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 چكيده

ی را نشان در کودکان دارای اختالل یادگیر اهش انزوای و کارتباط ،های اجتماعیمتغیرهای مختلفی چون توانشبر ها را تحقیقات اثربخشی بازی زمينه:

ت ثیر بازی  نتعییپژوهش حاضر با هدف  هدف:مغفول مانده است. کودک  -فکری ل و بر تنش تعامل والد  -اند. اما تعیین اثربخشی بازی مهارتی داده

 - آزمون آزمایشی با طرح پیشاز نوع شبهروش: کودک در کودکان مبتال به اختالل یادگیری انجام شد.  - ل و بر تنش تعامل والد فکری - مهارتی

کودک  01سوم و دارای اختالل یادگیری خواندن و نوشتن شهر تهران بود.  هکودکان دبستانی پای تمامیآزمون با گروه گواه بود. جامعة آماری، شامل پس

در دو  یتصادفصورت  بودند، به کودک -تنش والد در  باالییکودک که دارای تراز  31گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس، تعداد شیوه نمونهبه

 شروع با داستان فکری ل و - جلسه بازی مهارتی 02کودکان گروه آزمایش،  نفری )یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه( جای زین شدند. 00گروه 

دریافت کردند. ابزار پژوهش شامل  دقیقه 61مدت به بار در هفتهطور گروهی، یکشناختی را بههمراه آگاهی واج( 2101) ل وی آموزشی توسط گروه

اطمینان بر میزان  %10ل و با  فکری - نشان داد بازی مهارتی ی کواریانس تک متغیرههایافتهها: يافته ( بود.0111شاخص تنیدگی والدین توسط آبیدین )

 .اثربخش استآزمون  اختالل یادگیری نسبت به گروه گواه در مرحله پس ان دارای( در والدین کودک>F=، 10/1P 60/31کودک ) - تنش تعامل والد

شد و  ی والدینی منجرادارهبه کاهش مشکالت کودک، افزایش حس صالحیت و  تماعیروابط اجو  بازی ل و با پرورش حل مس له گيری:نتيجه

والد  تنش ل و، یفکر -مهارتی  بازی واژه كليدها: کودک معرفی گردید. -برای کاهش تنیدگی در روابط والد  عنوان یک سیستم یادگیری نوینبه

 یادگیری اختالل کودک، -والد  تعامل کودک، -
Background: Research has shown the effectiveness of games on various variables such as social abilities, 

communication, and reducing isolation in children with learning disabilities. But the effectiveness of Lego's skill-

thinking game on parent-child interaction tension remains neglected. Aims: Therefore, the present study aimed to 

investigate the effect of Hand-Thinking Playing LEGO on stress parent-child interaction in children with learning 

disabilities. Method: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. 

the statistical society included all 3rd grade elementary school children with a learning disorder in reading and 

writing in Tehran. 50 children were selected through available sampling. then, 30 children with high levels of stress 

parent-child interaction were selected randomly and replaced in two groups of 15 people (one experimental group 

and one control group). each of the children in the experimental group received 12 sessions of Hand-Thinking 

Playing LEGO (Story Starter) by Lego Educational Group (2014) with a phonological awareness, once a week for 

60 minutes. The research instrument consisted of, Parental Stress Index (PSI) by Abidin (1990). Results: Data were 

analyzed by ANCOVA analysis. Findings showed that lego skill-intellectual play had a significant effect with 95% 

confidence Interval on the level of stress parent-child interaction in terms of parents (P<0/05, F= 39/65). 

Conclusions: The results of this study showed that using Lego game can improving the problem solving and social 

relationships lead to Reduce child problems and increased sense of parental competence. Therefore Hand-Thinking 

Playing Lego as a new learning system, improved the parental stress of children with learning disabilities.               
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 مقدمه

