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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 posttest 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.

 علوم اعصاب شناختی و خواندن ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر:مقدمه
 با نگاهی به چالشهای عصبشناختی نارساخوانی و مزایای کارکرد.دارند
شناختی و عصب روانشناختی بازی هدف کلی پژوهش اثربخشی بسته
آموزشی بازیهای شناختی بر مهارتهای عصب روانشناختی
 طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با: روش.دانشآموزان نارساخوان بود
) ماه پس از اجرای پسآزمون2( پیشآزمون و پسآزمون و دوره پیگیری
 نفر از دانشآموزان نارساخوان پسر بهطور غیر تصادفی بهعنوان93 بود که
نمونه انتخاب و بهصورت تصادفی و بهطور مساوی در دو گروه تجربی و
6/2  جلسه22  آموزش به کمک ابزار محقق ساخته در.کنترل قرار گرفتند
 برای گردآوری.ساعته طی سه ماه بر روی گروه آزمایش اجرا شد
 آزمون، از مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم،اطلاعات
 دادهها با.نارساخوانی نما و آزمون عصب روانشناختی کانرز استفاده شد
استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل
:واریانس با اندازهگیری مکرر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافتهها
تحلیل دادهها نشان داد که آموزش بسته بازیهای شناختی بر بهبود
عملکرد عصب روانشناختی دانشآموزان نارساخوان مؤثر است
 همچنین نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نیز نشان.)p<3/36(
داد اثر آموزش بسته بازیهای شناختی بر بهبود عملکرد مهارتهای
.)p3/36( عصب روانشناختی دانشآموزان نارساخوان پایدار بوده است
 بسته آموزشی بازیهای شناختی میتواند رویکرد درمانی:نتیجهگیری
مؤثری در جهت بهبود مهارتهای عصب روانشناختی دانشآموزان
. باشد،نارساخوان که پیشنیاز خواندن است
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مقدمه
خواندن 6یکی از مهمترین دروازههای دانش و

فرصت و هوش کافی ،روانخوانی فرد بهطور

مهارتی ضروری در جوامع امروزی است.

غیرمنتظرهای به دشواری انجام گیرد (ایچر و

بااینحال نارساخوانی 2تقریباً  2تا  61درصد از

گروئن.)2369 ،0

کودکان را شامل میشود و باعث ایجاد رایجترین

افراد نارساخوان به دلیل اختلال در خواندن،

شکل اختلال در یادگیری میگردد (نورتون ،بلک،

در اغلب دروس با مشکل مواجه میشوند .علاوه بر

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

این ،تأثیر منفی این اختلال به امور تحصیلی محدود

نارساخوانی از شایعترین اختلالهای یادگیری در

نمیشود بلکه اثرات زیانبار ناشی از آن منجر به

بین دانشآموزان سنین دبستان به شمار میرود.

عزتنفس پایین ،اضطراب ،افسردگی و گرایش به

به اعتقاد پارهای از متخصصان  03درصد کودکان

رفتارهای ضداجتماعی و مخرب میشود (هاتزلر،

مبتلا به اختلال یادگیری دارای نارساخوانی

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

میباشند (باچن .)2339 ،2ازاینرو در تمام

نارساخوانی ،دلایل بنیادی آن بهطور کامل

ناکامیهای تحصیلی دانشآموزان میتوان ردپایی

مشخص نشده است ولی بهصورت گسترده عقیده

ضعف در مهارتهای خواندن را مشاهده کرد

بر این است که نارساخوانی به لایههای زیرین

(هالاهان و نرسر.)2332 ،2

عصب روانشناختی و بهطور جدی به عوامل

نارساخوانی بهعنوان اختلال یادگیری خاص

نقص چندگانه شناختی مرتبط است (نورتون و

که منشأ عصب روانشناختی 1دارد و با مشکلاتی

همکاران 2362؛ انجمن روانپزشکی آمریکا

در بازشناسی درست و روان واژهها ،فقر هجی

2369؛ نیتروئر و لوینستین2369 ،63؛ استنکلن،

کردن و توانایی رمزگشایی توصیفشده است .این

اجتمیر ،کوم ،مولر ،اسچنیدر و فینک.)2369 ،66

مشکلات به نقصهایی در ارتباط با سایر

در رابطه با ماهیت اختلالات شناختی و ادراکی

تواناییهای شناختی منجر میگردد (انجمن

نارساخوانی به این نکته اشاره میکنند که این

روانپزشکی آمریکا .)2369 ،1این اختلال زمانی

افراد در دانش آواشناختی ،نامگذاری خودکار

تشخیص داده میشود که با وجود آموزش،

سریع ،حافظه کوتاهمدت شفاهی ،درک دیداری ـ
فضایی و تطابق دیداری ـ حرکتی دچار نقص

1. Reading
2. Dyslexia
3. Norton, Black, Stanley, Tanaka, Gabrieli,
Sawyer & Hoeft
4. Buchan
5. Hallahan&Nercer
6. Neuropsychology
7. American Psychiatric Association
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8. Eicher&Gruen
9. Hutzler,Jacobs&Wimmer
10. Nittrouer&Lowentein
11. Stenneken ،Egetemeir, Kome, Muller,
Schnider & Finke
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هستند .راموس و اهسیار )2362( 6بر این باورند

نقصهای عصب روانشناختی وجود دارد .این

که نقص در پردازش واجی در کودکان نارساخوان

ارتباط با توجه به منابع علمی عبارتاند از :نقص

ممکن است به دلیل منابع شناختی ناکافی باشد نه

واجشناختی (یانگ و منگ 22361؛ هامالینن و

به دلیل بازنمایی واجی ناقص .علاوه بر آن ژو،

همکاران 2362؛ رندال و همکاران2362 1؛ اکسیو

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

و همکاران .)12362 ،نقص شناختی ـ ادراکی

میتوانند

(دبسکا و همکاران 02361؛ زاپیراین و همکاران

بازنماییهای واجی را به اندازه کافی در تکالیف

92361؛ آراونا و همکاران 2361؛ ژو و همکاران

مربوط به حافظه کوتاهمدت کاری فعال نماید.

