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ABSTRACT 

 

  Purpose: The purpose of this study was to evaluate the efficacy of cognitive-behavioral 

group therapy on improving the visual perceptual skills of primary and secondary 

dyslexic children in Jahrom city.  Method: The population of this study was 40 people 

who were randomly selected in 24 children and randomly divided into two experimental 

and control groups  Subjects from both groups were pre-tested using Bandar-Gostalat test 

and then the experimental group was exposed to cognitive-behavioral group therapy 

games.  Data were analyzed using one way analysis of variance.  Findings: The results 

indicated that cognitive / behavioral therapy therapy improves the visual perceptual skills 

of dyslexic children. 

 Keywords: Cognitive / behavioral therapy games - Visual perceptual skills - Dyslexic- 

learning disorder   
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 چکیده  

 داییابت دوم و اول ارساخوانن کودکان دیداری ادراک های مهارت بربهبودی رفتاری/  شناختی گروهی درمانی بازی بخشی اثر حاضر پژوهش هدف: هدف 

 جهرم شهرستان یادگیری اختالل مرکز به که( یادگیری اختالل) نارساخوان آموز نفردانش 40 نظر مورد آماری جامعه: تحقیق روش. بود جهرم شهرستان

 آزمودنی از شدند جایگزین کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی طور به و شده انتخاب( کودک)نفر 24 تصادفی صورت به که باشد می بودند کرده مراجعه

 از مجددا و گرفت قرار گروهی یرفتار شناختی درمانی بازی معرض در آزمایش گروه سپس و شد گرفته( آزمون پیش) بندرگشتالت آزمون گروه دو هر های

 ازیب که بود آن زا حاکی نتایج: یافته. دندش تحلیل و تجزیه کوواریانس تحلیل از استفاده با ها داده.  شد گرفته( آزمون پس) گشتالت بندر آزمون گروه هردو

 .شود می نارساخوان کودکان دیداری ادراک های مهارت بهبود  به منجر رفتاری/  شناختی رویکرد با درمانی
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  یادگیری اختالل -نارساخوان – دیداری ادراک های مهارت – رفتاری/  شناختی درمانی بازی: کلیدی کلمات

 

 
 

 مقدمه
یادگیری بنیادی ترین فرآیندی است که در نتیجه آن موجود ناتوان و درمانده در طی زمان و تعامل با رشد جسمی به فردی 

ومرزی نمی شناسد. تنوع زیاد و گستره زمانی یادگیری تبدیل می شود که توانایی های شناختی و قدرت اندیشه وی حد 
انسان که به گستردگی طول عمر او می باشد باعث شده است که باوجود شباهت های زیادی که انسان ها با یکدیگر دارند، 

ند (. یکی از مواردی که روی فرآی1385برخی افراد در روند آموزش دچار مشکل شوند. )شکوهی یکتا ، پرند و رضایی 
به معنای آن  1977در سال  2است.. اختالل یادگیری از نظر دولت فدرال آمریکا 1یادگیری اثر می گذارد اختالل یادگیری

است که فرد در یک یا چند فرآیند فکری اساسی دچار مشکل می شود، در فهم و استفاده از زبان شفاهی و کتبی توانایی 
واندن و ، نوشتن ، هجی کردن ، ریاضیات دچار اختالل می شود. اختالل های گوش کردن ، فکر کردن ، صحبت کردن ، خ

به عنوان جدیدترین حوزه فرعی در قلمرو کودکان استثنایی وارد شد. این اختالل در ویرایش  1960یادگیری ابتدا در دهه 
م ناتوانی های یادگیری رشدی و با نا –در زیر گروه اختالل های عصبی   3تشخیص و آماری اختالالت روانی پنجم کتاب

بیان دقیق تر عملکرد تحصیلی شخصی کمتر از حد مورد به (. 2012خاص طبقه بندی شده است)انجمن روانپزشکی آمریکا 
انتظار از فردی در سن، با توانایی شناختی بر مبنای آزمون هوشی و سابقه تحصیلی مشابه است. )انجمن روانپزشکی آمریکا 

