوایی الزم را در خصوص
بازیهای کودکان داشتند ،خیلی بهتر و به شیوهای
کارآمدتر توانسته بودند ،دقت و توجه کودکان را به درس
ریاضی اف ایش دهند و این کودکان در یادگیری ریاضیات
موف تر بودند .نتای رژوهشهای مرتبط با اثربخشی
بازیهای شناختی -رفتاری حاکی از آن است که این
بازیها میتوانند در بهبود عملکرد ریاضی ،تصویت ادراک و
رردازد دیداری -فضایی کودکان و همچنین ایجاد
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ناشنوایی ،عصبماندۀ الهنی ،دریافت بازیهای شناختی-
رفتاری ،قبل از ورود به رژوهش ،عدم همکاری یا عدم
حضور در  2جلسه.

یکپارچگی در سامانههای دیداری و حرکتی برای کودکان
با اختالل ریاضی سودمند باشند .از آن جایی که کودکانِ
با ناتوانیِ یادگیریِ ریاضی ،در انجام محاسبات و درک
روابط فضایی مشکل دارند و ض در این مهارتها ه در
زندگی اجتماعیِ روزمره و ه در یادگیری و انجام سایر
مهارتهایِ شناختی و حرکتی تأثیر منفی دارد ،و
همچنین با توجه به آمار رو به اف ایش دانشآموزانِ با
ناتوانیِ یادگیریِ ریاضی ،که  8درصد در حیطۀ کاربرد
مفاهی ریاضی و  7/1درصد در حیطۀ عملیات ریاضی
مشکل دارند (شریفی و داوری ( )1391انجام این رژوهش
ضرورت دارد .همچنین به دلیل ناکافی بودن و ب ضاً
ناکارآمدی رودهای ف لیِ درمانِ ناتوانیِ یادگیری ریاضی
و نگرانی در مورد ریامدهای این اختالل و بروز م ضالت
تحصیلی ،فردی و خانوادگی (نجفی و سررولکی)1395 ،
انجام رژوهش حاضر ضرورت دارد .از این رو رژوهش حاضر
با هدف ت یین اثربخشی بازیهای شناختی-رفتاری در
بهبود ادراکِ روابط فضایی و عملکرد ریاضی دانشآموزانِ
با ناتوانیِ یادگیری انجام شد.

آزمون ریاضیات ایران (کی مت) ،ایان آزماون توساط

رود رژوهش نیمهآزمایشی و طرح ریشآزمون-رسآزمون
با گروه گواه و یک دورۀ ریگیری دو ماهه بود.
شرکتکنندگان ،دانشآموزان رایههای دوم و سوم ابتدایی
با اختالل یادگیری ریاضی در مرک آموزد و توانبخشی
ویژه ناتوانی یادگیری شهرستان زرندیه بودند که در 6
ماهۀ اول سال  1396در این مرک تحت آموزد بودند .به
رود نمونهگیری هدفمند و براساس نمرات
شرکتکنندگان در آزمون ریاضیات ایران (کیمت) و
ررسشنامه ادراکی -دیداری فراستیک 30 ،نفر که نمره
رایینتری داشتند ،انتخاب و به طور تصادفی و مساوی در
دو گروه 15نفره آزمایش و گواه جایگ ین شدند .م یارهای
ورود به رژوهش شامل؛ دانشآموز دختر یا رسر رایههای
دوم یا سوم ابتدایی با اختالل یادگیری ریاضی و مشغول
به تحصیل در مرک آموزد و توانبخشیِ ویژۀ ناتوانی
یادگیری شهرستان زرندیه بود ،باید دارای بهره هوشی
طبی ی میبود .م یارهای خروج از رژوهش شامل؛ داشتن
بیماری جسمانی یا روانرریشی ،نداشتن بهرۀ هوشی
طبی ی ،داشتن م لولیتهای جسمانی مانند نابینایی،

آزمووون ادراکووی -دیووداری فرایووتی  ،1فراسااتیک
( )1963برای ارزیابی رن زمینۀ ادراک بینایی ،این آزمون
را ساخت .خردهآزمونهای مورد سنجش عبارتاند ازن
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کناولی ( )1988هنجاریاابی شاد و کااربرد زیاادی در
شناسایی دانشآموزان با اختالل در درس ریاضی دارد .این
آزمون  14سثال و  3حیطاۀ عملیاات ،مفااهی و کااربرد
دارد .هر حیطه دارای خردهآزمونهایی و هر خردهآزماون
دارای ت دادی سثال است کاه باا ها مفااهی خاصای را
ارزیابی میشود .حیطۀ مفاهی شاامل خاردهآزماونهاای
شمارد ،اعاداد گویاا و هندساه ،حیطاۀ عملیاات شاامل
خردهآزمونهای جم  ،تفری  ،ضارب ،تصسای و محاسابه
الهنی و حیطه کاربرد شامل خردهآزمونهای اندازهگیاری،
زمان و رول ،تخماین ،تفسایر و حال مسائله اسات .بارای
ت یین سط دشواری و قدرت تشاخی هار ساثال روی
 750دانشآموز دختر و رسر در  5منطصه شهر تهران اجرا
شده است .رس از تحلیل آماری ساثاالت تهیاه و تنظای
مجدد ،دفترچههای آزمون ،اجارای نهاایی در یاک نموناه
 6395نفری از دانشآماوزان دختار و رسار یاازده اساتان
کشور صورت گرفته است .سپس اعتباار و روایای آزماون
مورد بررسی قرار گرفت (میری و ملکی .)1393 ،برای باه
دست آوردن روایی از روایی محتوایی ،روایای وابساته باه
سازه (تفکیکی و ریشبینی) و روایی هم مان استفاده شاد.
به عنوان مثال برای بررسی روایی هم مان از آزمون ریاضی
مداد – کاغری جاوزف جاساتاک ( )1936اساتفاده شاده
است .همبستگی این آزمون با آزمون ریاضیات ایران کای
مت محاسبه و ضریب همبستگی حاصل از رایههای اول تا
رنج به ترتیاب  0/55 ،0/56 ،0/67 ،0/62 ،0/57اسات.
اعتبار این آزمون با استفاده از رود آلفای کرونباخ در رن
رایه بین 0/80تا  0/84است (میاری و ملکای .)1393 ،در
این رژوهش ضریب اعتبار آن به رود آلفای کرونباخ برای
رایۀ دوم  0/82برای رایۀ سوم  0/84به دست آمد.
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 )1توانایی هماهنگی حرکتی -دیداری1ن تصویت همااهنگی
چش و دست.

