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  نقش بازي در درمان اختالالت یادگیري ریاضی دوره ابتدایی

  
 ، دانشگاه فرھنگیان پردیس عالمھ امینی(ره)علوم تربیتیمھدی اکبری، دانشجوی کارشناسی رشتھ 

  رشتھ آموزش ابتدایی، دانشگاه فرھنگیان پردیس عالمھ امینی(ره)، دانشجوی کارشناسی مرتضی جھانگیرزاده ککاور

  

  

  

  

  چکیده

-هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش بازي در بهبود و درمان اختالالت یادگیري مربوط به درس ریاضی براي دانش
و انواع رایج آن باشد. به همین منظور ابتدا به تعریفی مختصر از اختالالت یادگیري اشاره آموزان دوره ابتدایی می

باشند (خواندن، نوشتن، حساب) اجماالً معرفی شده است. سپس کودکانی که داراي اختالالت یادگیري ریاضی می
هاي کلی براي بهبود و ها بیان گردیده است. در ادامه پژوهش راههاي مشترك آنبررسی اجمالی شده و برخی ویژگی

و توضیح داده شده است. در مرحله بعد نیز از  درمانی اشارهها به بازيدرمان اختالالت ریاضی معرفی و در میان آن
تأثیرات بازي بر ذهن، روان و رفتار کودکان بحث شده و نتیجه شده است که این مورد اثر کلیدي در موارد مذکور دارد 

بوط به ریاضیات نقش توانست در درمان اختالالت یادگیري مرو بیشتر مثبت است. سپس سه مورد از عواملی که می
-است که استفاده از بازي براي درمان این اختالالت از روشداشته باشد، بیان شده و در پایان چنین نتیجه گیري شده 

باشد و همچنین براي مربیان، درمانگران و والدین پیشنهاد شده است که این روش را تر میهاي دیگر مؤثرتر و پربازده
  دهند. در کانون توجه خود قرار

 ابتدایی، کودکان، درمانیبازي، ریاضییادگیري، اختالل ها: کلیدواژه
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  مقدمه
آموزان بوده است و  هاي تحصیلی مختلف از دروس دشوار مشترك بین اکثریت دانش ریاضیات بالشک در دوره

ریاضیات چون  دهد.میآموزان مبتال به اختالل یادگیري را به خود اختصاص  بخش قابل توجهی از دانش
ارد و از آنجا که بسیاري از مبتنی بر مفاهیم انتزاعی است، درك آن به رشد عقلی سطح باالیی نیاز د

در درك مفاهیم  اند غالبا ي درك انتزاعی نرسیده و باال رفتن سن به مرحله رغم رشد جسمی آموزان علی دانش
طالعه ریاضی نه تنها محاسبه کردن را آموزان از م دانش ).141، ص1396کریمی، ریاضی مشکل دارند(

گیرند که چگونه استدالل کنند، و چگونه استدالل کردن را براي حل مسائل زندگی  آموزند، بلکه یاد می می
توان به سادگی به اهمیت ریاضیات براي بشر  ) که از این مقوله می142، ص1396واقعی به کار ببرند(کریمی، 

انسان با استفاده از مفهومات ریاضی همچون نسبت و تناسب، اعداد،  برد. از بدو تولد تا پایان عمرش پی
ها را بفهمد و با این  روي خود را حل کرده و آن تواند برخی مسائل پیش ها، اعمال اصلی و ... می مجموعه

شویم که  ویت قدرت استدالل خویشتن است. به این ترتیب متوجه میکارهاي جزئی ناخودآگاه در حال تق
رفت در زندگی و بسیاري مشکالت دیگر خواهد شد  توجهی به آن موجب پسکم یا کنار گذاشتن ریاضیات و

ها  آموزان باید اقدام به رفع آن رغم وجود مشکالت در یادگیري ریاضی در دانش گیریم که علی پس نتیجه می
آموزان وجود  خواندن و نوشتن دانشمانند اختالالتی که در  .اختهاي رشد استداللی را فراهم س زمینهو  نموده

آموزان  راي دانشدارد اعم از فاصله نویسی، نامرتب نویسی، کج نویسی و ... اختالالتی نیز در یادگیري ریاضی ب
، قاطی کردن هاي ارزش مکانی توان به قاطی کردن چهار عمل اصلی، عدم دقت به ستونوجود دارد که می

