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 چکیده
علوم اعصاب شناختی و خواندن ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر  مقدمه:

نارساخوانی و مزایای کارکرد  شناختیعصبهای اهی به چالشدارند. با نگ
اثربخشی بسته  بازی هدف کلی پژوهش شناختیروانو عصب  شناختی

 شناختیروانهای عصب های شناختی بر مهارتآموزشی بازی
طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با  روش: ان نارساخوان بود.آموزدانش
( آزمونپسپس از اجرای  ماه 2گیری )و دوره پی آزمونپسو  آزمونپیش

 عنوانبهغیر تصادفی  طوربهان نارساخوان پسر آموزدانشنفر از  93بود که 
مساوی در دو گروه تجربی و  طوربهتصادفی و  صورتبهو  نمونه انتخاب

 2/6جلسه  22کنترل قرار گرفتند. آموزش به کمک ابزار محقق ساخته در 
روه آزمایش اجرا شد. برای گردآوری ساعته طی سه ماه بر روی گ

اطلاعات، از مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم، آزمون 
ها با کانرز استفاده شد. داده شناختیرواننارساخوانی نما و آزمون عصب 

تحلیل ) یاستنباطمیانگین و انحراف معیار( و آمار ) یفیتوصاستفاده از آمار 
 ها:یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مکرر( گیریاندازهواریانس با 
های شناختی بر بهبود بسته بازیها نشان داد که آموزش تحلیل داده

است  مؤثران نارساخوان آموزدانش شناختیروانعملکرد عصب 
(36/3p< همچنین نتایج تحلیل واریانس با .)مکرر نیز نشان  گیریاندازه

های بر بهبود عملکرد مهارت های شناختیداد اثر آموزش بسته بازی
 (.36/3pاست )ان نارساخوان پایدار بوده آموزدانش شناختیروانعصب 

تواند رویکرد درمانی های شناختی میبسته آموزشی بازی :گیرینتیجه
ان آموزدانش شناختیروانهای عصب در جهت بهبود مهارت مؤثری

 ، باشد.استخواندن  نیازپیشنارساخوان که 
 

 .های شناختیبازی، شناختیروانعصب نارساخوان،  انآموزدانش :یدین کلواژگا

 

Abstract 

Introduction: Cognitive Neurosciences and reading have 

close relationship with each other. Neuropsychological skills 

are prerequisite for reading. Looking at the dyslexia 

neurological challenges and benefits of and 

neuropsychological and cognitive function of play was the 

general objective of the study that examined the effectiveness 

of educational package of cognitive plays on 

neuropsychological skills of dyslexic students. Methods: The 

study design was quasi-experimental with pre-test and post-

test and follow-up period (two months after the 

implementation of the post-test) in which 30 dyslexia male 

students were selected as sample of study using non-random 

sampling, and they were assigned randomly into experimental 

and control groups. Experimental group was educated using 

researcher-made tool in 1.5-hour sessions over three 

months.For data collection, the fourth edition of the Wechsler 

Intelligence Scale for children, dyslexia test and 

neuropsychological tests of Connors were used. Data were 

analyzed using descriptive statistics (mean and standard 

deviation) and inferential statistics (analysis of variance with 

repeated measures). Findings: Data analysis showed that 

educational package of cognitive plays are effective in 

improving neuropsychological performance of dyslexic 

students (p<0.01). In addition, results of analysis of variance 

with repeated measurements showed that the effect of 

educational package of cognitive plays in improving the 

neuropsychological skills of dyslexic students was stable 

(p<0.01). Conclusion: educational package of cognitive plays 

can be an effective therapeutic approach to improve the 

neuropsychological skills of dyslexic students. 
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 مقدمه

های دانش و دروازه ترینمهمیکی از  6خواندن

در جوامع امروزی است. مهارتی ضروری 

درصد از  61تا  2تقریباً  2حال نارساخوانیبااین

ترین شود و باعث ایجاد رایجکودکان را شامل می

)نورتون، بلک،  گرددشکل اختلال در یادگیری می

 (.2362، 9استنلی، تاناکا، گابریلا، ساویر و هوافت

یادگیری در  هایاختلالترین نارساخوانی از شایع

رود. آموزان سنین دبستان به شمار مینشبین دا

درصد کودکان  03ای از متخصصان به اعتقاد پاره

مبتلا به اختلال یادگیری دارای نارساخوانی 

رو در تمام ازاین(. 2339، 2باچنباشند )می

توان ردپایی آموزان میهای تحصیلی دانشناکامی

کرد های خواندن را مشاهده ضعف در مهارت

 (.2332، 2و نرسرهالاهان )

عنوان اختلال یادگیری خاص نارساخوانی به

دارد و با مشکلاتی  1شناختیروانعصب  منشأکه 

ها، فقر هجی در بازشناسی درست و روان واژه

شده است. این کردن و توانایی رمزگشایی توصیف

هایی در ارتباط با سایر مشکلات به نقص

من )انج گرددهای شناختی منجر میتوانایی

 زمانیاین اختلال  (.2369، 1آمریکا پزشکیروان

شود که با وجود آموزش، تشخیص داده می

                                                 
1. Reading 

2. Dyslexia 

3. Norton, Black, Stanley, Tanaka, Gabrieli, 

Sawyer & Hoeft 

4. Buchan 

5. Hallahan&Nercer 

6. Neuropsychology 

7. American Psychiatric Association 

طور خوانی فرد بهفرصت و هوش کافی، روان

ایچر و ) یردگای به دشواری انجام غیرمنتظره

 (.2369، 0گروئن

افراد نارساخوان به دلیل اختلال در خواندن، 

علاوه بر  شوند.در اغلب دروس با مشکل مواجه می

این، تأثیر منفی این اختلال به امور تحصیلی محدود 

بار ناشی از آن منجر به شود بلکه اثرات زیاننمی

نفس پایین، اضطراب، افسردگی و گرایش به عزت

هاتزلر، شود )رفتارهای ضداجتماعی و مخرب می

شیوع و شدت  برخلاف (.2332، 9جکوبز و ویمر

طور کامل به نارساخوانی، دلایل بنیادی آن

صورت گسترده عقیده بهمشخص نشده است ولی 

های زیرین بر این است که نارساخوانی به لایه

جدی به عوامل  طوربهو  شناختیروانعصب 

نورتون و است )مرتبط نقص چندگانه شناختی 

 یکاآمر پزشکیروانانجمن  ؛2362همکاران 

استنکلن،  ؛2369، 63نیتروئر و لوینستین ؛2369

. (2369، 66یر، کوم، مولر، اسچنیدر و فینکاجتم

در رابطه با ماهیت اختلالات شناختی و ادراکی 

کنند که این نارساخوانی به این نکته اشاره می

گذاری خودکار افراد در دانش آواشناختی، نام

 ـمدت شفاهی، درک دیداری سریع، حافظه کوتاه

حرکتی دچار نقص  ـفضایی و تطابق دیداری 

                                                 
8. Eicher&Gruen 

9. Hutzler,Jacobs&Wimmer 

10. Nittrouer&Lowentein 

11. Stenneken ،Egetemeir, Kome, Muller, 

Schnider & Finke 
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( بر این باورند 2362) 6اموس و اهسیارهستند. ر

که نقص در پردازش واجی در کودکان نارساخوان 

ممکن است به دلیل منابع شناختی ناکافی باشد نه 

، وژعلاوه بر آن  .به دلیل بازنمایی واجی ناقص

گزارش  (2362) 2چانگ، لو، چیونگ، ونگ و شو

توانند کردند که کودکان نارساخوان می

واجی را به اندازه کافی در تکالیف های بازنمایی

 .مدت کاری فعال نمایدمربوط به حافظه کوتاه

( معتقدند که علوم 2331) 9و شویتز یتزشو

اعصاب شناختی و آموزش خواندن ارتباط بسیار 

شناختی نزدیکی با یکدیگر دارند. شواهد عصب

شود و دهد که خواندن در مغز انجام مینشان می

ای که در زبان گفتاری های مغزیبه سیستم

نظر نورتون و  به شود، وابسته است.استفاده می

کارکرد مغزی غیرطبیعی،  (2362همکاران )

یک دلیل اساسی برای نارساخوانی فرض  عنوانبه

 منشأ، توجهیقابل شواهد شده است.

