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چكيده
 مرور پژوهشها نشان از اثربخشی انواع بازی مهارتی و فکری به صورت جداگانه بر بهبود مهارت خواندن کودکان مبتال به اختالل خواندن:زمينه
 پژوهش حاضر با هدف بررسی تيثیر بازی:دارد؛ اما آیا تلفیپ بازی مهارتی و فکری بر یادگیری کودکان اختالل خواندن اثربخش است؟ هدف
 روي پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون: روش. فکری لگو بر میزان یادگیری در کودکان مبتال به اختالل خواندن انجام شد- مهارتی
 کودک01 . شامل کلیه کودکان دبستانی پایه سوم و دارای اختالل خواندن و نوشتن شهر تهران بود، جامعة آماری. پسآزمون با گروه گواه بود بهتصادف انتخاب و در دو گروه، کودک که دارای تراز باالیی در نارساخوانی بودند81  تعداد، سپس.بهشیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند
 فکری لگو شروع-  جلسه بازی مهارتی02 ، هریك از کودکان گروه آزمایش. نفری (یك گروه آزمایشی و یك گروه گواه) جایگزین شدند00
. دقیقه دریافت کردند21  یكبار در هفته بهمدت،) به همراه آگاهی واجشناختی را بهطور گروهی2102( با داستان توسط گروه لگوی آموزشی
 دادهها از طریپ تحلیل واریانس.) که بهصورت انفرادی اجرا شد0831 ،ابزار پژوهش شامل آزمون خواندن و نارساخوانی (کرمینوری و مرادی
 یافتهها نشان داد میزان یادگیری کودکان مبتال به اختالل خواندن در گروه آزمایش (بازی: يافتهها.چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
، برآمدهای این پژوهش نشان داد: نتيجهگيری.)p≥1/110(  فکری لگو) نسبت به گروه گواه در مرحله پسآزمون افزایش یافته است- مهارتی
، بهبود کارکردهای اجرایی، آگاهی واجی، سرعت پردازي، فکری لگو میتواند با پروري قدرت تحلیل و حل مسيله- استفاده از بازی مهارتی
 بازی مهارتی: واژه كليدها. تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری بهعنوان یك سیستم یادگیری نوین منجر به بهبود یادگیری گردد،افزایش توجه
 اختالل یادگیری، نارساخوانی، فکری لگوBackground: Research has shown the effectiveness of different types of skill and thinking games individually
on improving reading skills in children with reading disorders, but is the combination of skill and thinking
games effective in learning children with reading disorders? Aims: Therefore, the present study aimed to
investigate the effect of LEGO skill-mental game on the amount of learning in children with reading 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
learning disabilities 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 Lego's
intellectual-linguistic training with a phonological awareness group, once a week for 60 minutes. The research
instrument consisted of Reading and Dyslexic Test. Data were analyzed by MANOVA analysis in SPSS
software. Results: The results showed that the learning level of children with reading disorder in the
experimental group (Lego skill-intellectual game) increased compared to the control group in the post-test
phase. Conclusions: The results of this study showed the use of the Lego game can improving the analysis and
problem solving power and social relationships as a new learning system improved the learning of children
with learning disabilities. Key Words: Hand-thinking playing LEGO, dyslexic, learning disabilit
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کودکان مبتال به اختالل خواندن باید احساس کنند که در