  و ... اشاره کرد. و تقسیم منها، ضرب ،به جمع طهاي مربو روش

توان این مشکل  هاي آموزشی و به تبع آن معلمان و والدین این است که چگونه می ي اصلی نظام حال دغدغه
آیا این مشکالت  تر و تأثیر گذارتر است؟ کدام با صرفه مختلفهاي  در میان راه حل را حل کرد؟ انآموز دانش

چه مقدار زمان نیاز است تا مشکالت حل شدن هستند؟  قابل حل و به دست هر شخصی در هر محیطی
در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا جایگاه بازي در بهبود و درمان اختالالت مربوط به ریاضیات در   ... شوند؟
  .گردد تبیینآموزان دانش

  

  تعریف و توضیح اختالل یادگیري -1

یادگیري در یک یا چند فرآیند ذهنی یا درس آموزشگاهی است و علت آن   اختالالت یادگیري، نارسایی«
محرومیت نسبی و یا وجود اشکاالتی در محیط، عواطف، چشم، گوش ...، سیستم عصبی و مغز است، اما این 
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-ت مغزي و جسمی و عاطفی بارز طبقهي مشکال فقر یا اشکاالت به لحاظ کمی در حدي نیستند که در رده

  )14، ص1395تبریزي، (»و با ابزارهاي سنجش آن مشکالت مورد ارزیابی قرار بگیرند.بندي شوند 

 هاي مختلفی اعم از محیطی، توانند علت میافتند  جه به تعریف فوق اختالالتی که در یادگیري اتفاق میوتبا 
به صورت که  ستین یاز نوع مشکالت آموزان جسمی، ژنتیکی و ... داشته باشند ولی اختالالت یادگیري دانش

کمبود امکانات  ایو  یعاطف یشانیپر ،یذهن یماندگ ، عقبینقائص حرکت ،یی، شنوایینایمربوط به ب فراگیر
  .) 26 تا 24ص ،1367 ،اری( فرباشد یطیمح

کنند که استفاده از این اصطالح به دلیل  برخی مواقع اختالل یادگیري را با عنوان ناتوانی یادگیري ذکر می
  )11، ص1395تبریزي، شود.(در درمان ناتوانی توصیه نمیالقاي یأس 

  

  ها یادگیري و علل آنرایج اختالالت  - 2

  اختالل در خواندن -2-1

بر و به طور عمده مشمول  آید آموزان به وجود می یکی از مشکالتی است که در خواندن دانشنارساخوانی 
هاي معمول که در کالس  توانند به کمک روش که داراي هوش متوسط یا باالتر هستند ولی نمی استکسانی 

    ).74، ص1396کریمی، شوند، به خواندن بپردازند(درس یاد داده می

، درك مطلب ،شناسی، رمزگشایی، سلیس بودن هایی همچون واجتال به این اختالل در زمینهبآموزان مدانش
هایی چون این اختالل از طریق روش ).85تا  78، ص1396داراي مشکل هستند(کریمی، شناسی نحو و معنی

هایی اعم از افزایش روانی(سلیسی) آموزش آگاهی واجی و آموزش صوت شناسی می تواند پیشگیري شود و راه
  ).104تا  90، ص1396آن وجود دارد(کریمی،  ترمیممتقابل براي  تدریسو 

  

  اختالل در نوشتن -2-2

 ،آموزان مبتال به آن مشکالتی همچون بد نوشتن شکل حروف باشد که دانش نارسانویسی اختاللی می
دارند. براي پیشگیري از این نوع اختالل الگودهی  نویسی، کج نویسی، پررنگ نویسی و ...، نامرتبنویسی روان

ترمیم آن نیز می توان به  . همچنین برايهاي موثري هستند دن و ... راهرمعلم، تقویت، یاد دادن هجی ک
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از آنجا که  ).130تا  111، ص1396کریمی، آموز در هماهنگی چشم و دست اشاره کرد( تقویت دقت دانش
هاي انگشتان توان با ارائه تمریناتی ماهیچهباشد، میهاي ظریف انگشت و مچ دست می نوشتن نیازمند حرکت

شود، حرکات ریز با انگشتان و دست انجام میها در آن هایی کهاجراي بازيیا با و دست را تقویت کرد و 
  آماده کرد. صحیح آموز را براي در دست گرفتن قلم و نوشتندانش

  