برنامه اعمال شد .در نهایات برناماۀ باازیهاای شاناختی-
رفتاری در  9جلسه تدوین شد.

حروف و کلمات از

رس از هماهنگیهای الزم با مرک آماوزد و تاوانبخشایِ
ویژۀ نااتوانیِ یاادگیریِ شهرساتان زرندیاه ،یاک نشسات
توجیهی با حضور تمام افراد نمونه و والدین آنها در مرکا
برگ ار شد و دربارۀ ماهیات راژوهش ،مالحظاات اخالقای
مانند رازداری در اطالعات شخصی ،محرمانه بودن نتاای و
ساعت حضور در جلسات و ت داد جلسات توضی داده شد.
ب د مداخالت برای گروه آزمایش به صاورت گروهای اجارا
شد .شرکتکنندگان در هر دو گروه قبل و رایان مداخالت
و نی رس از گرشات دو مااه در مرحلاۀ ریگیاری ررساش
نامه ها را تکمیل کردند .چون شارایط حضاور در جلساات
قبالً برای شرکتکنندگان به خاوبی توضای داده شاد ،تاا
رایان دوره هیچ افت آزمودنی وجود نداشت .بارای رعایات
مالحظات اخالقی راس از اتماام فرآیناد راژوهش ،برناماه
بازیدرمانی شناختی -رفتاری به طور فشرده در  3جلساه
برای گروه گواه اجرا شد.

 )2تشخی شکل از زمینه2ن تشخی
حروف و کلمات اطرافشان.

 )3رایداری یا ثبات شکل3ن تواناایی درک و تشاخی  ،هار
شکل صرف نظر از نظر اندازه ،وض یت یا رنگ.
 )4طرز قرار گرفتن شکل در فضا( 4شباهتها و تفاوتهاا)ن
برای درک مهارت در تشخی محل قرار گرفتن نصطه.

دادهها با استفاده از طرح تحلیل واریانس مختلط با انادازه
گیااری مکاارر بااا در نظاار گاارفتن عاماال درونگروهاای و
بین گروهی و به وسیلۀ نرماف ار بساتۀ آمااری بارای علاوم
اجتماعی 7نسخۀ  19تحلیل شدند .در زیر خالصۀ محتوای
جلساتِ بازیهاای شاناختی -رفتااریِ شااوفر و همکااران
( )2002ارائه شده است.

برنامۀ بازی های شناختی -رفتاری شاوفر و همکاران

1

motor-visual coordination capability
detect the shape of the field
3
shape stability
4
formation in space
5
understanding the relationships of space
6
Schaefer, Hall & Kaduson
2
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مداخالت مبتنی بر بازیهاای شاناختی -رفتااری شااوفر،
هال و کادوسون )2002( 6در  9جلسۀ گروهی  1ساعت به
صورت هفته ای دو جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد .این
برنامۀ آموزشی بر اساس کتاب شاوفر و همکااران ()2002
تهیه و تدوین شده است .مراحل تدوین برناماۀ باازیهاای
شناختی -رفتاری و به دست آوردن روایایِ محتاواییِ ایان
برنامه ،به این صورت بود کاه بار اسااس مراحال و فناون
بازی درمانیِ شاوفر و همکاران ( )2002یاک برناماه اولیاه
تهیه شد و ب د برای  5روانشناس و مشااور کاه در حاوزۀ
ناتوانی های یادگیری ،به ویژه نااتوانی در یااگیری ریاضای
کااار ماایکردنااد ،فرسااتاده شااد .انتصااادات ،دیاادگاههااا و
ریشنهادهای آنان طی چندین مرحله گرفته شد و در ایان
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 )5درک روابط فضایی5ن مهارت در این زمینه کودک را در
تشخی توالی حروف در کلمه یاا تاوالی کلماات در یاک
جمله یاری میکند و نی مشکالت وارونه نویسی و یا قرینه
نویسی را نی حل می کند .مشکالت مرباوط باه یاادگیری
ریاضاایات تااا حااد زیااادی مربااوط بااه مشااکل در ایاان
خااردهآزمااون اساات .ضااریب اعتبااار در رااژوهش راوناادی
( )1396با استفاده از رود آلفای کرونباخ  0/84به دسات
آمد .در ایان راژوهش ضاریب اعتباار آن باه رود آلفاای
کرونباخ بارای رایاۀ دوم  0/85بارای رایاۀ ساوم  0/82باه
دست آمد.
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جدول -1خالصه جلسات بازیهای شناختی -رفتاری

جلسه

اهداف جلسه

2

تصویت روابط بین فردی،
اف ایش خودرنداره و بیان
ت امل بین افکار-
احساسات و رفتار

بررسی تکلی جلسۀ قبل ،بررسی توانمندیها و
نص های شناختی کودکان در روابط بین فردی ،تصویت
نصش و جایگاه مه افراد در ف الیتهای گروهی ،تصسی
کار ،لمس اشیاء درون کیسه و ررداختن به ف الیتهای
انتخابی جلسه.