مقدمه
اختالل خواندن به عنوان اختالالت مکرر در خواندن و یا دیکته

مهارکردن زندگی و نتایج تحصیلی خود نقش مهمی دارند .با توجه

نویسی تعریف میشود که در سطحی پایینتر از حد انتظار و علیرغم

به مشکالت تحصیلی کودکان دارای اختالل خواندن ،پروري یك

سن و آموزيهای مدرسهای مشاهده میشود (دویرت ،دسوئت و

تفکر تحولگرا نیز نقش مهمی دارد که این امر میتواند با تقویت

رویرز .)2108 ،بر حسب نتایج پژوهشها ،تقریباً  1درصد کودکان

مثبت در پی پشتکار و تالي کودک محقپ گردد (تنوک و

دچار مشکالت خاصی در زمینه خواندن (اختالل تحولی ،ناتوانی در

همکاران .)2112 ،در کنار آن ،ضروری است مشاور تحصیلی مدرسه

خواندن مبتنی بر رمزگشایی یا اختالل خواندن) هستند (گوسوامی،

از ابزارهای روانشناختی کارآمد برای بررسی تواناییهای تحصیلی و

 .)2100شیوع نارساخوانی در ایران  3/1درصد گزاري شده است

همچنین پیشرفت آنها در زمینههایی چون خواندن ،امال ،ریاضیات،

(محمدیفر ،بشارت ،قاسمی و نجفی .)0832 ،نارساخوانی یکی از

پردازي واجآگاهی ،حافظه ،توجه و حافظه بصری بهره جوید (امام

شایعترین ناتوانیهای یادگیری است که بر پیشرفت تحصیلی دانش

و کاظم.)2102 ،

آموز تيثیر میگذارد .این اختالل پلیژنی ،نتایجی از جمله کمبود

یکی از این ابزارها ،استفاده از بازی در کمك به حل مشکالت

هایی در خواندن سریع (نورتون و ولف ،2102 ،دیگروت ،ون دن

تحصیلی کودکان است .مطالعات انجام شده نشان میدهد که

بوس ،ون درمیولن و مینآرت ،)2100 ،حافظه کوتاهمدت کالمی

مداخالت مؤثر مبتنی بر بازیدرمانگری میتواند تيثیر مثبتی بر حل

(السونن و همکاران ،)2102 ،آگاهی واج شناختی (دنداچ ،وترز و

مشکل یادگیری و ایجاد تعامل با همساالن کودک بهجای گذارد .به

قسکویر ،2102 ،کولمن و همکاران ،)2102 ،نوشتن و عملکرد

صورتی که همراه با تحول تواناییهای شناختی (مانند توانشهای

صحید زبان (بنمارکچی ،کافی و الهور )2101 ،را در پی دارد.