 ،)2362نقص در مهارتهای حافظه (مانل و

شویتز و شویتز )2331( 9معتقدند که علوم

همکاران 2362؛ گری 2362؛ لیااو و همکاران

63

اعصاب شناختی و آموزش خواندن ارتباط بسیار

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

نزدیکی با یکدیگر دارند .شواهد عصبشناختی

باولیر و همکاران  ،)2369نقص در انسجام

نشان میدهد که خواندن در مغز انجام میشود و

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

به سیستمهای مغزیای که در زبان گفتاری

در سرعت نامیدن و پردازش (بیوتیو و همکاران

استفاده میشود ،وابسته است .به نظر نورتون و

2361؛ رندال و همکاران ،)2362 ،نقص

همکاران ( )2362کارکرد مغزی غیرطبیعی،

کارکردهای اجرایی (گری و همکاران 662362؛

بهعنوان یک دلیل اساسی برای نارساخوانی فرض

نورتون و همکاران )2362 ،و نقص در

منشأ

مهارتهای حرکتی (بیوتیو و همکاران2361 62؛

عصبشناسی نارساخوانی را تأیید کردهاند،

رندال و همکاران 2362؛ بوگدانویس و همکاران،

مطالعات تصویربرداری عصبی بهکرات فعالیت

 )2362است .در تلاش برای یافتن مؤثرترین

غیرمعمول شبکه پری سیلویان فرونتو ـ تمپور ـ

روش

تحقیقهای

پارتیال را در افراد نارساخوان گزارش کرده است

متعددی به بررسی اثربخشی روشهای مختلف

و اختلالات شناختی را به اختلالات زیستی ـ

پرداختهاند .در این میان بازی شیوهای است که

عصبی مربوط دانسته است (پیرین ،لالیر ،دمونت،

روانشناسان و پژوهشگران متعددی طی چندین

کردند

شده

که

است.

کودکان

شواهد

نارساخوان

قابلتوجهی،

درمانگری

نارساخوانی،

پمت ،باکیو و والدیوس.)2362 ،2
ارتباط قابلتوجهی بین اختلال خواندن و
1. Ramus & Ahissar
2. Zhou, Chang, Low, Li, Cheung, Wong & Shu
3. Shaywitz & Shaywitz
& 4. Peyrin&Lallier, Demonet, Pemet, Baciu
Valdios

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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دهه از آن برای درمان طیف گستردهای از

حرکتی ـ بصری ،شناخت فضایی و حافظه کاری

اختلالات و مشکلات بهره جستهاند و اثربخشی آن

میتواند با بازی بهبود یابند (کستلار آل ،مارز و

را تأیید نمودهاند (بارتون ،بانکارت و دیویس،6

لوی .)2362 2عصبشناسان عنوان میکنند که

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

بازی باعث سیمکشی مجدد مغز ،رشد حرکتی،

مهارتهای شناختی کودکان در بازی برای

واکنش سریع ،افزایش توانمندی و افزایش ظرفیت

موفقیت در مدرسه ضروری است .بازی ضمن

یادگیری میشود (انجمن روانشناختی آمریکا

تحریک قشر حسی ـ حرکتی ،ارتباطهای بسیاری

 .)2369فلسچ )2366( 1عنوان میکند مداخلات

بین منطقه لیمبیک و بخشهای بینایی ،شنوایی و

بازیهای شناختی ،بیش از فعالیتهای دیگر

گفتاری برقرار میکند و تکرار و تداوم چنین

باعث رشد شناخت میشود .انجمن روانشناختی

برانگیختگیهایی با ایجاد یادگیریهای جدید،

آمریکا ( )2369در مورد کودکان نارساخوان عنوان

اثرگذاری متقابل مغز و دستگاه عصبی بر کمیت و

می کند که بازی های شناختی و عصب

کیفیت پاسخدهی رفتاری و برعکس بهبود بخشی

روانشناختی تغییراتی را در عملکرد مغز ایجاد

به مغز و دستگاه عصبی را از رفتارها و تمرین

میکند.

9

یافتههای حاصل از تحقیقات در رابطه با مغز

 .)2369ارتباط مثبتی بین فعالسازی نیمکرههای

و یادگیری بیانگر اهمیت بازی در دوران کودکی

مغز و مهارت خواندن وجود دارد (کااو ،یان،

است .مغز فعال پیوندهای نورولوژیکی بسیار

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

مهمی برای یادگیری ایجاد میکند .درحالیکه مغز

متوالی آنها میسر میکند (رینولدز و فلچر

افزایش حجم قابلملاحظهای از یافتهها حاکی

غیرفعال این پیوندهای نورولوژیکی پایدار

از آن است که بازی نهتنها ساختار مغز و

ضروری را ایجاد نمیکند .این تحقیقات نشان

عملکردهای عصبی یادگیری را تحت تأثیر قرار

میدهد که بازی ابزاری مهم برای رشد و گسترش

میدهد بلکه از راه فرایندهای زیستی درگیر با

ساختارهای عصبی و وسیلهای برای تمرین

محرکهای جدید و یادگیری مهارتها نیز بهمرور

مهارت های لازم در زندگی آینده است (ایزنبرگ

زمان مغز را تحت تأثیر خود قرار میدهد

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

(رینولدز .)2339 ،مطالعات بهطور متناوب نشان

رافین ،دانا ،لانزی و استلا )2361( 0آموزشهای

دادهاند که جوانب زیادی در شناخت مانند حافظه

ترمیمی فشرده میتواند منجر به نرمال شدن

1. Barton,Bankart&Davic
2. Isenberg & Jalongo
3. Reynolds&Feltcher
& 4. Cao, Yan, Wang, Liu, Gregory, Spray
Deng

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،

مشکلات یادگیری آن ها ضرورت پیدا می کند.

قسمت خلفی شکنج تمپورال بالای چپ شود.

با توجه به کامل نبودن روش های رایج در

چندرا ،شارما ،جها و میتال )2361( 6در پژوهشی

درمان نارسا خوانی و با در نظر گرفتن مشکلات

با عنوان بازیهای ویدئویی راهکاری مهم در

شناختی در این کودکان ،پژوهشگر ضرورت

افزایش شناخت .بیان کردند که بازیهای

مداخلهگریهای شناختی و عصب روانشناختی

شناختی ،مغز و عملکرد شناختی را تحت تأثیر

بهعنوان پیشنیاز خواندن در قالب بازیهای

قرار میدهد .پارک و لامباردینو

2

()2369

مرتبط مطرح نموده است.

بازیهای شناختی را در رشد ،کسب و تعقیب

بنابراین مهمترین سؤال پژوهش این است که

مؤلفه مهارتهای خواندن تأثیرگذار میدانند .آنها

آیا بسته آموزشی بازیهای شناختی بر اساس

عنوان میکنند که بین مهارتهای خواندن و

مؤلفههای نارساخوانی بر بهبود مهارتهای عصب

سازههای شناختی ارتباط وجود دارد .به گفته

روانشناختی کودکان نارساخوان مؤثر است.