تمرین ف الیت آن را لمس کن .در این جلسه
کودکان باید با چشمان بسته و با استفاده از حس
المسه خود ف الیتهای فردی و گروهی را انجام
دهند .بازی ررتابکنندۀ رایی اجرا شد.

3

تصویت مهارت تجس
کردن ،تفهی نماد و
رم گشایی اعداد

بررسی تکلی جلسۀ قبل ،آموزد مهارتهای کالمی و
غیرکالمی مثل گود دادن و نحوۀ گفتگوی صحی ،
نحوۀ تجس فضا و حدسزدن فاصلهها ،ربط دادن اعداد
به فاصلهها و ررداختن به ف الیت انتخابی جلسه.

تمرین ف الیت دقت کن و توپ را بینداز .در این
جلسه کودکان باید به ج ئیات حرکات توجه کنند،
با دقت بیشتر فاصلهها را تجس کنتد ،اعداد مربوط
به فاصله را حدس ب نند و حرکات دقی انجام
دهند.

4

تصویت مهارت های
خودآگاهی و آگاهی
فضایی

بررسی تکلی جلسۀ قبل ،انجام ف الیتهایی برای
شناخت بیشتر کودکان از ویژگیهای جسمانی و عصالنی
خود در جهت اف ایش آگاهی فضایی ،بررسی تفاوتهای
ظاهری کودکان (مثل رنگ مو ،چش  ،رنگ روست و )...
در جهت تصویت حافظۀ دیداری ،ررداختن به ف الیت
انتخابی جلسه.

تمرین ف الیت توجه کن و به خاطر بسپار .در این
جلسه کودکان باید ضمن حفظ توجه بر اشیاء یا
ف الیتهای م ین ،س ی میکردند آنها را به خاطر
بسپارند و بیان کنند.

5

آشنایی با مفاهی توازن و
ثبات و حرکت و لمس،
وض یت جانبی و
جهتیابی

بررسی تکلی جلسۀ قبل ،تصویت ارتباط اعضا و
هماهنگی بین آنها ،آموزد مفهوم توازن و ثبات،
آگاهی جنبشی و لمسی و اف ایش هماهنگی بین چش
و دست -چش و را ،آموزد وض یتهای جانبی و جهت
یابی از طری بازی
ررداختن به ف الیت انتخابی جلسه.

از دانش آموزان خواسته شد تا با تخته توازن بازی
کنند و همچنین از طری بازی ردیابی تیله بر روی
سط شیبدار وض یتهای جانبی و جهتیابی و
هماهنگی بین اعضا را تمرین کنند.

6

تشخی
و اعداد

حرکت،فاصلهها

بررسی تکلی جلسۀ قبل  ،تمی کارکردهای چهار عمل
اصلی جم  ،تفری  ،ضرب و تصسی در ریاضی و به
کارگیری آنها ،بازی ریچ و مهره و بازی تشخی با
لمس،آموزد مهارتهای خودنظارتی در تشخی
فاصلهها و ثبت اعداد مختل در یک برنامۀ هفتگی،
ررداختن به ف الیت انتخابی جلسه.

در این جلسه از کودکان خواسته شد که روی مسیر
نوار راه بروند و سپس مشخ شد که کودکان
چند سانتیمتر از مسیر نوار را با دقت نگاه کردهاند،
همچنین زمان راه رفتن کودکان روی نوار اندازه
گیری شد.

7

مفهوم ت ادل،تصویت توجه
دیداری ،شناسایی اشکالو
رم نویسی

بررسی تکلی جلسۀ قبل ،هماهنگی حرکات دست و
ت ادل ،بازی با کارتهای اشکال حیوانات و ریدا کردن
راسخ سئواالت ،ساختن اشکال هندسی ،بازی با اشکال
گوناگون و وصل کردن برچسب آنها و توضی مفهوم
ت داد و نمادها ررداختن به ف الیت انتخابی جلسه

بازی ببین و بگو .در این جلسه تمرینهای
تشخی شکل از زمینه و تشخی تفاوت در
تصاویر مشابه از طری بازی با وسایل گوناگون
انجام شد .بازی با یک تکه سی و ساختن اشکال
هندسی ،بازی خ شدن (دست و رای خود را بر
روی اشکال هندسی قرار دهد).

8

تصویت توجه شنیداری،
حافظه شنیداری و
مهارت حل مسئله

بررسی تکلی جلسۀ قبل ،گود دادن به صداها ،خواندن
داستان و راسخگویی به سثاالت رس از اتمام داستان،
فکر کردن با صدای بلند ،آموزد نصش بازی کردن در
یک رازل و ررداختن به ف الیت انتخابی جلسه

تمرین بازی قوطیهای شنیداری ،ف الیت حرکت
گوی داخل ماز ،برخورد با مان در داخل ماز و
بارد فکری .در این جلسه بازیها در راستای هدف
جلسۀ قبل انجام شد.
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1

آشنایی اعضا با گروه و
م رفی اهداف جلسات

ایجاد رابطۀ حسنه ،ایجاد ت هد برای ادامۀ جلسات،
اجرای ریشآزمون ،آشنایی با شرایط کودکان با ناتوانی
یادگیری ،توضی اهداف آموزد ریاضی از طری بازی،
ررداختن به نشانههای رفتاری ،جسمانی و شناختی
کودکان و ررداختن به ف الیتهای انتخابی جلسه.

