
فصلنامه علمی 
 پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي

)100 - 93(ص  1400تان )، زمس35سال نهم، شماره سوم (پیاپی 

Quarterly Journal of 
Research in School and Virtual Learning 
Year 9, No 3 (Serial Number 35), Winter 2022 (P 93-100)
DOI: 10.30473/ETL.2022.61408.3652 

sh.geti@yahoo.com:Corresponding Author  گیتی شهبازي نویسنده مسئول: *

  چکیده
 .دهندیم شکل را یناهمگون گروه يریادگی یناتوان به مبتال کودکان
 در آنها همۀ که است این دارد وجود آنها ۀهم بین در که اشتراکی وجه

 جهت تعیین حاضر، پژوهش هدف دارند. مشکل دروس یادگیري
 نوشتاري مشکالت کاهش بر رفتاري شناختی درمانیيباز یاثربخش
 یادگیري خاص هايناتوانی به مبتال آموزاندانش ریاضی و خطدست

 ،آزمونشیپ طرح با یشیآزمامهین مطالعۀ یک حاضر تحقیق بود.
 پسر آموزاندانش کلیه شامل آماري جامعه .بود گواه گروه با آزمونپس
 روش از استفاده با که است 1400 سال در ایالم شهر ابتدایی سوم مقطع
 نفر 10 و آزمایشی گروه در نفر 10( نفر 20 تعداد دسترس در گیرينمونه
 گردآوري بزارا .گردید انتخاب نمونه حجم عنوانبه کنترل) گروه در
 مشکالت بررسی سیاهه ،)2012( همکاران و کوسنج ۀنامپرسش هاداده
 ریاضی عملکرد آزمون و نارسایی حساب تشخیص آزمون و خطدست
 .بود يرفتار -شناختی درمانیيباز پروتکل و ریاضی اختالل براي
 اهافتهی .شدند تحلیل متغیري چند کوواریانس تحلیل از استفاده با هاداده
 ينوشتار مشکالت کاهش بر رفتاري شناختی یدرمانيباز که داد نشان
 به مبتال آموزاندانش ریاضی يهامؤلفه و یاضیر و خطدست
 نتیجه توانمی بنابراین است. بوده مؤثر يریادگی خاص يهایناتوان
 مشکالت بهبود در رفتاري شناختی یدرمانيباز آموزش که گرفت

 اثر یادگیري اختالل به مبتال آموزاندانش یریاض و خطدست نوشتاري
  سازد.می آگاه تحصیل دوران مسائل با مقابله براي را آنها و است بخش

  کلیدي هايواژه
 ی،اضیر و خطدست ينوشتار اختالل ي،رفتار یشناخت یدرمانيازب

  يریادگی خاص يهایناتوان ،آموزاندانش

Abstract  
Children with learning disabilities form a heteroge-
neous group. Their common denominator is that they 
all have difficulty in learning school subjects. The 
present study determines the effectiveness of cogni-
tive-behavioral play therapy on reducing handwriting 
and math problems in students with special learning 
disabilities. Method: The present study was a quasi-
experimental with a pretest- posttest design with a 
control group. The statistical population includes all 
male students in the third grade of primary school in 
Ilam in 1400. Using the available sampling method, 
20 people (10 people in the experimental group and 
10 people in the control group) were selected as the 
sample size. The research tools were Kosanj et al.'s 
(2012) questionnaire, handwriting problem checklist, 
failure test, and mathematical performance test for 
math disorder and cognitive-behavioral play therapy 
protocol. Data were analyzed using multivariate anal-
ysis of covariance. The results showed that cognitive-
behavioral play therapy effectively reduced handwrit-
ing and math problems and mathematical components 
of students with special learning disabilities. There-
fore, it can be said that teaching the cognitive-
behavioral play therapy can solve the handwriting 
and math writing problems in students with learning 
disabilities and can inform them to deal with prob-
lems during school. 
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  مقدمه
 یا یک در است اختاللی معنی به خاص یادگیري مشکالت

 گفتاري زبان فهم در که پایه یشناختروان یندفرا یک از بیش
 صورتبه را خود است ممکن و است دخیل نوشتاري یا

 خواندن، ،زدنحرف فکرکردن، ،دادنگوش در ناقصی توانایی
 .دهد نشان ریاضی محاسبات انجام یا کردن هجی نوشتن،
 آسیب ادراکی، يهانقص قبیل از شرایطی شامل اصطالح این

 و نارساخوانی ز،مغ جزئی کارکرد هايآسیب مغزي،
 مشکالت که کودکانی اما .شودمی تحولی یشیپرزبان

 حرکتی یا شنوایی، بینایی، يهانقص یجهنت در آنان یادگیري
 یا هیجانی هايپریشانی یا ذهنی، یماندگعقب اثر بر یا بوده،

 باشد، یجادشدها اقتصادي یا فرهنگی محیطی، هايمحرومیت
 عنوان به را یادگیري اللاخت بارت .شودینم تعریف شامل
 هايمهارت پیشرفت در نقص با که اختالل یا واحد سازه یک

 داراي مشکالت این .کندیم تعریف است، مرتبط تحصیلی
 الگوهاي در ناهمگنی این که هستند ناهمگن ماهیتی