ارتیز و مانتون )2362( 9کودکان نارساخوان قبل از
شروع آموزش رسمی در پیش از دبستان مشکلاتی

روش

در زمینه ادراک شنیداری و بینایی دارند .آنها

روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح

عنوان کردند که آموزش کودکان به شکل بازی در

پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل و دوره

این زمینه مؤثر است .گوری و فکوتی)2362( 2

پیگیری بود .درنتیجه از آزمون تحلیل واریانس با

در پژوهش خود نشان دادند که یک سری

اندازهگیری مکرر استفاده شد .در این پژوهش طی

تواناییهای

 22جلسه  6/2ساعته به مدت سه ماه بسته

دیداری) از طریق بازیهای پازل میتواند ادراک

آموزشی بازیهای شناختی به دانشآموزان

یادگیری و بخصوص ادراک بینایی کودکان

نارساخوان آموزش داده شد .بسته آموزشی

نارساخوان را بهبود بخشد.

بازیهای شناختی بر اساس پیشینه علمی و تأیید

تمرینهای

آموزشی

(آموزش

با در نظر گرفتن مشکلات شناختی و عصب

صاحبنظران اختلالات یادگیری در  66سری

روانشناختی بهعنوان یکی از اصلیترین پیامدهای

مجموعه ،در قالب بسته آموزشی بازیهای

مشکلات خواندن در کودکان نارساخوان،

شناختی در میان دانشآموزان نارساخوان پایه سوم

برنامهریزی مناسب در امر بازتوانی و اصلاح

پسر اجرا شد .همچنین متغیر مهارتهای عصب
روانشناختی در مرحله پیشآزمون و پسآزمون و

1. Chandra, Sharma, Jha & Mittal
2. Park & lambardino
3. Artiz & Manton
4. Gori & facoetti

دوره پیگیری (پس از دو ماه) در دو گروه ،گروه
بازیهای شناختی و گروه کنترل اندازهگیری شد.
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همچنین در این پژوهش دو جامعه آماری

روانی ویراست پنجم -2 6نارساخوان بودن بر

وجود داشت،

اساس آزمون خواندن و نارساخوانی نما (کرمی

جامعه آماری اول :کلیه متخصصان و اساتید

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

مجرب اختلالات یادگیری با سابقه چندساله

سال داشتن -2 .داشتن ضریب هوشی  93تا 623

خدمت در مرکز اختلالات یادگیری و تدریس در

بر اساس تست هوش وکسلر چهارم -2.جنسیت

دورههای آموزش اختلالات یادگیری هستند؛ که

پسر -1.نداشتن هیچ نوع اختلال رفتاری یا

جهت تأیید بسته انتخاب شدند .نمونهگیری در

عاطفی.

این گروه بهصورت غیر تصادفی و هدفمند (گلوله

روش اجرا و جمعآوری دادهها نیز به این

برفی) صورت گرفت که  63نفر از اساتید و

صورت بود که در پیشآزمون ،آزمون هوش

کارشناسان متخصص حوزه اختلالات یادگیری

وکسلر چهارم ،آزمون عصب روانشناختی کانرز و

انتخاب شدند.

آزمون نارساخوانی نما برای هر دو گروه آزمایش

جامعه آماری دوم :کلیه دانشآموزان دارای

و کنترل اجرا شد .سپس کار اجرای برنامه آموزش

اختلال خواندن پسر پایه سوم که در سال تحصیلی

برای گروه آزمایش به مدت سه ماه و هر جلسه

 92-91به مراکز اختلالات یادگیری شهر یزد

یک ساعت و نیم برای هر دانشآموز انجام شد.

مراجعه کردهاند را شامل میشود .با استفاده از

پس از دو ماه نیز عملکرد مهارتهای عصب

روش نمونهگیری در دسترس ،نمونهای شامل 93

روانشناختی در دو گروه آزمایش و کنترل مورد

دانشآموز ،دو مرکز از چهار مرکز اختلال

بررسی قرار گرفت .اطلاعات حاصل از طریق

یادگیری (ناحیه یک و دو) شهر یزد انتخاب

نرمافزار  29 SPSSو توسط روش تحلیل

شدند .بر این اساس از جامعه آماری تعداد 93

واریانس با اندازهگیری مکرر تجزیه و تحلیل شد.

دانشآموز بهصورت نمونهگیری در دسترس با

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتاند

گمارش تصادفی انتخاب شد .سپس بهصورت

از:

تصادفی به دو گروه ،یک گروه آزمایش ( 62نفر)

مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم

و یک گروه کنترل ( 62نفر) قرار گرفتند.

) :(WISC-IVچهارمین مقیاس هوشی وکسلر

ملاکهای ورود به پژوهش عبارتاند از -6:دارا

کودکان یکی از جامعترین ابزارهای سنجش گروه

بودن ملاکهای تشخیص برای نارساخوانی بر

بالینی در هوش مطرح است و برای غربالگری و

2

اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fifth Edition
2. Wechsler Intelligence Scale for ChildrenFourth Edition.
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تشخیص اختلالهای یادگیری ،توانایی اندازهگیری

گردآوری دادهها و انجام عملیات آماری برای هر

را دارد .این مقیاس در سال  2339منتشر شده

پایه در هر شهر نمرات خام و نمرات هنجار

است .این آزمون در سال  6992توسط افروز،

محاسبه گردیده است .پایایی از طریق ضریب

کامکاری ،شکرزاده و همت هنجاریابی شد و

آلفای آزمون خواندن و نارساخوانی  3/06به

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

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

عوامل چهارگانه بالاتر از  3/0محاسبه گردید.

آزمون مهارتهای عصب روانشناختی کانرز:

همچنین ،با تأکید بر تحلیل عامل تأییدی مشخص

این آزمون توسط کانرز در سال  2332به منظور

گردید که شاخصهای نیکویی برازش استاندارد و

ارزیابی مهارت های عصب روان شناختی ازجمله

شاخص بنتلر هورتس از برازش مطلوبی

توجه ،حافظه ،فعالیت های حسی ـ حرکتی و

برخوردار بوده و دادههای تجربی با حجم نمونه

پردازش بینایی ـ فضایی در چهار طیف

نزدیک به  033نفر از دانشآموزان شهر تهران در

( مشاهده نشد تا شدید) برای کودکان  2تا 62

مقطع دبستان دارای روایی است .همبستگی بالاتر

سال شناخته شده است .جدیدی و عابدی در

از  3/1بین هوشبهر کل در نسخه چهارم

سال  6993این پرسشنامه را ترجمه و در شهر

مقیاسهای هوشی وکسلر و استنفورد بینه معرف

اصفهان هنجاریابی کردند .ضرایب پایایی درونی

روایی ملاکی است.