، اندکرده تأییدنارساخوانی را  شناسیعصب

ت فعالی کراتمطالعات تصویربرداری عصبی به

 ـ تمپورـ  غیرمعمول شبکه پری سیلویان فرونتو

پارتیال را در افراد نارساخوان گزارش کرده است 

ـ  و اختلالات شناختی را به اختلالات زیستی

)پیرین، لالیر، دمونت،  عصبی مربوط دانسته است

 (.2362، 2پمت، باکیو و والدیوس

بین اختلال خواندن و  توجهیقابلارتباط 

                                                 
1. Ramus & Ahissar 

2. Zhou, Chang, Low, Li, Cheung, Wong & Shu 

3. Shaywitz & Shaywitz 

4. Peyrin&Lallier, Demonet, Pemet, Baciu & 

Valdios 

وجود دارد. این  شناختیروانهای عصب نقص

 نقص از: اندعبارتارتباط با توجه به منابع علمی 

مالینن و ها ؛23612منگ یانگ و ) یشناختواج

اکسیو  ؛2362 1رندال و همکاران ؛2362همکاران 

 یادراک ـ نقص شناختی (.23621 ،همکارانو 

همکاران زاپیراین و  ؛23610همکاران دبسکا و )

همکاران ژو و  ؛2361همکاران  آراونا و ؛23619

مانل و حافظه )های نقص در مهارت(، 2362

 63لیااو و همکاران ؛2362 یگر ؛2362همکاران 

 ؛2369همکاران پارک و توجه )، نقص در (2362

، نقص در انسجام (2369همکاران باولیر و 

، نقص (6991هپ  ؛2332آرنولد هولی و ) یمرکز

همکاران یو و بیوتپردازش )در سرعت نامیدن و 

، نقص (2362 ،همکارانرندال و  ؛2361

 ؛236266همکاران )گری و کارکردهای اجرایی 

نقص در  ( و2362 ،همکاراننورتون و 

 ؛2361 62)بیوتیو و همکارانهای حرکتی مهارت

 ،همکارانبوگدانویس و  ؛2362همکاران رندال و 

مؤثرترین . در تلاش برای یافتن است( 2362

های ، تحقیقساخوانیروش درمانگری نار

های مختلف متعددی به بررسی اثربخشی روش

ای است که اند. در این میان بازی شیوهپرداخته

شناسان و پژوهشگران متعددی طی چندین روان

                                                 
5. Yang&Mang 

6. Rendall 

7. Xu&et al 

8. Debska&et al 

9. Zapirain&et al 

10. Liao&et al 

11. Gray&et al 

12. Biotteau&et al 
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ای از دهه از آن برای درمان طیف گسترده

اند و اثربخشی آن اختلالات و مشکلات بهره جسته

، 6کارت و دیویسبارتون، باناند )نموده تأییدرا 

( 2363) 2گفته ایزنبرگ و جلانگو به .(2332

های شناختی کودکان در بازی برای مهارت

موفقیت در مدرسه ضروری است. بازی ضمن 

های بسیاری حرکتی، ارتباطـ  تحریک قشر حسی

های بینایی، شنوایی و بین منطقه لیمبیک و بخش

کند و تکرار و تداوم چنین گفتاری برقرار می

های جدید، هایی با ایجاد یادگیریرانگیختگیب

اثرگذاری متقابل مغز و دستگاه عصبی بر کمیت و 

 بهبود بخشیرفتاری و برعکس  دهیپاسخکیفیت 

به مغز و دستگاه عصبی را از رفتارها و تمرین 

 9رینولدز و فلچرکند )میسر می هاآنمتوالی 

 هاینیمکره سازیفعال. ارتباط مثبتی بین (2369

کااو، یان، دارد )مغز و مهارت خواندن وجود 

 (.2361، 2وانگ، لیو، گریگوری، اسپری و دنگ

ها حاکی ای از یافتهملاحظهافزایش حجم قابل

تنها ساختار مغز و از آن است که بازی نه

عملکردهای عصبی یادگیری را تحت تأثیر قرار 

دهد بلکه از راه فرایندهای زیستی درگیر با می

 مرورها نیز بههای جدید و یادگیری مهارتمحرک

دهد زمان مغز را تحت تأثیر خود قرار می

طور متناوب نشان (. مطالعات به2339رینولدز، )

یادی در شناخت مانند حافظه اند که جوانب زداده

                                                 
1. Barton,Bankart&Davic 

2. Isenberg & Jalongo 

3. Reynolds&Feltcher 

4. Cao, Yan, Wang, Liu, Gregory, Spray & 

Deng 

بصری، شناخت فضایی و حافظه کاری ـ  حرکتی

آل، مارز و  )کستلار تواند با بازی بهبود یابندمی

کنند که شناسان عنوان میعصب .(2362 2یلو

رشد حرکتی، ، کشی مجدد مغزبازی باعث سیم

واکنش سریع، افزایش توانمندی و افزایش ظرفیت 

آمریکا  شناختیروان)انجمن  شودیادگیری می

کند مداخلات عنوان می (2366) 1فلسچ .(2369

های دیگر بیش از فعالیت، های شناختیبازی

 شناختیروان انجمن شود.می باعث رشد شناخت

( در مورد کودکان نارساخوان عنوان 2369) اآمریک

 و عصبهای شناختی کند که بازیمی

تغییراتی را در عملکرد مغز ایجاد  شناختیروان

 کند.می

های حاصل از تحقیقات در رابطه با مغز یافته

و یادگیری بیانگر اهمیت بازی در دوران کودکی 

یوندهای نورولوژیکی بسیار . مغز فعال پاست

که مغز کند. درحالیمهمی برای یادگیری ایجاد می

غیرفعال این پیوندهای نورولوژیکی پایدار 

کند. این تحقیقات نشان ضروری را ایجاد نمی

برای رشد و گسترش  مهم دهد که بازی ابزاریمی

ای برای تمرین وسیلهو ساختارهای عصبی 

 ایزنبرگینده است )های لازم در زندگی آمهارت

 ، ترمین،به گفته برامباتی(. 2363، 1و کازنبری

های ( آموزش2361) 0رافین، دانا، لانزی و استلا

تواند منجر به نرمال شدن ترمیمی فشرده می

                                                 
5. Castellar, All, Marez & Looy 

6. Flesch 

7. Asenberg&Quisenbry 

8. Brambati, Termine, Ruffine, Danna, Lanzi & 

Stella 
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پروفایل فعالیت در قسمت درگیر در خواندن، 

قسمت خلفی شکنج تمپورال بالای چپ شود. 