توانایی خواندن ماهرانه، یکی از مهمترین نتایج آموزشی 

 (.2101، ، هلی، هولووی و لیدونشود )نالیکودکان محسوب می

کودکان دچار مشکالت خاصی در زمینه یادگیری خواندن  ٪3 یباًتقر

)اختالل تحولی، ناتوانی در خواندن مبتنی بر رمزگشایی یا اختالل 

گیر ( که این نشان از شیوع چشم2100خواندن هستند )گوسوامی، 

ویژه در زمینه خواندن و ریاضی در چند دهه به 0اختالالت یادگیری

 .(2102گذشته دارد )تایمانز، 

ورد م ناتوانی در خواندن، به عنوان یکی از اختالالت یادگیری

یک اختالل پلی ژنی همراه با نقص در خواندن توجه در این پژوهش، 

، ون دن بوس، ون در مئولن گروت؛ دی2102لف، سریع )نوترون و و

، ویرسو، ( حافظه کوتاه مدت کالمی )السونن2100، و مینارت

های (، دانش امالیی، توانش2102، اوینونن، ساندباکا و ساالکاری

( و به ویژه آگاهی 2111چیاپ و گوتاردو،  ،شناسایی کلمه )چیاپ

لمن و همکاران، ؛ کو2101، ، وترز و قسکوئیرشناسی )دنداچواج

 ( است.2100

های خواندن، تواند با مشکالتی در زمینهمی ،2اختالل خواندن

 ،نوشتن، گوش دادن و حتی محاسبات ریاضی نیز همراه باشد )کرین

سازی برای ( که همین امر زمینه2103، زوشو، دینگ و کانسلی

ای و آموزشی اضافی برای این کودکان را دریافت خدمات مشاوره

 (.2101سازد )امام و کاظم، ری میضرو

دهند که کودکان مبتال به اختالل خواندن شواهد فراوانی نشان می

 - در پردازش اطالعات و زبان مشکالت واضحی دارند )ملبی

؛ نلسون، لیندستروم و لیندستروم، 2102، ، لیستر و هولمهلوراگ

گاهی (. یکی از عوامل دخیل در ناتوانی خواندن، اشکال در آ2102

توانایی درک و بیان "شناخنی آگاهی واج. شناخنی آنها استواج

است )کودو، لوسیر و  "صحیو ساختار واجی واژگان گفتاری

 (.2100اسوانسون، 

که شوند، بلها نه تنها به رمزگشایی ضعیف منجر میاین نقص

( 0113شناسی )ولوتینو، (، مفهوم0113نویسی )بروک، اغلب بر دیکته

، کارنا، نیمی، ؛ جلدسن2101لب )گارسیا و کرین، و درک مط

 گذارد. همین امرجای می( نیز ت ثیر منفی به2101، الوفسون و ویتینگ

ان آموزان به میزموجب افزایش احتمال شکست تحصیلی این دانش

                                                           
1. Learning disabilities 

ز و گردد )هافت، مایرهایشان میبرابر نسبت به سایر همکالسی 0/2

 (.2106هوئفت، 

 ش تجربه افت و شکست تحصیلی نسبت به سایردر نهایت، افزای

های اجتماعی و (، در زمینه2102و همکاران،  همساالن )کیورو

، لسی، الملفا و رساند )موگناینیعاطفی به کودک آسیب می

ساز کاهش بیشتر ( و همین امر به نوبه خود زمینه2111، آلبرتینی

، افسردگی (2102 ، فرانک و وو،نمرات و عملکرد تحصیلی )مورگان

 ، کالیسانگ و کورانیکیج،و ممانعت از رابطه با همساالن )وایاکن

 ،، هسو، چنگ، چن و تسیافان) (، ایجاد تنیدگی در والدین2100

و فشار بر  والدگریهای نادرست ( و در نتیجه اعمال شیوه2101

شود )تاکاهاشی و همکاران، سالمت و بهزیستی روانی والدین می

2103.) 

مراقبت و نشان داد  (2111) بارکائوسکینوهش نتایج پژ

به تواند یک تجرن هداری از کودک مبتال به اختالالت خواندن می

تواند تنش زیادی در والدین و قابل توجه برای مراقبان باشد که می

 شان وارد سازد.روابط آنها با کودکان

به عنوان یک پدیده هیجانی مزمن، احساس  3تنیدگی والدین 

تر از های فرایند فرزندپروری بیشبی است که وقتی که خواستهاضطرا

 ،)بلویی شودتوان شخصی و اجتماعی والدین باشد، احساس می

تواند تحت ت ثیر عواملی چون ( و می2100، هالژانس، آبیرو و بدیاکو

بیماری کودک و مشکالت رفتاری، درگیری زناشویی، بیکاری 

(. 2103و همکاران،  ینجم (گیرد  والدین و محیط خانواده منفی قرار

تواند پیامدهای منفی بسیاری بر عملکرد والدین و این تنیدگی می

 (.2100، ، سلزر، بارکر و گرینبرگفرزندان آنها وارد سازد )هارتلی

حاکی  نیز (2100) درموت و همکارانمک - والیسنتی پژوهش

ی، یعالیم آشکاری از تنیدگی، افسردگی، اضطراب، نارسا وجود

یا  تحولیهای ناامیدی و احساس گناه والدین کودکان دارای ناتوانی

ش . افزایبودها در مقایسه با والدین کودکان عادی سایر معلولیت

تنیدگی والدین نیز با فقدان رفتار مثبت والدین همراه است )هاستین ز 

عبارت دی ر، تنیدگی والدین نقش مهمی در (. به2111و بک، 

نی و همچنین تحول و توسعه رفتار اجتماعی کودکان کیفیت والدی

، کند )هال و همکارانمبتال به اختالالت یادگیری و خواندن ایفا می

2102.) 