  (ریاضیات)اختالل در حساب - 2-3

آموزي از لحاظ هوشی در سطح متوسط و یا باال باشد و همچنین فاقد مشکالت مربوط به در صورتی که دانش
ر توانیم بگوییم دچاکند، می و ... حاد باشد و در یادگیري ریاضیات به مشکل برخورد، شنوایی، حرکتی بینایی

 ).48، ص1395اختالل یادگیري در ریاضیات است(تبریزي، 

آموزان و مربیان به عنوان درسی دشوار از لحاظ یادگیري در زمانه کنونی با این که ریاضیات بین اکثریت دانش
شان خبر دارند و شود، ولی همه از اهمیت این درس و کاربردهاي آن در زندگیو آموختن تلقی و شناخته می

به همین دلیل است که در کل جهان در حیطه  دانند که ریاضی جزء جداناشدنی زندگی بشري است.می
از  در نظر گرفته شده است و همچنین در کشور مااي هاي ویژهآموزان تدبیرها و اقدامآموزش ریاضی به دانش

ها چگونگی آموزش که یک بخش از مسائل مورد توجه آنآمده است وجود به ایران ریاضیانجمن 1350سال 
  هاي ریاضی است.ریاضیات در مدارس کشور و نحوه تهیه کتاب

با این حال   تر استاگر چه تحقیقات در زمینه اختالالت ریاضی هنوز از تحقیقات در مورد خواندن عقب
یافت  1999گسترده در سال در یک تحقیق  1بدیان باشد. براي مثالیادگیري در کودکان رایج میاختالالت 

% از 4,9آموزان ابتدایی و راهنمایی مبتال به اختالالت ریاضی مختلفی هستند و در مقایسه % از دانش6,4که 
که در این تحقیق ست ) همچنین جالب این ا1، ص2014، 2آموزان نیز اختالل خواندن داشتند(گیريدانش

آموزانی که اختالل خواندن داشتند همزمان مبتال به اختالل % از دانش56بدیان به این نکات پی برده است که 
، 2014اند(گیري، بوده خواندن، دچار اختالل ریاضیآموزان مبتال به اختالل % از دانش43و اند ریاضی نیز بوده

  . )1ص

مرز مشخصی بین انواع اختالالت در یادگیري وجود ندارد و توان رسید که نتیجه میاز تحقیقات بدیان به این 
آموزي که در خواندن مشکل دارد یا به اصطالح . مثال دانششود اند منجر به ایجاد دیگري و برعکستویکی می

                                                           
1 Badian 
2 Geary 
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تی نخوانده و متوجه سهاي ریاضی را نیز به درهاي دیگر نوشتهمبتال به اختالل در خواندن است در کنار نوشته
آموزي که آشنایی گیري ریاضی آن به وجود خواهد آمد و یا دانشنتیجه مشکالتی در یاد رنخواهد شد و د

  هاي ریاضی را به درستی بنویسد.نخواهد توانست عالئم و نشانه کافی با مقدمات ریاضی ندارد

هاي مختلف اختالالت، می توانند در زمینهآموزان داراي اختالالت یادگیري ریاضی نیز مانند دیگر دانش
راي اختالل آموز داریاضی مشکل داشته باشند ولی مسئله این است که هر تالشی براي مشخص کردن دانش

را به تیپ یا  هاتر از آنند که بتوان آنآموزان ناهمگونیادگیري ریاضی، اشتباه است زیرا که این دسته از دانش
  ).147، ص1396می، نوع خاصی نسبت داد(کری

  

  آموزانی که اختالل یادگیري ریاضی دارندویژگی دانش - 3

-هاي ناتوانیات یکسانی ندارند. برخی از ویژگیآموزانی که مشکالتی در زمینه ریاضیات دارند، خصوصیدانش
ي زبانی هاك بینایی، تشخیص نمادها، تواناییهاي یادگیري نظیر مشکالتی در زمینه درك روابط فضایی، ادرا

  گذارند. اي شناختی بر یادگیري کمی اثر میحرکتی و راهبرده- هاي ترسیمیو ارتباطی، حافظه، مهارت

  اختالل در محاسبه، اختالل در یادگیري مفاهیم ریاضی با اختالل کارکرد دستگاه اعصاب مرکزي همراه است.

