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نقش بازیدرمانی در بهبود مشکالت کودکان با اختالل یادگیری ویژه

نقش بازیدرمانی در بهبود مشکالت کودکان با اختالل یادگیری ویژه
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چکیــده :پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش بازیدرمانــی در بهبــود مشــکالت کــودکان بــا اختــال یادگیری ویــژه انجام شــده

اســت .بــر ایــن اســاس ،بــا مــرور و بررســی منابــع علمـ ِ
ـی موجــود در ایــن زمینــه جنبههــای مختلــف بازیدرمانــی ،تعریــف ،شــواهد

اثربخشــی و نمونــه تمرینهــای پیشــنهادی آن را معرفــی کردهایــم .نتایــج پژوهــش نشــانگر ایــن بــود کــه درمانگــران ،معلمــان و والدیــن
میتواننــد از بــازی درمانــی بــه عنــوان یــک رویکــرد درمانــی و آموزشـ ِ
ـی اثربخــش بــرای کمــک بــه کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه

اســتفاده کننــد .همچنیــن نتایــج نشــان داد هرچنــد برخــی شــواهد پژوهشــی در حمایــت از تاثیــر مثبــت بازیدرمانــی بــر جنبههــای
مختلــف رشــد کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه وجــود دارد؛ بــا ایــن حــال ،ایــن حیطــه هنــوز هــم بــه حمایتهــای تجربــی بیشــتری

نیــاز دارد.

واژههای کلیدی :اختالل یادگیری ویژه ،کودکان ،بازیدرمانی

مقدمه
امــروزه اصطــاح اختــال یادگیــری بــرای آمــوزگاران نامــی

آشــنا اســت .اختــال یادگیــری ویــژه هنگامــی تشــخیص داده

میشــود کــه نارســاییهای ویــژهای در توانایــی فــرد بــرای
دریافــت یــا پــردازش اطالعــات بهصــورت صحیــح و کارآمــد
وجــود داشــته باشــد .ایــن اختــال نخســتین بــار در ســنین

آمــوزش رســمی ظاهــر میشــود و بــا مشــکالت مــداوم در

یادگیــری مهارتهــای تحصیلــی پایــه نظیــر :خوانــدن ،نوشــتن
و ریاضیــات بــروز میکنــد .ایــن مشــکالت مــی توانــد در
عملکــرد فــرد در مهارتهــای تحصیلـ ِ
ـی اختــال ایجــاد کــرده و

عملکــرد را بهطــور چشــمگیری پایینتــر از حــد متوســط مــورد

انتظــار بــرای ســن او بیــاورد تامیــن عملکــرد قابــلقبــول بــرای

فــرد ،صرفــا بــا تــاش فوقالعــاده زیــاد بــه دســت میآیــد.
میــزان شــیوع اختــال یادگیــری ویــژه بــه انــدازهای اســت کــه

بــا احتمــال باالیــی میتــوان یــک یــا چنــد دانشآمــو ِز بــا ایــن
اختــال را در هــر کالس درســی پیــدا کــرد (.)1

بســیاری از آمــوزگاران در کالسهــای درس بــا

دانشآموزانــی رو بــه رو هســتند کــه باوجــود برخــورداری از

هــوش طبیعــی و آمــوزش مناســب ،در یادگیری مطالب درســی
و پیشــرفت تحصیلـ ِ
ـی قابلانتظــار ،بــا مشــکالت اساســی روبه رو
هســتند .ایــن مشــکالت در بســیاری از مــوارد بهراحتــی قابــل

تشــخیص هســتند؛ امــا برطــرف شدنشــان بــا دشــواری همــراه
اســت و در گــذر زمــان ،بــا افزایــش ســن از یــک زمینــه تحصیلی

گســترش بیشــتری پیــدا میکنــد و بــه مشــکلی جدیتــر تبدیــل
میشــود .ایــن دســته از دانشآمــوزان گروهــی را تشــکیل
میدهنــد کــه بــه آمــوزش ویــژه و خدمــات تخصصــی نیــاز
دارنــد و در طبقــه اختــال یادگیــری ویــژه قــرار میگیرنــد.