ی تشخیص آماری اختالالت روانی چاپ پنجم اختالالت یادگیری حذف شده است و به جای آن (. در کتاب راهنما2013
یک اختالل به نام اختالل یادگیری خاص معرفی شده است. در چاپ قبلی این کتاب تعدادی از اختالالت را به رسمیت 

جدید این کتاب که چاپ پنجم آن  نشناخته است از جمله اختالل خواندن ، اختالل نوشتن و اختالل ریاضی ولی در چاپ
است تالش شده است که بعضی طبقه بندی ها را عمومی تر کند تا بتواند جنبه های مختلف و متنوع اختالالت را طوری 
پوشش دهد که بر شروع آنها در کودکی تاکید شده باشد و این اختالالت مرتبط با سایر اختالالت مثال اختالل طیف اوتیسم 

ه این ترتیب اختالل یادگیری به اختالل یادگیری خاص تغییر نام داده و اختالل خواندن و اختالل نوشتن و ب تفکیک شوند
اختالل بیانی که هریک مثال یک اختالل مستقل و مجزا محسوب می شد اکنون به عنوان یک اسپیفایردر اختالل یادگیری 

درصد (ناتوانی یادگیری می باشد و توسط مردم راحت تر  80 مثال اختالل خواندن رایج ترین ) بیش از .گنجانده شده است
تصور می شد پسران بیشتر از دختران  تر شناخته می شود و در پژوهش ها و رسانه ها توجه زیادی به آن شده است. پیش

( در 1391دچار نارساخوانی هستند ولی مطالعات نشان داده است که این موضوع نسبی است.در تحقیقی که توسط شریفی )
درصد دانش آموزان دختر و ، 2/85، درصد دانش آموزان پایه اول 5/2ایران انجام شد بدین گونه است که نتایج نشان داد 

                                                             
1 Learning Disorder 
2 Federal American government  
3Diagnostic and statistical manual of mental disorders   
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 10/48درصد دانش آموزان دختر و  4/64درصد دانش آموزان پایه دوم و  7/55هم چنین  ،درصد دانش آموزان پسر 8/8
دن می باشند و بر اساس این تحقیق شیوع در پسران باالتر از دختران است. در دارای اختالل خوان ،درصد دانش آموزان پسر

(معتقد است به دلیل وجود 2002طول تاریخ متخصصان باتوجه به دیدگاه نظری خود به تبین نارساخوانی پرداخته اند)فربت
روشن سازد لذا باید نارساخوانی در  تعاریف و تبین های متفاوت از نارساخوانی علت واحدی نمی تواند مفهوم نارساخوانی را

حیطی تبیین گردد. یکی از مهمترین علل اختالل یادگیری مسطوح عصب شناختی ، ژنتیکی ، حرکتی ، شناختی رفتاری و 
به حساب می آید به طوری که اصطالح معلولیت ادراک دیداری در تعریف اختالل  4ضعف در مهارت های ادراک دیداری

درصد اطالعات انسان از راه بینایی  70تقریبا  فدرال آمریکا به عنوان یکی از شرایط این گروه ذکر شدیادگیری توسط دولت 
توانایی ویژه برای بینایی وجود دارد که در سه طبقه مهارت های قدرت بینایی ، مهارت های مکانیکی  20 .کسب می شود

دی شده اند کودکان دارای مشکل ادراک دیداری اگرچه از بینایی و مهارت های ادراک بینایی یا پردازش دیداری طبقه بن
دید کافی یا قدرت بینایی الزم برخوردارند اما مشکالتی در تشخیص و درک بینایی دارندکه این حالت را ادراک پریشی 

 .(1384نامیده اند)سیف نراقی و نادری  5بینایی
امروزه مشاوران ، معلمان پیش دبستانی ، معلمان خاص دیگر و همچنین برخی از گفتاردرمان گران و روانشناسان در کمک  

(. بازی درمانی تدبیر 1390به کودکان تاخیر در رشد و ناتوان در مسائل یادگیری از بازی درمانی استفاده می کنند)مهرداد
ک هم جنبه ارزیابی داشته و هم جبران و درمان نقایص و ناتوانی های اورا مناسبی است که ضمن تسهیل ارتباط با کود