تمرین ف الیت آن را نینداز .در این جلسه کودکان
باید ضمن حفظ توجه بر شیء م ینی ،ف الیتهای
خاصی را انجام می دادند.
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محتوای جلسه

تکلیف

پاییز  ،1398دورۀ  ،7شمارۀ 3
9

جم بندی و ارزیابی از
خود

فصلنامۀ روانشناسی شناختی
خالصهای از جلسات مرور شد ،نتیجهگیری و جم بندی
شد .به سثاالت و ابهامات کودکان و والدین راسخ داده
شد .آزمونهای ادراکی -دیداری و ریاضیات ایران اجرا
شد (رسآزمون).

از کودکان و والدین خواسته شد ،یادگیریها و
دستاوردهای جلسات را در تحصیل و زندگی به
کار گیرند.

یافتهها
دادههای مربوط به  30شرکتکننده ( 15نفر در گروه
آزمایش و  15نفر در گروه گواه) تحلیل شد که ویژگیهای
جم یتشناختی آنان در جدول  2گ ارد شده است.
جدول  -2ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان

گروه آزمایش
سطوح

متغیرها

اجتماعی

اقتصادی-

طبقات

جنسیت

گروه گواه

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

باال

4

26/66

5

33/33

متوسط

6

40

7

46/66

رایین

5

33/33

3

20

دختر

8

53/33

6

40

رسر

7

46/66

9

60

جدول  -3میانگین و انحراف معیار دادهها در یه مرحله اندازهگیری ( 15نفر در گروه)

درک روابط فضایی

عملکرد ریاضی
گروه ها

مراحل

میانگین

انحراف م یار

میانگین

انحرافم یار

آزمایش

ریشآزمون

79/30

6/29

52/45

5/78

رسآزمون

99/60

6/89

81/41

6/28

ریگیری

99/87

6/51

81/49

6/10

ریشآزمون

79/60

6/07

52/47

5/08

رسآزمون

79/50

6/19

52/43

5/31

ریگیری

78/89

6/08

52/61

5/35

کنترل

نتای جدول  3میانگین و انحراف م یار نمرات
شرکتکنندگان را در مراحل ریشآزمون ،رسآزمون و
ریگیری نشان میدهد.

کرویت

خی دو

متغیرها

W

عملکرد ریاضی

0/21

6/41

درک روابط فضایی

0/34

7/03

82

لون

شاریرو ویلک
Z

F

0/84

0/19

0/76

0/51

] [ DOR: 20.1001.1.23455780.1398.7.3.2.4

جدول  -4نتایج آزمونهای کرویت موخلی ،نرمال بودن دادهها و همگنی واریانسها

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-16

نتای جدول  ،2طبصات اقتصادی -اجتماعی و جنسیت
شرکتکنندگان در رژوهش را نشان میدهد.
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دادهها برقرار میباشند.

طب نتای جدول ،4مفروضههای کرویت موخلی،
نرمالبودن دادهها و همگنی واریانسها در مورد توزی

جدول  -5خالصه نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر در یه مرحله اندازهگیری

منبع تغییرات

متغیرها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

اندازۀ اثر

عملکرد ریاضی
فضایی

روابط

درک

درون گروهی (مراحل)

531/19

 2و 27

265/59

**59/01

0/46

بین گروهی (مداخله)

341/31

 1و 28

341/31

**42/80

0/55

ت امل (مراحل*مداخله)

403/11

 2و 27

210/55

**

درون گروهی (مراحل)

625/83

 2و 27

312/91

**

بین گروهی (مداخله)

394/29

 1و 28

394/29

**

ت امل (مراحل*مداخله)

568/41

 2و 27

284/20

**

43/13

0/47

46/51

0/49

39/71

0/44

37/48

درصد از تغییرات عملکرد ریاضی و  49درصد از تغییرات
درک روابط فضایی در دانشآموزانِ با ناتوانی یادگیری
ناشی از تأثیر بازیهای شناختی -رفتاری است .همچنین
اثر ت املی برای عملکرد ریاضی  47درصد و برای درک
روابط فضایی  44درصد است که همگی در سط
( )P=0/001م نادار هستند.

جدول -6نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای تعیین اثر مداخله بر متغیرهای پژوهش
متغیر