ویژگــی برجســته ایــن گــروه از دانشآمــوزان ،اختــال در یــک

یــا چنــد فراینــد روانشــناختی پایــه اســت کــه موجــب نارســایی
در یادگیــری تحصیلــی میشــود؛ بــدون اینکــه اختــال هوشــی

و یــا حســی در آنهــا وجــود داشــته باشــد .بنابرایــن در تعریــف
اختــال یادگیــری میتــوان گفــت کــه فــرد بــا ایــن اختــال
در حقیقــت فــردیاســت کــه بــا وجــود ســن کافــی ،امکانــات

و آمــوزش مناســب ،عــدم وجــود مشــکالت حســی ،نبــود

آســیبهای جــدی مغــزی ،هوشــی و هیجانــی در یادگیــری

مهارتهــای تحصیلــی پایــه دچــار مشــکالت اساســی اســت (2
و .)3

تالشهــای متخصصــان و پژوهشــگران اختــال یادگیری در

تشــخیص ،سببشناســی و درمــان ایــن اختــال ،پیشــرفتهای
قابلتوجهــی را رقــم زده اســت .باوجــود چنیــن پیشــرفتهایی،

معمــای افــراد بــا اختــال یادگیــری همچنــان ناشــناخته باقــی
مانــده و ذهــن پژوهشــگران و متخصصــان را در علــوم گوناگــون

بــه خــود مشــغول کــرده اســت .پیشــرفتهای بـ ه دســت آمــده
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حجت پیرزادی /دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه عالمه طباطبائی

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش بازیدرمانی در بهبود مشکالت کودکان با اختالل یادگیری ویژه

بهویــژه در زمینــه شناســایی روشهــای درمانــی و مداخلههــای

رویکردهــای درمانــی و روانشــناختی جایــگاه ویــژهای دارد.

توانبخشــی و درمانــی بــرای ایــن گــروه از افــراد در سراســر

افــکار ،تجربیــات و تمایالتــی کــه برایــش تهدیدکننــده اســت را

اثربخــش ،قابلتوجــه بــوده و موجــب رشــد بیشــتر فعالیتهــای

ِ
گوناگــون مبتنــی بــر رویکردهــای مختلــف روانشــناختی و

برونریــزی کنــد ( .)4محدودیتهــای تحولــی و ناپختگیهــای
رشــدی کــه کــودکان بــا آن روبــه رو هســتند موجــب میشــود

علــوم اعصــاب شــناختی طراحــی و آزمایــش شــده اســت .در

تــا در درک و فهــم حــاالت روانشــناختی و بیان شــفاهی شــرایط

دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری ویــژه ،روش بازیدرمانــی

تــا حــد بســیاری میتــوان ایــن محدودیــت و ضعــف را از بیــن

میــان انــواع گوناگــون روشهــای درمانــی و آموزشــی بــرای
بــه لحــاظ برخــورداری از برخــی ویژگیهــا ،اهمیــت و جایــگاه

ویــژهای دارد .مهمتریــن ویژگیهایــی کــه کاربــرد بازیدرمانــی
را در فعالیتهــای آموزشــی و توانبخشــی افــراد بــا اختــال

خلقــی و شناختیشــان ،ضعــف نشــان دهند .بــا اســتفاده از بازی
بــرد و از بــازی بهعنــوان ابــزاری مهــم بــرای ارزیابــی و درمــان

مشــکالت روانشــناختی کــودکان اســتفاده کــرد .بازیدرمانــی

رویکــردی ســاختارمند و مبتنــی بــر مبانــی نظــری و پژوهشــی

یادگیــری اثربخــش میســازد شــامل :جنبههــای جــذاب و

محکــم اســت کــه فرایندهــای یادگیــری و تعامــل بهنجــار کودک

کار بــا ایــن گــروه از افــراد اســت .در وقــع بازیدرمانــی شــامل

بســیار گســتردهای دارد و در حــوزه اختــال یادگیــری نیــز

کمــک بــه ارائــه آمــوزش اثربخــش و ایجــاد یادگیــری موثــر در

انــواع مشــکالت گوناگــون اســتفاده کردهانــد.