میسر می کند. در میان رو شهای مختلف درمانگری در کودکان، بازی درمان گری یکی از شاخص ترین و پرکاربردترین 
از اختالالت و  روانشناسان و پژوهشگران متعددی طی چندین دهه از این روش برای درمان طیف وسیعی ؛ روشها است

 که رفتاری –بازی درمانی شناختی  (.2010 6لیزوریو م نگریمشکالت بهره جسته اند و اثربخشی آنها را تایید کرده اند.)اسپر
 ترکیب شناختی – رفتاری های تکنیک با را درمانی بازی سنتی های تکنیک است درمانی بازی مستقیم های روش جزء

 بازی اشکال سایر به نسبت رفتاری_ شناختی درمانی بازی مزایای مهمترین از یکی که است معتقد کازدین. است کرده
 (2000 7)کازدینف و روش های درمانی کامال اختصاص یافته دارداهدا که است این درمانی

 

 پژوهش روش

(.شهرت لورتا بندر در سال 1963توسط لورتا بندر معرفی شد)کوپیتز،  1938حرکتی بندر گشتالت در سال  –آزمون بینایی 

، پزشک اعصاب و روان کودکان، بیش از هر چیز تحت عنوان خالق تست بندر گشتالت بود) دائره 1897 – 1987های 

یکی از روان  1923مایش های ورتهایمر در سال(. پشتوانه نظری این آزمون به تحقیقات وآز2005المعارف روان شناسی، 

شناسان گشتالتی مربوط می شود، که عالقه و توجهش را در تحقیقات خود به اصول حاکم بر ادراک نشان داد)کوپیتز، 

                                                             
4 Visual perception  
5 Visual agnosia  
6Springer c. Misurell  
7 kazdin 
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ه کارت برگزیده او را انتخاب کرد و بعد از تحقیقات متعدد ب 32کارت از بین  9( .لورتا بندر با اقتباس از ورتهایمر، 1963

حرکتی  –یک آزمون دیداری  "در کتابی تحت عنوان  1938کمک آن ها، مجموعه دستاوردهای تحقیقاتی خود را در سال 

(. بندر تحت تاثیر دو مکتب روان شناختی فعال آن روز یعنی روان کاوی و نظریه 1390منتشر نمود ) بهرامی،  "و کاربرد آن 

ناخودآگاه یا  "ناسان اروپایی معتقد بودند که بیشترین فعالیت انسانی به گونه ای گشتالت قرار داشت. در آن ایام اکثر روان ش

انجام می شوند و مکانیسم های ناهوشیار در شکل دادن به رفتار انسان بی تاثیر نیستند. از طرفی دیگر  "نیمه خودآگاه 

دیگری که در اطراف آن قرار دارند انجام می پیروان مکتب گشتالت معتقد بودند که ادراک هر پدیده در زمینه پدیدیده های 

شود و انسان در اولین برخورد با هر پدیده قبل از اینکه به اجزای متشکل آن توجه کند کل آن جامعیت آن دریافت می دارد) 

فید (.این آزمون در تشخیص کارکردهای ادراکی متناسب با سن از نظر رشدی، م1390، به نقل از بهرامی،  1985،  2پیرشو

 (.1379، ترجمه پور افکاری، 1933است )کاپالن ، 

 

 برنامه مداخله درمانی: 

 
 استفاده یادگیری اختالالت به مبتال دانش آموزان رفتاری به صورت گروهی  برای – شناختی های بازی درمانی مبتنی بر رویکرد تکنیک از پژوهش در این

صورت گروهی برای  به روز در دقیقه 45 مدت به جلسه وهر هفته در جلسه3 بازی درمانی گروهی جلسه 8 دانش آموزان، زمانی محدودیت به شد.  باتوجه
در  8هِندریکس. آمد عمل به آزمون )آزمایش و کنترل(پس گروه دو از پایان جلسات بازی درمانی از پس. شد شروع مرکز اختالل یادگیری در گروه آزمایش

رده است. او یکی از جامع ترین مطالعه هایی که در زمینه بازی درمانی انجام شده، تحلیلی توصیفی از فرایند بازی درمانی شناختی / رفتاری را عرضه ک
 این جلسات را به اختصار آورده شده است. 1دریافت که کودکان در این جلسات از الگوی زیر تبعیت می کننددر جدول 

                                                             
8Hendricks   
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 یافته های پژوهش

 

یش آزمون و مراحل پ رل دردر ادامه نخست میانگین و انحراف استاندارد متغیر جرأت ورزی به تفکبک گروه آزمایش و کنت
زمون را یش آزمون و پس آپدر اجرای میانگین و انحراف استاندارد متغیر های پژوهش  2پس آزمون ارائه شده است . جدول 

 به نفکیک گروه نشان می دهد.
 