زمان اندازه گیری

گروه آزمایش
تفاوت میانگین

گروه گواه

ریاضی

عملکرد

فضایی

درک روابط

انحراف م یار

تفاوت میانگین

انحراف معیار

ریشآزمون -رس آزمون

**

0/16

0/10

0/04

ریشآزمون -ریگیری

**

0/18

0/71

0/09

رس آزمون -ریگیری

-0/27

0/11

0/61

0/05

ریشآزمون -رس آزمون

**

0/23

ریشآزمون -ریگیری
رس آزمون -ریگیری

-20/30
-20/57
-28/96

0/04

0/002

**

0/22

-0/14

0/04

-0/08

0/01

-0/18

0/06

-28/04

نتای جدول  ،6تفاوت ریشآزمون ،رسآزمون و ریگیری
نمرههای عملکرد ریاضی در گروه آزمایش را نشان میدهد
()P=0/001؛ اما بین رسآزمون و ریگیری م نادار نیست
( )P=0/52که حاکی از رایداری اثر مداخله بر عملکرد
ریاضی است .در گروه گواه هیچ یک از مصایسههای جفتی
م نادار نیست ( .)P=0/61همچنین نتای آزمون بنفرونی
بیانگر تفاوت م نادار ریشآزمون-رسآزمون و
ریشآزمون -ریگیری نمرههای درک روابط فضایی در
گروه آزمایش است ( )P=0/001اما بین رسآزمون و
ریگیری م نادار نیست ( )P=0/46که حاکی از رایداری
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نتای جدول  5نشان میدهد که تفاوت درونگروهی و
تفاوت بین دو گروه در سه مرحله و نی اثر ت املی مداخله
و مراحل اندازهگیری در متغیرهای عملکرد ریاضی
( )P=0/001و درک روابط فضایی( )P=0/001م نادار
است .بنابراین میتوان گفت که بازیهای شناختی-رفتاری
بر عملکرد ریاضی و درک روابط فضایی دانشآموزانِ با
ناتوانی یادگیری اثر داشته است .به عبارت دیگر55 ،

0/47

اثر مداخله بر درک روابط فضایی است .در گروه گواه هیچ
یک از مصایسههای جفتی م نادار نیست (.)P=0/53

نتای حاکی از آن است که بازیهای شناختی-رفتاری،
عملکرد ریاضی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری را بهبود
میبخشد .این نتیجه با نتای رژوهشهای میری و ملکی
( ،)1393رضایی شری  ،حاجلو ،ح گوی و مرادی
83
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درونی کودک دست یافت و مشکالت کودک را مورد
ارزیابی و موشکافی قرار داد .در همین راستا رویکردهای
گوناگونی به بازیدرمانی توجه کردهاند و از منظر خود از
آن استفاده میکنند و در جهت دستیابی به اهداف
زیربنایی خود از بازیها یاری جستهاند .برای مثال رویکرد
شناختی به نصش بازیها در رشد و تحول جنبههای
شناختی و الهنی کودکان توجه میکند و برخالف رویکرد
روانرویشی که به هیجانات توجه ویژه دارد ،شناخت
کودک را هدف قرار میدهد .نتای رژوهش هاسینگر-
داسو همکاران ( )2018نشان داد که رویکرد یادگیری
مبتنی بر بازی فرصتی را برای دانشآموزان ایجاد میکند
که از طری ف الیتهای بازی کودکمحور و بازیهای
مبتنی بر حمایت ب رگسال ،یادگیری غنی را برای حساب
فراه میکند.

( ،)1395محمداسم یل بیگی و ریرزادی (،)1396
هاسینگر -داس ،زود ،هیرد ،گولیکوف ( )2018و
ووگت ،هاوسر ،استبلر ،ریچستینر و اوریچ ( )2018همسو
میباشد.
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نتای این رژوهش اشاره میکند که وقتی کودکان در حین
بازی ف ال هستند ،در بازی درگیر میشوند و یادگیری
ت املی اجتماعی و م نادار میتواند گسترد یابد .ووگت و
همکاران ( )2018در رژوهشی بر روی کودکان  6ساله در
مدرسه دریافتند که رویکرد یادگیری مبتنی بر بازی،
فرصت یادگیری عالی را برای کودکان فراه میسازد.
کودکان ک توان از این برنامههای آموزشی مبتنی بر بازی
بیشتر سود میبرند .و حتی کودکان با توانایی باال ه از
طری برنامههای یادگیری مبتنی بر بازی بیشتر از سایر
برنامههای یادگیری سود میبرند .مربیان آموزشی اعتصاد
دارند که مداخالت یادگیری مبتنی بر بازی ،بهتر با
نیازهای گوناگون کودکان هماهنگ میشوند .از آن جایی
که دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی در خواندن
مسئله و حلمسئله مشکل دارند ،در روند درمان ،درمانگر
س ی کرد که دانشآموزان را مرحله به مرحله تشوی کند
تا آنها بتوانند تصویر جدیدی از خود در الهنشان بسازند.
در جلساتی که روی نصاط قوت دانشآموزان کار شد
(تمرین ف الیت من و سایۀ من ،که در این تمرین کودکان
باید ضمن توجه بر اشیاء ،به صورت هماهنگ عمل کند تا
در انجام آنها موف شود) ،خودگوییهای منفی آنان به
تدری کاهش داده شد و خودگوییهای مثبت آنان تصویت
شد ،به دانشآموزان کمک کرد که اعتماد به نفس از
دست رفتۀ خود را مجدداً به دست آورند که این موضو
به نوبۀ خود به دانشآموزان کمک کرد تا بیشتر مشارکت
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نتای رژوهش میری و ملکی ( )1393بر روی دانشآموزان
دوره ابتدایی با اختالل یادگیری ریاضی نشان داد که
آموزد راهبردهای شناختی میتواند اختالل ریاضی را
بهبود بخشد .کودکان برای تسلط بر تکالی ریاضی
باید در یکسری از مهارتها تسلط داشته باشند .این
مهارتها شامل جنبههای مختل راهبردهایِ شناختی،
مانند حافظه ،توجه و مرور الهنی هستند .اکتساب این
مهارتها از طری تجربه ،آموزد و یادگیری میسر
میشود .اکثر کودکان این مهارتها را به طور طبی ی و
خودکار یاد میگیرند ولی کودکان با اختالل یادگیری
ریاضی در یادگیری این مهارتها مشکل دارند و باید به
آنها آموزد داده شوند .یک راهبرد شناختی غالباً مثثر
در حل مسائل ریچیده ریاضی ،خرد کردن مسئله به اج اء
و یافتن راه حل برای هر ج ء است .به دلیل اینکه کودکان
دارای اختالل ریاضی از مهارت خردکردن مسائل ریاضی و
تج یه آنها بیبهره هستند ،الزم است که به آنها آموزد
داده شود .لرا م لمان دوره ابتدایی باید به ریشایندهای
یادگیری ریاضیات توجه کنند .همچنین نتای رژوهش
رضایی شری و همکاران ( )1395بر روی دانشآموزان با
عملکرد نارسایی حساب نشان داد که بازیدرمانی با
رویکرد شناختی-رفتاری میتواند نمرههای نارسایی
حساب را در دانشآموزان به طور م ناداری کاهش دهد و
به طور م ناداری عملکرد حساب آنان را بهبود بخشد.
بازیدرمانی شناختی -رفتاری با ارائۀ راهکارهای رفتاری
برای مصابله با اختالل یادگیری و با ایجاد جرابیت در
یادگیری و کاهش اضطراب و استرس موجب بهبود
عملکرد حساب و ارتصاء مهارتهای ریاضی میشود.
محمداسم یل بیگی و ریرزادی ( )1396در رژوهشی
دریافتند که بازیدرمانی در بهبود مشکالت کودکان با
اختالل یادگیری ویژه تأثیر م ناداری دارد و بر جنبههای
مختل تحول کودکان با اختالل یادگیری ویژه تأثیر
مثبت دارد .از دیدگاه روانشناسان ،بازیکردن و
بازیدرمانی راهی است به سوی برقراری ارتباط با دنیای
کودک و تکنیکی است که میتوان از طری آن به دنیای
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توازن و بازی ردیابی تیله بر روی سط شیبدار طی
چندین مرحله به دانشآموزان کمک کرد تا بتوانند سط
توانمندیهای خود را در این زمینه ارتصاء دهند.