با دامنه ای از  12تا  93درصد گزارش شده

آزمون خواندن و نارسا خوانی :این آزمون توسط

است .روایی این ابزار را به روش تحلیل عوامل

کرمی نوری و مرادی ( )6902ساخته و بر روی

به دست آورده اند .آن ها روایی سازه این ابزار را

 113( 6162دانشآموز پسر و  022دانشآموز

مناسب گزارش نمودند .همچنین پایایی این

دختر) در پنج پایه تحصیلی شهر تهران ،سنندج و

ابزار به روش آلفای کرونباخ  12درصد گزارش

تبریز انجام و هنجاریابی شده است .پس از

شده است.

جدول  .1محتوای جلسات بسته آموزشی بازیهای شناختی طی  22جلسه
ردیف

نام بازی

ماهیت بازی

شیوه بازی

هدف بازی

6

نقطه به نقطه

مداد و کاغذی

نقطهها به ترتیب اعداد بهوسیله مداد به یکدیگر

تقویت توالی دیداری ،افزایش

متصل میشوند

توجه انتخابی

2

دقیق نگاه

مداد و کاغذی

کودک به اشکال نگاه کرده شکل متفاوت را با مداد

افزایش دقت دیداری و حافظه

علامت میزند کودک به اشکال نگاه کرد .شکل

بینایی ،افزایش آستانه تمرکز و

مشابه را از اشکال متفاوت مشخص میکند کودک

توجه ،تقویت ادراک دیداری

کن

به دو تصویر تقریباً مشابه نگاه کرده جزئیات
ظریف دو تصویر را مشخص میکند.
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9

ابتدا دو تصویر را به کودک نشان میدهیم تا

تقویت حافظه دیداری ،تقویت

یادآوری

مداد و کاغذی

تصویر پنهان

بهدقت به آنها نگاه کند ،سپس تصاویر را پنهان

حافظه فعال

شده

میکنیم و از او میخواهیم آن تصاویر را نام ببرد.
اگر موفق شد بهتدریج تعداد تصاویر را اضافه
میکنیم.

2

به خاطر

مداد و کاغذی

سپردن

تصویری را به کودک نشان میدهیم و از او

تقویت دقت و توجه دیداری،

میخواهیم تا کل و جزئیات را به خاطر سپارد.

تقویت حافظه دیداری ،درک

سپس جزئیات را با پرسیدن سؤالات جویا

جزئیات یک تصویر ،تقویت

میشویم .برای مثال در تصویری که مرغابی دارد

حافظه فعال

تعداد مرغابیها را سؤال میکنیم.
2

یادآوری

مداد و کاغذی

تصویر

تصویر را به دانشآموز نشان میدهیم و از او

تقویت دقت و توجه دیداری،

میخواهیم تا اشکال و اجزاء آن را به خاطر سپارد.

تقویت حافظه دیداری ،درک

پس از اینکه کودک مدتزمانی را که خودش

جزئیات یک تصویر ،تقویت

میداند دقت کرد ،تصویر صفحه بعد را به او نشان

حافظه فعال

میدهیم و از او میخواهیم اشکالی را که در
تصویر حذف یا اضافه شده ،تشخیص دهد.
1

تنظیم

مداد و کاغذی

تصاویر
1

تطبیق علائم

مداد و کاغذی

0

جستجوی

مداد و کاغذی

تصاویر درهم و غیرمنظم را به دانشآموز نشان

درک ارتباط کل و جزء ،انسجام

داده از او میخواهیم بر اساس داستان ،تصاویر را

جزئیات ،خلاقیت ذهن ،توانایی

به ترتیب شمارهگذاری کند.

الحاق تصاویر

اشکالی را به دانشآموز نشان میدهیم که هرکدام

تقویت حافظه دیداری،

دارای علائم متفاوت هستند از دانشآموز

هماهنگی چشم و دست،

میخواهیم با توجه به نمونه مورد نظر بقیه اشکال

افزایش سرعت

را با علائم مرتبط پر کند.
تصاویری را به دانشآموز نشان میدهیم و از او

ادراک و تشخیص متن و زمینه.

شکل پنهان

میخواهیم تصویر مورد نظر ما را بر اساس

افزایش دقت و توجه ،تمیز

شده

تعدادی که عنوان کردهایم پیدا کند .برای مثال در

دیداری

تصویر زیر  63فنجان وجود دارد آنها را پیدا کرده
و رنگآمیزی کن.
9

تناقضهای

مداد و کاغذی

تصویری

تصاویری را به دانشآموز نشان میدهیم که بر

افزایش دقت و تمرکز ،تقویت

اساس عقل سلیم اشتباه است .برای مثال پرواز

آستانه تمرکز

ماهی ،راه رفتن لاکپشت در ارتفاع و غیره .از او
میخواهیم تصاویر اشتباه را مشخص کند.
63

شمردن

مداد و کاغذی

شکلها

تعدادی تصویر به دانشآموز نشان داده از او

افزایش توجه انتخابی و حافظه

میخواهیم تعداد تصاویر مورد نظر را شمارش

بازشناسی.

کند .برای مثال چه تعداد قلب و ستاره در تصویر
میبینی.
66

خطچین

مداد و کاغذی

از دانشآموز میخواهیم خطچینهای مورد نظر را

افزایش توالی دیداری و توجه

کامل کرده تا به هدف موردنظر برسد.

انتخابی ،توجه تقسیم شده،
هماهنگی چشم و دست
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62

ادامه شکل

مداد و کاغذی

69

نخهای

مداد و کاغذی

درهم ریخته
62

تکمیل

مداد و کاغذی

دیداری

در این بازی از دانشآموز خواسته میشود با توجه

افزایش دقت و تمرکز ،افزایش

به توالی اشکال موردنظر ادامه شکل را تکمیل

حافظه تصویری ،افزایش توالی

نماید .بر اساس الگو طرح را از او خواستاریم.

دیداری

از دانشآموز میخواهیم نخهای نقاشی شده را

افزایش توالی دیداری ،توجه

دنبال کند تا به هدف موردنظر برسد.

انتخابی ،هماهنگی چشم و دست

در این بازی شکل هدف و کامل را به دانشآموز

افزایش دقت و تمرکز ،افزایش

نشان میدهیم و از او میخواهیم اشکال ناقص را

حافظه فضایی.