2. Readinig disabilities 
3. Parenting stress 
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طور ( نشان داد که تنیدگی والدین به2100مطالعه فارمر و لی )

-نیری ژی گذارد.مستقیم بر کیفیت تعامالت مادر و کودک اثر می

در پژوهشی دریافتند که مادران  (2102) و همکاران کوکوسیس

دارای فرزند ناتوان یادگیری در مقایسه با مادران دارای فرزند عادی 

 ه میترند، تنیدگی ببیشتری را تجرباز لحظات سالمت عاطفی پایین

 کمتری دارد. خودکنند و اعتماد به 

کوکان دارای اختالل یادگیری نیازمند خدمات آموزشی و 

(. 0311، مجد یریام ی وتجل ،یور لش رباشعاجتماعی هستند )

( در پی بررسی 2101) ، ماتان ا، کاویه و گلدستونمواله - ماسوالنی

مداخالت روانشناختی برای کمک به بهبود وضعیت روانی والدین 

عنوان  0163کودکان دارای معلولیت ذهنی بر اساس یک فراتحلیل 

 20تعداد آنها به مقاله را مورد جستجو و شناسایی قرار دادند. سپس 

مقاله کاهش یافت. نتایج حاکی از اثربخشی مداخالت در بهبود 

 روانی و عمومی والدین و نیز کیفیت کلی زندگی آنها بود.سالمت

هرگونه تغییر و اختالل در خانواده و اجزای آن عالوه بر تنیدگی 

( ممکن است 0310هم ریخت ی در اعضای خانواده )جناآبادی، و به

ه مختل شدن کل نظام خانواده گردد که به نوبه خود اختالالت منجر ب

مربوط به اعضای خانواده را تشدید و مشکالت جدیدی را ایجاد 

خواهد نمود. ناتوانی در یکی از فرزندان، بر کل نظام خانواده و 

 کارکردهای مختلف آن اثرات بسیار عمیقی خواهد گذاشت. به

اده آسیب وارد نموده و پیامد آن که بر انسجام و ساختار خانوطوری

 ها، عملکرد و سازگاری خانواده است )علیایجاد تغییرات در نقش

رو، انجام اقداماتی که (. از این0310، ، تقوی و شریفیاکبرزاده آرانی

بتواند سطو اختالل کودک را کاهش داده و عالیم رفتاری اختالل 

 بکاهد.تواند از تنیدگی والدین رنگ سازد، میرا کم

درمان ری در کنار ایجاد یک محیط یادگیری شاد و رقابتی، بازی

ها و مفاهیم مختلف مقدمات الزم در جهت کمک به با کمک روش

و  سازد )وایاکنکودکان دارای ناتوانی یادگیری را فراهم می

تر ساخته و که، یادگیری را آسان(. به صورتی2100همکاران، 

واژگان، ادای اشتباه کلمات و تشخیص مشکالت موجود در شناسایی 

 (.2106دهد )بنمارکچی، کافی و الهور، معنای آنها را کاهش می

های اجتماعی های مؤثر در جهت افزایش توانشیکی از بازی

( و افزایش ان یزه تغییر رفتار به 2111، ، کاروترز و اسمایلی)بیانکو

عه بر توس عنوان یک ابزار آموزشی مؤثر، ل ودرمان ری است که

 های مدنظر این روشنقاط قوت و منافع کودکان تمرکز دارد. توانش