کردن، شود. توانایی شمارش، جورمی ایین شروعمشکالت مربوط به روابط اعداد در برخی کودکان از سنین پ
ستگی دارد. گیري اشیاء ببه یک به تجربیات کودك در به کارکردن و درك تناظر یک بندي، مقایسهدسته

هاي ادراکی ناپایدار است، احتماالً تجربیات کافی یا مناسب هاي نقص توجه و مهارتکودکی که دچار اختالل
  خود زمینه ساز درك صحیح از فضا، شکل، ترتیب، زمان و کمیت است، ندارد.در زمینه استفاده از اشیاء، که 

-ها مانند سایر کودکان پیشکنند که کودکان آنهاي ریاضی اغلب گزارش میوالدین کودکان دچار ناتوانی
ها لذت کنند یا از بازي با آنهاي ساختمانی بازي نمیبازيها، الگوها یا اسبابها، جورچیندبستانی با مکعب

هاي یادگیري ریاضی ممکن است تجربیات اولیه یادگیري عددها را کسب آموزان دچار ناتوانیبرند. دانشنمی
  باشند. نکرده

کوتاه، - زیر، بلند-پایین،رو-هاي ریاضی هستند در برخورد با مفاهیمی نظیر باالکودکانی که دچار ناتوانی
فتگی در درك روابط فضایی ممکن است بر فهم کامل نظام شوند. آشنزدیک دور و تقاطع دچار اشکال می
  .6نزدیک تر است یا به  4به  3کودك ممکن است نداند که عدد ؛ عددي اختالل ایجاد کند. به طور مثال
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ها اند تصویر نادرست و مبهمی از بدن خود دارند. هنگامی که از آنبرخی از کودکانی که در فهم عدد ضعیف
هم و در جاي نامناسب ترسیم  تصویر فردي را بکشند ممکن است اعضاي بدن را کامالً جدا ازشود خواسته می

  کنند. 

هاي بنیادي نظیر جمع، تفریق، ضرب و کودکان دچار اختالالت یادگیري ریاضی احتماالً براي یادگیري مهارت
ه سطوح باالتر محاسبات در آموزان احتماالً تا وقتی بقیقی دچار مشکل هستند. سایر دانشتقسیم اعداد ح

رونقی، خانجانی، وثوقی، (شد ها، جبر یا مثلثات نرسند دچار چنین مشکالتی نخواهندکسرها یا اعشارمورد 
  .)288، ص1377

حرکتی و _هاي دیداريهاي ریاضی ممکن است در فعالیت هاي مرتبط با تواناییآموزان دچار ناتوانیدانش
  ها و به ترتیب بشمارند.. برخی ممکن است نتوانند اشیاء را با اشاره به آنادراکی دچار مشکل شوند_دیداري

نبوده، همچنین بعضی دیگر از ها ها یا مجموعههبرخی از دانش آموزان نیز قادر به درك تعداد اشیاء دست
هاي را به دلیل شباهت بخش 4و  1آموزان دچار اختالل در درك دیداري نمادهاي عددي ممکن است دانش

  .)1377رونقی، خانجانی، وثوقی، (را به دلیل شباهت در نیمه فوقانی باهم اشتباه بگیرند 3و  2عمودي و 

هاي اختالل در درك روابط فضایی و درك ناچیز به طور کلی کودکان داراي اختالل ریاضی مشکالتی در زمینه
ریاضیات و درك ضعیف از جهت و زمان و از تصویر بدنی و اختالالت زبانی و خواندن مفاهیم اولیه کمیت در 

  اي در ریاضیات دارند.مشکالتی نظیر به خاطر سپاري عملیات محاسبه

  

 هاي درمان اختالالت یادگیري ریاضیروش -4

  هاي ترمیمیمداخله -4-1

توان ارائه شده است؛ می هاي مختلفیبرنامهبراي ترمیم و یا درمان اختالالت که انواع مختلفی دارد، تا کنون 
و اصالحی ریاضیات(انگلمن و  )1982، 2و الویت 1اي(اسمیتترمیمی حساب محاسبه هايبه برنامهها از آن

  ).164، ص1396) اشاره کرد(کریمی، 1981کارناین، 

  

  افزایش دقت و تمرکز -4-2
                                                           
1 Smith 
2 Lovitt 
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شد، آموزش به خوبی کافی نباآموز هنگام تدریس معلم به حد شایان ذکر است که اگر توجه و دقت دانش
رفع مشکالت  افتد. اولین قدم در افزایش تمرکز و دقت از بین بردن عوامل مخل آن است ماننداتفاق نمی
انتخاب کردن جاي مناسب براي تدریس که محل رفت و آمد نباشد و یا نور کافی داشته  جسمانی،
  ).55و  54، ص1395(تبریزي، باشد