با توجه به شکل هدف کامل کند.
62

حافظه

مداد و کاغذی

بازشناسی

اشکال مختلفی را در یک صفحه به دانشآموز

افزایش حافظه بازشناسی،

نشان میدهیم .بعد از چند ثانیه که خوب دید به

افزایش ادراک دیداری ،افزایش

صفحه بعد میرود و اشکالی که در صفحه قبل

حافظه فعال

دیده را در صفحه جدید شناسایی میکند( .بهجای
اشکال از کلمات و اعداد نیز استفاده میکنیم).
61

در مرحله اول از دانشآموز میخواهیم اسامی

افزایش توجه انتخابی و توجه

بازی با

مداد و کاغذی

اسامی

رنگها که شکل و رنگشان یکی است را بخواند.

دیداری ،ادراک دیداری .افزایش

رنگها

در مرحله بعد میخواهیم نواری از رنگهای

سرعت نام بردن ،افزایش

مختلف را نام ببرد .در مرحله آخر از او میخواهیم

انسجام مرکزی

اسامی چاپ شده رنگها را بدون در نظر گرفتن
رنگ مشاهده شده بیان کند .مثلاً واژه زرد که به
رنگ سبز نوشته شده را دانشآموز باید دقت کند
که سبز نخواند.
61

سرعت

مداد و کاغذی

نامیدن

در این بازی تعدادی کلمات ،حروف ،اعداد و

افزایش سرعت نامیدن ،افزایش

تصاویر را به ترتیب جداگانه به دانشآموز نشان

توجه انتخابی.

داده از او میخواهیم هرچه سریعتر آنها را نام
ببرد .با تکرار این بازی تعداد خطاها و زمان صرف
شده کاهش مییابد.
60

کادر مبهم

مداد و کاغذی

69

بازی

مداد و کاغذی

فراستیک

کادری از تصاویر مبهم و فشرده را به دانشآموز

افزایش تشخیص روابط فضایی،

نشان میدهیم سپس از او میخواهیم اشکال مجزا

افزایش دقت و تمرکز ،افزایش

را شناسایی کند.

توجه تقسیم شده

در این بازی دانشآموز با وصل یک سری از نقاط

افزایش ادراک دیداری ،افزایش

به یکدیگر طرحهای مشابه داده را رسم میکند.

حافظه فضایی .تقویت انسجام
مرکزی

23

تصاویر

مداد و کاغذی

ناقص
26

ثبات شکل

مداد و کاغذی

از دانشآموز میخواهیم نقاشیهای ناکامل را با

افزایش دقت و توجه ،افزایش

توجه به هدف کامل کند( .تصاویر کامل را در

تشخیص روابط فضایی ،افزایش

کادری جداگانه الگوبرداری کند).

تکمیل دیداری ،انسجام مرکزی

از دانشآموز میخواهیم شکل موردنظر را بدون در

افزایش عملکرد اجرایی ،افزایش

نظر گرفتن اندازه و چگونگی قرار گرفتن آن در

دقت دیداری ،تقویت هماهنگی

صفحهای که متشکل از انواع اشکال هندسی است

و سرعت دیداری ـ حرکتی

را تشخیص دهد.
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22

جدول

مداد و کاغذی

سودوکو
29

قطعه گمشده

مداد و کاغذی

22

ماز

مداد و کاغذی

22

گوش کردن

مداد و کاغذی

از دانشآموز میخواهیم تصویر ،عدد یا حروف در

افزایش تواناییهای ذهنی و

جدولها افقی و عمودی تکرار نشود.

یادگیری ،افزایش دقت و تمرکز

تصاویر جالبی به دانشآموز نشان میدهیم که

افزایش توجه دیداری و ادراک،

قطعهای از این تصویر گم شده ،از او میخواهیم

افزایش حافظه فضایی

بهصورت ذهنی تصویر گم شده را که چند نمونه
آن خارج از کادر است را پیدا کند.
از دانشآموز میخواهیم مسیر درخواستی را پیدا

افزایش عملکرد اجرایی

کند.

(برنامهریزی و پیشبینی)
افزایش دقت دیداری .تقویت
هماهنگی و سرعت دیداری ـ
حرکتی

به کلمات

تعدادی کلمه یا اعداد را به فاصله یک ثانیه برای

تقویت حافظه شنیداری ،تقویت

کودک میخوانیم و او باید بعد از شنیدن کلمات

توالی شنیداری ،تقویت حافظه

آنها را به همان ترتیبی که شنیده بود بازگو کند.

فعال کلامی تقویت حافظه

بعد از موفقیت تعداد کلمات یا اعداد را افزایش

دیداری ـ شنیداری

میدهیم.
21

ذهن برتر

21

تنگرام

20

بازی با کش

29

عملی (قابل

این بازی شامل  93کارت و  92قطعه پلاستیکی در

افزایش تمرکز و دقت ،افزایش

دستکاری)

 1شکل هندسی  2رنگ اصلی و اندازههای کوچک

توجه فضایی ،تقویت

و بزرگ است .اشکال کارت ابتدا بهصورت ساده

مهارتهای حرکتی ظریف،

رفتهرفته که شماره کارت بالاتر میرود اشکال

انسجام جزئیات .تقویت حافظه

پیچیدهتر میشود.

بینایی ،تقویت هوش و
خلاقیت.

عملی (قابل

تنگرام نوعی پازل باستانی است که از مربعی

تقویت حافظه فضایی ،تقویت

دستکاری)

متشکل از بریدههای پنج مثلث ،یک مربع و یک

شناسایی اشکال هندسی،

متوازیالاضلاع ساخته شده است که میتوان آنها

تقویت حافظه دیداری و توجه

را به اشکال متفاوت و جالب متعددی کنار هم

دیداری ،توجه انتخابی ،خلاقیت

قرار داد .در این مجموعه کارتها از ساده به

و تفکر منطقی

دشوار است و بازیکن باید بر اساس الگویی که
دارد پازل را کامل نماید.
عملی (قابل

در این بازی صفحهای پلاستیکی با میخهای

تقویت حافظه فضایی ،تقویت

دستکاری)

برجسته و تعداد کش با رنگهای مختلف وجود

تشخیص شکل از زمینه ،تقویت

دارد .بازیکن میتواند بر اساس اشکال هندسی،

توجه دیداری ،تقویت

الگو و یا شکلی که در ذهن دارد میتواند با کش

مهارتهای حرکتی ظریف

اشکال را ترسیم کند.
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بازی 23

عملی (قابل

 23عکس مبهم با نواری مستطیل شکل وجود

تقویت تشخیص شکل از زمینه،

عکس

دستکاری)

دارد .هنگامی که این نوار مستطیلی بهصورت

تقویت حافظه بینایی ،تقویت

آهسته بر روی اشکال مبهم کشیده میشود شکل

توجه فضایی ،تشخیص ثبات

مبهم بهصورت متحرک و واضح خود را نشان

شکل ،انسجام جزئیات و

میدهد.