آموزشـ ِ
ـی بازیدرمانــی و قابلیــت اجــرای آســان ایــن روش در

ویژگیهایــی اســت کــه میتــوان از آن بهعنــوان ابــزاری بــرای
دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری ویژه اســتفاده کرد .بســیاری
از دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری بــه دلیــل نارســاییهایی
کــه در یادگیــری دارنــد و شکســتهای مکــرری کــه ســالها

تجربــه کردهانــد ،نســبت بــه فعالیتهــای آموزشــی و یادگیــری
عالقــه نشــان نمیدهنــد و از انجــام چنیــن فعالیتهایــی گریــزان
هســتند .جذابیــت بــازی بــرای کــودکان موجــب میشــود تــا

نســبت بــه انجــام آن عالقــه نشــان دهنــد و در فعالیتهــای

بازیدرمانــی کــه بــا هــدف آمــوزش و یادگیــری طراحــی شــده
اســت ،مشــتاقانه شــرکت کننــد (.)2

در بررســی انــواع برنامههــای آموزشــی و توانبخشــی

موثــر بــرای کمــک بــه دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری

ویــژه ،عــاوه بــر روشهــای مرســومی از قبیــل آموزشهــای

شــناختی و فراشــناختی ،روشهــای مبتنی بــر رویکــرد رفتاری و
روشهــای تشــخیصی  -تجویــزی ،میتــوان روش بازیدرمانــی

را نیــز بهعنــوان یــک روش اثربخــش و مفیــد در ایــن زمینــه

معرفــی کــرد .یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای بــازی ،لذتبخــش
بــودن آن اســت کــه فراینــد یادگیــری را بــرای دانشآمــوزان

بــا اختــال یادگیــری ویــژه کــه عمومــا تجرب ـهی شکس ـتهای
مکــرری در یادگیــری دارنــد را تســهیل و تســریع میســازد.
در حــال حاضــر کامــا روشــن اســت کــه بازیدرمانــی در بیــن
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را پایهریــزی میکنــد ( .)5کاربردهــای بازیدرمانــی طیــف

پژوهشــگران از آن بهعنــوان یــک روش درمانــی جهــت بهبــود

بازی درمانیِ زبان شناختی
یکــی از رویکردهــای مهــم در زمینــه بازیدرمانــی بــرای

کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه ،رویکــرد زبانشــناختی

اســت .علــت توجــه بــه توانایــی زبانشــناختی در طراحــی

بازیهــا بــه نقــش واســطهای ایــن مهارتهــا در توانایــی

شــناختی و عملکــرد تحصیلــی افــراد مربــوط اســت ( .)6بــا
توجــه بــه نقــش رایانــه و بازیهــای رایانـهای در زندگــی امــروز
و قــدرت آن در تاثیــر گــذاری بــر افــراد بهخصــوص در کــودکان

میتــوان از اثرهــای چندبعــدی و چندوجهــی زبانشــناختی

انــواع بازیهــای رایانــهای در زندگــی کــودکان بــا اختــال
یادگیــری در جهــت رفــع مشــکالت و نواقــص آنهــا اســتفاده

کــرد ( .)7از نگاهــی دیگــر ،اختــال یادگیــری را میتــوان از
جنبــه شــناختی مــورد بررســی قــرار داد کــه بــه دلیــل اهمیــت

و نقــش بعــد شــناختی در یادگیــری ،ایــن رویکــرد بســیار مهــم

بــه شــمار میآیــد .اهمیــت رویکــرد شــناختی از آن جهــت

اســت کــه عملکــرد ابعــاد مهــم شــناختی از جملــه انــواع حافظه،

بهخصــوص حافظــه کاری در ایــن افــراد بــه شــدت تحــت تاثیــر

اختــال یادگیــری قــرار میگیــرد .بعــد دیگــر شــناختی کــه از

دیــد بســیاری از پژوهشــگران نقطــه عطفــی در اختــال یادگیری
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دنیــا شــده اســت؛ بهطوریکــه امــروزه انــواع مداخلههــای