  

  ساثربخش کردن تدری - 4-3

  ):162، ص1396آموزش اثربخش داراي چند خصوصیت است(کریمی،  2شاینو روزن 1به گفته استیونس
  آموز با دیگران تعامل دارد).شود(دانشها انجام میدر گروه -1

  هدایت شده از سوي معلم است(معلم محور است). -2

  متمرکز بر مطالب آکادمیک است(مبتنی بر علم و پژوهش است). -3

  .)آموزان مختلف استاي است که مناسب براي دانشبه گونه(انفرادي شده است -4

بر مشکالت تدریس خود غلبه کند از میزان اختالالت اگر معلم تدریسی اثربخش داشته باشد و بتواند 
  آموزان کاسته خواهد شد. دانش

 

  تربیت خودآموزي -4-4

را پیش از نوشتن آموزان بخواهد که صورت مسأله را با صداي بلند بخوانند و این کار تواند از دانشمعلم می
آموزان تدبیراتی یعنی در این نوع روش براي دانش .)1972، 3(پارسونزپاسخ انجام دهند یا راهکارهایی دیگر ...

  نکات مقدور به حل ادامه مسأله بدون دخالت معلم باشند. به کمک آن شود کهدر نظر گرفته می

  

  راهبردآموزي - 4-5

                                                           
1 Stevens 
2 Rosenshine 
3 Parsons 
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گیرد، نیز در بهبود بخشیدن عملکرد ریاضی ها را در بر میاي از روشآموزش راهبردي که دامنه گسترده
). در راهبردآموزي، یک تحلیل تکلیف از عملیات شناختی صورت 1998آموزان اثربخش است(میلر، دانش
آموزان شوند بتواند مشخص شود، بعد به دانشحل میهایی که منجر به راهگیرد به طوري که گام می

  ).165، ص1395زند که الزمه برداشتن هر گام است(تبریزي، آمومهارتهایی را می

  

  بازي درمانی -4-6

ها و عواطف کودکان است، ابراز احساساي طبیعی براي در مواجهه درمانی با کودکان، از آنجا که بازي وسیله
هاي درونی خود را که حساسدرمانی به کودك این فرصت را داد تا در روند بازي اتوان با اتخاذ روش بازيمی

هاي اوست به نمایش ها و سردرگمیها، آشفتکیها، ترسها، پرخاشگريها، ناامنیها، ناکامیناشی از تنش
تر نسبت به ت ضمن مواجهه با عواطف خویش و یافتن بصیرتی عمیقبا آشکار کردن اینگونه احساسابگذارد و 
رشد روانی خویش را هموارتر  اش، کنترل و یا اصالح آن را برعهده بگیرد و در نهایت راههاي درونیویژگی

 ).56و  55، ص1372سازد(منطقی، 

هایی تلقی کرد که نگرشتوان مجموعه بازي درمانی را می: «نویسدموستاکاس در تعریف بازي درمانی می
توانند به شیوه دلخواه خود با آزادي کافی به آشکارسازي کامل خویشتن خود بپردازند، ودکان ضمن آن میک

به طوري که سرانجام بتوانند توسط بینش عاطفی به احساس ایمنی، شایستگی و ارزش دست پیدا 
توانند با محیط اطراف خود در تعامل باشند و آموزان با بازي میدانشدر واقع  ).56، ص1372کنند(منطقی، 

  با ایجاد رابطه و تبادل احساسات و عواطف، خودانگیزشی انجام دهند.

  

 مزایا و تأثیر بازي بر کودکان - 5

گردد که در طول زمان دستخوش تغییراتی شده است(سیف، ز بشریت بازمیتاریخ آغاتاریخچه بازي به 
2010.(  

، 3، تامر2، ییلماز1(دمیربیلکآموز، بازي کردن و میل به بازي استهر دانشهاي طبیعی یکی از مشخصه

                                                           
1 Demirbilek 
2 Yilmaz 
3 Tamer 
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- می 1هاي مختلفی در تایید تسهیل کنندگی بازي در رشد وجود دارند؛ طبق نظریه ویگوتسکی. نظریه)2010