سرعت نام نامیدن
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93

بازی تیزبین

96

دومینو

92

دارت

99

دقت سنج

عملی (قابل

در این بازی که اغلب دونفره است کارت هایی

تقویت تمرکز و حافظه،

دستکاری)

با اشکال مختلف وجود دارد هر بازیکنی که

بینایی ،تقویت حافظه فعال،

شکل مشترک دو کارت را تشخیص داد به عنوان

ادراک جهت ،تشخیص شکل

برنده کارت بعدی را برمی دارد  .بازیکنان به این

از زمینه ،توجه دیداری ،توجه

روش بازی را ادامه خواهند داد تا زمانی که

تقسیم شده تقویت سرعت

یکی از بازیکنان کارت های جلوی خود را تمام

نامیدن اشیاء ،افزایش عملکرد

کند.

اجرایی

عملی (قابل

این بازی از تعدادی دومینوی مستطیلی شکل

پرورش و تقویت ادراک بینایی،

دستکاری)

تشکیل شده که بر روی هرکدام از این دومینوها

دقت در جزئیات ،درک

دو مجموعه جدا از هم نقطههای سیاه رنگ درج

شباهتها و تفاوتها ،تقویت

شده است که هرکدام نشانگر عددی است .بازی با

حافظه بینایی ،هماهنگی بین

یک دومینو شروع میشود و برای اضافه کردن یک

ذهن و اعضاء

دومینوی جدید باید یکی از مربعهای آن را با
مربعی در یکی از دو انتهای زنجیر موجود جفت
کرد.
عملی (قابل

صفحهای نشانگر با پیکانهایی در اختیار بازیکن

تقویت هماهنگی چشم و

دستکاری)

قرار داده میشود که با دقت باید نشانهگیری را

دست ،دقت بینایی ،تقویت

انجام دهد.

محاسبه فضایی ،تقویت توجه
انتخابی ،بالا بردن سرعت
محاسبه ،تقویت تمرکز
حواس

عملی (قابل

بازیکن باید با نشانگر خود مراحل پرپیچوخم را

تقویت هماهنگی چشم و

دستکاری)

بدون اینکه به میله فلزی برخورد کند عبور دهد.

دست ،تقویت توجه انتخابی و
تمرکز ،تقویت مهارتهای
حرکتی و درشت و ظریف

یافتهها
سؤال پژوهش :آیا بسته آموزشی بازیهای شناختی

دادههای آماری ،لازم است این دادهها توصیف

محقق ساخته بر بهبود مهارتهای عصب

شود .میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد در

روانشناختی کودکان نارساخوان اثربخش است؟

دو گروه آزمایش و کنترل برای زیرمقیاس عصب

بهمنظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در
پژوهش موردمطالعه قرار گرفته است و آشنایی

روانشناختی در پیشآزمون ،مرحله پسآزمون و
دوره پیگیری در جدول زیر آمده است.

بیشتر با متغیرهای پژوهش ،قبل از تجزیه و تحلیل
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جدول  .2شاخصهای توصیفی نمره مشکلات عصب روانشناختی طی بازه زمان در دو گروه مداخله (بازیهای شناختی) و کنترل
پیشآزمون

گروه

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

شناختی

612/0

91/32

00/69

96/21

669/1

93/39

کنترل

621/19

29/12

690/11

61/0

621/21

26/22

طبق نتایج جدول  2میانگین گروهها در

این آزمون در جداول زیر ارائه شده است .از

مرحله پیشآزمون تفاوت چندانی را نشان

نتایج آزمون شاپیرو ـ ویلکس برای بررسی نمرات

نمیدهند و هر دو گروه ازنظر مشکلات عصب

عصب روانشناختی استفاده شده است .همانطور

روانشناختی همگن هستند .میانگین عصب

که مشاهده میشود نتایج آزمون شاپیرو ـ ویلک

روانشناختی در گروه شناختی پیشآزمون،

معنیداری

(،Z=3169

پسآزمون و دوره پیگیری به ترتیب برابر ،612/0

 )sig=3121از این رو میتوان گفت نمرات عصب

 00/69و  669/1بوده است.

روانشناختی بهنجارند .در ادامه نتایج به دست

را

نشان

نمیدهد

در گروه کنترل نیز میانگین مشکلات عصب

آمده از آزمون موخلی برای بررسی کرویت نیز در

روانشناختی پیشآزمون ،پسآزمون و دوره

جدول آورده شده است .با توجه به اینکه آزمون

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

موخلی برای تمامی متغیرهای وابسته معنیدار

 621/21است.

شده است ( ،)P=3/333فرض کرویت برآورده

مقادیر ذکر شده نشان میدهد که نمرههای

نشده است .از این رو برای بررسی و تفسیر نتایج

مشکلات عصب روانشناختی گروه آزمایش از

خروجی از نرمافزار  SPSSپس از اجرای اندازه-

پیشآزمون به پسآزمون کاهش یافته است؛ اما در

گیری مکرر ،از روش اصلاح اپسیلون استفاده

گروه کنترل تغییر زیادی نکرده است ( 621/19در

میگردد .البته در هر شرایطی که کرویت وجود

برابر  .)690/11میانگین عصب روانشناختی گروه

نداشته باشد ،بهشرط معنیدار نبودن نتیجه آزمون

آزمایش در مرحله پیگیری نسبت به مرحله

 Boxe's Mمیتوان از نتایج آزمون چندمتغیری

پیشآزمون نیز کاهش را نشان میدهد.

استفاده نمود .همچنین نتایج به دست آمده از

بررسی توزیع نرمال متغیرهای وابسته :در این

آزمون  Boxe's Mنشان میدهد که فرض

قسمت ،به بررسی توزیع نرمال هر متغیر وابسته

همگنی ماتریسهای واریانس ـ کوواریانس نیز

در مراحل زمانی مختلف پرداخته میشود .نتایج

برآورده شده است (.)sig<3/336
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جدول  .3بررسی نرمال بودن مهارتهای عصب روانشناختی
آزمون شاپیرو ـ ویلکس

متغیر
مهارتهای عصب روانشناختی

آزمون باکس

آزمون موخلی

آماره

معناداری

آماره

معناداری

آماره

معناداری

3/69

3/21

3/2

3/33

22/91

3/16

با توجه به اینکه آزمون  Boxe's Mمعنیدار

پسآزمون و پیگیری آورده شده است .در این

نشده است ،بنابراین ،امکان استفاده از نتایج آزمون

جدول ،چهار ردیف داده برای محاسبه معنیداری

چند متغیری وجود دارد .در جدول نتایج آزمون

ارائه شده است که هر ردیف مربوط به یکی از

واریانس چندمتغیره بر روی میانگین عصب

روشهای اثر پیلایی ،لامبدای ویلکز ،اثر هتلینگ و

روانشناختی در گروه آزمایشی با روش بازیهای

بزرگترین ریشه روی است.