بــازی بــرای کــودک ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تا احساســات،

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش بازیدرمانی در بهبود مشکالت کودکان با اختالل یادگیری ویژه

بــه حســاب میآیــد ،نارســاییهای توجــه در افــراد بــا اختــال
یادگیــری اســت .بــا توجــه بــه ایــن رویکــرد و ابعــاد آن ،برخــی

پژوهشهــا بــه بررســی اثربخشــی بازیهــای متناسبســازی
یادگیــری پرداختهانــد .در ایــن زمینــه نتیجــه یــک پژوهــش

اثربخشــی مداخلــه بازیدرمانــی بــر کارکردهــای حافظــه و توجه
و نیــز بهبــود وضعیــت تحصیلــی افــراد بــا اختــال یادگیــری را

نشــان داد (.)8

بازیدرمانی شناختی -رفتاری
بازیدرمانــی شــناختی-رفتاری شــامل مداخلههــای مبتنــی

بــر اســاس رویکــرد شــناختی رفتــاری در قالــب بــازی اســت.

اســاس ایــن نظریــه بــر ســیر تحــول حســی مبتنــی اســت .بــر

ایــن اســاس بــازی بهعنــوان یــک روش کالمــی و غیرکالمــی

در حــل مشــکالت مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن رویکــرد

بــا بازیدرمانیهــای غیرمســتقیم ،از قبیــل درمانهــای
رابطــهای کــه از هرگونــه بحــث مســتقیم اجتنــاب میورزنــد،
متفــاوت اســت .بازیدرمانــی شــناختی موجــب رشــد افــکار و
رفتــار ســازگارانه میشــود .درمــان شــناختی رفتــاری از طریــق

بازیدرمانــی بــه دنبــال شناســایی افــکار ناســازگارانه ،درک

مفروضههــای فکــری و یادگیــری بهمنظــور اصــاح باورهــای
غیرمنطقــی اســت .تحــول ایــن درمــان حــدود بیســت و پنــج
ســال پیــش بــا بزرگســاالن آغــاز و پــس از آن در مــورد کــودکان

و نوجوانــان اســتفاده شــد .اســاس ایــن جهتگیــری بــر اهمیــت

تحریفهــای شــناختی در ســنین پیشدبســتانی و دبســتان
اســت .بــا ایــن حــال تحــوالت اخیــر در بازیدرمانــی شــناختی -
رفتــاری نشــان میدهــد کــه ایــن رویکــرد میتوانــد پاســخگوی

نیازهــای نوجوانــان نیــز باشــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه روشهــای

کمــک میکنــد (.)9

کــودک بــا اختــال یادگیــری عــاوه بــر تجربــه شکســت

در یادگیریهــای تحصیلــی ،تجــارب ناخوشــایند ناشــی از بــار

ســنگین برچســب ایــن اختــال را نیــز متحمــل میشــود کــه بــر
ضعــف اعتمــاد بــهنفــس ،خودپنــداره و خودکارآمــدی تاثیــر

میگــذارد؛ بنابرایــن اختــال یادگیــری در زمینههــای شــناختی
و رفتــاری اثــرات منفــی را بــر رشــد و ســازگاری افــراد بــر جــای

میگــذارد .از ایــن رو ضــروری اســت کــه بــرای رفــع مشــکالت
روانشــناختی و رفتــاری ایــن کــودکان اقــدام شــود .بازیدرمانــی

یکــی از روشهــای موثــر در درمــان مشــکالت رفتــاری و روانــی

در کــودکان محســوب میشــود کــه بــر اســاس رویکــرد
رفتاری-شــناختی پایهریــزی شــده اســت ( .)1مشــخصه اصلــی

بازیدرمانــی نســبت بــه ســایر رویکردهــا ،توجــه مســتقیم بــه
اهــداف و طرحریــزی روشهــای خــاص بــرای دســتیابی بــه
آن اســت؛ چــرا کــه بــا کمــک بازیدرمانــی بــه بهتریــن شــکل