درمان ری شامل ارتباطات کالمی و غیرکالمی )تعامالت خودکامه(، 

گذاری و همکاری است و از نتایج بارز آن نوبت گرفتن، به اشتراک

های ارتباطی کالمی و غیر کالمی، توانش توان به بهبود توانشمی

گذاری و حل مسائل درسی اشاره کرد )لیندسی، اشتراکنوشتن، 

(. در حقیقت، انجام بازی ل و و اتصال 2106هانسل و کاسیانی، 

مختلف، در جهت تکامل  یهاها و اندازهقطعات )آجر( را از رنگ

، کوردوبان، نیکا و فکری هر کودک ضروری است )دومیتراسکو

حیط خانه و مدرسه قابل (. این بازی که به راحتی در م2101، هاپورن

تواند در کنار کمکی که به کودک در (، می2101اجرا است )بوین، 

جهت بهبود عملکرد یادگیری و خواندن کند، به کاهش تنیدگی در 

والدین کمک کند. از سوی دی ر به دلیل ایجاد فضایی شاد و 

تواند در جهت کاهش تنش روابط ان یزشی به کمک بازی، می

 زندانشان ت ثیر مهمی به جای ب ذارد.والدین با فر

با توجه به اهمیت موضوع و از طرفی نبود مطالعات کافی در این 

زمینه، انجام پژوهشی که بتواند با انجام مداخالت مناسب در زمینه 

تر تنش والدین گام نهد؛ ضروری به نظر تحول و کاهش هرچه سریع

حمایتی و آموزش رسد. به عبارت دی ر، در کنار ارائه خدمات می

خش بدرمان ری به جهت ایجاد فضایی لذتتوان از بازیوالدین می

برای کودک و والدین، به ویژه ل ودرمان ری که به تجهیزات زیادی 

رو، شناسی بهره برد. از ایننیاز ندارد و در کنار آن، آگاهی واج

گویی به این پرسش مهم است که آیا پژوهش حاضر در صدد پاسخ

ر کودک د - مهارتی فکری ل و بر کاهش تنش روابط والدبازی 

 کودکان مبتال به اختالل خواندن مؤثر است؟

 روش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، یک 

. آزمون با گروه گواه بودپس -آزمون آزمایشی از نوع پیشطرح شبه

قل، مست عنوان متغیرفکری ل و به -در این پژوهش، بازی مهارتی

عنوان متغیر وابسته و اختالل خواندن به عنوان متغیر عملکرد هیجانی به

کنترل در نظر گرفته شدند. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه 

 سوم شهر تهران بود که دارای اختالل یادگیری کودکان دبستانی پایه

 دو باالتر در آزمون استنفور 10بهر خواندن و نوشتن و همچنین هوش

موزان آدسترس و از بین دانش صورت درگیری بهبینه بودند. نمونه

نفر متقاضی،  01ین ترتیب که از بین دشهر تهران انجام شد. ب 2منطقه 

ادف تص، بهباال در شاخص تنیدگی والدینبا تراز کودک  31تعداد 

نفری )یک گروه آزمایشی و یک گروه  00انتخاب و در دو گروه 
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های ورود به پژوهش عبارت بودند از، شدند. مالکگواه( جای زین 