بینایی که درک روابط فضایی ه زیر مجموعۀ آن است،
تنها کمبود در تحریک ادراکات بینایی را در بر نمیگیرد؛
Scharnowski
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همچنین در رژوهش حاضر نتیجه گرفته شد که بازیهای
شناختی-رفتاری ،درک روابط فضایی دانشآموزان با
ناتوانی یادگیری را اف ایش میدهد که با نتای
رژوهشهای ع ی ی و همکاران ( ،)1396آسیابی ،یمینی و
مهدیان ( ،)1397مهری ( ،)2016امانی و روستیچ
( )2019همسو است .نتای رژوهش ع ی ی و همکاران
( )1396بر روی دانشآموزان ابتدایی مبتال به اختالل
یادگیری نشان داد که بازیدرمانیِ شناختی-رفتاری در
بهبود ادراک دیداری -حرکتی ،تأثیر م ناداری دارد .از آن
جایی که ادراک دیداریِ موف  ،به ف الیتهای سط
کرتکس مغ و همچنین به ت امل بین ف الیتهای خودبه
خودی مغ و ف الیتهای حاصل از حضور محرکها در
کرتکسِ حسی ،بستگی دارد (اسکارنوسکی و همکاران،1
 ،)2014بازیهای شناختی -رفتاری با تحریک ف الیتهای
خودبهخودی مغ و ف الیتهای سلولهای عصبی
میتوانند باعت شکلگیری سینارسهای جدید و آغاز
ف الیتهای شناختی بهنجار در کودکان با اختالل
یادگیری ریاضی شده و حساسیت ادراک دیداری -حرکتی
آنان را اف ایش دهد .از طرفی دیگر بر اساس نظریههای
کنترل حرکتی و یادگیری حرکتی ،در اختالالتی که
نارساییهای مرتبط با ادراک دیداری وجود دارد ،درگیری
بخشهای بی ال گانگلیا ،مخچه و لوب ریشانی نصش دارند
(آلبرت و چایکس ،)2012 ،که احتماال بازی درمانی
شناختی-رفتاری میتواند بر این نواحی تأثیر بگرارد؛
چرا که بازی به عنوان یک ف الیت منحصر به فرد،
نیازمند دریافت اطالعات از سیست بینایی است که
شیء و ت یین محل در فضا ارتباط
با تشخی
دارد و در ارتباط تنگاتنگ با ادراک حرکتی است،
در نتیجه بازیدرمانیِ شناختی-رفتاری با تصویت
ادراک بینایی (مسیر بینایی خلفی و شبکۀ کورتیکال
نشأت گرفته از لوب اکسیپیتال) باعت تصویت
ادراک حرکتی و روابط فضایی میشود .ناتوانی در ادراک
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داشته و خودباوری بیشتری داشته باشند و در برخورد با
تکالی جدید راهکارهای بیشتری ارائه دهند .همچنین در
خالل تمرین «ف الیت حرکت گوی داخل ماز» ،برخورد با
مان در داخل ماز و بارد فکری ،چگونگی حل برخی از
مسائل و نحوۀ برخورد با آنها به کودکان آموزد داده
شد .تجربیات حاصل از این بازیها موجب خودرروری
کودک شده و توانایی استفاده از این اطالعات و سازمان
دادن به آنها را به کودک آموزد داد تا بتواند در موق یت
های گوناگون از آنها استفاده کند .همچنین در بازی
حدسزدن راهحل و بارد فکری ،کودک یک سری
راهبردهای شناختی را فرا میگیرد ،و میآموزد که مسائل
میتوانند به گونهای دیگر نی حل شوند .در این بازی
درمانگر به کودک میگویدن من در الهن به یک راهحل
فکر میکن  ،تو بگو آن راهحل چیست؟ م موالً کودکان در
راسخ به این سثال بدون آن که سثالی را مطرح کنند
راهحلی که به الهنشان میرسد را بیان میکنند .همچنین
دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی در مهارت تجس
ب رگ ،کوچک ،کوتاه و بلند و به طور کلی در تجس
کمیت مشکل دارند .در بازی «دقت کن و توپ را بینداز»
از شرکتکنندگان در رژوهش خواسته شد که به ج ئیات
حرکات توجه کنند ،با دقت بیشتر فاصلهها را تجس کند،
اعداد مربوط به فاصله را حدس ب نند و حرکات دقی
انجام دهند .همچنین در خالل این بازی آموزد دیدند که
از راهبرد تخمین دامنه استفاده کنند تا به راسخ صحی
دست یابند .یکی دیگر از مشکالت دانشآموزان با ناتوانی
یادگیری ریاضی ،مشکل در ربط دادن مفهوم عددی هر
عدد به نماد آن ،شمردن اعداد ،ناتوانی در ریوستگی
شنیداری -دیداری مانند عدم تداعی نماد با کمیت است
که در بازی «توجه کن و به خاطر بسپار» در این جلسه
کودکان ضمن حفظ توجه بر اشیاء یا ف الیتهای م ین
باید تالد میکردند آنها را به خاطر بسپارند و ب د بیان
کنند .این بازی توانست به تصویت مهارت ریوستگی
شنیداری -دیداری دانشآموزان کمک کند .همچنین
بازیهای «راه رفتن روی مسیر نوار» و «قوطیهای
شنیداری از جمله بازیهایی بودند که احتماال توانستهاند
به تصویت مفهوم حرکت ،فاصله و عدد در دانشآموزان
کمک کنند .مشکل دیگر دانشآموزان با ناتوانی یادگیری
ریاضی ،مشکل در مفهوم توازن و ثبات ،حرکت و لمس و
وض یت جانبی و جهتیابی است که در بازی با تخته
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یکی از ریشنیازهای اساسی در آموزد و یاددهی درس
ریاضی است .زیرا این ادراک ،عالوه بر نصشآفرینی در
ساختدهی فضای الهنی یک کودک ،به اف ایش درک
شناختی وی از مطالب آموزددیده نی کمک شایانی
میکند .ض در درک روابط فضایی در کودکان با ناتوانی
یادگیری ریاضی ،از یک سو باعت اختالل در تصور الهنیِ
نظام اعداد میشود که این خود سبب میگردد این کودکان
نتوانند فاصله بین اعداد و مکان مربوط به آنها را تشخی
دهند .این نارساییها سبب میشود که دانشآموزان با