 در همچنین و اطالعات پردازش ضعف و قوت تحصیلی،
 تحصیلی التاختال عنوانبه اصلی يبندطبقه هايسیستم
 منعکس ریاضی اختالل یا و خواندن اختالل مانند خاص حوزة
  ).2012 ،1کسی( شودیم

 از یکی کودکی، دوران رشدي - عصبی اختالالت بین در
 مشکل شود،می داده تشخیص که اختالالتی ترینیعشا

 راهنماي پنجمین هايمالك اساس بر .است خاص یادگیري
 مشکل ،)DSM-5( یروان اختالالت آماري و تشخیصی
 عمومی تحصیلی هايمهارت در نقص خاص، یادگیري
 بیان و ریاضی روخوانی، هايزمینه در که شودمی محسوب
 زمینه در یتوجهقابل مشکل و شودمی مشخص کتبی

 روزمره هايفعالیت یا و شغلی عملکرد تحصیلی، پیشرفت
 و برودر نئوهاف، کتنز، (مول، کندمی ایجاد فرد زندگی

 توانایی معنی به یسیامالنو مهارت ).2014 ،2کورن -  سکالتا
 و کلمه حروف نوشتاري صورت صحیح کردن جانشین
 به باید آموزاندانش ست.ا آنها آوایی صورت يجابه هاجمله
 هاکلمه صورت بین یخوببه بتوانند تا یابند دست مهارت این
 ترتیب نبدی کنند. برقرار مناسبی پیوند آنها سازنده حروف و

 نویسی،جمله هايدرس در آنان پیشرفت براي الزم زمینه

1. Casey
2. Moll, Kunze, Neuhoff, Bruder, Schulte-Korne

 شودمی فراهم بهتر نوشتن مهارت یکل طوربه و ءانشا
  ).1397 خلق،(خوش

 با کودکان به کمک جهت بسیاري هايروش از امروزه
 شودمی برده بهره آنها هايتوانایی ارتقا و یادگیري مشکالت

 کرد. اشاره یدرمانيباز به توانیم موارد این جمله از که
 مشکالت درمان در مؤثر هايروش از یکی یدرمانيباز

 رفتاري - شناختی یدرمانيباز است. کودکان روانی و رفتاري
 هايتکنیک است، یدرمانيباز مستقیم هايروش جزء که

 ترکیب رفتاري -شناختی هايتکنیک با را یدرمانيباز سنتی
 به مبتال کودك ).2010 ،3ریلمیسو (اسپرینگر، است کرده
 شناختی هايتوانایی است ممکن خاص، یادگیري مشکل
 شناختی درمان در رایج هايتکنیک یادگیري منظوربه را الزم

 هستند، متمرکز شناخت و ادراك پایه بر عمدتاً که رفتاري - 
 به بیشتري تمایل است ممکن درنتیجه باشد. نکرده احراز

 ضمن در اغلب که دهد نشان تجربی هايیکتکن از استفاده
 هايتکنیک قالب در پرورشی رویکردهاي و درمانیيباز

 که رفتاري - شناختی درمانیيباز شود.می استفاده گفتاري
 شود،می محسوب درمانیيباز مستقیم هايروش ةزمر در

 است رشدي و سنی مالحظات نظر از مناسبی درمانی رویکرد
 از استفاده است. شدهیطراح الهس 8 تا 3 کودکان براي که

 کمک کودکان به رفتاري، -  شناختی درمانیيباز شیوه
 فعال مشارکتی درمان، تغییرات اعمال در خود که کندمی

 رویکرد، این .شوند چیره خود مشکالت بر و باشند داشته
 درمان هايتکنیک با را درمانیيباز سنتی هايتکنیک
   ).2009 ،4(دروز است کرده ترکیب سنتی رفتاري -  شناختی

 در زیرا است دشوار نوشتاري بیان در مشکل میزان تعیین
 و یطورکلبه یادگیري مشکالت شیوع به هابررسی از بسیاري
 یا ریاضیات خواندن، هاياختالل به آنها دقیق تفکیک بدون
 بدون نوشتاري بیان در اختالل شود.می توجه نوشتاري بیان

 یافت ندرتبه یادگیري مشکالت واعان سایر با همراهی
 نشان هاپژوهش از برخی هايیافته حالینباا شود.می
 را یادگیري هايناتوانی کل از درصد 28 تا 27 که دهندمی

 بروز معلمان و هاخانواده که دهدمی تشکیل دیکته در مشکل
 چهارم و سوم پایۀ در مشخص صورتبه را مشکل این

 در نوشتن یادگیري هايناتوانی شیوع .اندکرده گزارش

3. Springer, Misurell, Hille 
4. Drewes
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 از زیادي تعداد و است درصد 15 تا 10 دبستانی کودکان
 بیان ناتوانی شیوع یرانا در است. کرده گرفتار را کودکان
 هايدبستان سوم و دوم هايپایه آموزاندانش در نوشتاري
 کرمی، ،(شهنی است شده گزارش درصد 6 تهران شهر

 مقتدایی، ،سالمت پژوهش ).1392 ،هنرمند مهرابی شکرکن،
 عنوان تحت )1392( سال در زادهحسین عابدي عابدي، کافی،