به باال، داشتن اختالل یادگیری  10سال، هوشبهر  02تا  1گروه سنی 

خواندن و نوشتن، قدرت جسمانی کار با ابزار بازی، عدم ابتال به 

جلسه  02شخصیتی مزمن و توانایی شرکت در  - اختالالت روانی

از درمان ری، وط به بازیدقیقه. مداخالت مرب 61گروهی به مدت 

ل وی  گروه که توسط 0«شروع با داستان» بسته برنامه تحصیلی

جلسه  02که در تعداد  طراحی گشته است، بهره برده شد 2آموزشی

یک بازی  ،این ابزاردقیقه اجرا شد.  61گروهی و هرجلسه به مدت 

وسیله ساخت و بررسی داستان به آموزش  فکری است که به -مهارتی

های کالمی، خواندن و نوشتن، پرورش گویی، توانشیات، قصهادب

 کند.تخیل و درک مطلب کمک می ةقو

ی ااین بسته شامل یک ست از عناصر ل و و متشکل از مجموعه

ها، حیوانات، لوازم جانبی، قطعات، صفحات ساخت و از شخصیت

داستان و یک صفحه ساخت اضافی  0ها برای خلو حداکثر آیکون

های عدد سینی با قسمت 2در یک جعبه محکم،  3اختنبرای س

سازی عناصر در دسته خودشان(، یک ورق جداگانه )جهت مرتب

برچسب )برای مشخص نمودن جای اه عناصر ل و در سینی(، 

ر تلیست برای مدیریت راحتکاتالوگ عناصر )که به عنوان چک

 افزارباشد(، مجموعه برنامه درسی و نرمکالس قابل استفاده می

طرح درس که شامل مجموعه  21تصویرسازی داستان برای معرفی 

این بازی هنر . باشدیآموزی است، موسیعی از برنامه درسی زبان

گویی روزانه، فعالیت شروع شدن، داستان 6آموزی را در قالب زبان

ذاری و گنقل قوا و تحلیل داستان، ساخت و بیان داستان به اشتراک

در کالس  1افزار مصورسازی داستانمستندسازی و نرمبیان داستان و 

دهد. در کنار اجرای این مداخالت، از آگاهی واجی را پرورش می

 که بر اساس اصول روش آموزش مستقیم باهدف آموزش توانش

شده ( تهیه0311) و همکاران های پایه آگاهی واجی، توسط پیرزادی

شد. این تمرین شامل عنوان یک مداخله اثربخش استفاده  بود، به

شناسایی، ترکیب و تقطیع واج برای کلمات مورد نظر در خالل 

داستان بود. بدین ترتیب که کلمات مورد نظر در داستان گنجانده 

گویی توسط معلم، بازگویی داستان های داستانشده و در فعالیت

                                                           
1. Story starter 
2. Lego education 
3. Stst spinner 
4. Story visualizer 

های پایه آگاهی واجی آموزان تمرین گردید. توانشتوسط دانش

ایی، ترکیب و تقطیع واج بود. که در هر داستان به شامل شناس

 شد.ها آموزش داده میآزمودنی

 ای بدون صفحه کلید کهپد رایانهدر این برنامه مداخالتی، از آی

به منظور تقویت توانش نوشتن، با ایجاد  0صفحه حساس لمسیاز 

احل ادراکی و بازسازی مر توانشی،پیوندهای ارتباطی میان یادگیری 

دست به کمک تمرین پیوند سلسله  - ول و اصالح هماهن ی چشمتح

مراتب یادگیری و شرطی شدن مجدد مثبت از طریو بازی ل و نیز 

 استفاده شد.

در دو سطو  SPSS-21افزار کمک نرمهای پژوهش، بهداده

توصیفی و استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در آن، 

رها، از آمارهای توصیفی )میان ین و متناسب با سطو سنجش متغی

 ریفک -بازی مهارتی منظور بررسی اثربخشی انحراف استاندارد(، به

حلیل آزمون، از ت، با حذف اثر پیشکودک -تنش تعامل والد ل و بر 

 کواریانس استفاده شد.

 ابزار

( ساخته شده 0111که توسط آبیدین ) 6شاخص تنیدگی والدین

ن پردازد. ایکودک می - در نظام والدینبه سنجش اهمیت تنیدگی 

ای از ارهتواند از پپرسشنامه بر این اصل است که تنیدگی والدین می

 هایهای والدین و یا موقعیتهای کودک، برخی خصیصهویژگی

متنوعی که با ایفای نقش والدینی بطور مستقیم مرتبط هستند ناشی 

ماده اختیاری به  00ماده به همراه  010شود. این پرسشنامه حاوی 

گذاری نیز به روش است. شیوه نمره« 3مقیاس تنیدگی زندگی»عنوان 

)از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم(  0تا  0های لیکرت بر حسب پاسخ

شود. فرآیند تفسیر نتایج مقیاس تنیدگی والدینی، در وهله انجام می

 دین(نخست از بررسی نمره کلی مقیاس )قلمروهای کودک و وال

هایی که در هر قلمرو قرار شود. پس از آن، نتایج زیر مقیاسآغاز می

گیرند )آبیدین، دارند، بر اساس جدول نرم مورد تحلیل قرار می

ضریب قابلیت اعتماد همسانی درونی از طریو محاسبه آلفای  (.0111

نفری از مادران هنگ  211کرونباخ برای کل مقیاس در یک گروه 

و در  10/1دست آمد. این ضریب در قلمرو کودک به 13/1کن ی 

و دامنه  13/1قابلیت اعتماد تفکیکی ابزار  بوده است. 10/1قلمرو والد 

5. Multi touch 
6. Parenting stress index (PSI) 
7. Life stress scale 
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ابزار تنیدگی مختلف دی ر  0قابلیت اعتماد هم زمان ابزار با  ضریب