پژوهشی  ( در2361) 6چندرا، شارما، جها و میتال

های ویدئویی راهکاری مهم در با عنوان بازی

های افزایش شناخت. بیان کردند که بازی

شناختی، مغز و عملکرد شناختی را تحت تأثیر 

( 2369) 2و لامباردینو پارک .دهدمیقرار 

های شناختی را در رشد، کسب و تعقیب بازی

 اهآندانند. های خواندن تأثیرگذار میمؤلفه مهارت

های خواندن و کنند که بین مهارتعنوان می

های شناختی ارتباط وجود دارد. به گفته سازه

( کودکان نارساخوان قبل از 2362) 9ارتیز و مانتون

شروع آموزش رسمی در پیش از دبستان مشکلاتی 

 هاآندر زمینه ادراک شنیداری و بینایی دارند. 

در  عنوان کردند که آموزش کودکان به شکل بازی

 (2362) 2. گوری و فکوتیاستاین زمینه مؤثر 

در پژوهش خود نشان دادند که یک سری 

های آموزش توانایی) یآموزشهای تمرین

تواند ادراک های پازل میدیداری( از طریق بازی

ادراک بینایی کودکان  یادگیری و بخصوص

 نارساخوان را بهبود بخشد.

صب مشکلات شناختی و عبا در نظر گرفتن  

پیامدهای  تریناصلییکی از  عنوانبه شناختیروان

مشکلات خواندن در کودکان نارساخوان، 

ریزی مناسب در امر بازتوانی و اصلاح برنامه

                                                 
1. Chandra, Sharma, Jha & Mittal 

2. Park & lambardino 

3. Artiz & Manton 

4. Gori & facoetti 

کند. ضرورت پیدا می هاآنمشکلات یادگیری 

های رایج در با توجه به کامل نبودن روش

درمان نارسا خوانی و با در نظر گرفتن مشکلات 

ر این کودکان، پژوهشگر ضرورت د شناختی

شناختی های شناختی و عصب روانگریمداخله

ی هادر قالب بازیخواندن  نیازپیش عنوانبه

 مطرح نموده است.مرتبط 

 پژوهش این است که سؤال ترینمهمبنابراین 

 های شناختی بر اساسآیا بسته آموزشی بازی

عصب  هایمهارتنارساخوانی بر بهبود  هایمؤلفه

 است. مؤثرکودکان نارساخوان  شناختیروان

 

 روش

 روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح

دوره  با گروه کنترل و آزمونپسو  آزمونپیش

از آزمون تحلیل واریانس با  درنتیجه پیگیری بود.

مکرر استفاده شد. در این پژوهش طی  گیریاندازه

ساعته به مدت سه ماه بسته  2/6جلسه  22

ان آموزدانشبه  های شناختیبازیآموزشی 

نارساخوان آموزش داده شد. بسته آموزشی 

 تأییدهای شناختی بر اساس پیشینه علمی و بازی

سری  66اختلالات یادگیری در  نظرانصاحب

های مجموعه، در قالب بسته آموزشی بازی

ان نارساخوان پایه سوم آموزدانششناختی در میان 

های عصب یر مهارتپسر اجرا شد. همچنین متغ

و  آزمونپسو  آزمونپیشدر مرحله  شناختیروان

گروه  ،دو گروه ( دردوره پیگیری )پس از دو ماه

 شد. گیریاندازهکنترل  و گروههای شناختی بازی
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در این پژوهش دو جامعه آماری همچنین 

 وجود داشت،

کلیه متخصصان و اساتید  جامعه آماری اول:

با سابقه چندساله  مجرب اختلالات یادگیری

خدمت در مرکز اختلالات یادگیری و تدریس در 

 ؛ کههای آموزش اختلالات یادگیری هستنددوره

در  گیرینمونه بسته انتخاب شدند. تأییدجهت 

گلوله هدفمند )غیر تصادفی و  صورتبهاین گروه 

نفر از اساتید و  63برفی( صورت گرفت که 

ادگیری کارشناسان متخصص حوزه اختلالات ی

 انتخاب شدند.

ان دارای آموزدانشکلیه  جامعه آماری دوم:

سوم که در سال تحصیلی  اختلال خواندن پسر پایه

به مراکز اختلالات یادگیری شهر یزد  91-92

شود. با استفاده از را شامل می اندکردهمراجعه 

 93شامل  اینمونهدر دسترس،  گیرینمونهروش 

 مرکز اختلالار ، دو مرکز از چهآموزدانش

شهر یزد انتخاب  (ناحیه یک و دو) یادگیری

 93شدند. بر این اساس از جامعه آماری تعداد 

با  در دسترس گیرینمونه صورتبه آموزدانش

 صورتبهگمارش تصادفی انتخاب شد. سپس 

( نفر 62) یشآزماتصادفی به دو گروه، یک گروه 

 نفر( قرار گرفتند. 62یک گروه کنترل ) و

دارا  -6از: اندعبارتهای ورود به پژوهش اکمل

های تشخیص برای نارساخوانی بر بودن ملاک

اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات 

نارساخوان بودن بر  -2 6روانی ویراست پنجم

کرمی نما )اساس آزمون خواندن و نارساخوانی 

کلاس سوم بودن و نه  -9. (6902نوری مرادی، 

 623تا  93شتن ضریب هوشی دا -2سال داشتن. 

جنسیت  -2تست هوش وکسلر چهارم. بر اساس

نداشتن هیچ نوع اختلال رفتاری یا  -1پسر.

 عاطفی.

 نیا بهنیز  هاداده آوریجمع و اجرا روش

 هوش آزمون ،آزمونپیش در که بود صورت

 و کانرز شناختیروان عصب آزمون ،وکسلر چهارم

 شیآزما گروه دو هر یبرا نما ینارساخوان آزمون

 آموزش برنامه یاجرا کار سپس .شد اجرا کنترل و

 جلسه هر و ماه سه مدت به شیآزما گروه یبرا

. شد انجام آموزدانش هر یبرا مین و ساعت کی

 عصب یهامهارت عملکرد زین ماه دو از پس

 مورد کنترل و شیآزما گروه دو در شناختیروان

 قیطر از حاصل اطلاعات. گرفت قرار یبررس

 لیتحل روش توسط و SPSS 29 افزارنرم

 .شد لیتحل و هیتجز مکرر گیریاندازه با انسیوار

اند های مورد استفاده در این پژوهش عبارتابزار

 از:

 2مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم

(WISC-IV):  چهارمین مقیاس هوشی وکسلر

ابزارهای سنجش گروه  ترینجامعکودکان یکی از 

و برای غربالگری و  استی در هوش مطرح بالین

                                                 
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fifth Edition 

2. Wechsler Intelligence Scale for Children-

Fourth Edition. 
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 گیریاندازهیادگیری، توانایی  هایاختلالتشخیص 

منتشر شده  2339مقیاس در سال  ینا را دارد.