 و حافظه بر رفتاري شناختی یدرمانيباز اثربخشی
 بر امال یادگیري ناتوانی با کودکان اجتماعی هايمهارت
 و بهبود بر رفتاري شناختی یدرمانيباز نتایج، اساس
 با آموزاندانش تماعیاج هايمهارت و حافظه یبخشتوان

 از حاصل نتایچ .است بوده اثربخش امال یادگیري ناتوانی
 )1395( يمراد ،يگوحق حاجلو، ف،یشر ییرضا پژوهش
 -یشناخت کردیرو بر یمبتن یدرمان یاثربخش عنوان تحت
 آموزاندانش خواندن و اتیاضیر عملکرد بهبود در يرفتار
 از استفاده که داد نشان نارساخوان و یینارسا حساب يدارا
 عملکرد بهبود بر يرفتار یشناخت کردیرو با یدرمانيباز
 به منجر و داشته مثبت ریتأث آموزاندانش خواندن و اتیاضیر

 .شودیم آموزاندانش در خواندن و اتیاضیر اشکال کاهش
 عنوان تحت )1391( يرگریت ،زادهحسن ملک، پژوهش نتایج
 بر يرفتار یشناخت وةیش به یگروه یدرمانيباز یاثربخش
 خواندن اختالل به مبتال کودکان يرفتار مشکالت کاهش
 مشکالت کاهش موجب یدرمانيباز آموزش که داد نشان
 نتایج .است شده خواندن اختالل به مبتال کودکان يرفتار

 یدرمانيباز یاثربخش عنوان تحت )2016( 1يمهر پژوهش
 اختالل يدارا نآموزادانش يدارید ادراك يهامهارت در
 و آزمونشیپ نمرات اختالف وجود که داد نشان يریادگی

 دیتائ %38 اثر اندازه را کنترل و شیآزما گروه در آزمونپس
 تأثیر عنوان با )2005( 2پارکر و باگرلی پژوهش .کرد
 در پسر آموزاندانش در یادگیري هاياختالل بر یدرمانيباز

 به منجر معناداري طوربه یدرمانيباز که داد نشان آمریکا
 نشان هایافته همچنین .گرددیم یادگیري يهااختالل کاهش
 از بازي الگوهاي صورتبه یادگیري هايمهارت اگر که داد

 آموزاندانش براي یادگیري فرآیند شود، ارائه معلم سوي
 خستگی احساس کمتر آموزاندانش و شد خواهد ترجذاب
 آموزاندانش که مشکالتی به توجه با راینببنا .کرد خواهند

1. Mehri 
2. Baggerly & Parker

 ارائه لزوم هستند، مواجه آن با خاص یادگیري به مبتال
 نظر به ضروري افراد از گروه این به آموزشی مداخالت

 نیرتریپذبیآس از یکی عنوانبه آموزاندانش که چرا رسد؛می
 صحیح مدیریت براي کافی مهارت و شناخت از جامعه، اقشار

 گفت توانیم بنابراین نیستند. داربرخور خود مشکالت
 آموزاندانش روي که آموزشی جلسات درمانیيباز پروتکل
 اختالل و خطدست مشکالت کاهش باعث شود،یم اجرا

 مبتال آموزاندانش که مشکالتی به توجه با و گرددمی ریاضی
 در توجهقابل مسائل از هستند، مواجه آن با خاص یادگیري به
 آموزاندانش که چرا رسد؛می نظر به نیس گروه این بین
 و شناخت از جامعه، اقشار پذیرترینیبآس از یکی عنوانبه

 برخوردار خود مشکالت صحیح مدیریت براي کافی مهارت
 این به یافتن دست پی در حاضر پژوهش رو این از نیستند.
 کاهش بر رفتاري شناختی درمانیيباز آیا که است سؤال

 به مبتال آموزاندانش ریاضی و خطدست نوشتاري مشکالت
  خیر؟ یا است اثربخش یادگیري خاص هايناتوانی

  روش
 آزمونشیپ با یشیآزمامهین طرح یک قالب در حاضر پژوهش

 هیکل شامل يآمار جامعه .بود کنترل گروه و آزمونپس - 
 سال در المیا شهر ییابتدا سوم مقطع پسر آموزاندانش
 دسترس در يریگنمونه روش از ادهاستف با که است 1400
 گروه عنوانبه نفر 10و یشیآزما گروه در نفر 10( نفر 20 تعداد
 ورود يهامالك .شدند انتخاب نمونه حجم عنوانبه )کنترل
 کسب صورتبه یادگیري اختالالت تشخیص داشتن شامل
 هاهنامپرسش از استفاده با ریاضی و فارسی متن در پایین نمره
 و کتبی نامهتیرضا و پژوهش در شرکت براي تموافق و
 دو .است بوده کار ادامه به تمایل عدم شامل خروج يارهایمع

 و یارمحمدیان ،کوسنج مقیاس با مداخله از بعد و قبل گروه
 خطدست مشکالت یبررس اههیس ،)2012( 3عابدي فرامرزي

 الزم يمجوزها اخذ از پس گرفتند. قرار آزمون مورد یاضیر و
 گردید)، ذکر آنچه (مطابق يریگنمونه فرایند انجام و

 به یاضیر و خطدست ينوشتار اختالل داراي آموزاندانش
 گواه و آزمایش گروه دو در دسترس در يریگنمونه شیوه
 به مربوط درمانی مداخالت آزمایش گروه شدند. گمارده