ضریب قابلیت اعتماد همسانی درونی . بوده است 66/1و  31/1بین 

و  13/1مریکایی، برای کل مقیاس ابزار در یک گروه از مادران آ

 دست آمدبه 13/1و  16/1برای قلمروهای کودک و والد به ترتیب 

ضریب قابلیت (. 2106)باروسو، هان رفود، گارسیا، گرازیانو و باگنر، 

و ضریب  11/1اعتماد همسانی درونی در ایران نیز برای کل مقیاس 

دست آمد به 11/1، روز 01قابلیت اعتماد بازآزمایی با فاصله زمانی 

در این پژوهش نیز قابلیت اعتماد با استفاده از  (.0310)دادستان، 

 بدست آمد. 10/1آلفای کرونباخ 

 هايافته

شناختی، حاکی فراوانی بیشتر والدین کودکان اطالعات جمعیت

میلیون تومان( بود. همچنین سطو  1تا  3در سطو درآمد متوسط )بین 

درک کارشناسی بودند. با مالحظه آمار تحصیالت عمده والدین، م

ودک در ک - توصیفی، میان ین و انحراف استاندارد تنش روابط والد

 باشد:شرح جدول ذیل میدو گروه به
 

 وهبه تفکیک گرکودک  - های توصیفی تنش روابط والد. شاخص0جدول

 انحراف معیار میان ین تعداد آزمون گروه

 گواه
 31/02 13/226 00 آزمونپیش

 00/03 66/223 00 آزمونپس

 آزمایش
 11/02 03/211 00 آزمونپیش

 63/00 16/203 00 آزمونپس
 

 

های هر یک از دهد، آزمودنیهای جدول فوق نشان مییافته

اند که در طول دوره درمان نفر بوده 00های مورد مطالعه تعداد گروه

واه ان ین در گروه گاند. میگیری پژوهش پاسخ دادهبه مقیاس اندازه

ون آزم آزمون و پسبرای هریک از متغیرهای یاد شده در مرحله پیش

 که بازی درمان ری مبتنیدی ر ندارد؛ در حالیتفاوت چندانی با هم

کودک در گروه - های روابط والدبر ل و موجب کاهش تنش

 آزمایش شده است.

زمون آ پس – آزموناز آنجا که طرح اجرا شده نوعی طرح پیش

است. ل تحلیرو، تحلیل کواریانس روش مناسبی برای باشد؛ از اینمی

برابری واریانس متغیرهای های استفاده از روش کواریانس مفروضه

کواریانس است که در ادامه  -و هم نی ماتریس واریانس  پژوهش

به بررسی آنها با استفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنوف، لون و 

 شود.ه میباکس پرداختام

 عینرمال بودن توز یبررس یبرا رنوفی. آزمون کولموگراف اسم2جدول

 پژوهش یهاداده

 داریسطو معنی متغیر گروه

 102/1 کودک - تنش روابط والد گواه

 363/1 کودک - تنش روابط والد آزمایش
 

 

 zنشان داده شده است اندازه آزمون  2همانطور که در جدول 

د. دار نبوکودک در هر دو گروه معنی -ط والد اسمیرنوف تنش رواب

دارای  هادادهداری این آزمون نشان دهنده این است که عدم معنی

 .فرض برقرار استباشند و این پیشیمتوزیع پراکندگی نرمال 
 

 گواه. آزمون لون برای برابری واریانس دو گروه آزمایش و 3جدول

 F df 1 df 2 p متغیر

31/0 کودک - تنش روابط والد  0 21 01/1  
 

 

داری در گر آن است که سطو معنینتایج جدول، فوق بیان

برابری  فرض ؛ بنابراینباشدیم 10/1آزمون لون، بیش از 

 .شود، پذیرفته می10/1دو گروه با اطمینان  هاییانسوار
 

 کواریانس –آزمون هم نی ماتریس واریانس  .1جدول

 M BOX F Sig متغیر

 21/1 01/0 03/26 کودک - ط والدتنش رواب

 
 

که در حیطه کودک میزان  با توجه به جدول فوق و از آنجا

01/0=F  01/0و برای والد=F بیش از  داریسطو معنیو ، باشدیم

 10/1گفت در سطو آماری  توانیمرو، از این .اشدبمی 10/1

ایت رع کواریانس در این حیطه - مفروضه هم نی ماتریس واریانس

کواریانس جامعه و نمونه  - شده است. به عبارتی ماتریس واریانس

ا نشان ههمانطور که بررسی مفروضه در این مورد بر هم منطبو هستند.

 داد، استفاده از آزمون کواریانس بالمانع است.