در تبیین این نتیجه میتوان گفت که درک روابط فضایی
یکی از مه ترین و ریچیدهترین عوامل مثثر در کسب ریش
نیازهای یادگیری دوران دبستان به خصوص یادگیری
ریاضی به شمار میرود .به بیانی دیگر یکی از مشکالت
اصلی کودکان با ناتوانی یادگیریِ ریاضی به این نکته
برمیگردد که مهارتهای رایۀ مربوط به درک روابط فضایی
در سنین ریش دبستانی و اوایل دبستان فراگرفته نشده
است .از آنجا که یادگیری مفاهی ریاضی به صورت
سلسلهوار و زنجیرهای است ،در نتیجه ض در یک مهارت
رایه به کاهش روزاف ون می ان یادگیری این درس در ن د
این کودکان منجر میشود .بنابراین درک روابط فضایی
86
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ناتوانی یادگیری ریاضی در یافتن روابط بین نظام اعداد،
مکان ،فضا ،ثبات شیئی ،طول ،مساحت ،حج  ،نسبت،
ترتیب و تشخی مجموعهها دچار مشکالت عدیدهای
گردند .با توجه به آنچه که آورده شد ،از یادآوری این نکته
نباید غفلت کرد که دانشآموزانی که مهارتهای درک
روابط فضایی را در سنین ریش از دبستان و سنین آغازین
دبستان به خوبی کسب نکرده باشند ،در سالهای دبستان و
رس از آن دچار مشکالت ریاضی بیشتری نسبت به دیگر
دانشآموزان میشوند .بنابراین یکی از بهترین راههای
اف ایش این ادراک ن د کودکان ،توجه به مصولۀ بازی و
حرکت آنان در سنین قبل از ورود به دبستان میباشد .زیرا
کودک با بازی و حرکت در محیط میتواند به
توانمندیهای بسیاری در رابطه با کسب ریشنیازهای
یادگیریِ ریاضیات از قبیل جهتیابی در حرکت ،درک
موق یت بدن خود در فضا ،درک روابط موجود بین فواصل
اشیا و خود و نظ بخشی به آنها ،اشغال فضایی ،شناخت
مفاهی فضایی و سرانجام درک روابط فضایی دست یابد.
توجه به این مسائل در سنین خردسالی میتواند گام بلندی
در جهت حرف یکی از اساسیترین علل ناتوانی ریاضی به
نام ض در ادراک روابط فضایی باشد .چنانکه بسیاری از
این مهارتها و مفاهی از قبیل باال -رایین ،عصب -جلو،
چپ -راست ،زیر-رو و غیره را کودکان در هنگام بازی و
حرکت به خوبی فرا گیرد .به طورکلی در این رژوهش
نتیجه گرفته شد که بازیهای شناختی-رفتاری میتواند
ادراک روابط فضایی و عملکرد ریاضی دانشآموزان با
ناتوانی یادگیری ریاضی را بهبود دهند .با توجه به نتای
رژوهش محمدیفر ،بشارت ،قاسمی و نجفی ( )1395که
شیو ناتوانی یادگیری ریاضی بین دانشآموزان دختر و
رسر دوره ابتدایی یکسان است و تفاوت م ناداری بین آنها
وجود ندارد ،در رژوهش حاضر ه به لحاظ جنسیت،
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بلکه بیانگر عملکرد تحولی نامناسب و نص در فرآیند
تحول شناختی است و با هر دو فرآِیند تحول هیجانی و
شناختی مرتبط است .از آن جایی که تحول رردازد
بینایی  -فضایی در کودکان باعت میشود که
کودکان مفاهی انت اعی بیشتری را درک کنند،
بهبود ادراک بینایی-فضایی میتواند به تحول
شناختی و کالمی در کودکان منجر شود .در این
راستا طرفداران رود ادراکی –حرکتی کپارت م تصدند
که یادگیری حرکتی سرآغاز همه یادگیریها است و
فرآیندهای الهنی عالیتر رس از تحول مناسب
سیست حرکتی و ادراکی و ریوندهایی که بین
حرکت و ادراک ایجاد می شود ،انجام میشود .بنابر
نظر اسکافر ( )1958افراد باید با اجسامی که حرکت
میکنند همراه شوند تا خ انه طبی ی مهارتهای بینایی-
فضایی خود را توس ه دهند .کپارت ه بر ریوند میان
ادراک و حرکت تأکید میکند .همچنین این برتری ادراکی
در اثر ف الیتهای ادراکی -حرکتی با نظریۀ هب ()1949
که بر اهمیت یادگیریهای حرکتی اولیه به عنوان ج ء
الینفک تشکیل و ساخت سلولهای غشاء مغ ی تأکید
دارد ،همخوان است .ویگوتسکی نی م تصد است که بازی
منب ی هدایتکننده برای رشد الهنی و ادراکی کودکان
است .همچنین چامسکی عنوان میکند که ساختارهای
شناختی ،از تالدهای کودک در برخورد با محیط و درک
آن ردید میآید (صباغی ،حیرانی و یوسفی.)1393 ،
بنابراین منطصی به نظر میرسد که بازیهای شناختی-
رفتاری بتواند درک روابط فضایی که بخشی از ف الیتهای
ادراکی -حرکتی میباشد ،را اف ایش دهد.
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اختالل یادگیری انجام شده است که به لحاظ توانمندی
های شناختی ،عاطفی و رفتاری متفاوت هستند و در
یادگیری ریاضی عملکرد متفاوتی دارند ،احتمال دارد که
این ویژگیهای شرکت کنندگان در نتای رژوهش تأثیر
گراشته باشد .بر این اساس محدودیتهایی را در زمینۀ
ت می یافتهها و تبیین نتای ایجاد میکند که باید به آن
ها توجه شود .لرا ریشنهاد میشود در رژوهشهای ب دی
نصش این متغیرها کنترل شوند .ه چنین با توجه به
کارآمدی برنامۀ بازیهای شناختی-رفتاری ،ریشنهاد می-
شود برای بهبود ادراک روابط فضایی و عملکرد یادگیری
یادگیری ریاضی از این برنامه استفاده شود.