3. Kosanj, Yarmohamadian, Faramarzi Abedi 
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 90 جلسه 10 طی در يرفتار -یشناخت یدرمانيباز پروتکل
 گونهچیه گواه گروه که است حالی در این .شد انجام يایقهدق

 درمانی جلسات نکردند. دریافت پژوهش طول در را يامداخله
 از پژوهشی اخالق رعایت جهت گردید. اجرا پژوهشگر توسط
 در خود رغبت و میل با که شد خواسته کنندگانشرکت
 مشارکت به همچنین کنند. شرکت آموزشی جلسات و تحقیق
 خواهد باقی محرمانه آنها اطالعات که شد گفته انکنندگ
 و میانگین شامل توصیفی يهاآماره از پژوهش این در ماند.

 کوواریانس تحلیل شامل استنباطی آمار از و استاندارد انحراف
 در هاداده تحلیل براي است. شده استفاده متغیري چند
 ننشا 1 جدول در درمانی جلسات شرح spss.26 افزارنرم
  .است شده داده

  ابزار
 توسط آزمون این امال: يریادگی یناتوان صیتشخ زمونآ

 انآموزدانش میان در و شد ساخته )2012( همکاران و کوسنج
 آزمون این شد. اجرا اصفهان شهر دبستان چهارم تا دوم سال
 ،یسینوریتصو مقیاس: خرده 9 شامل محتوایی لحاظ به

 ظر،ن دمور حرف روي بر تشدید تشخیص ،یابیغلط
 حروف تشخیص کلمه، کردن کامل ،يسازواژه یابی،صحیح
 کلمات امالي نوشتن و سرکش و نقطه تشخیص صدا،هم

 صورت این به آزمون يگذارنمره است. مالا متن و آموزشی
 شد. خواهد داده نمره آموزدانش خطاهاي تعداد به که است
 که يآموزدانش صورت این به و دارد نمره 100 کل در آزمون
 او نمره باشد، داشته را سؤاالت به پاسخگویی در خطا کمترین

 شود، بیشتر او خطاهاي میزان هرچه و است ترکینزد 100 به
 که شودیم استنباط و شد خواهد نزدیک صفر به نمره ینا

 آزمون پایایی تعیین براي است. امال در بیشتري ناتوانی داراي
 که است شدهاستفاده بازآزمایی و کرونباخ آلفاي روش دو از

 است شدهگزارش %71 و %76 ترتیب به سوم پایه براي
  ).1391 ،همکاران و (کوسنج

 سیاهه نیا در :خطتدس مشکالت بررسی سیاهه
 یدهشکل شامل انآموزدانش ریاضی و خطدست مشکالت
 خیلی یا بزرگ خیلی صورتبه حروف نوشتن حروف، ضعیف
 ناخوانا برهم، و درهم و شلوغ صورتبه حروف نوشتن کوچک،

معنادرمانی جلسات .1 جدول
جلسات
طارتبا برقراري و معارفه  اول جلسه
جاناتیه شناخت و یمیترس يهاتیفعال  دوم جلسه
شیها کارت و ییجادو فیک  سوم جلسه
رفتار احساس، فکر،  چهارم جلسه
خالق يسازشکل و بخشلذت تجارب  پنجم جلسه
گنیم یچ گن،یم هایبعض  ششم جلسه
بدارند دوست مرا که هستند یکسان  هفتم جلسه
من یزندگ يهافصل  هشتم جلسه
یدوست شگاهینما  نهم جلسه
)ندهیآ يبرا یاهداف( ایرو چهیقال بر  دهم جلسه

ریاضی و خطدست مشکالت متغیر در آزمودنی گروه دو آزمونپس و آزمونشیپ نمرات حرافان و میانگین .2 جدول
آزمونپس  آزمونشیپ  آزمون نوع

شدهلیتعد میانگین  معیار انحراف  میانگین  معیار انحراف  میانگین  تعداد  وابسته متغیر  گروه

ش
زمای
آ

  

91/10  31/2  70/10  01/2  40/13  10  خطدست مشکالت
86/42  18/4  80/42  89/4  20/29  10  حساب نارسایی کل نمره

41/4  56/1  30/4  05/1  30/2  10  شمارش
82/4  08/1  50/4  07/1  40/2  10  هندسه
97/7  61/1  80/7  10/1  90/5  10  تفریق و جمع
33/7  64/1  40/7  35/1  50/5  10  تقسیم و بیضر
11/4  49/1  00/4  05/1  30/2  10  اعشار و کسر
55/8  57/1  40/8  44/1  10/6  10  يریگاندازه
10/6  57/1  40/6  56/1  70/4  10  مسئله حل

رل
کنت

  

78/12  94/1  00/13  54/1  80/13  10  خطدست مشکالت
53/27  42/1  60/27  45/2  30/29  10  حساب نارسایی کل نمره