توسط افروز،  6992است. این آزمون در سال 

کامکاری، شکرزاده و همت هنجاریابی شد و 

و در  9/3کل بالاتر از  ( درضرایب ثبات )پایایی

 محاسبه گردید. 0/3انه بالاتر از عوامل چهارگ

، با تأکید بر تحلیل عامل تأییدی مشخص ینهمچن

های نیکویی برازش استاندارد و گردید که شاخص

شاخص بنتلر هورتس از برازش مطلوبی 

های تجربی با حجم نمونه برخوردار بوده و داده

ان شهر تهران در آموزدانشنفر از  033نزدیک به 

ی روایی است. همبستگی بالاتر مقطع دبستان دارا

کل در نسخه چهارم  بهرهوشبین  1/3از 

های هوشی وکسلر و استنفورد بینه معرف مقیاس

 روایی ملاکی است.

این آزمون توسط  :آزمون خواندن و نارسا خوانی

و بر روی  ( ساخته6902مرادی )کرمی نوری و 

آموز دانش 022 پسر و آموزدانش 113) 6162

تحصیلی شهر تهران، سنندج و  نج پایه( در پدختر

تبریز انجام و هنجاریابی شده است. پس از 

ها و انجام عملیات آماری برای هر گردآوری داده

پایه در هر شهر نمرات خام و نمرات هنجار 

محاسبه گردیده است. پایایی از طریق ضریب 

 به 06/3آلفای آزمون خواندن و نارساخوانی 

 .(6902نوری و مرادی، کرمی است )دست آمده 

 کانرز: شناختیروانهای عصب آزمون مهارت

 منظوربه 2332این آزمون توسط کانرز در سال 

 ازجمله شناختیروانهای عصب ارزیابی مهارت

حرکتی و ـ  های حسیتوجه، حافظه، فعالیت

 یفطفضایی در چهار ـ  پردازش بینایی

 62 تا 2مشاهده نشد تا شدید( برای کودکان )

سال شناخته شده است. جدیدی و عابدی در 

این پرسشنامه را ترجمه و در شهر  6993سال 

اصفهان هنجاریابی کردند. ضرایب پایایی درونی 

درصد گزارش شده  93تا  12از  ایدامنهبا 

است. روایی این ابزار را به روش تحلیل عوامل 

روایی سازه این ابزار را  هاآن. اندآوردهبه دست 

گزارش نمودند. همچنین پایایی این مناسب 

درصد گزارش  12ابزار به روش آلفای کرونباخ 

 شده است.

 

 جلسه 22های شناختی طی محتوای جلسات بسته آموزشی بازی .1جدول 

 هدف بازی شیوه بازی ماهیت بازی نام بازی ردیف

ه یکدیگر مداد ب وسیلهبهها به ترتیب اعداد نقطه مداد و کاغذی نقطه به نقطه 6

 شوندمتصل می

تقویت توالی دیداری، افزایش 

 توجه انتخابی

دقیق نگاه  2

 کن

کودک به اشکال نگاه کرده شکل متفاوت را با مداد  مداد و کاغذی

زند کودک به اشکال نگاه کرد. شکل علامت می

کند کودک مشابه را از اشکال متفاوت مشخص می

جزئیات به دو تصویر تقریباً مشابه نگاه کرده 

 کند.ظریف دو تصویر را مشخص می

افزایش دقت دیداری و حافظه 

بینایی، افزایش آستانه تمرکز و 

 توجه، تقویت ادراک دیداری
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یادآوری  9

تصویر پنهان 

 شده

دهیم تا ابتدا دو تصویر را به کودک نشان می مداد و کاغذی

نگاه کند، سپس تصاویر را پنهان  هاآنبه  دقتبه

خواهیم آن تصاویر را نام ببرد. از او میکنیم و می

تعداد تصاویر را اضافه  تدریجبهاگر موفق شد 

 کنیم.می

تقویت حافظه دیداری، تقویت 

 حافظه فعال

به خاطر  2

 سپردن

دهیم و از او تصویری را به کودک نشان می مداد و کاغذی

خواهیم تا کل و جزئیات را به خاطر سپارد. می

پرسیدن سؤالات جویا  سپس جزئیات را با

شویم. برای مثال در تصویری که مرغابی دارد می

 کنیم.ها را سؤال میتعداد مرغابی

تقویت دقت و توجه دیداری، 

تقویت حافظه دیداری، درک 

جزئیات یک تصویر، تقویت 

 حافظه فعال

یادآوری  2

 تصویر

دهیم و از او نشان می آموزدانشتصویر را به  مداد و کاغذی

خواهیم تا اشکال و اجزاء آن را به خاطر سپارد. می

را که خودش  زمانیمدتپس از اینکه کودک 

داند دقت کرد، تصویر صفحه بعد را به او نشان می

خواهیم اشکالی را که در دهیم و از او میمی

 تصویر حذف یا اضافه شده، تشخیص دهد.

تقویت دقت و توجه دیداری، 

تقویت حافظه دیداری، درک 

زئیات یک تصویر، تقویت ج

 حافظه فعال

تنظیم  1

 تصاویر

نشان  آموزدانشتصاویر درهم و غیرمنظم را به  مداد و کاغذی

خواهیم بر اساس داستان، تصاویر را داده از او می

 کند. یگذارشمارهبه ترتیب 

درک ارتباط کل و جزء، انسجام 

جزئیات، خلاقیت ذهن، توانایی 

 الحاق تصاویر

دهیم که هرکدام نشان می آموزدانشاشکالی را به  مداد و کاغذی علائمتطبیق  1

 آموزدانشدارای علائم متفاوت هستند از 

خواهیم با توجه به نمونه مورد نظر بقیه اشکال می

 را با علائم مرتبط پر کند.

تقویت حافظه دیداری، 

هماهنگی چشم و دست، 

 افزایش سرعت

جستجوی  0

شکل پنهان 

 شده

دهیم و از او نشان می آموزدانشتصاویری را به  و کاغذیمداد 

خواهیم تصویر مورد نظر ما را بر اساس می

پیدا کند. برای مثال در  ایمکردهتعدادی که عنوان 

را پیدا کرده  هاآنفنجان وجود دارد  63تصویر زیر 

 کن. یزیآمرنگو 

ادراک و تشخیص متن و زمینه. 

افزایش دقت و توجه، تمیز 

 یدارید

 یهاتناقض 9

 تصویری

دهیم که بر نشان می آموزدانشتصاویری را به  مداد و کاغذی

اساس عقل سلیم اشتباه است. برای مثال پرواز 

در ارتفاع و غیره. از او  پشتلاکماهی، راه رفتن 

 خواهیم تصاویر اشتباه را مشخص کند.می

افزایش دقت و تمرکز، تقویت 

 آستانه تمرکز

 شمردن 63

 هاشکل

نشان داده از او  آموزدانشتعدادی تصویر به  مداد و کاغذی

خواهیم تعداد تصاویر مورد نظر را شمارش می

کند. برای مثال چه تعداد قلب و ستاره در تصویر 

 بینی.می

افزایش توجه انتخابی و حافظه 

 بازشناسی.

مورد نظر را های چینخطخواهیم می آموزدانشاز  مداد و کاغذی چینخط 66

 کامل کرده تا به هدف موردنظر برسد.