 توان به کمک بازي کودك را به سطح رشد بالقوه رساند و طبق نظریه رشد شناختی پیاژه تعامل با محیط که
کند؛ به اینصورت که می فاگیرد، نقش اساسی در زندگی فردي ایبیشتر از طریق بازي در کودکان صورت می
  .شودهاي جدید در ذهن کودك ایجاد می وارهباعث عمل انطباق و سازگاري شده و طرح

توان از عمده تأثیرات و مزایاي آن می روان و رفتار کودك داردزي مزایا و تأثیرات زیادي بر ذهن، استفاده از با
  به موارد زیر اشاره کرد:

  

  افزایش توجه و تمرکز - 1- 5

باشد که آموز میاین خود کودك و یا دانشو  پردازددر بازي کودك به تعامل مختار با محیط اطراف خود می
پس حتما آن را با توجه و تمرکز بیشتري انجام خواهد داد. این تمرکز بعدا  کندنوع فعالیت خود را انتخاب می

آموز به توجه کردن و توان گفت دانشدیگر نیز خود را معین خواهد ساخت که در واقع میهاي در فعالیت
  متمرکز شدن شرطی خواهد شد و آن را در شرایط مشابه(درگیري با یک فعالیت) تکرار خواهد کرد.

  

  افزایش قدرت یادگیري - 2- 5

و  گیرندجدیدي را یاد میبا شور و شوق قوانین شروع بازي جدید  یا وآموزان در حین بازي کردن دانش
کنند(ظریفیان ذهنی جدید و بیشتري را تجربه می هاي جدیدي دست یافته و مفاهیمهمچنین به مهارت

  ).22، ص1395عبدي، 

شوند، ها، با افزایش قدرت استنباط احتمالی روبرو میبازیکنان بازياند محققان دانشگاه روچستر اعالم کره
؛ هاي درست و سریع بگیرندبا دریافت اطالعات از محیط اطرافشان، تصمیم دهدها اجازه میقابلیتی که به آن

  شان نیز افزایش خواهد یافت.پس با افزایش قدرت استنباط، قدرت یادگیري

  

  افزایش میزان خالقیت -3- 5

                                                           
1 Vigotski 
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هاي جدي شود و مهارتها آشنا میاوال کودك با توجه به اینکه با قوانین و دستورالعملبه هنگام بازي کردن 
شود و همچنین در هنگام بازي شود که حافظه کودك در اثر این امر تقویت میکند، نتیجه میکسب می

طرفی دیگر کودك با وسایل مختلف و باشد و از مختار بوده و هیچگونه اجباري نیست و تفکر کودك آزاد می
هاي جدیدي را ها و مهارتشوند کودك بتواند رابطهمتنوع محیط اطراف در تعامل است؛ این عوامل باعث می

  خالقیت او است. روشن شدن چراغدر ذهن خود بسازد که این نشانگر 

  

  رشد اجتماعی و عاطفی - 4- 5

شود. او در بازي گروهی ناگزیر با رعایت نکات میباعث رشد اجتماعی و عاطفی شخصیت کودك بازي 
اجتماعی و قواعد بازي است و بدین وسیله در خالل بازي با مفاهمی همچون نوبت گرفتن، صبر و حوصله 

و البته که در موارد مشابه و  کندآشنایی پیدا مینشان دادن، احترام به حقوق دیگران، پیروزي و شکست و ... 
 ).22، ص1395کند(ظریفیان عبدي، آن را اجرا می اي بزرگتردر جامعه

  

  مربوط به ریاضینقش بازي در بهبود و درمان اختالالت یادگیري  -6

در درمان اختالالت ریاضی نقش داشته باشند؛ در ادامه  توانندهاي متفاوت میاز جنبه در بازي یعوامل مختلف
  شود:چند مورد بیان می

  

  و بهبود الزم براي رشد افزایش تحریکات - 1- 6

از جمله  هاي بازي، براي کودکان با اختالل یادگیري است که بسیار مورد توجه قرار گفته است.یکی از حیطه
توان به این مسأله اشاره کرد که رشد و کیفیت آن ها براي این مشکل کودکان، میبازيعلل روي آوردن به 

هاي هدفمند و گیرد و البته فلسفه بازيفرد در معرض آن قرار می با میزان تحریکاتی دارد کهرابطه مستقیمی 
بدکارکردهاي رایج  ها نیز ایجاد همین تحریکات الزم و ضروري براي رشد در زمینهطراحی طیف وسیعی از آن