شود و با در نظر گرفتن مشاهده می 0گونه که در جدول همان

60/31 F= ،می 61/1و مجذور اتای  10/1از  کمتر داریسطو معنی 

های گروه توان گفت اختالف مشاهده شده میان نمرات آزمودنی

کودک از نظر آماری  –در پرسشنامه رابطه والد  گواهآزمایش و 

 اطمینان عنوان کرد، آموزش بازی %10توان با معنادار است. لذا، می

 کودک دانش – فکری بر کاهش تنش در رابطه والد –های مهارتی 

 وزان دارای اختالل یادگیری از نظر والدین مؤثر بوده است.آم
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 کودک -فکری بر تنش در رابطه والد  –های مهارتی متغیری جهت بررسی اثربخشی بازی. تحلیل کواریانس تک0جدول

 مجذور اتا داریسطو معنی F میان ین مجذورات df مجموع مجذورات منبع تغییرات

 61/1 110/1 60/31 10/0311 0 10/0311 گروه

 - - - 12/33 23 66/110 خطا

 - - - - 31 011111 کل
 

 

 گيریبحث و نتيجه

ل و  فکری - پژوهش حاضر با هدف بررسی ت ثیر بازی مهارتی

بر میزان عملکرد هیجانی و یادگیری کودکان مبتال به اختالل 

ژوهش پ پرسش هیادگیری انجام شد. نتایج به دست آمده در پاسخ ب

در تعامل  میزان تنشبر فکری ل و  - آیا بازی مهارتیکه مبنی بر این

ی از ت ثیر دارد، حاک کودکان مبتال به اختالل یادگیری والد کودک

 کودک بود. -اثربخشی مداخله مذکور بر بهبود تعادل والد 

رفتار  بین ناتوانی در خواندن وتوان گفت، در تبیین این یافته می

تال مبخاصی وجود دارد و والدگری یک کودک ضداجتماعی پیوند 

تواند باعث افزایش تنیدگی والد به ویژه مادر اختالل یادگیری میبه 

های روانی در مادر گردد، آموزش و افزایش احتمال بروز بیماری

زندگی به منزله یک برنامه پیش یری و در عین حال مکمل های توانش

تواند سبب کاهش هزینه می های درمان ری اختالل یادگیریبرنامه

 جویی اقتصادی اجتماع و خانواده باشددرمان کودک و مادر و صرفه

 (.0331 ترجمه آذری، ،0136، )گرین

ای هکه فرزندان مبتال به ناتوانی دهدینتایج مطالعات نشان م

حمایت و پشتیبانی کمتر  یادگیری نسبت به همساالن طبیعی خود از؛

برند. این در حالی است که می وادگی بهرهورزی بیشتر خانو تعلل

عنوان عامل بسیار مهم در موفقیت و حل حمایت خانوادگی به

)خرمایی، عباسی و رجبی،  باشدمشکالت مربوط به فرزندان می

 تنیدگیمهارکردن ( در یک تالش برای 2111) ایرلن و وایزنر (.0311

شکالت کودک مادرانی که دارای کودکانی با م - روابط والد

ادند یک ، نشان درا داشتندفعالی همراه با بی توجهی رفتاری مثل بیش

برنامه سه ماهه آموزشی با موضوعات متفاوتی مثل تحول کودک، 

و تصور از خود، انضباط و تشویو و تنبیه،  حرمت خودپرخاش ری، 

ی تواند باعث کاهش تنیدگی والدینهای مقابله با آن میتنیدگی و راه

( نشان داده است که 0111) ردد. همچنین نتایج پژوهش سومادران گ

رضایت والدین در زمینه احساس صالحیت، کاهش افسردگی، 

باعث کاهش تنیدگی ، رفتار کودک مدیریتهای افزایش توانش

کودک از طریو یک برنامه آموزش زندگی خانوادگی  - روابط والد

 برای مادران شده است.

 و ودخ به بازخورد مثبت تقویت توان گفت،از سوی دی ر می

 رقراریب تقویت کردن، صحبت به تشویو اعتمادبنفس، افزایش

 ه،توج سطو افزایش صبر، و اجتماعی تعامل مشارکت، و ارتباط

 ازیب ریزی، خودبرنامه و کردن فکر برای کودک توانایی افزایش

 داستان هاییتشخص از ال وبرداری و درمانی نامهنمایش و درمانی

 هم ی از آثار مثبت بازی ل و مؤثر( راهبرد یادگیری و همانندسازی)

تواند میزان تنیدگی در کودک را کاهش دهد. همین امر است که می

تواند منجر به کاهش میزان تنیدگی در والدین، به جهت خود می

ای در فرزند گردد. در حقیقت، مشاهده آثار مثبت این روش مداخله

تالل کودک، ت ثیر تنش والدینی در تداوم اختالل آشنایی والدین با اخ

کودک، آشنایی با راهکارهای مفید در کاهش اختالل و نحوه صحیو 

تواند میزان تنیدگی را در والدین کاهش داده و در جهت رفتار می

 کمک به افزایش میزان یادگیری گام مهمی به شمار رود.