خواندن ،نوشتن و تفکر) ،توانشهای اجتماعی ،هیجانی ،میزان

کودکان مبتال به نارساخوانی ،بیش از مشکالت خواندن ،سایر

همکاری و انگیزه برای یادگیری نیز افزایش مییابند (مافرا.)2100 ،

اختالالتی چون پردازي ادراکی (نیتروئر ،ریج و الوناستین،)2103 ،

بازیدرمانگری کمك میکند تا یك محیط یادگیری چالش

بازیابی کند واژگان (الو ،وندرمستن ،قسکویر و وترز ،2102 ،سوارز

انگیز ،شاد و رقابتی ایجاد شده و با کمك رويها و مفاهیم مختلف،

 -کواال و کوئتوس ،)2100 ،وضوح گفتاری پایین (لویزو همکاران،

مقدمات الزم در جهت کمك به کودکان دارای ناتوانی یادگیری را

 ،)2100فقدان شناخت زبان گفتاری (دُل ،هوئن و مونیر،2102 ،

فراهم میسازد (وایاکن و همکاران.)2100 ،

جانسون ،پنینگتون ،لونستین و نیتروئر ،)2100 ،گوي دادن و یا

بازی ،به عنوان یك توانش روانی  -شناختی میتواند یادگیری

محاسبات ریاضی (کرین ،زاشو ،دینگ و کنسلی )2101 ،را نشان

را آسانتر کند و مشکالت موجود در شناسایی واژگان ،ادای اشتباه

میدهند؛ که همین امر مستلزم زمینهسازی برای دریافت خدمات

کلمات و تشخیص معنای آنها را کاهش دهد (بنمارکچی و همکارن،

مشاورهای و آموزشی اضافی برای این کودکان است (امام و کاظم،

 .)2101مطالعات مختلفی که با هدف مقایسه کودکان دارای و بدون

 .)2102از طرف دیگر ،شکستهای تحصیلی مکرر در این دانش

ناتوانی ،تيخیر و اختالالت ذهنی نشان میدهد که مزایای فرصتهای

آموزان موجب شده تا از خود پنداشت تحصیلی ضعیفی برخوردار

یادگیری ناشی از توانشهای شناختی  -رفتاری برای کودکان دارای

گردند (کرین و همکاران )2101 ،و همین امر به کاهش اعتماد به

اختالل یادگیری سودمند است (النسیونی ،سیپ ،اریلی ،الیوا و باسیلی،

خود ،عدم امید به پیشرفت درسی و در نهایت تداوم مشکالت خواندن

 .)2110نتایج پژوهش دانت ،رآب و همبای ( )2101حاکی از تيثیر

و یادگیری آنها منتهی گردد؛ در نتیجه اکثر این کودکان با افسردگی،

مداخلههای روانی  -حرکتی بر میزان یادگیری کودک و همچنین

ممانعت از رابطه با همساالن (وایاکن ،خایسنگ و کورانیکی،)2100 ،

میزان رفتارهای هیجانی  -اجتماعی متيثر از تفاوتهای فردی در

رفتارهای تهاجمی نسبت به همساالن ،توانشهای مقابلهای ناکارآمد

کودکان بود.

(متساال ،گالوی ،آیشیك و بارتن .)2101 ،آسیبهای شناختی و

یکی از بازیهای مهارتی  -فکری مؤثر و مد نظر در این پژوهش،

کاهش سازي یافتگی روانشناختی مواجه میشوند (گالوی و متساال،

بازی لگو است .این بازی که با اتصال قطعات آجری شکل در رنگ

.)2101

ها و اندازههای مختلف انجام میشود (دومیتراسکو ،کوردابان ،نیس
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اثربخشی بازی مهارتی  -فکری لگو بر میزان یادگیری کودکان مبتال به...

روش

و هپورن ،)2102 ،منجر به بهبود توانش نوشتن ،اشتراکگذاری ،حل

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از حیث روي ،یك

مسائل و توانشهای ارتباطی کالمی و غیر کالمی میگردد .در این

طرح شبهآزمایشی از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه گواه بود.

روي ،از  2فعالیت شامل شروع شدن ،داستانگویی ،نقل قول و تحلیل
داستان ،بیان داستان و به اشتراکگذاری ،مستندسازی و نرمافزار

در این پژوهش ،بازی مهارتی  -فکری لگو بهعنوان متغیر مستقل

مصورسازی داستان استفاده میگردد (لیندسی ،هانسل و کاسیانی،

عملکرد هیجانی و یادگیری بهعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته

.)2101

شدند .جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه کودکان دبستانی پایه