  .)1396 ،ی, زهرا و محمد قاسمییایزان يمراد(با اختالل یادگیري استدر کودکان 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

١١ 
 

مفاهیم انتزاعی درکشان سخت و با اینکه شوند انتزاعی به صورت عینی مدلسازي میدر بازي کردن مفاهیم 
-تر میتر و سادهیابد و درکشان خودمانیآموز تجسم میاین مفاهیم در ذهن دانشاست ولی با این روش 

  ).1395، تفتی، رباط، هاشمیشود(

  

  ایجاد انگیزه در فراگیر در جهت درمان -2- 6

آموزي که داراي اختالل یادگیري است و هم معلم هم دانشاي و آموزش آن به گونهدر یادگیري ریاضیات 
-انگیزگی خواهند شد زیرا از یک طرف درس ریاضیات درسی عموما سخت است و هم دانشدچار زدگی و بی

هاي خشک و معمول روش ؛ در این مواردگیردآن را به خوبی فرانمی آموز مبتال به اختالل یادگیري ریاضی
نتیجه خواهد بود. در مطالب قبلی اشاره شد که بازي تأثیر و حتی بیکمکننده، خستهبراي رفع این اختالالت 
بخش بوده و طبق میل او بسیار لذت شکند و هم برایهاي مختلف کمک میآموز از جنبههم براي رشد دانش

  .شودانجام می

تر خواهد بود زیرا که موارد ذکر مؤثرتر و پربازدهاز بازي استفاده کنیم قطعا پس اگر در رفع اختالالت ریاضی  
مراحل درمان را به خوبی شوند تا آموز میشده باعث ایجاد انگیزه و رغبت(مستقیم یا غیرمستقیم) در دانش

  ).64-62، صص1392درتاج، طی کند(

  

  احساسات آزاردهنده و خروج امکان بروز -3- 6

درمانی، روشی است که به یاري کودکان پرمشکل ، بازي 1999در سال  1ه به گفته الندرث و براتونبا توج
ها بتوانند مسائلشان را حل کنند و در عین حال، نشان دهنده این واقعیت است که بازي براي شتابد تا آنمی

هاي درون خودش را خود و همچنین ویژگیکودك، همانند یک وسیله طبیعی است، با این هدف که او بتواند، 
تا احساسات آزاردهنده و  شوددر این نوع درمان، به کودك فرصت داده می ها عمل نماید.و به آن بشناسد

هایی که همانند آن گونه از درمانها را به نمابش بگذارد از طریق بازي بروز دهد و آنمشکالت درون خود را 
عوامل روانی درونی یعنی  کنند.ها و مشکالت درونی خود را تخلیه میها بزرگساالن با سخن گفتن عقدهدر آن

                                                           
1 Landreth & Bratton 
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شوند و تأثیرشان بر روي او با بازي کردن کودك، تخلیه می شوند،هایی میکه بعضا باعث ایجاد چنین اختالل
  شود.تر میکم

  

  گیرينتیجه -8

و جزء جداناشدنی زندگی اي برخوردار است از اهمیت ویژهدر دوره ابتدایی  با توجه به این که درس ریاضیات
د توجه باز هم مور آندر آموزش و یادگیري  باعث شده است تا با وجود مشکالتباشد، می انسانروزمره 
آموزانی که اختالالتی در آموزش این درس دارند، براي رفع مشکالت دانش هاي آموزشی قرار گیرد.سیستم
با توجه به وجود شواهد پژوهشی  .درمانی استها بازيکه یکی از این روش متعدد وجود داردهاي روش

گوناگون در حمایت از تأثیر مثبت بازي درمانی بر ایجاد تفکر و هیجانات مثبت در کودکان با اختالل 
آموزان سروکار دارند پیشنهاد یادگیري، به والدین، معلمان، و درمانگرانی که با این گروه از کودکان و یا دانش

-مهمترین کاربردهاي بازي ز این روش درمانی و آموزشی استفاده کنند.ا آنانشود جهت درمان مشکالت می

درمانی براي کمک به کودکان با اختالالت یادگیري ریاضی، به ابعاد شناختی، رفتاري، هیجانی و اجتماعی 
هاي رشدي در این گروه از توان بر این جنبهشود که با کمک بازي درمانی به خوبی میرشد مربوط می