48/2  43/1  60/2  97/0  50/2  10  شمارش
17/2  35/1  50/2  94/0  00/3  10  هندسه
28/6  96/0  40/6  37/1  10/6  10  فریقت و جمع
56/4  58/1  50/4  22/1  20/5  10  تقسیم و بیضر
08/2  22/1  20/2  96/0  40/2  10  اعشار و کسر
34/5  35/1  50/5  99/0  10/6  10  يریگاندازه
19/4  96/1  90/3  30/2  00/4  10  مسئله حل
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 حروف، بین يگذارفاصله در ناهماهنگی خط،دست بودن
 ،اندازه از شیب نویسیپررنگ و نویسیرنگکم حروف، نوشتن
 مانند ریاضی مشکالت و کندنویسی و ازحدشیب نویسیکج

 این گرفت. قرار یبررس مورد تفریق جمع، تقسیم، ضرب،
 و دارد آموزدانش از بیشتري شناخت که معلم توسط سیاهه
 شود.می داده پاسخ دارد آگاهی ریاضی و خطدست به نسبت
 پایه موزانآدانش ریاضی و خطدست مشکالت بررسی سیاهه
 داده پاسخ خیر و بله با که الؤس 18 شامل ابتدائی سوم
 تعلق 0 نمره خیر پاسخ و 1 نمره بله پاسخ به شود،می
 .دگیرمی تعلق صفر ةنمر خیر پاسخ به درمجموع .گیردمی

 بیشتر فرد نمره هرچقدر که است نمره 18 رمجموعد آزمون
 حوزه در آموزدانش بیشتر مشکالت دهندهنشان باشد
 هايکتاب از ساخته محقق سیاهه تهیه براي است. خطدست
 دکتر کتاب جمله: از نوشتن اختالل ینهزم در يمتعدد

 نویسی،دیکته اختالالت درمان عنوان با تبریزي مصطفی
 یرضاعل و احدي حسن دکتر یادگیري هاياختالل کتاب

 ترجمه کافمن و هاالهان یادگیري هاياختالل کتاب کاکاوند،
 یوسف دکتر یادگیري هاياختالل همکاران، و علیزاده دکتر

 استفاده حاصلی فریبا ترجمه جیل جنکینسون کتاب و کریمی
 دکتر و علیزاده دکتر توسط ساخته محقق سیاهه یتدرنها شد.

   .شد تأیید و بررسی دستجردي دکتر و کاظمی فرنگیس
 آزمون، این :1نارسایی حساب تشخیص آزمون

 يهایناتوان با آموزاندانش تشخیص براي یفراهان توسط
 این در است. شده ساخته پنجم تا اول پایه ریاضی یادگیري
 یادگیري ناتوانی با آموزاندانش تشخیص براي پژوهش
 دبستان سوم پایه نارسایی حساب تشخیص آزمون از ریاضی
 شمارش، آزمون خرده 7 داراي آزمون این شد. استفاده
 اعشار، و کسر تقسیم، و ضرب یق،تفر و جمع هندسه،
 جهت )2007( فراهانی است. بوده مسئله حل و يریگاندازه
 ایران ریاضی آزمون با را آزمون این همبستگی روایی، تعیین
 است. نموده محاسبه آر -ویسک هوش آزمون و مت کی

 آزمون با آزمون این کل نمره و هاآزمون خرده همبستگی
 همبستگی و %89-%87 دودمح در مت کی ایران ریاضی
 آر - ویسک هوش آزمون حساب آزمون خرده از آزمون این
 سه از آزمون این پایایی تعیین براي است. شدهگزارش 79%

 و درونی) (همسانی کردن مهین دو کرونباخ، آلفاي روش

1. Math Disorder Diagnostic Test 

 کرونباخ آلفاي ضرایب است. شده استفاده (ثبات) بازآزمایی
 در ،%93 کل در و %74 - %92 محدود در هاآزمون خرده در

 و %89 کل در و %71 و %91 محدود در سازيمهیدون روش
 دست به %92 کل در و %82 ،%92 محدود در بازآزمایی در

  است. آمده
 سوم ۀیپا آموزاندانش ریاضی عملکرد آزمون

 این اصفهان شهر دبستان سوم پایه آموزشی گروه :ابتدایی
 است. کرده هیته ریاضی تحصیلی سنجش براي را آزمون
 تفریق، جمع، يهاحوزه در سوال 20 داراي آزمون این

 حل زمان، پول، هندسه، گویا، اعداد شمارش، تقسیم، ضرب،
 به و تشریحی آن ییگوپاسخ نحوة است. تخمین و مسئله
 پنج را آزمون این محتوایی روایی است. دقیقه 70 مدت

 با برابر آن کرونباخ آلفاي پایایی و کرده تأیید متخصص
  است. 85%

  هاافتهی
  هاداده تحلیل روش
 بر يرفتار یشناخت درمانیبازي اثربخشی پژوهش این هدف
 آموزاندانش یاضیر و خطدست ينوشتار مشکالت کاهش
 در منظور بدین که بود يریادگی خاص يهایناتوان به مبتال
 فراوانی استاندارد، انحراف میانگین، از توصیفی آمار سطح
 آمار سطح در گردید. استفاده موجود شرایط توصیف يبرا

 آزمون از جامعه به نمونه صفات تعمیم جهت استنباطی
 پژوهش فرضیه آزمون براي متغیري چند کوواریانس تحلیل
 افزارنرم از هاداده وتحلیلتجزیه و توصیف براي شد. استفاده