از سوی دیگر ،شیوع اختالالت واجشناسی در افراد مبتال به

سوم شهر تهران بود که دارای اختالل یادگیری خواندن و نوشتن و

نارساخوانی بسیار قابل توجه است؛ به صورتی که اختالل نارساخوانی

همچنین هويبهر  30و باالتر در آزمون استنفورد  -بینه بودند .نمونه

را ناشی از نارسایی واجشناختی میدانند (ولیوتینو ،فلشر ،سنولینگ و

گیری بهصورت دردسترس و از بین دانشآموزان منطقه  2شهر تهران

کنلون ،2112 ،بوئست و همکاران .)2101 ،از اینرو ،تلفیپ آگاهی

انجام شد .بدین ترتیب که از بین  01نفر متقاضی ،تعداد  81نفر با تراز

واجشناختی بهعنوان روشی سودمند در کنار بازیدرمانگری ،می

باال در نارساخوانی ،بهتصادف انتخاب و در دو گروه  00نفری (یك

تواند تيثیر زیادی بر کاهش اختالالت خواندن بگذارد (اسوانسون و

گروه آزمایشی و یك گروه گواه) جایگزین شدند .مالکهای ورود

جرمن .)2111 ،آگاهی واجشناختی عبارت است از «توانایی درک و

به پژوهش عبارت بودند از ،گروه سنی  1تا  02سال ،هوشبهر  30به

بیان صحید ساختار واجی واژگان گفتاری» (کودو ،لوسیر و

باال ،داشتن اختالل یادگیری خواندن و نوشتن ،قدرت جسمانی کار با

اسوانسون )2100 ،و میتواند بهعنوان یك توانش مهم ،در کمك به

ابزار بازی ،عدم ابتال به اختالالت روانی  -شخصیتی مزمن و توانایی

کودکان با اختالل خواندن که معموالً در زمینه تشخیص ساختار

شرکت در  02جلسه گروهی .مداخالت مربوط به بازیدرمانگری ،از

داخلی کلمه و یا واجشناسی با مشکل مواجه هستند (نیتروئر و

بسته برنامه تحصیلی «شروع با داستان »0که توسط لگوی آموزشی

همکاران ،)2103 ،روي مفیدی به نظر رسد .میتوان گفت ،پژوهش

طراحی گشته است ،بهره برده شد .این ابزار یك بازی مهارتی -

ها بر اهمیت استفاده از بازی ،بهعنوان مؤلفه مهم فرآیند یادگیری

فکری است که به وسیله ساخت و بررسی داستان به آموزي ادبیات،

تيکید کردهاند .دانشآموزان میتوانند بازیهایی طراحی کنند که به

قصهگویی ،توانشهای کالمی ،خواندن و نوشتن ،پروري قوه تخیل

آنها فرصت دهد نسبت به زمانیکه از بازی فقط برای بازی کردن

و درک مطلب کمك میکند .این بسته قابلیت استفاده در کالسهای

استفاده میکنند ،نتیجه بیشتری در یادگیری بهدست آورند (پیندر،

ادبیات فارسی ،انشا ،زبان انگلیسی و علوم اجتماعی دبستان را نیز دارد.

 .)2108اما آن جنبه ارزیابی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار

این بسته شامل یك ست از عناصر لگو ( )0،002عنصر لگو

گرفته است ،بهکارگیری و اثربخشی بازی مهارتی  -فکری لگو در

متشکل از مجموعهای از شخصیتها ،حیوانات ،لوازم جانبی ،قطعات،

قالب بازی بر بهبود یادگیری و کاهش اختالالت خواندن،

صفحات ساخت و آیکونها برای خلپ حداکثر  0داستان و یك

نارساخوانی ،دیکتهنویسی ،توجه ،حافظه بصری و آگاهی واج

صفحه ساخت اضافی برای ساختن «استی اسپینر» در یك جعبه

شناختی در کودکان دارای اختالل خواندن است .با توجه به اهمیت

محکم 2 ،عدد سینی با قسمتهای جداگانه (جهت مرتبسازی

موضوع و از طرفی نبود مطالعات کافی در این زمینه انجام پژوهشی

عناصر در دسته خودشان) ،یك ورق برچسب (برای مشخص نمودن

که بتواند با انجام مداخالت مناسب در زمینه کاهش اختالالت

جایگاه عناصر لگو در سینی) ،کاتالوگ عناصر (که به عنوان چك

یادگیری از جمله نارساخوانی گام نهد؛ ضروری به نظر میرسد .از

لیست برای مدیریت راحتتر کالس قابل استفاده میباشد) ،مجموعه

این رو ،پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش است که

برنامه درسی و نرمافزار تصویرسازی داستان برای معرفی  22طرح

آیا بازی مهارتی  -فکری لگو بر میزان یادگیری کودکان دارای

درس که شامل مجموعه وسیعی از برنامه درسی زبانآموزی است،

ناتوانی یادگیری مؤثر است؟

میباشد .این بازی هنر زبانآموزی را در قالب  2فعالیت شروع شدن،

Story Starter

1.
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داستانگویی روزانه ،نقل قوا و تحلیل داستان ،ساخت و بیان داستان

( )1حذف آواها ( )3خواندن نا کلمات (کلمات بدون معنی) ()1

به اشتراکگذاری و بیان داستان و مستندسازی و نرمافزار مصورسازی

نشانههای حرف و ( )01نشانههای مقوله .هدف این آزمون بررسی

داستان در کالس را پروري میدهد .در این برنامه از آیپد رایانهای

میزان توانایی خواندن دانشآموزان عادی دختر و پسر در دوره

بدون صفحه کلید که از صفحه حساس لمسی به منظور تقویت توانش

دبستان با ویژگیهای تكزبانگی (فارسی) و دوزبانگی (فارسی -

نوشتن ،با ایجاد پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حرکتی و ادراکی و

کردی و فارسی  -ترکی) و تشخیص کودکان با مشکالت خواندن و

بازسازی مراحل تحول و اصالح هماهنگی چشم  -دست به کمك

نارساخوانی است .این آزمون بهصورت انفرادی اجرا میشود .نمرات

تمرین پیوند سلسله مراتب یادگیری و شرطی شدن مجدد مثبت از

خام میانگین این آزمون  011و انحراف استاندارد آن  00است

طریپ بازی لگو استفاده شد.