  اثر گذاشت.کودکان 

آموز دارد، ها هم براي معلم و هم براي دانشهاي خاص نسبت به دیگر روشبازي مزیتبا توجه به اینکه  
درمانی و یا بهتر بگوییم بازي درمان کنیم محورهاي بازيکه اگر اختالالت مربوطه را با روش گیریممینتیجه 
  شود.موثرتر واقع میکنیم، 

 

 

  مراجع
، بیست و هشتم، چاپ اولجلد  : »اختالالت یادگیري ریاضی« ؛)1395(تبریزي علیرضا  ،مصطفی، تبریزي نرگستبریزي  ]1[

  .وانرفرا: انتشارات تهران

رونقی سیمین، خانجانی زینب، وثوقی ، »اختالالت یادگیري تحولی و تحصیلی«)؛ 1377( چالفانت جیمز، کرك ساموئل ]2[
  .سازمان آموزش و پرورش استثنائی، تهران: انتشارات اول: جلد اول، چاپ  رهبري مهین
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  .نشر ساواالن، تهران: انتشارات دوازده،: جلد اول، چاپ »اختالالت یادگیري: مسائل نظري و عملی«)؛ 1323( کریمی یوسف ]3[

- تحصیلی ریاضی دانشمقایسه تاثیر دو روش آموزش به شیوه بازي و سنتی بر انگیزه و پیشرفت «، )1392(درتاج، فریبرز  ]4[

  .62-80: صچهارم، شماره دومدوره  ،شناسی مدرسهروانمجله ، »آموزان

آموزان داراي زا بر کارکرد ریاضی دانشهاي توجهبررسی بازي«، )1395(هاشمی زهرا، رباط جزي فاطمه ,اخوان تفتی مهناز ]5[
  30سوم: ص، شماره ششمدوره  ،هاي یادگیريمجله توانایی، »ناتوانی یادگیري ریاضی

، »درمانی در بهبود مشکالت کودکان با اختالل یادگیري ویژهنقش بازي«، )1396(پیرزاد حجت ,بیگی حانیهمحمداسمعیل ]6[
  37: صدوره هفدهم، شماره پنجم ،مجله تعلیم تربیت استثنائی

یادگیري و میزان انتقال اطالعات در بین بررسی نقش بازي بر سرعت «، )1394(ري میترا، اورکی محمدگلزا ,محمدي یونس ]7[
  سوم.، شماره اولدوره  ،فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی، »دو نیمکره مغز

 -يزیبر بهبود برنامه ر يرفتار- یشناخت کردیبا رو یدرمان يباز یاثربخش«، )1396(زهرا و محمد یقاسم ,ییایزان يمراد ]8[
در  یو پژوهش یآموزش نینو يکردهایرو یمل شی، هما»پنجم هیپا یاضیدانش آموزان با اختالل ر ییاجرا يکارکردها یسازمانده
  .تیو ترب میتعل

 .55-59: صص  80ماهنامه تربیت، شماره ، »یدرمان يباز«، )1372(منطقی، مرتضی  ]9[

رفتاري بر اختالالت رفتاري کودکان - شناختیگروهی مبتنی بر رویکرد  یدرمان يباز یاثربخش«، )1396( زهرا ,پورشهرکی ]10[
  .فرنام علی، سیستان و بلوچستان : دانشگاه سیستان و بلوچستان، »دبستانی

سنجی ارتقاء رشد اجتماعی کودکان تا دوره پیش از دبستان با تاکید بر روشهاي امکان«، )1395(محترم  ,ظریفیان عبدي ]11[
  سیستان و بلوچستان : دانشگاه سیستان و بلوچستان.فرنام علی، ، »یادگیري بازي محور

رفتاري بر اختالالت رفتاري کودکان - گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی یدرمان يباز یاثربخش«، )1396(زهرا  ,پورشهرکی ]12[
  .پبام نور(مرکز تهران شرق): دانشگاه  تهران، جهانبخش حیدر، »دبستانی

- سنج زمان و آزمون استروپ دانشدرمانی بر واکنشبازيبخشی شناختی مبتنی بر تأثیر توان بررسی«، )1396(ژیال  ,مرادي ]13[

  ارومیه.: دانشگاه  ارومیه، سلیمانی اسماعیل، »آموزان بتال به اختالالت یادگیري

؛ تا درمان فیاز تعر يریادگیاختالل )؛ 1397ابراهیمی فاطمه، موسوي کبري، شجاعی مرضیه (آبان  ]14[
https://www.ihoosh.ir/article/10330 
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