یزان تنش مبر فکری ل و  -بازی مهارتی اثربخشی  در پی ت یید

یشنهاد پکودکان مبتال به اختالل یادگیری،  در تعامل والد کودک

 وفکری ل و  - عالوه بر بازی مهارتیهای آتی، در پژوهش گرددمی

در  ای حافظه فعالتمرین رایانه به شناختیواجی آگاه آموزش

جاد ایبه منظور والدین ) گروهی جلسات آموزشبرگزاری ، کودکان

در  منحصر به فردی مشکلکاهش  ،با سایر مادرانحس همنوایی 

 ها و عالیم اختالل یادگیریآشنایی با نشانه والدین و کودکان و

وره دبرگزاری با مسائل رفتاری و هیجانی ناشی از اختالل( و  خواندن

 دوره ابتدایی به منظور شناسایی دانش به ویژه،آموزشی برای معلمان 

 .پرداخته شودی آموزان دارای اختالل یادگیر

 کیسارا سالبر اساس رساله دکتری تخصصی خانم  حاضر مقاله

 میزان رب فکری -مهارتی  هایبازی اثربخشی میزان تعیین»با عنوان 

شده جام ان« یادگیری اختالل با کودکان یادگیری هیجانی و عملکرد

 و انیهیج که در این مقاله، نتایج مربوط به متغیرهای عملکرد است

ری در راستای کمک به بهبودی وضعیت کودکان دارای یادگی
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ناتوانی یادگیری خاص و والدین آنان مورد بحث و بررسی قرار 

ز مراک مدارس، والدین، معلمان و الزم است از کلیهرو، از این. گرفت

که ما را در انجام این پژوهش مساعدت نمودند، قدردانی  ایمشاوره

 شود.

 منابع
 ی. اثربخش(0311ی )مجتب ،مجد یریام ؛سایپر ی،تجل ؛میمر ی،باشعور لش ر

به مادران بر  یآگاهبر ذهن - یمبتن یرفتار یآموزش شناخت

 یفصلنامه علم. یریادگی ژهیفرزندان با اختالالت و یسرزندگ
 .121-131، (31) 01. یعلوم روانشناخت یپژوهش

 ،ییاریار محسن؛ یکتا، شکوهی باقر؛ بناب، حجت؛ غباری پیرزادی،

 ریت ث(. 0310احمد ) شریفی، سعید؛ زاده، حسن فریدون؛

 خواندن مهارت پیشرفت بر واجی آگاهی مستقیم آموزش

(، 0) 20، شناسیشنوایی خواندن. اختالل به مبتال آموزاندانش

13-11. 

بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه (. 0310) حسین، بادیآجنا

ن کودکان مبتالبه روان مادراشناختی رفتاری بر سالمت

له مج. اختالالت رشدی و اختالالت رفتاری مخرب و فلج مغزی
 .11-11(، 0) 011، علوم پزشکی رازی

ی کمال (. مقایسه0311خرمایی، فرهاد؛ عباسی، مسلم؛ رجبی، سعید )

آموزان با و بدون ناتوانی ورزی در مادران دانشگرایی و تعلل

 .61-33(، 0)0، ریی یادگیهایناتوانی مجلهیادگیری. 

 (. ت ثیر0310ناهیددخت ) شریفی، ؛ترانه تقوی، زهرا؛ آرانی، اکبرزاده علی

 ذهنی ماندةعقب کودکان مادران اجتماعی سازگاری بر آموزش

  علمی ماهنامه دو. روی سازگاری تئوری اساس بر پذیر آموزش
 .022-021(، 031) 06 ،فیض پژوهشی ت 

(. تدوین 0311) حمدبرجعلی، ا لی؛دالور، ع مید؛علیزاده، ح نیژه؛کاوه، م

 بر نآ آموزش ت ثیر و استرس برابر در آوریبرنامه افزایش تاب

 هنیذ توانکم کودک دارای والدین زندگی کیفیت هایمؤلفه

 .001-011 (،2) 00 ،استثنایی کودکان ایرانی فصلنامه. خفیف

 ،آذری . )ترجمههای یادگیری در کودکانناتوانی(. 0136الورنس )گرین، 

 انتشارات احرار. :. تبریز(0331، محمدباقر
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