افزایش توالی دیداری و توجه 

انتخابی، توجه تقسیم شده، 

 هماهنگی چشم و دست
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شود با توجه خواسته می آموزدانشدر این بازی از  مداد و کاغذی ادامه شکل 62

به توالی اشکال موردنظر ادامه شکل را تکمیل 

 را از او خواستاریم.نماید. بر اساس الگو طرح 

افزایش دقت و تمرکز، افزایش 

حافظه تصویری، افزایش توالی 

 دیداری

های نخ 69

 درهم ریخته

های نقاشی شده را خواهیم نخمی آموزدانشاز  مداد و کاغذی

 دنبال کند تا به هدف موردنظر برسد.

افزایش توالی دیداری، توجه 

 انتخابی، هماهنگی چشم و دست

تکمیل  62

 دیداری

 آموزدانشدر این بازی شکل هدف و کامل را به  مداد و کاغذی

خواهیم اشکال ناقص را دهیم و از او مینشان می

 با توجه به شکل هدف کامل کند.

افزایش دقت و تمرکز، افزایش 

 حافظه فضایی.

حافظه  62

 بازشناسی

 آموزدانشاشکال مختلفی را در یک صفحه به  مداد و کاغذی

دهیم. بعد از چند ثانیه که خوب دید به نشان می

رود و اشکالی که در صفحه قبل صفحه بعد می

 یجابهکند. )دیده را در صفحه جدید شناسایی می

 کنیم.(اشکال از کلمات و اعداد نیز استفاده می

افزایش حافظه بازشناسی، 

افزایش ادراک دیداری، افزایش 

 حافظه فعال

بازی با  61

اسامی 

 هارنگ

خواهیم اسامی می آموزدانشدر مرحله اول از  داد و کاغذیم

ها که شکل و رنگشان یکی است را بخواند. رنگ

های خواهیم نواری از رنگدر مرحله بعد می

خواهیم مختلف را نام ببرد. در مرحله آخر از او می

گرفتن در نظر ها را بدون اسامی چاپ شده رنگ

واژه زرد که به  رنگ مشاهده شده بیان کند. مثلاً

باید دقت کند  آموزدانشرنگ سبز نوشته شده را 

 که سبز نخواند.

افزایش توجه انتخابی و توجه 

دیداری، ادراک دیداری. افزایش 

سرعت نام بردن، افزایش 

 انسجام مرکزی

سرعت  61

 نامیدن

در این بازی تعدادی کلمات، حروف، اعداد و  مداد و کاغذی

نشان  آموزدانشاگانه به تصاویر را به ترتیب جد

را نام  هاآن ترسریعخواهیم هرچه داده از او می

ببرد. با تکرار این بازی تعداد خطاها و زمان صرف 

 یابد.شده کاهش می

افزایش سرعت نامیدن، افزایش 

 توجه انتخابی.

 آموزدانشکادری از تصاویر مبهم و فشرده را به  مداد و کاغذی کادر مبهم 60

خواهیم اشکال مجزا دهیم سپس از او مینشان می

 را شناسایی کند.

افزایش تشخیص روابط فضایی، 

افزایش دقت و تمرکز، افزایش 

 توجه تقسیم شده

بازی  69

 فراستیک

با وصل یک سری از نقاط  آموزدانشدر این بازی  مداد و کاغذی

 .کندهای مشابه داده را رسم میبه یکدیگر طرح

ری، افزایش افزایش ادراک دیدا

 انسجامحافظه فضایی. تقویت 

 مرکزی

تصاویر  23

 ناقص

های ناکامل را با خواهیم نقاشیمی آموزدانشاز  مداد و کاغذی

توجه به هدف کامل کند. )تصاویر کامل را در 

 کادری جداگانه الگوبرداری کند.(

افزایش دقت و توجه، افزایش 

تشخیص روابط فضایی، افزایش 

 انسجام مرکزیتکمیل دیداری، 

خواهیم شکل موردنظر را بدون در می آموزدانشاز  مداد و کاغذی ثبات شکل 26

آن در  قرار گرفتناندازه و چگونگی  نظر گرفتن

که متشکل از انواع اشکال هندسی است  ایصفحه

 را تشخیص دهد.

 افزایش عملکرد اجرایی، افزایش

دقت دیداری، تقویت هماهنگی 

 حرکتیو سرعت دیداری ـ 
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جدول  22

 سودوکو

خواهیم تصویر، عدد یا حروف در می آموزدانشاز  مداد و کاغذی

 ها افقی و عمودی تکرار نشود.جدول

های ذهنی و افزایش توانایی

 یادگیری، افزایش دقت و تمرکز

دهیم که نشان می آموزدانشتصاویر جالبی به  مداد و کاغذی قطعه گمشده 29

خواهیم ر گم شده، از او میاز این تصوی ایقطعه

ذهنی تصویر گم شده را که چند نمونه  صورتبه

 آن خارج از کادر است را پیدا کند.

افزایش توجه دیداری و ادراک، 

 افزایش حافظه فضایی

خواهیم مسیر درخواستی را پیدا می آموزدانشاز  مداد و کاغذی ماز 22

 کند.

افزایش عملکرد اجرایی 

( بینییشپو  ریزیبرنامه)

افزایش دقت دیداری. تقویت 

هماهنگی و سرعت دیداری ـ 

 حرکتی

گوش کردن  22

 به کلمات

تعدادی کلمه یا اعداد را به فاصله یک ثانیه برای  مداد و کاغذی

خوانیم و او باید بعد از شنیدن کلمات کودک می

را به همان ترتیبی که شنیده بود بازگو کند.  هاآن

د کلمات یا اعداد را افزایش بعد از موفقیت تعدا

 دهیم.می

تقویت حافظه شنیداری، تقویت 

توالی شنیداری، تقویت حافظه 

حافظه  تقویت فعال کلامی

 دیداری ـ شنیداری

عملی )قابل  ذهن برتر 21

 (کاریدست

قطعه پلاستیکی در  92کارت و  93این بازی شامل 

های کوچک رنگ اصلی و اندازه 2هندسی  شکل 1

ساده  صورتبه. اشکال کارت ابتدا استو بزرگ 

رود اشکال که شماره کارت بالاتر می رفتهرفته

 شود.می ترپیچیده

افزایش تمرکز و دقت، افزایش 

توجه فضایی، تقویت 

های حرکتی ظریف، مهارت

انسجام جزئیات. تقویت حافظه 

بینایی، تقویت هوش و 

 خلاقیت.

عملی )قابل  تنگرام 21

 (کاریدست

م نوعی پازل باستانی است که از مربعی تنگرا

های پنج مثلث، یک مربع و یک متشکل از بریده

 هاآنتوان ساخته شده است که می الاضلاعمتوازی

را به اشکال متفاوت و جالب متعددی کنار هم 

ها از ساده به قرار داد. در این مجموعه کارت

و بازیکن باید بر اساس الگویی که  استدشوار 

 ازل را کامل نماید.دارد پ

تقویت حافظه فضایی، تقویت 

شناسایی اشکال هندسی، 

تقویت حافظه دیداری و توجه 

دیداری، توجه انتخابی، خلاقیت 

 و تفکر منطقی

عملی )قابل  بازی با کش 20

 (کاریدست

های پلاستیکی با میخ ایصفحهدر این بازی 

وجود های مختلف برجسته و تعداد کش با رنگ

تواند بر اساس اشکال هندسی، ازیکن می. بدارد

تواند با کش الگو و یا شکلی که در ذهن دارد می

 اشکال را ترسیم کند.