 
 
 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیر های پژوهش به تفکیک گروه و مرحله. 2جدول 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 اهداف هرجلسه درمانیجلسات بازی 

 جلسه اول
 

ا رلیت خاصی ی فعاهدف از جلسه اول ضمن آشنایی با کودکان وترغیب همکاری آنان، کودکان ضمن حفظ توجه برشئ معین
 انجام می دادند.

 د.حس المسه کودک مورد توجه قرارداده شد و برای فعالیت های خودشان بیشترازاین حس استفاده کنن جلسه دوم

 اشد.شته بکودک حرکات و فعالیت ها را به طور دقیق انجام دهد و تمام جزئیات را به طور کامل در نظر دا سومجلسه 

 جلسه چهارم
 

رای حفظ توجه بوعی بازی نقیقت حفظ توجه بر اشیا و فعالیت ها بود و سعی کنند که همان فعالیت ها را بخاطر بسپارند که در ح
 برای مدت زمان طوالنی تر بود.

 جلسه پنجم
 

ایکدیگر ن توجه، بان ضمتقویت حس ارزشمندی کودک و پرداختن به بازی هایی که موفق شدن در آنها در صورتی بود که کودک
 به صورت هماهنگ و منسجم عمل کنند در واقع من و سایه من.

 جلسه ششم 
 

طوالنی تری  ا در زمانکار ر دهند به بیان دیگراز کودکان خواسته شود فعالیت های مورد نظر را در زمان طوالنی تری انجام 
 انجام بده )شناسایی چهار احساس اصلی غم، ترس، شادی، خشم (. 

 جلسه هفتم
 

 پردازند به عبارتبیابی خود ه ارزببهبود رفتارهای بدون تفکر کودکان بود و از آنها خواسته می شد که قبل، هنگام و بعد هربازی 
 . بگو .دیگر بگو ... عمل کن ...

 ارند .م بردافزایش مهارت های مقابله با هیجان پرداخته شد و از کودکان خواسته شد در راستای هدف خود گا جلسه هشتم 

 عوامل      
 شاخص آماری  

                              آزمون                     پس آزمون     پیش          

 
 گروه آزمایش

 

 تعداد
 میانگین

 انحراف استاندارد

12                                    12 
4167/8                               0833/6 

08326/1                              90034/ 

 
 گروه کنترل

 تعداد
 میانگین

 انحراف استاندارد

12                                    12 
9290/8                                   9290/8 

9255/1                                 9255/1     
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 آزمون پس مرحله در آزمایش گروه دیداری ادراک های مهارت میانگین شود می مشاهده 2 شماره جدول در که همانگونه
 به نسبت آزمون پس مرحله در کنترل گروه میانگین که حالی در( شده کمتر خطا درصد) یافته افزایش آزمون پیش به نسبت
پیش از انجام تحلیل های اصلی الزم بود مفروضه های اصلی تحلیل کوویارانس وارسی  .است نکرده تغییری آزمون پیش

اسمیرنف، برای بررسی مفروضه  -شود . به این منظور برای بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع از آزمون کولموگروف
رگرسیون از تعامل پیش آزمون و متغیر مستقل همگنی واریانس ها از آزمون لوین و برای بررسی مفروضه یکسانی شیب 

 استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از تحلیل کوواریانس بال مانع است .
 