شناختی و گروه کنترل در مراحل پیشآزمون،
جدول  .4تحلیل واریانس بر روی میانگین نمرات مهارتهای عصب روانشناختی در گروه آزمایشی بازیهای شناختی و گروه
کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
مقدار

F

فرضیه df

خطای df

sig

ضریب اتا

اثر پیلایی

3/921

933/061

2

21

3/336

3/921

لامبدای ویلکز

3/329

933/061

2

21

3/336

3/921

اثر هتلینگ

22/209

933/061

2

21

3/336

3/921

بزرگترین ریشه روی

22/209

933/061

2

21

3/336

3/921

اثر پیلایی

3/001

631/296

2

21

3/336

3/001

لامبدای ویلکز

3/669

631/296

2

21

3/336

3/001

اثر هتلینگ

1/019

631/296

2

21

3/336

3/001

بزرگترین ریشه روی

1/019

631/296

2

21

3/336

3/001

اثر

درمان
درون
آزمودنیها

درمان
*
گروه

با توجه به معنیدار بودن نتیجه آزمون در

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

تمامی مدلها ( ،)P=3/336در مورد اثرات درون ـ

میتوان نتیجه گرفت که رفتار اثر گروهها روی

آزمودنیها (زمان) ،میتوان نتیجه گرفت که

حداقل یکی از متغیرهای وابسته در حداقل دو

حداقل بین دو مرحله زمانی و تغییرات مربوط به

مرحله زمانی متفاوت است .به این معنی که ازنظر

متغیرهای مورد بررسی در مراحل زمانی مختلف

حداقل یکی از متغیرهای وابسته ،گروهها در

متفاوت تفاوت بوده است.

پیشآزمون ر فتاری دارند که ممکن است در

با توجه به معنیدار بودن نتیجه آزمونها

پسآزمون یا پیگیری متفاوت باشد .در صورت
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یکسان بودن گروهها در پیشآزمون ازنظر آن متغیر

حداقل بین دو گروه از گروههای مورد بررسی و

وابسته این در حقیقت نشاندهنده اثر معنیدار در

حداقل در یکی از متغیرهای مورد بررسی تفاوت

حداقل یکی از مداخلات بوده است.

وجود دارد ،برای بررسی اینکه این تفاوت مربوط

تحلیل نتایج آزمونهای مربوط به اثرات بین

به کدام متغیر وابسته است ،از دادههای جدول 2

آزمودنیها :بر اساس جدول  2با توجه به معنیدار

که حاصل اجرای تحلیل با اندازهگیریهای مکرر

بودن اثر متغیر مستقل بین آزمودنیها (گروه)،

برای آزمون عصب روانشناختی است ،استفاده میشود.

جدول  .0اثرات بین آزمودنیها (گروه) حاصل از تحلیل واریانس دوراهه با یک عامل اندازه مکرر بر روی میانگین نمرات در
گروه بازیهای شناختی و گروه کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

sig

ضریب اتا

گروه

60669/266

6

60669/266

0/926

3/331

3/229

خطا

13913/921

20

2611/269

تحلیل نتایج آزمونهای مربوط به اثرات درون

نتایج آزمون موخلی ارائه شده در جدول ،فرض

آزمودنیها :با توجه به معنیداری اثر متغیر مستقل

کرویت برآورده نشده است ،بایستی از روش اصلاح

درونگروهی و اینکه حداقل یکی از متغیرهای

اپسیلون استفاده نمود .همچنین ،به دلیل اینکه مقدار

وابسته در طول یکی از دورههای زمانی مختلف

اپسیلون به دست آمده از روش تخمینی گرینهاوس ـ

(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) متفاوت هستند،

گیزر برای تمامی متغیرهای وابسته مورد بررسی کمتر

برای بررسی اینکه این تفاوت مربوط به کدام متغیر

از  3/12است از اصلاح گرینهاوس ـ گیزر برای

وابسته است ،از نتیجه آزمون آنوا (تک متغیری)

تفسیر نتایج استفاده میشود؛ بنابراین ،بایستی در

استفاده میشود که دومین جدول ارائه شده در

جدول مربوط به نتیجه آزمون آنوا (تکمتغیری)

خروجی نرمافزار  SPSSبرای این بخش است و در

بررسی اثرات درون آزمودنیها ،سطر مربوط به روش

ادامه آورده شده است .با توجه به اینکه بر اساس

گرینهاوس ـ گیزر را گزارش دهیم.

جدول  .9بررسی اثرات درون آزمودنیها بر روی میانگین نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در گروه آزمایشی بازی
شناختی و گروه کنترل
اثر

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

sig

ضریب اتا

متغیر

92293/211

6/222

22901/222

230/019

3/336

3/991

متغیر*گروه

62612/209

6/222

63232/319

611/663

3/336

3/019

خطا

2262/210

23/229

29/122
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با توجه به دادههای جدول فوق ،میتوان نتیجه

کامورو ،سوزوکی و کاواشیما )2363( 2مهارتهای

گرفت که میانگین نمرات عصب روانشناختی در

شناختی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت مغز

طول دورههای زمانی اندازهگیری یعنی از پیشآزمون

را در کورتکس پیشپیشانی تحریک و افزایش

تا پسآزمون تفاوت معنیداری داشتهاند ()P=3/333؛

میدهد و این مداخلات روی تکالیف مدرسهای

و نتایج در دوره پیگیری همچنان پایدار بوده است.

تأثیرگذار است.

همچنین با توجه به نتایج به دست آمده در

در تبیین این یافته نیز میتوان گفت که یک

قسمت دوم ،میتوان نتیجه گرفت تقابل گروه در

کودک دچار اختلالات یادگیری با محدودیتهای

زمان نیز مورد تأیید قرار گرفته و معنیدار است

عصبشناختی ،متولد میشود که تعاملات اولیه

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

کودک با جهان را محدود میکنند .ولی مداخلات

آزمایش یا کنترل تأثیر معناداری بر میانگین نمرات در

زودهنگام و مستمر میتوانند تا اندازه زیادی این

حیطه عصب روانشناختی میگذارد.