(کرمینوری و مرادی .)0831 ،قابلیت اعتماد آزمون خواندن و

در نهایت ،دادههای پژوهش ،بهکمك نرمافزار  SPSS-21در دو

نارساخوانی با استفاده از روي آلفای کرونباخ محاسبهشده که مقادیر

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

آن برای خرده آزمونهای مختلف بین  1/13تا  1/28بهدستآمده

آن ،متناسب با سطد سنجش متغیرها ،از آمارهای توصیفی (میانگین

است.
يافتهها

و انحراف استاندارد) ،بهمنظور بررسی اثربخشی بازی مهارتی  -فکری

اطالعات جمعیتشناختی ،حاکی فراوانی بیشتر والدین کودکان

لگو بر میزان یادگیری ،از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.
ابزار

در سطد درآمد متوسط (بین  8211111تا  2111111تومان) بود که

آزمون خواندن و نارساخوانی شامل  01خرده آزمون است .این

از نظر سطد تحصیالت در هر دو والد ،عمده آنها ،دارای مدرک

خرده آزمونها عبارت هستند از )0( :خواندن کلمات ( )2زنجیره

کارشناسی بودند .با مالحظه آمار توصیفی ،میانگین و انحراف

کلمات ( )8قافیه ( )2نامیدن تصاویر ( )0درک متن ( )2درک کلمات

استاندارد عملکرد یادگیری در دو گروه بهشرح جدول ذیل میباشد.

جدول .0توصیف عملکرد یادگیری در آزمودنیهای گروه آزمایش
متغیر
زنجیره کلمات
قافیه
نامیدن تصاویر
درک متن
درک کلمات
حذف آواها
ناکلمات
مقوله بندی
نشانه حرف
خواندن کلمات

سطد

انحراف استاندارد

میانگین

ضریب کجی

ضریب کشیدگی

آزمایش

گواه

آزمایش

گواه

آزمایش

گواه

آزمایش

گواه

پیشآزمون

11/22

11

2/80

8/03

1/00

1/02

1/20

1/21

پسآزمون

13/22

21/22

2/21

8/10

1/00

1/32

1/81

1/10

پیشآزمون

10/08

12/22

2/12

0/32

1/01

1/18

1/20

1/12

پسآزمون

31/18

10/31

2/82

0/10

1/21

1/13

1/10

1/20

پیشآزمون

21/22

22/18

02/21

00/11

1/21

1/10

1/21

1/12

پسآزمون

31/88

22/12

00/10

00/21

1/82

1/12

1/32

1/12

پیشآزمون

21/21

28/21

01/03

3/01

1/13

1/80

1/18

1/10

پسآزمون

01/12

22/21

3/22

1/22

1/21

1/82

1/11

1/20

پیشآزمون

03/88

02/22

2/13

0/11

1/81

1/02

1/21

1/13

پسآزمون

31/22

00/31

1/21

0/22

1/11

1/11

1/23

1/21

پیشآزمون

21/32

22/21

1/01

1/22

1/01

1/08

1/21

1/20

پسآزمون

38/12

20/22

2/02

1/00

1/21

1/11

1/11

1/80

پیشآزمون

23/21

01/22

00/28

01/22

1/22

1/10

1/13

1/11

پسآزمون

32/08

03/22

2/83

01/10

1/10

1/12

1/22

1/11

پیشآزمون

12/32

10/22

8/02

8/01

1/03

1/82

1/10

1/28

پسآزمون

32/12

12

2/18

8/11

1/00

1/81

1/22

1/12

پیشآزمون

11/22

12/21

2/21

8/80

1/20

1/22

1/20

1/80

پسآزمون

32/18

12/21

8/01

8/02

1/13

1/02

1/21

1/11

پیشآزمون

20/21

21/21

1/10

1/81

1/81

1/80

1/00

1/23

پسآزمون

12/21

21/22

2/01

3/22

1/28

1/03

1/02

1/00
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جدول . 2آزمون نرمال بودن توزیع نمرات عملکرد یادگیری پژوهش