 اسمیرنف در بررسی نرمال بودن توزیع داده های متغیر پژوهش –. نتایج آزمون کولموگروف 3جدول 

 توزیع داده ها سطح معناداری درجه آزادی آماره 

 مهارت ادراک دیداریپیش آزمون 

 پس آزمون مهارت ادراک دیداری

129/0 

137/0 

14 

14 

140/0 

140/0 

 توزیع نرمال است

 توزیع نرمال است

 

 نتایج آزمون لون در بررسی همگنی واریانس 4جدول 

 

 

 

 

 

 نتایج بررسی تعامل متغیرهای گروه و پیش آزمون.  5جدول 

 سطح معناداری F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 سطح معناداری درجه آزادی دوم درجه آزادی اول آماره لون 

 232/0 16 1 831/0 پس آزمون
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 383/0 655/1 666/43 1 666/43 تعامل متغیر گروه و پیش آزمون

 

 

 اثیرت(یادگیری اختالل)نارساخوان کودکان دیداری ادراک های مهارت بر رفتاری/  شناختی درمانی بازی: پژوهش فرضیه

 .دارد داری معنی

 ادراک دیداری های مهارت بر درمانی بازی تاثیر بررسی برای متغیره یک کوواریانس تحلیل نتایج. . 6 جدول

 درجه آزادی مجموع مجذورات منبع
مجذور 

 میانگین
F 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 اتا

 باقی مانده

 گروه

 پیش آزمون

 خطا

 مجموع

304/89 

442/4 

197/6 

303/76 

07660/1349 

1 

1 

1 

19 

22 

304/89 

442/4 

197/6 

547/15 

781/12 

759/10 

244/1 

198/0 

003/0 

200/0 

181/0 

308/0 

090/0 

   
 

 

 بحث و نتیجه گیری

 
نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در این پژوهش نشان داد که بازی درمانی شناختی / رفتاری گروهی تاثیر معناداری در 
بهبودی مهارت های ادراک دیداری کودکان نارساخوان اول و دوم ابتدایی شهرستان جهرم دارد. الگوی نتایج حاکی از اثر 

های ادراک دیداری بود. برتری ادراک دیداری در گروه آزمایش نسبت به مثبت بازی درمانی شناختی / رفتاری برمهارت 
(، جعفری و 1391(، عبدی و همکاران)1394(، برکیان)1396گروه کنترل با پژوهش های قبلی از جمله عزیزی و همکاران)

(، 1391همکاران) (، دهقانی و1391(،صدیقی ارفعی)1390(، کشاورزی ارشدی و ابراهیمی)1389(، قیصری )1394همکاران )
( نشان دادند که بازی درمانی 2000(، اسمیت)2002(، الورنس و همکاران)2011(، لی و همکاران)2015آگاری و همکاران)

شناختی رفتاری منجربه بهبود مهارت های ادراک دیداری کودکان نارساخوان می شود همسو است. در راستای تبیین این 
د اختالل در ادراک بینایی عامل مهمی در نارسایی یادگیری محسوب می شود. این اختالل یافته ها همانطور که قبال گفته ش
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می تواند بر سایر فعالیت های آموزشی دانش آموزان تاثیر منفی بگذارد و موقعیت تحصیلی، شغلی و اجتماعی او را به خطر 
می باشد. از آنجایی که ادراک دیداری یکی از اندازد بنابراین وجود مشکل در ادراک بینایی با ناتوانی یادگیری مرتبط 

موثرترین عوامل در یادگیری خواندن می باشد، کودکان با ناتوانی در خواندن در ادراک دیداری عملکرد پایین تری نسبت به 
حرکتی کپارت  –کودکان عادی دارند. تبیین دیگر اینکه نتایج پژوهش در این بخش را می توان در چارچوب نظریه ادراکی 

بینایی فراستیگ و نظریه اورتون تفسیر نمود.کپارت از نظریه پردازانی است که مشکالت یادگیری را معلول عدم  -وادراکی 
حرکتی می داند. کودک بعد از تولد بوسیله حرکت هایی که می کند، دست و پا تکان دادن، چرخاندن  –رشد بهنجار ادراکی 

ت مختلف و امثال آن، تعامل خود را با جهان آغاز می کند. چنانچه تعامالت ذهن بوسیله سر، گرداندن چشم ها به جها
حرکت های بدن با جهان خارج، از کم و کیف کافی برخوردار نباشد، دنیای ادراکی با دنیای حرکتی تعارض خواهد 

متن از زمینه، ثبات شکل، تغییر دیدار فراستیگ در هماهنگی چشم، هماهنگی چشم و دست، ادراک  –داشت.رویکرد ادراکی 
 وضعیت در فضا، درک روابط فضایی در این کودکان دچار تاخیر شده است.