26 SPSS گردید. استفاده  
  هایافته
 و آزمونشیپ نمرات انحراف و میانگین 2 جدول هايیافته
 و خطدست مشکالت يرهایمتغ در را گروه دو مونآزپس

 و میانگین .دهدیم نشان يریگاندازه مرحلۀ دو در ریاضی
 آزمایش گروه در خطدست مشکالت آزمونشیپ در انحراف

 80/13 ترتیب به کنترل گروه در و 01/2 و 40/13 ترتیب به
 در متغیر این آزمونپس در انحراف و میانگین بود. 54/1 و

 به کنترل گروه در و 31/2 و 70/10 ترتیب به آزمایش گروه
 آزمونشیپ در انحراف و میانگین بود. 94/1 و 00/13 ترتیب

 89/4 و 20/29 ترتیب به آزمایش گروه در ریاضی مشکالت
 و میانگین بود. 34452 و 30/29 ترتیب به کنترل گروه در و

 تیبتر به آزمایش گروه در متغیر این آزمونپس در انحراف
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 42/1 و 60/27 ترتیب به کنترل گروه در 18/4 و 80/42
 بیشتر افراد نمرة قدر هر ریاضی مشکالت متغیر در بود.
   دارند. بهتري وضعیت یعنی باشد

 بر رفتاري شناختی درمانیبازي تأثیر بررسی از قبل
 کوواریانس تحلیل از استفاده با ریاضی و خطدست مشکالت

 آزمون از استفاده با بودن النرم مفروضۀ متغیري، چند
 2 هر براي آزمون این و شد بررسی اسمیرنف کالمگروف

 سطح با گروه دو در گیرياندازه مرحلۀ دو هر در متغیر
 همگنی مفروضۀ شد. تأیید 05/0 از تربزرگ يدارمعنا

 نتایج و شد بررسی لوین f آزمون از استفاده با هاواریانس
 دو در هاواریانس همگنی وضۀمفر که داد نشان آزمون این
 سطح با ریاضی مشکالت و خطدست مشکالت هدف متغیر
 برابري مفروضۀ شد. تأیید 05/0 از تربزرگ يدارمعنا

 ام آزمون از استفاده با نیز کوواریانس واریانس هايماتریس
 رد 044/0 يدارمعنا سطح با آزمون این و شد بررسی باکس

 آزمون از وابسته متغیرهاي یط ترکیب بررسی براي که شد.
 با نیز رگرسیون شیب مفروضۀ شد. استفاده ویلکز المبداي
 با متغیر دو هر براي و شد بررسی واریانس آزمون از استفاده
 آزمون نتایج شد. تأیید 05/0 از تربزرگ يدارمعنا سطح

 کنترل و آزمایش گروه دو بین که داد نشان ویلکز المبداي
 با ریاضی و خطدست مشکالت یرهايمتغ خطی ترکیب در
)�(�.��) = 109.89.� <  'Wilks = 064/0 و 0.01

Lambda( دارد. وجود يدارمعنا اختالف  
 اثرات کنترل از بعد که دهدیم نشان 3 جدول نتایج

 ،P> 025/0( با خطدست تمشکال متغیر در ،آزمونشیپ
06/18 =F،( کنترل و آزمایش گروه دو بین يدارمعنا تفاوت 

 میانگین خطدست مشکالت متغیر در داشت. وجود
 ةشدلیتعد میانگین و )91/10( آزمایش گروه ةشدلیتعد
 تحلیل نتایج به توجه با که بود )78/12( کنترل گروه

 گرفتن نظر در با و شدهلیتعد يهانیانگیم و کوواریانس

 شناختی یدرمانيباز گفت توانیم پژوهش يهاتیمحدود
 سوم پایۀ آموزاندانش خطدست مشکالت بهبود در رفتاري
 شناختی یدرمانيباز اثر اندازه به توجه با است. بوده مؤثر

 را خطدست مشکالت متغیر واریانس از درصد 53 رفتاري
 025/0( با یریاض مشکالت متغیر در .کردیم ینیبشیپ

>P، 42/231 =F( و آزمایش گروه دو بین يدارمعنا تفاوت 
 میانگین ریاضی مشکالت متغیر در داشت. وجود کنترل
 ةشدلیتعد میانگین و )86/42( آزمایش گروه ةشدلیتعد
 تحلیل نتایج به توجه با که بود )53/27( کنترل گروه

 گرفتن نظر در با و شدهلیتعد يهانیانگیم و کوواریانس
 یدرمانيباز که گفت توانیم پژوهش يهاتیمحدود
 پایۀ آموزاندانش ریاضی مشکالت بهبود در رفتاري شناختی
 یدرمانيباز اثر اندازهبه توجه با است. بوده مؤثر سوم

 مشکالت متغیر واریانس از درصد 93 رفتاري شناختی
 انیدرمبازي تأثیر بررسی از قبل .کردیم ینیبشیپ را ریاضی
 از استفاده با ریاضی مشکالت هايمؤلفه بر رفتاري شناختی
 با بودن نرمال مفروضۀ متغیري، چند کوواریانس تحلیل
 این و شد بررسی اسمیرنف کالمگروف آزمون از استفاده
 دو در گیرياندازه مرحلۀ دو هر در متغیر 7 هر براي آزمون
 مفروضۀ د.ش تأیید 05/0 از تربزرگ يدارمعنا سطح با گروه

 و شد بررسی لوین f آزمون از استفاده با هاواریانس همگنی
 هاواریانس همگنی مفروضۀ که داد نشان آزمون این نتایج
 از تربزرگ يدارمعنا سطح با ریاضی مشکالت مؤلفۀ 7 در
 واریانس هايماتریس برابري مفروضۀ شد. تأیید 05/0

 و شد بررسی کسبا ام آزمون از استفاده با نیز کوواریانس
 بررسی براي شد. تأیید 59/0 يدارمعنا سطح با آزمون این

 استفاده پیالیی اثر آزمون از وابسته متغیرهاي طی ترکیب
 آزمون از استفاده با نیز رگرسیون شیب مفروضۀ شد.