کشیدگی مشاهده شده در هیچ یك از خرده مقیاسها معنادار نیست

کومولگروف اسمیرنوف

(یعنی بیش از  0/13نمیباشد)؛ میتوان گفت مفروضه نرمال بودن

متغیر
زنجیره کلمات
قافیه
نامیدن تصاویر
درک متن
درک کلمات
حذف آواها
ناکلمات
مقولهبندی
نشانه حرف
خواندن کلمات

سطد

Sig

فرض برابری واریانسها

پیشآزمون

1/21

تيیید میشود

پسآزمون

1/02

تيیید میشود

پیشآزمون

1/03

تيیید میشود

پسآزمون

1/11

تيیید میشود

پیشآزمون

1/00

تيیید میشود

پسآزمون

1/32

تيیید میشود

عملکرد یادگیری بزرگتر از  1/10میباشد .بنابراین ،فرض نرمال بودن

پیشآزمون

1/22

تيیید میشود

پسآزمون

1/01

تيیید میشود

توزیع نمرات پذیرفته میشود.

پیشآزمون

1/28

تيیید میشود

پسآزمون

1/11

تيیید میشود

متغیرها رعایت شده است .به عبارتی از آنجا که آماره لیون به دست

پیشآزمون

1/28

تيیید میشود

پسآزمون

1/00

تيیید میشود

آمده در کلیه خرده مقیاسهای خواندن و نارساخوانی در سطد 1/10

پیشآزمون

1/30

تيیید میشود

پسآزمون

1/03

تيیید میشود

پیشآزمون

1/20

تيیید میشود

پسآزمون

1/21

تيیید میشود

پیشآزمون

1/00

تيیید میشود

پسآزمون

1/21

تيیید میشود

پیشآزمون

1/02

تيیید میشود

پسآزمون

1/22

تيیید میشود

توزیع نمرات رعایت شده و امکان استفاده از آمار پارامتریك وجود
دارد.
با توجه نتایج به دست آمده در جدول  ،2مشاهده میشود که
سطد معناداری برای آزمون نرمال بودن دادهها در کلیه متغیرهای

با توجه به جدول 8فرض همگنی واریانسها در سطد کلیه

معنادار نیست ،فرض همگنی واریانسها تيیید میشود.
جدول .2بررسی همگنی ماتریس واریانس – کوواریانس

گفت در سطد آماری  1/10مفروضه همگنی ماتریس واریانس
کوواریانس رعایت شده است .به عبارتی ماتریس واریانس
کوواریانس جامعه و نمونه در این مورد بر هم منطبپ هستند.

مقیاسهای خواندن
متغیر

df1

df2

F

زنجیره کلمات

0

23

2/11

3/11

0/82

1/22

با توجه به جدول  2و از آنجاکه میزان  F=0/82میباشد ،میتوان

جدول .8آزمون لوین جهت بررسی فرض همگنی واریانسها در خرده
سطد معناداری

M BOX

F

Sig

جدول .0خالصه آزمونهای چندمتغیری

1/00

شاخص آماری

F

سطد معناداری

قافیه

0

23

0

1/82

المبدای ویلکز

82/82

1/110

نامیدن تصاویر

0

23

1/00

1/21

درک متن

0

23

1/18

1/82

درک کلمات

0

23

8/31

1/81

حذف آواها

0

23

1/11

1/12

ناکلمات

0

23

1/10

1/12

مقولهبندی

0

23

1/12

1/82

نشانه حرف

0

23

1/03

1/01

خواندن کلمات

0

23

1/01

1/23

با توجه به جدول  0و میزان  1( = 82/82و  F)0برای آماره المبدای
ویلکز که در سطد  1/10معنادار است ،میتوان گفت میان مقدار
متغیرهای وابسته در گروهها اختالف وجود دارد.
در جدول  2به تحلیل واریانس چندمتغیری جهت مقایسه
متغیرهای پژوهش در میان دو گروه پرداخته شده است .با توجه به
 F= 82/22در زنجیره کلمات میتوان گفت ،تفاوت مشاهده شده

در جدول  0شاخصهای مرتبط با آمار توصیفی در ده خرده

میان دو گروه در سطد  1/110معنادار بوده و بازیهای مهارتی –

مقیاس پرسشنامه خواندن و نارساخوانی در میان دانشآموزان دارای

فکری لگو بر افزایش توانش فرد در زنجیره کلمات مؤثر بوده است.