یداری ادراک د ت هایدر تبیین دیگر برای این فرضیه می توان گفت بازی درمانی شناختی / رفتاری بر افزایش مهار
ی بازی ه اثربخشاشد کای زیادی گویای این می بکودکان نارساخوان موثر است زیرا باتوجه به اینکه نتیجه پژوهش ه

ه نمود از کل اشار زء ازدرمانی بر افزایش ادراک دیداری ، ادراک فضایی ، حافظه دیداری ، تمییز دیداری ، تشخیص ج
ز د می توان اویت نمایو تق آنجایی که بازی کردن به کودک اجازه می دهد که برخی از مهارت های دیداری خود را ارزیابی

 این طریق این مهارت ها را در کودکان نارساخوان بهبود بخشید.   
 روش یاجرا و. نیستند تدریاف قابل خوبی به یادگیری) نارساخوان( اختالل دارای کودکان برای رایج آموزشی های شیوه
 ، مشاوران مروزها. است جدی نیازی ای مدرسه آموزش کنار در دیداری ادراک های مهارت تقویت برای ترمیمی های

 در یرتاخ کودکان به کمک در روانشناسان و گفتاردرمانگران از برخی همچنین و دیگر خاص معلمان ، دبستانی پیش معلمان
 ارتباط لتسهی ضمن که است بیمناس تدبیر درمانی کنند، بازی می استفاده درمانی بازی از یادگیری مسائل در ناتوان و رشد

 را یباز ،( 1962)  پیاژه. دکن می میسر اورا های ناتوانی و نقایص درمان و جبران هم و داشته ارزیابی جنبه هم کودک با
 تمحوری و مغز نیمکره ود مختلف های قسمت بین ایجاداتصاالتی با بازی داند، می عقالنی و شناختی تحول از ای مولفه
 التاختال بر درمانی بازی ثرا مورد در متعددی های پژوهش. نماید می متصل هم به را عقل و احساسات ، تفکر آنها به دادن

. شود می یادگیری لاختال بهبود به منجر دار معنی طور به درمانی بازی دهد می نشان که است گرفته صورت یادگیری
 ییادگیر اختالالت در که مغز از هایی بخش تحریک به بازیها . بنابراین می توان گفت(2012 علیمرادی ، بیات ، بلوطی)

 آن پرداخت.  از یریپیشگ یا و اختالالت از سری این درمان به طریق می توان  این از و پردازند می دارند دخالت
در تبیین دیگر برای این فرضیه می توان گفت با توجه به آن که ضعف در مهارت های ادراکی دیداری باعث نارساخوانی می 
شود و نارساخوانی یکی از اختالل های اساسی ناتوانی یادگیری می باشد و ناتوانی یادگیری و افت تحصیلی ، برچسب 

دک احساس کند با بقیه همساالن خود تفاوت دارد و این مسئله خوردن ، دریافت خدمات جانبی باعث می شود که کو
احساس تنهایی کودک را افزایش می دهد و منجر به کاهش اعتماد به نفس آنها می شود ؛ شاید بتوان گفت دلیل اثربخش 

در چند زمینه  بودن بازی درمانی شناختی / رفتاری بر بهبودی مهارت های ادراک دیداری کودکان دارای اختالل خواندن را
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افزایش خودآگاهی و اسنادهای  -2توجه به نقش زبان و اصالح خودگویی های منفی کودکان  -1خالصه و تبیین نمود:
پذیرش کاستی در برخی از زمینه های تحصیلی و تالش در  -4افزایش بازخورد های مثبت  -3کودکان از این خودگویی ها 

به شواهد و دالیل ذکر شده می توان گفت بازی درمانی شناختی رفناری یکی از  جهت تقویت برخی از توانایی ها. باتوجه
 موثرترین روش های درمانی در کمک به کودکان با اختالل خواندن می باشد. 

اخوان )اختالل کان نارسکود  نتایج پژوهش نشان داد که بازی درمانی شناختی / رفتاری در بهبود مهارت های ادراک دیداری
 ( موثرو باعث کاهش خطا در آزمون بندرگشتالت می شود.یادگیری
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