تقویت حافظه فضایی، تقویت 

تشخیص شکل از زمینه، تقویت 

توجه دیداری، تقویت 

 های حرکتی ظریفمهارت

 23بازی  29

 عکس

عملی )قابل 

 (کاریدست

ل شکل وجود عکس مبهم با نواری مستطی 23

 صورتبهدارد. هنگامی که این نوار مستطیلی 

شود شکل آهسته بر روی اشکال مبهم کشیده می

متحرک و واضح خود را نشان  صورتبهمبهم 

 دهد.می

تقویت تشخیص شکل از زمینه، 

تقویت حافظه بینایی، تقویت 

توجه فضایی، تشخیص ثبات 

شکل، انسجام جزئیات و 

 سرعت نام نامیدن
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عملی )قابل  ازی تیزبینب 93

 (کاریدست

هایی کارت استدر این بازی که اغلب دونفره 

با اشکال مختلف وجود دارد هر بازیکنی که 

 عنوانبهشکل مشترک دو کارت را تشخیص داد 

. بازیکنان به این داردبرمیبرنده کارت بعدی را 

روش بازی را ادامه خواهند داد تا زمانی که 

های جلوی خود را تمام ارتیکی از بازیکنان ک

 کند.

تقویت تمرکز و حافظه، 

بینایی، تقویت حافظه فعال، 

ادراک جهت، تشخیص شکل 

از زمینه، توجه دیداری، توجه 

تقسیم شده تقویت سرعت 

نامیدن اشیاء، افزایش عملکرد 

 اجرایی

عملی )قابل  دومینو 96

 (کاریدست

این بازی از تعدادی دومینوی مستطیلی شکل 

از این دومینوها  هرکدامیل شده که بر روی تشک

های سیاه رنگ درج دو مجموعه جدا از هم نقطه

نشانگر عددی است. بازی با  هرکدامشده است که 

شود و برای اضافه کردن یک یک دومینو شروع می

های آن را با دومینوی جدید باید یکی از مربع

مربعی در یکی از دو انتهای زنجیر موجود جفت 

 .کرد

پرورش و تقویت ادراک بینایی، 

دقت در جزئیات، درک 

ها، تقویت ها و تفاوتشباهت

حافظه بینایی، هماهنگی بین 

 ذهن و اعضاء

عملی )قابل  دارت 92

 (کاریدست

هایی در اختیار بازیکن نشانگر با پیکان ایصفحه

را  گیرینشانهشود که با دقت باید قرار داده می

 انجام دهد.

تقویت هماهنگی چشم و 

دست، دقت بینایی، تقویت 

محاسبه فضایی، تقویت توجه 

سرعت  بالا بردنانتخابی، 

 محاسبه، تقویت تمرکز

 حواس

عملی )قابل  دقت سنج 99

 (کاریدست

را  وخمیچپرپبازیکن باید با نشانگر خود مراحل 

 بدون اینکه به میله فلزی برخورد کند عبور دهد.

م و تقویت هماهنگی چش

دست، تقویت توجه انتخابی و 

های تمرکز، تقویت مهارت

 حرکتی و درشت و ظریف

 

 هایافته

های شناختی آیا بسته آموزشی بازیپژوهش:  سؤال

های عصب محقق ساخته بر بهبود مهارت

 است؟ اثربخشکودکان نارساخوان  شناختیروان

که در  ایجامعهشناخت بهتر ماهیت  منظوربه

قرار گرفته است و آشنایی  مطالعهموردپژوهش 

بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل 

ها توصیف های آماری، لازم است این دادهداده

شود. میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد در 

عصب  زیرمقیاسدو گروه آزمایش و کنترل برای 

و  آزمونپسمرحله ، آزمونپیشدر  شناختیروان

 پیگیری در جدول زیر آمده است.دوره 
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 شناختی( و کنترل هایبازیمداخله )طی بازه زمان در دو گروه  شناختیروانمشکلات عصب  های توصیفی نمرهشاخص .2جدول 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 39/93 1/669 21/96 69/00 32/91 0/612 شناختی

 22/26 21/621 0/61 11/690 12/29 19/621 کنترل

 

ها در میانگین گروه 2طبق نتایج جدول 

تفاوت چندانی را نشان  آزمونپیشمرحله 

مشکلات عصب  ازنظرو هر دو گروه  دهندنمی

همگن هستند. میانگین عصب  شناختیروان

 ،آزمونپیشدر گروه شناختی  شناختیروان

، 0/612و دوره پیگیری به ترتیب برابر  آزمونپس

 بوده است. 1/669و  69/00

در گروه کنترل نیز میانگین مشکلات عصب 

و دوره  آزمونپس، آزمونپیش شناختیروان

و  11/690، 19/621پیگیری به ترتیب برابر 

 است. 21/621

های دهد که نمرهمقادیر ذکر شده نشان می

گروه آزمایش از  تیشناخروانعصب مشکلات 

اما در ؛ کاهش یافته است آزمونپسبه  آزمونپیش

در  19/621است )گروه کنترل تغییر زیادی نکرده 

گروه  شناختیروان(. میانگین عصب 11/690برابر 

آزمایش در مرحله پیگیری نسبت به مرحله 

 دهد.نیز کاهش را نشان می آزمونپیش

در این : بررسی توزیع نرمال متغیرهای وابسته

قسمت، به بررسی توزیع نرمال هر متغیر وابسته 

شود. نتایج در مراحل زمانی مختلف پرداخته می

از این آزمون در جداول زیر ارائه شده است. 

برای بررسی نمرات ویلکس  ـ شاپیرونتایج آزمون 

 طورهماناستفاده شده است.  شناختیروانعصب 

ویلک  ـ وشاپیرشود نتایج آزمون که مشاهده می

، Z=3169دهد )میرا نشان ن داریمعنی

3121=sigتوان گفت نمرات عصب ( از این رو می

نتایج به دست  بهنجارند. در ادامه شناختیروان

لی برای بررسی کرویت نیز در آمده از آزمون موخ

جدول آورده شده است. با توجه به اینکه آزمون 

ار دبرای تمامی متغیرهای وابسته معنی موخلی

، فرض کرویت برآورده (P=333/3شده است )

نشده است. از این رو برای بررسی و تفسیر نتایج 

-پس از اجرای اندازه SPSSافزار خروجی از نرم

گیری مکرر، از روش اصلاح اپسیلون استفاده 

گردد. البته در هر شرایطی که کرویت وجود می

ن نتیجه آزمون دار نبودمعنی شرطبهنداشته باشد، 

Boxe's M توان از نتایج آزمون چندمتغیری می

آمده از  به دستنتایج  استفاده نمود. همچنین

دهد که فرض شان مین Boxe's M آزمون

کوواریانس نیز  ـ های واریانسهمگنی ماتریس

 (.sig>336/3برآورده شده است )
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 شناختیروانهای عصب بررسی نرمال بودن مهارت .3جدول 

 متغیر
 آزمون باکس آزمون موخلی ویلکسـ  آزمون شاپیرو

 معناداری آماره معناداری آماره معناداری آماره

 16/3 91/22 33/3 2/3 21/3 69/3 شناختیروانهای عصب مهارت

 