 يدارمعنا سطح با متغیر دو هر براي و شد بررسی واریانس
 نشان ویلکز المبداي نآزمو نتایج شد. تأیید 05/0 از تربزرگ

  ریاضی و خطدست در گروه دو مقایسه براي متغیري چند کوواریانس تحلیل متن در متغیري تک انسیکووار آزمون نتایج .3 جدول
 آماري توان تأثیر میزان معناداري F مجذورات میانگین آزادي درجه مجذورات وعمجم وابسته متغیر  تغییرات منبع

  00/1  81/0  001/0 46/69  39/66  1  39/66 خطدست مشکالت  آزمونشیپ
  98/0  53/0  001/0 05/18  35/90  1  35/90 ریاضی مشکالت

 98/0 53/0  001/0 06/18 26/17 1 26/17 خطدست مشکالت  گروهی عضویت
 00/1 93/0 001/0 42/231 98/1157 1 98/1157 ریاضی مشکالت

          95/0  16  29/15 خطدست مشکالت خطا
          00/5  16  06/80 ریاضی مشکالت

            20  00/2917 خطدست مشکالت کل
            20  00/26112 ریاضی مشکالت
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 خطی ترکیب در کنترل و آزمایش گروه دو بین که داد
(��.�)� ( با ریاضی مشکالت هايمؤلفه = 40.60.� <  يدارمعنا اختالف )Pillai's Trace = 017/0 و 0.01
  دارد. وجود

 اثرات کنترل از بعد که دهدیم نشان 4 جدول نتایج
 )P<0.007( با ریاضی مشکالت يهامؤلفه در ،آزمونشیپ

 دارد. وجود يدارمعنا اختالف کنترل و آزمایش گروه دو بین
 يهانیانگیم و پژوهش يهاتیمحدود گرفتن نظر در با یعنی
 بهبود در رفتاري شناختی یدرمانيباز اثر شدهلیتعد

 تقسیم، و ضرب تفریق، و جمع هندسه، شمارش، يهامؤلفه
   است. دارمعنا مسئله حل و يریگاندازه اعشار، و کسر

  
  بحث و گیرينتیجه
 يرفتار یشناخت یدرمانيباز یاثربخش حاضر پژوهش از هدف
 آموزاندانش یاضیر و خطدست ينوشتار مشکالت کاهش بر

 يهاافتهی است. بوده يریادگی خاص يهایناتوان به مبتال
 گروه دو بین دارمعنا تفاوت دهندهنشان تحلیل از حاصل
 و کوواریانس تحلیل نتایج به توجه با که بود کنترل و آزمایش

 يهاتیمحدود گرفتن نظر در با و شدهلیتعد يهانیانگیم
 بهبود در رفتاري شناختی یدرمانيباز گفت توانیم پژوهش
 با ست.ا بوده مؤثر سوم پایۀ آموزاندانش خطدست مشکالت

 از درصد 53 رفتاري شناختی یدرمانيباز اثر اندازهبه توجه
 و کردیم ینیبشیپ را خطدست مشکالت متغیر واریانس
 توانیم پژوهش يهاتیمحدود گرفتن نظر در با همچنین
 یاضیر مشکالت بهبود در يرفتار یشناخت یدرمانيباز گفت
 اثر اندازهبه توجه با .است بوده مؤثر سوم یۀپا آموزاندانش
 ریمتغ انسیوار از درصد 93 يرفتار یشناخت یدرمانيباز

 در همچنین و کردیم ینیبشیپ را یاضیر مشکالت
 گروه دو نیب )P<0.007( با یاضیر مشکالت يهامؤلفه
 نظر در با یعنی .دارد وجود يدارمعنا اختالف کنترل و شیآزما

 اثر شدهلیدتع يهانیانگیم و پژوهش يهاتیمحدود گرفتن

 شمارش، يهامؤلفه بهبود در يرفتار یشناخت یدرمانيباز
 اعشار، و کسر م،یتقس و ضرب ق،یتفر و جمع هندسه،
   .است دارمعنا مسئله حل و يریگاندازه