ت داد شرکتکنندگان دختر ( 8نفر)و رسر (7نفر) تصریباً
یکسان بودند و همه شرکتکنندگان تحت آموزد یک
برنامه بازیهای شناختی-رفتاری قرار گرفتند .بر این
اساس به نظر میرسد که جنسیت شرکتکنندگان
نتوانسته است در نتای رژوهش حاضر تأثیر بگرارد.
همچنین به لحاظ طبصۀ اقتصادی-اجتماعی
شرکتکنندگان ،در طبصۀ باال ( 4نفر) ،طبصۀ متوسط (6
نفر) و طبصۀ رایین ( 5نفر) بودند که تفاوت م ناداری بین
آنها وجود ندارد .لرا میتوان نتیجه گرفت که تغییرات
ایجادشده در عملکرد ریاضی و درک روابط فضایی
دانشآموزان با ناتوانی یادگیریِ ناشی از تأثیرِ مداخالت
بازیهایِ شناختی-رفتاری است و احتماالً عوامل جنسیت
و طبصۀ اقتصادی-اجتماعی شرکتکنندگان تأثیر
م ناداری در نتای رژوهش نداشته است.

تشکر و قدردانی

از آنجایی که بازیهای شناختی -رفتاری سبب تصویت
مهارتهای اولیۀ ریاضی و همچنین تصویت ادراک فاصلۀ
بین اشیاء و جهتیابی حرکت در دانشآموزان با ناتوانی
یادگیری میشود ،میتوان از این رود روانی-آموزشی که
بهکارگیری آن در امر آموزد و یادگیری ک ه ینه است و
به امکانات خاصی ه نیاز ندارد ،برای کودکان با اختالل
ریاضی استفاده کرد .رژوهش حاضر بر روی دانشآموزان با
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