دار معنی Boxe's M با توجه به اینکه آزمون

از نتایج آزمون نشده است، بنابراین، امکان استفاده 

چند متغیری وجود دارد. در جدول نتایج آزمون 

بر روی میانگین عصب  چندمتغیرهواریانس 

های در گروه آزمایشی با روش بازی شناختیروان

آزمون، شناختی و گروه کنترل در مراحل پیش

آزمون و پیگیری آورده شده است. در این پس

داری جدول، چهار ردیف داده برای محاسبه معنی

ارائه شده است که هر ردیف مربوط به یکی از 

های اثر پیلایی، لامبدای ویلکز، اثر هتلینگ و روش

 .استریشه روی  ترینبزرگ

 

شناختی و گروه  هایبازیدر گروه آزمایشی  شناختیروانهای عصب تحلیل واریانس بر روی میانگین نمرات مهارت .4جدول 

 و پیگیری آزمونآزمون، پسکنترل در پیش

 ضریب اتا df sigخطای  dfفرضیه  F مقدار اثر

 درون

 هاآزمودنی

 درمان

 921/3 336/3 21 2 061/933 921/3 اثر پیلایی

 921/3 336/3 21 2 061/933 329/3 لامبدای ویلکز

 921/3 336/3 21 2 061/933 209/22 اثر هتلینگ

 921/3 336/3 21 2 061/933 209/22 ریشه روی ترینبزرگ

درمان 

 *

 گروه

 001/3 336/3 21 2 296/631 001/3 اثر پیلایی

 001/3 336/3 21 2 296/631 669/3 لامبدای ویلکز

 001/3 336/3 21 2 296/631 019/1 اثر هتلینگ

 001/3 336/3 21 2 296/631 019/1 ریشه روی ترینبزرگ

 

در  دار بودن نتیجه آزمونبا توجه به معنی

 ـ (، در مورد اثرات درونP=336/3ها )تمامی مدل

توان نتیجه گرفت که ها )زمان(، میآزمودنی

حداقل بین دو مرحله زمانی و تغییرات مربوط به 

متغیرهای مورد بررسی در مراحل زمانی مختلف 

 متفاوت تفاوت بوده است.

ها نتیجه آزموندار بودن با توجه به معنی

(336/3=P ،در مورد اثر متقابل بین زمان و گروه ،)

ها روی توان نتیجه گرفت که رفتار اثر گروهمی

حداقل یکی از متغیرهای وابسته در حداقل دو 

 ازنظرمرحله زمانی متفاوت است. به این معنی که 

ها در حداقل یکی از متغیرهای وابسته، گروه

فتاری دارند که ممکن است در آزمون رپیش

باشد. در صورت  یا پیگیری متفاوت آزمونپس
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متغیر آن  ازنظرآزمون ها در پیشیکسان بودن گروه

در  داردهنده اثر معنیوابسته این در حقیقت نشان

 حداقل یکی از مداخلات بوده است.

 های مربوط به اثرات بینتحلیل نتایج آزمون

 داربا توجه به معنی 2ل بر اساس جدو: هاآزمودنی

ها )گروه(، آزمودنی بینبودن اثر متغیر مستقل 

های مورد بررسی و حداقل بین دو گروه از گروه

تفاوت حداقل در یکی از متغیرهای مورد بررسی 

این تفاوت مربوط  کهاینوجود دارد، برای بررسی 

 2های جدول به کدام متغیر وابسته است، از داده

های مکرر گیریتحلیل با اندازهی که حاصل اجرا

 شود.است، استفاده می شناختیروانبرای آزمون عصب 

 

)گروه( حاصل از تحلیل واریانس دوراهه با یک عامل اندازه مکرر بر روی میانگین نمرات در  هابین آزمودنیاثرات  .0جدول 

 گیریآزمون و پیآزمون، پسشناختی و گروه کنترل در پیش هایبازی گروه

 ضریب اتا F sig میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منبع

 229/3 331/3 926/0 266/60669 6 266/60669 گروه

    269/2611 20 921/13913 خطا

 

های مربوط به اثرات درون تحلیل نتایج آزمون

داری اثر متغیر مستقل با توجه به معنی: هاآزمودنی

از متغیرهای  و اینکه حداقل یکی گروهیدرون

های زمانی مختلف وابسته در طول یکی از دوره

آزمون و پیگیری( متفاوت هستند، آزمون، پس)پیش

این تفاوت مربوط به کدام متغیر  کهاینبرای بررسی 

وابسته است، از نتیجه آزمون آنوا )تک متغیری( 

دومین جدول ارائه شده در شود که استفاده می

برای این بخش است و در  SPSSافزار خروجی نرم

توجه به اینکه بر اساس  با ادامه آورده شده است.

فرض  ارائه شده در جدول، موخلینتایج آزمون 

کرویت برآورده نشده است، بایستی از روش اصلاح 

اپسیلون استفاده نمود. همچنین، به دلیل اینکه مقدار 

ـ  گرینهاوسآمده از روش تخمینی  به دستاپسیلون 

برای تمامی متغیرهای وابسته مورد بررسی کمتر  گیزر

برای  گیزرـ  گرینهاوساز اصلاح  است 12/3از 

بنابراین، بایستی در ؛ شودتفسیر نتایج استفاده می

متغیری( جدول مربوط به نتیجه آزمون آنوا )تک

، سطر مربوط به روش هادرون آزمودنیبررسی اثرات 

 هیم.را گزارش د گیزرـ  گرینهاوس

 

آزمون و پیگیری در گروه آزمایشی بازی آزمون، پسبر روی میانگین نمرات پیش هادرون آزمودنیبررسی اثرات  .9جدول 

 شناختی و گروه کنترل

 ضریب اتا F sig میانگین مجذورات df مجموع مجذورات اثر

 991/3 336/3 019/230 222/22901 222/6 211/92293 متغیر

 019/3 336/3 663/611 319/63232 222/6 209/62612 متغیر*گروه

    122/29 229/23 210/2262 خطا
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توان نتیجه های جدول فوق، میبا توجه به داده

در  شناختیروانگرفت که میانگین نمرات عصب 

 آزمونپیشگیری یعنی از های زمانی اندازهطول دوره

؛ (P=333/3اند )داری داشتهتفاوت معنی آزمونپستا 

 نتایج در دوره پیگیری همچنان پایدار بوده است. و

همچنین با توجه به نتایج به دست آمده در  

توان نتیجه گرفت تقابل گروه در قسمت دوم، می

است  دارمعنیقرار گرفته و  تأییدزمان نیز مورد 

(01/230=f ،336=./P بدین معنی که تعلق به گروه )

ر معناداری بر میانگین نمرات در آزمایش یا کنترل تأثی

 گذارد.می شناختیروانحیطه عصب 

 

 و بحث گیرینتیجه

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بسته آموزشی 

 شناختیروانعصب  هایمهارتهای شناختی بر بازی

کودکان نارساخوان صورت گرفت. نتایج پژوهش 

های شناختی بر نشان داد که بسته آموزشی بازی

ان آموزدانش شناختیروانعصب  هایمهارت

بوده است.  مؤثرخواندن  نیازپیش عنوانبه نارساخوان

خواننده برای ایجاد پلی بین متن یا حروف چاپی و 

 ویژهبهاز فرایندها،  ایمجموعهبایست معنای آن، می

و  دهیسازمانتوجه، حافظه، ) یشناختهای توانایی

ارب گذشته را ، دانش زبانی و تج(ادراک بینایی و

های خواندن محصول توانایی درواقع فعال کند.