محدودیتها را برطرف کنند .با توجه به مسئله
انعطافپذیری مغز و مزایای عصب روانشناختی و

نتیجهگیری و بحث

عاطفه مثبت یادگیری در بازی ،آموزش مؤلفههای

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بسته آموزشی

شناختی و عصب روانشناختی بیان شده در قالب

بازیهای شناختی بر مهارتهای عصب روانشناختی

بازی بهصورت آموزشهای ترمیمی فشرده نهتنها در

کودکان نارساخوان صورت گرفت .نتایج پژوهش

درمان ،باعث بهبود و بالا رفتن سطح عملکرد

نشان داد که بسته آموزشی بازیهای شناختی بر

تحصیلی میشود بلکه میتواند در مداخلات

دانشآموزان

زودهنگام شناختی و عصب روانشناختی در پیش از

نارساخوان بهعنوان پیشنیاز خواندن مؤثر بوده است.

دبستان نیز مؤثر باشد .همچنین در تبیین پژوهش

خواننده برای ایجاد پلی بین متن یا حروف چاپی و

حاضر نیز میتوان چنین گفت که با توجه به

معنای آن ،میبایست مجموعهای از فرایندها ،بهویژه

پژوهشهای علمی بیان شده ،کودکان برای تسلط بر

تواناییهای شناختی (توجه ،حافظه ،سازماندهی و

خواندن باید بر یکسری مهارتها تسلط داشته باشند.

ادراک بینایی و) ،دانش زبانی و تجارب گذشته را

این مهارتها ،جنبههای عصب روانشناختی دارند و

فعال کند .درواقع خواندن محصول تواناییهای

از طریق تجربه ،آموزش و یادگیری به دست میآیند.

شناختی ،زبانی ،دانش قبلی و کسب مهارت در

اکثر کودکان این مهارتها را بهصورت خودکار انجام

تواناییهای خاص خواندن است (فیسچر ،هارتنگ و

میدهند ،ولی کودکان نارساخوان در این مهارتها در

مهارتهای

عصب

روانشناختی

ساکاد )2330 ،6به گفته تاکیچی ،یوکویاما ،یموگیدا،
1. Fischer,Hartnegg,Saccade

2. Takeuchi, Yokoyama, yomegida, Komuro,
Suzuki& Kawashima
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هنگام یادگیری با مشکل مواجه هستند و باید به آنها

در تبیین یافتههای پژوهش میتوان گفت که

آموزش داد .بیشتر والدین در مورد بازی و ایجاد

نشانگرهای شناختی نارساخوانی در مراحل اولیه رشد

موقعیتهای تحریک عصبشناختی و در زمینه

از طریق ضعف در تواناییهای مختلف شناختی و

فراهم آوردن فضای هیجانی و شناختی پویای بازی

فیزیولوژی عصبی خود را نشان میدهد (دبسکا و

برای کودکان دچار ضعفاند ،بنابراین آموزش به

همکاران2361 ،؛ هاکوورت ،لجی ،ستن ،مایونیتس،

خانوادههای کودکان دارای مسائل عصبشناختی و

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

اختلال یادگیری بهخصوص کودکان نارساخوان در

آموزش پیشگیرانه میتوان اینگونه کودکان را با

این زمینه میتواند نقش مهمی ایفا نماید.

استفاده از دو منبع اطلاعاتی بهموقع مورد شناسایی و

با بررسی به عمل آمده توسط پژوهشگر تا این

تشخیص قرار داد ،الف :تاریخچه والدین و سایر

زمان تحقیقی که کاملاً با پژوهش حاضر همسان باشد

بستگان نزدیک مثل خواهران و برادران فرد در ارتباط

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

با خواندن .ب :رشد مهارتهایی که میتواند فراگیری

سؤال پژوهش همخوان هستند اشاره میشود .این

خواندن را پیشبینی کند (لیتینین و ارسکین.)2331 ،

یافتهها با مبانی نظری پژوهش قابل تبیین است .نتایج

در پژوهش حاضر عمده هدف بسته آموزشی متمرکز

پژوهش حاضر با یافتههای تحقیقاتی (نایر2362 ،؛

بر فعالیتهایی بوده که موجب تحریک و تقویت

ایچر و گرئین2369 ،؛ کستلار2362 ،؛ فلسچ2366 ،؛

مهارتهای عصبشناختی کودکان با ناتوانیهای

گوری و فکوتی2362 ،؛ فرانسسچینی2369 ،؛ پارک

یادگیری و بخصوص کودکان نارساخوان باشد .با

و لامباردینو2369 ،؛ آراونا )2361 ،همسو است.

توجه به مسئله انعطافپذیری مغز و مزایای عصب

محققان فوق در تحقیقات متعدد نشان دادهاند

روانشناختی و عاطفه مثبت یادگیری در بازی،

تمرینات عصب روانشناختی و تمرینات شناختی ـ

آموزش مؤلفههای شناختی بیان شده در قالب بازی

ادراکی ،ادراک جهت ،ادراک دیداری و شنیداری،

بهصورت آموزش ترمیمی فشرده نهتنها در درمان،

تشخیص روابط فضایی ،تشخیص ثبات شکل،

باعث بهبود و بالا رفتن سطح عملکرد تحصیلی

حافظه دیداری ،حافظه شنیداری ،حافظه کوتاهمدت،

میشود بلکه میتواند در مداخلات زودهنگام شناختی

حافظه فعال کلامی ،توجه انتخابی ،توجه پایدار ،توجه

و عصب روانشناختی در پیش از دبستان نیز مؤثر

تقسیم شده ،توجه فضایی ،سرعت نامیدن،

باشد.

کارکردهای اجرایی ،انسجام جزئیات ،استخراج معنا و

این پژوهش با بهرهگیری از مبانی علمی در

مهارتهای حرکتی میتواند بر عملکرد خواندن و

جهت تدوین و تولید بسته آموزشی بازیهای

حتی مهارتهای عصب روانشناختی که پیشنیاز
تحصیل است مؤثر باشد.
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 لذا توصیه میشود.سنی افراد آزمودنی همراه بود

شناختی گام برداشته است تا از این طریق بتواند به

اثربخشی این بازیها در فواصل سنی مختلف و بر

توانبخشی و آموزش کودکان دارای اختلال در

 همچنین این پژوهش.روی دختران نیز صورت پذیرد

 نتایج این طرح میتواند.خواندن کمک نماید

در حجم نمونه کوچک دانشآموزان نارساخوان و

 روان شناسان و درمانگران، مربیان،راهگشای معلمان

 ضروری است که،آن هم پایه سوم ابتدایی انجام شد

 بالأخص کودکان با،حوزه اختلالهای یادگیری

چنین پژوهشی در نمونههای بزرگتر و دیگر مقاطع

 این پژوهش با محدودیتهایی.اختلال خواندن باشد

.تحصیلی صورت بگیرد

مانند عدم استفاده از دختران نارساخوان و محدودیت
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