 به درمانیيباز آموزش که دهدمی نشان نتایج تبیین
 نوشتاري مشکل داراي آموزاندانش در گروهی شیوه
 یعنی ؛است بوده مؤثر ریاضی يهامؤلفه و ریاضی و خطدست
 نوشتاري مشکالت که است توانسته درمانیيباز آموزش
 که یآموزاندانش ریاضی يهامؤلفه و ریاضی و خطدست
 مشکالت که یآموزاندانش و ببخشند بهبود را داشتند اختالل
 آموزش با بعد کنند شناسایی اول را اندداشته خطدست
 ییهاراه از یکی بنابراین کنند. تالش آن هبودب در درمانیيباز
 بهتر آموزاندانش در را ریاضی و نوشتاري مشکالت که
 که ییآنجا از که است درمانیيباز آموزش کند،یم
 کودکان به تواندیم که است مداخالتی از یکی درمانیيباز
 محیط بر کنترل احساس کسب و خود عالیق کشف ینهزم در
 در ،کند کمک مشکالت با برخورد در مسئله حل از استفاده و

 و رشد منظوربه تواندیم بازي رسش، یا پختگی فرایند مورد
 شود برده کاربه ریاضی و خطدست نوشتاري مشکالت توسعه
 هدف .دهدیم کودك به را محیط از یافتن آگاهی فرصت که
 افکار تغییر و شناسایی نیز رفتاري شناختی درمانیيباز اولیه

 است. کودك هیجانی مشکالت و رفتارها با مرتبط ناسازگار
 عنوانبه را بازي هايفعالیت رفتاري، شناختی درمانگران

 کنند،ینم تفسیر است ناهشیار احساسات نمایانگر که ايیلهوس
 اصالح و تغییر راهبردهاي از کودکان بازي هنگام در بلکه
 تقویت را آنها هسازگاران رفتارهاي تا گیرندمی بهره رفتار
 کاهش تا کنند استفاده بازي هايموقعیت از یا نمایند

 آموزش را آموزاندانش ریاضی و خطدست نوشتاري مشکالت
 مشکالت کاهش به منجر گروهی درمانیيباز دهند.

 این بر است. شده آموزاندانش ریاضی و خطدست نوشتاري
 مؤثر کامالً ياگونهبه تواندمی درمانیيباز احتماالً اساس

 کاهش را آموزاندانش ریاضی و خطدست نوشتاري مشکالت
 لهئمس این شود. دیده کمتر خطدست اختالالت نمود و دهد

  ریاضی مشکالت يهامؤلفه در گروه دو مقایسه براي متغیري چند کوواریانس تحلیل متن در متغیري تک انسیکووار آزمون نتایج .4 جدول
 آماري توان تأثیر میزان معناداري F مجذورات میانگین آزادي درجه مجذورات مجموع وابسته متغیر  تغییرات منبع

 عضویت
  گروهی

 00/1 77/0  001/0 27/38 48/15 1 48/15 شمارش
 99/0 72/0  001/0 05/29 09/29 1 09/29 هندسه
  93/0  56/0  003/0  16/14  05/11  1  05/11  تفریق و جمع
  99/0  71/0  001/0  95/27  80/31  1  80/31  تقسیم و بیضر
  86/0  51/0  006/0  43/11  10/17  1  10/17  اعشار و کسر
  00/1  79/0  001/0  83/41  88/42  1  88/42  يریگاندازه
  99/0  73/0  001/0  58/30  11/15  1  11/15 مسئله حل
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 بر مؤثر آموزشی و جسمی ابعاد بر عالوه که دهدمی نشان
 همچنین و شخصیتی هايویژگی خط،دست مشکالت کاهش
 دارد، تأثیر شان خطدست بهبود در افراد روانی و هیجانی بعد
 با آموزاندانش است داده نشان موضوع این با رابطه در

 هايمجموعه زیر از یکی نیز خطدست که یادگیري اختالل
 و منفی و مثبت عواطف در مشکالتی با است ممکن است آن

 کوتاهی توجه دامنه آموزاندانش این .باشند مواجه هیجان
 اعضاي با ارتباط در ،برخوردارند پایینی نفسعزت از دارند،

 ناکام یآسان به و دارند مشکل مردم و اطرافیان خانواده،
   شوند.می

 بهبود موجب تواندیم حافظه در آموزش بنابراین
 مشابه صداي با متفاوت حروف ییجاجابه قبیل از مشکالتی

 یگرد عبارتبه شود. است کودکان این در شایعی مشکل که
 در ریاضی و امال عملکرد بودبه به منجر حافظه تقویت

 راستا، این در .شودیم یادگیري هايناتوانی با آموزاندانش
 را شناختی درمانیيباز بودن اثربخش دلیل بتوان شاید

 تالش و تحصیلی هايزمینه از برخی در کاستی پذیرش
 و شواهد به توجه با دانست. هاییتوانا از برخی تقویت جهت
 درمانیيباز رویکرد گفت توانیم درمجموع ذکرشده دالیل
 در درمانى يهاروش مؤثرترین از یکی رفتاري- شناختى
 است. ریاضی و دیکته یادگیري اختالل با کودکان به کمک
 سوم پایۀ در فقط روش این اثربخشی پژوهش نیا تیمحدود

 کهيطوربه .گردد بررسی کتهید و نوشتن ينوشتار مشکل و
 مبتال ابتدایی آموزاندانش روي بر اتنه مداخله پژوهش این در
 به را آن توانینم و شد انجام خاص یادگیري مشکل به

 بنابراین .گرفت نظر در هانمونه سایر بر مداخله انجام معناي
 دیگر هايپایه در روش این اثربخشی شودیم پیشنهاد
   .گردد بررسی یادگیري مشکالت دیگر و تحصیلی
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