اختالل یادگیری در دو گروه گواه و آزمایش را نشان میدهد .نمرات

همچنین ،از آنجا که  F=03/00در متغیر خردهآزمون قافیهها نیز

آزمودنیهای گروه آزمایش در کلیه خرده مقیاسها افزایش یافته

در سطد آماری  1/110معنادار است ،در این زمینه نیز فرض پژوهش

است در حالی که ،نمرات آزمودنیهای گروه گواه تغییر چندانی در

تيیید شده و فرض صفر رد میشود.

خرده مقیاسها نداشته است .همچنین ،از آنجاکه ضریب کجی و
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جدول .2تحلیل واریانس چندمتغیری جهت مقایسه نارساخوانی در گروه آزمایش و گواه
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطد معناداری

زنجیره کلمات

002/10

0

002/10

82/20

1/110

قافیه

003/20

0

003/20

03/00

1/110

نامیدن تصاویر

0322/22

0

0322/22

01/80

1/110

درک متن

800/12

0

800/12

22/21

1/110

درک کلمات

222/11

0

222/11

12/01

1/110

حذف آواها

011/10

0

011/10

23/22

1/110

ناکلمات

032/11

0

032/11

22/18

1/110

مقولهبندی

001/11

0

001/11

22/88

1/18

نشانه حرف

81/30

0

81/30

8/22

1/110

خواندن کلمات

118/08

0

118/08

21/20

1/110

از سوی دیگر ،با توجه به آماره  F=01/80در خصوص متغیر

پذیري فرض خالف وجود دارد .از اینرو ،میتوان با  %10اطمینان

نامیدن تصاویر ،در این زمینه نیز دالیل کافی برای رد فرض صفر و

گفت ،بازیهای مهارتی – فکری لگو بر افزایش توانایی فرد در

پذیري فرض خالف وجود دارد .از اینرو ،میتوان با  %10اطمینان

خردهآزمون نشانه مقوله مؤثر بوده است.

گفت ،بازیهای مهارتی – فکری لگو بر افزایش توانایی فرد در

با اینحال ،با توجه به  F= 8/22که در سطد  1/110معنادار نبود،
دالیل کافی برای رد فرض صفر و پذیري خالف مبنی بر مؤثر بودن

نامیدن تصاویر مؤثر بوده است.

بازیهای مهارتی – فکری لگو بر افزایش نمرات آزمودنیهای گروه

با در نظر گرفتن F=22/21 ،در خرده آزمون درک متن ،میتوان

آزمایش در خرده آزمون نشانه حرف وجود ندارد.

گفت ،تفاوت مشاهده شده میان دو گروه در سطد  1/110معنادار
بوده و بازیهای مهارتی – فکری لگو بر افزایش توانایی درک

با در نظر گرفتن  F= 21/20در خردهآزمون خواندن کلمات،

مطلوب دانشآموزان با اختالل یادگیری در گروه مداخله مؤثر بوده

میتوان گفت ،تفاوت مشاهده شده میان دو گروه در سطد 1/110

است.

معنادار بوده و بازیهای مهارتی – فکری لگو بر افزایش توانایی

همچنین ،از آنجا که  F=12/01در خرده آزمون درک کلمات

دانشآموزان با اختالل یادگیری گروه مداخله در خردهآزمون
خواندن کلمات مؤثر بوده است.