شناختی، زبانی، دانش قبلی و کسب مهارت در 

هارتنگ و فیسچر، است )های خاص خواندن توانایی

( به گفته تاکیچی، یوکویاما، یموگیدا، 2330، 6ساکاد

                                                 
1. Fischer,Hartnegg,Saccade 

های ( مهارت2363) 2کامورو، سوزوکی و کاواشیما

ا غیرمستقیم فعالیت مغز مستقیم ی صورتبهشناختی 

 و افزایشتحریک  پیشانیپیشرا در کورتکس 

 ایمدرسهو این مداخلات روی تکالیف  دهدمی

 تأثیرگذار است.

که یک  توان گفتدر تبیین این یافته نیز می 

های کودک دچار اختلالات یادگیری با محدودیت

که تعاملات اولیه  شودمی، متولد شناختیعصب

. ولی مداخلات کنندمیرا محدود  کودک با جهان

تا اندازه زیادی این  توانندمیزودهنگام و مستمر 

 مسئلهبا توجه به ها را برطرف کنند. محدودیت

و  شناختیروانعصب مغز و مزایای  پذیریانعطاف

 هایمؤلفهعاطفه مثبت یادگیری در بازی، آموزش 

بیان شده در قالب  شناختیروانشناختی و عصب 

در  تنهانهترمیمی فشرده ی هاموزشآ صورتبهبازی 

درمان، باعث بهبود و بالا رفتن سطح عملکرد 

تواند در مداخلات شود بلکه میتحصیلی می

در پیش از  شناختیروانزودهنگام شناختی و عصب 

همچنین در تبیین پژوهش  باشد. مؤثردبستان نیز 

توان چنین گفت که با توجه به حاضر نیز می

های علمی بیان شده، کودکان برای تسلط بر پژوهش

ها تسلط داشته باشند. خواندن باید بر یکسری مهارت

دارند و  شناختیروان های عصبها، جنبهاین مهارت

آیند. از طریق تجربه، آموزش و یادگیری به دست می

خودکار انجام  صورتبهها را اکثر کودکان این مهارت

ها در وان در این مهارتدهند، ولی کودکان نارساخمی

                                                 
2. Takeuchi, Yokoyama, yomegida, Komuro, 

Suzuki& Kawashima 
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 هاآنهنگام یادگیری با مشکل مواجه هستند و باید به 

بیشتر والدین در مورد بازی و ایجاد  آموزش داد.

و در زمینه  شناختیعصبهای تحریک موقعیت

فراهم آوردن فضای هیجانی و شناختی پویای بازی 

، بنابراین آموزش به اندضعفبرای کودکان دچار 

و  شناختیعصبکودکان دارای مسائل  هایخانواده

کودکان نارساخوان در  خصوصبه اختلال یادگیری

 تواند نقش مهمی ایفا نماید.این زمینه می

با بررسی به عمل آمده توسط پژوهشگر تا این  

با پژوهش حاضر همسان باشد  کاملاًزمان تحقیقی که 

نیامد. لذا به تحقیقاتی که تا حدی با این  به دست

 ینا شود.پژوهش همخوان هستند اشاره می سؤال

ها با مبانی نظری پژوهش قابل تبیین است. نتایج یافته

 ؛2362 ،یر)ناهای تحقیقاتی پژوهش حاضر با یافته

 ؛2366 ،فلسچ ؛2362 ،کستلار ؛2369 ،ینگرئایچر و 

پارک  ؛2369 ،ینیفرانسسچ ؛2362 ،یفکوتگوری و 

 .است ( همسو2361 ،آراونا ؛2369 ،ینولامباردو 

اند فوق در تحقیقات متعدد نشان داده محققان

ـ  و تمرینات شناختی شناختیروانتمرینات عصب 

ادراکی، ادراک جهت، ادراک دیداری و شنیداری، 

تشخیص روابط فضایی، تشخیص ثبات شکل، 

، مدتکوتاهحافظه دیداری، حافظه شنیداری، حافظه 

ه پایدار، توجه حافظه فعال کلامی، توجه انتخابی، توج

تقسیم شده، توجه فضایی، سرعت نامیدن، 

کارکردهای اجرایی، انسجام جزئیات، استخراج معنا و 

و تواند بر عملکرد خواندن های حرکتی میمهارت

 نیازپیشکه  شناختیروانهای عصب مهارت حتی

 باشد. مؤثر استتحصیل 

توان گفت که های پژوهش میدر تبیین یافته

شناختی نارساخوانی در مراحل اولیه رشد نشانگرهای 

و  های مختلف شناختیاز طریق ضعف در توانایی

دبسکا و دهد )فیزیولوژی عصبی خود را نشان می

هاکوورت، لجی، ستن، مایونیتس،  ؛2361همکاران، 

(. با توجه به ضرورت 2361، 6ماسن و زویجن

کودکان را با  گونهاینتوان آموزش پیشگیرانه می

مورد شناسایی و  موقعبهده از دو منبع اطلاعاتی استفا

تشخیص قرار داد، الف: تاریخچه والدین و سایر 

بستگان نزدیک مثل خواهران و برادران فرد در ارتباط 

تواند فراگیری هایی که می: رشد مهارتب با خواندن.

 (.2331، لیتینین و ارسکینکند ) بینیپیشخواندن را 

هدف بسته آموزشی متمرکز پژوهش حاضر عمده  در

 هایی بوده که موجب تحریک و تقویتبر فعالیت

های کودکان با ناتوانی شناختیعصبهای مهارت

با یادگیری و بخصوص کودکان نارساخوان باشد. 

عصب مغز و مزایای  پذیریانعطاف مسئلهتوجه به 

و عاطفه مثبت یادگیری در بازی،  شناختیروان

تی بیان شده در قالب بازی شناخ هایمؤلفهآموزش 

در درمان،  تنهانهآموزش ترمیمی فشرده  صورتبه

باعث بهبود و بالا رفتن سطح عملکرد تحصیلی 

تواند در مداخلات زودهنگام شناختی شود بلکه میمی

 مؤثردر پیش از دبستان نیز  شناختیروانو عصب 

 باشد.

از مبانی علمی در  یریگبهرهاین پژوهش با 

 هایوین و تولید بسته آموزشی بازیجهت تد

                                                 
1. Hakvoort, Leij, Setten, Maunits, Maassen & 

Zuijen 
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شناختی گام برداشته است تا از این طریق بتواند به 

و آموزش کودکان دارای اختلال در  بخشیتوان

تواند این طرح می یجنتا خواندن کمک نماید.

راهگشای معلمان، مربیان، روان شناسان و درمانگران 

کودکان با  بالأخصیادگیری،  هایاختلالحوزه 

 هاییلال خواندن باشد. این پژوهش با محدودیتاخت

 مانند عدم استفاده از دختران نارساخوان و محدودیت

شود توصیه می لذا سنی افراد آزمودنی همراه بود.

مختلف و بر ها در فواصل سنی اثربخشی این بازی

این پژوهش  ینهمچن روی دختران نیز صورت پذیرد.

ارساخوان و ان نآموزدانشدر حجم نمونه کوچک 

آن هم پایه سوم ابتدایی انجام شد، ضروری است که 

و دیگر مقاطع  تربزرگهای چنین پژوهشی در نمونه

 تحصیلی صورت بگیرد.
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