که در سطد آماری  1/110معنادار است ،در این زمینه نیز فرض

بحث و نتيجهگيری

پژوهش تيیید شده و فرض خالف رد میشود .از این رو ،بازیهای
مهارتی – فکری لگو بر افزایش توانایی درک کلمات آزمودنیهای

پژوهش حاضر با هدف بررسی تيثیر بازی مهارتی  -فکری لگو
بر میزان عملکرد هیجانی و یادگیری کودکان مبتال به اختالل

تحت مداخله اثرگذار بوده است.
از سوی دیگر ،با توجه به آماره  F=23/22در خرده آزمون حذف

یادگیری انجام شد .نتایج به دست آمده در پاسخ به پرسش پژوهش

آواها و صداها ،میتوان با  %10اطمینان گفت ،بازیهای مهارتی –

مبنی بر اینکه آیا بازی مهارتی فکری لگو بر میزان عملکرد یادگیری

فکری لگو بر ارتقای نمرات آزمودنیها در خردهآزمون حذف آوا و

(خواندن و نوشتن) کودکان دارای اختالل یادگیری با مشکل خواندن

صداها اثرگذار بوده است.

تيثیر دارد ،حاکی از تيثیر معنادار این مداخله بر عملکرد یادگیری در

همچنین ،از آنجا که  F= 22/18در متغیر خردهآزمون ناکلمات

حوزه خواندن و نوشتن گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بود .این

نیز در سطد آماری  1/110معنادار است ،در این زمینه نیز فرض

یافته با نتایج پژوهش لیندسی و همکاران ( )2101و دانت و همکاران

پژوهش تيیید شده و فرض صفر رد میشود.

( )2101همخوان و همسو بود.

از سوی دیگر ،با توجه به آماره  F= 22/88در خصوص متغیر

در تبیین نتایج بهدستآمده از پژوهش میتوان اهمیت بازی

نشانه مقوله ،در این زمینه نیز دالیل کافی برای رد فرض صفر و

مهارتی  -فکری لگو را در عملکرد یادگیری کودک مطرح کرد.
حسنی ،محمودی و تهرانی ( )0812اثربخشی لگوی آموزشی را بر
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اثربخشی بازی مهارتی  -فکری لگو بر میزان یادگیری کودکان مبتال به...

افزایش هوي عملی و خالقیت کودکان پیش دبستانی مورد پژوهش

برگزاری جلسات آموزي گروهی والدین (به منظور ایجاد حس

قرار داد و نتایج نشان داد بازی مهارتی  -فکری لگو به عنوان یك

همنوایی با سایر مادران ،کاهش منحصر به فردی مشکل و آشنایی با

ابزار کمك آموزشی تيثیرگذار در افزایش هوي عملی و خالقیت

نشانهها و عالیم اختالل یادگیری خواندن با مسائل رفتاری و هیجانی

کودکان به شمار میرود .لیند و هولگرسون ( )2111طی پژوهش در

ناشی از اختالل) و برگزاری دوره آموزشی برای معلمان به ویژه ،دوره

سوئد نشان دادند که لگوی آموزشی میتواند منجر به افزایش توانایی

ابتدایی به منظور شناسایی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری

حل مسيله و منطپ کاربردی دانشآموزان گردد.

پرداخته شود.

نتایج این پژوهش همسو با بسیاری از پژوهشهای صورت گرفته

مقاله حاضر بر اساس رساله دکتری تخصصی خانم سارا سالکی

در خارج از ایران ،اهمیت آموزي از طریپ بازی مهارتی  -فکری را

با عنوان «تعیین میزان اثربخشی بازیهای مهارتی  -فکری بر میزان

در یادگیری توانش خواندن نشان داد .یکی از تفاوت پژوهشهای

عملکرد هیجانی و یادگیری کودکان با اختالل یادگیری» انجام شده

قبلی نسبت به این پژوهش را میتوان استفاده همزمان از روي

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

آموزي آگاهی واجشناختی در کنار بازی «شروع با داستان» لگو

یادگیری در راستای کمك به بهبودی وضعیت کودکان دارای

دانست که سبب شده در بیشتر مؤلفههای خواندن تغییر معنادار ایجاد

ناتوانی یادگیری خاص مورد بحث و بررسی قرار گرفت .از اینرو،

شود.

الزم است از کلیه مدارس ،والدین ،معلمان و مراکز مشاورهای که ما
را در انجام این پژوهش مساعدت نمودند ،قدردانی شود.

یکی دیگر از تبیینهای احتمالی نتایج پژوهش حاضر ،هماهنگی
و انطباق و تلفیپ اصول روي آموزي مستقیم و غیر مستقیم با
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