میتــوان اهــداف آموزشــی را بــه عرصــه یادگیــری رســاند و
ادراک و شــناخت را از موضــوع مــورد نظــر افزایــش داد (.)10
از جنبــه رشــد اجتماعی-هیجانــی نیــز بازیدرمانــی بــرای

کــودکان بــا ناتوانــی ،توانســته اســت پیشــینه تجربــی موفقــی را

بــه اثبــات برســاند .نتایــج برخــی پژوهشهــا نشــان دادهانــد

کــه بازیدرمانــی بــر مشــکالت کمرویــی و گوشــهگیری اثــر

مثبــت دارد و بــه رشــد مهــارت همدلــی ،رفتــار اخالقــی،
خودمهارگــری ،عــزت نفــس ،انعطافپذیــری ،جــراتورزی،

احتــرام بــه قوانیــن و مشــارکتهای اجتماعــی کمــک میکنــد

(.)11

اســتفاده از بازیهــایمناســب بــا توجــه بــه ســن ،موقعیــت

شــناختی  -رفتــاری در بزرگســاالن بهگونــه مســتقیم و در

و توانایــی ذهنــی فــرد میتوانــد بســیار کارآمــد و اثرگــذار باشــد

بهعنــوان مثــال :اســتفاده از عروس ـکها و حیوانــات دستســاز

بازیهــای طراحــی شــده بــرای هــر جنبــه از رشــد بــا توجــه

باورهــای غیرمنطقــی باشــد .بازیدرمانــی شــناختی  -رفتــاری

( .)13همانطــور کــه گفتــه شــد بازیهــا بــرای طیــف وســیعی

طبیعــت کــودک اســت .ارزیابــی عملگرایانــه در ایــن روش

بــازی ،بــرای کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه اســت کــه

کــودکان بهطــور غیرمســتقیم از طریــق بــازی قابــل اجــرا اســت.

و در ســالهای اخیــر رشــد قابلتوجهــی داشــت ه اســت (.)12

میتوانــد الگویــی از راهبردهــای شــناختی جهــت رویارویــی بــا

بــه ســطح توانایــی ذهنــی ،ســن و هــدف نهایــی متفــاوت اســت

رویکــردی هدفمنــد ،دارای ســاختار و مداخل ـهای همراســتا بــا

از اهــداف مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .یکــی از حیطههــای

نتایــج درمــان را میســر میســازد و بــه لحــاظ ســاختار بــه

بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .از جملــه علــل روی
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شــده در زمینــه بهبــود کارکردهــای شــناختی در افــراد بــا اختالل

درمانگــران در مفهومســازی مشــکالت کــودکان و نوجــوان

تعلیم و تربیت استثنایی

آوردن بــه بازیهــا بــرای ایــن مشــکل کــودکان ،میتــوان بــه

نقش بازیدرمانی در بهبود مشکالت کودکان با اختالل یادگیری ویژه

شــد ( .)15افــزون بــر ایــن اثربخشـ ِ
ـی اســتفاده از تکنیکهــای

ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه رشــد و کیفیــت آن رابطه مســتقیمی

بازیدرمانــی در ســازگاری عمومــی و ایجــاد هیجانــات مثبــت

و فلســفه بازیهــای هدفمنــد و طراحــی طیــف وســیعی از آنهــا

بــر اســاس یافتههــای پژوهشــی ،بازیدرمانــی گروهــی بــر

بــا میــزان تحریکاتــی دارد کــه فــرد در معــرض آن قــرار میگیرد

زمینــه بــد کارکردیهــای رایــج در کــودکان بــا اختــال یادگیــری
ویــژه اســت .از ســویی دیگــر ،بخــش جداییناپذیــری از زندگــی

کاهــش اضطــراب در ایــن گــروه از کــودکان اثرگــذار بــوده اســت.

درصــد قابلتوجهــی از کــودکان در ســنین مدرســه و پیــش از

آن بــا مشــکالت رفتــاری مواجــه هســتند ( )16و ایــن مســئله

کــودکان را بازیهــا تشــکیل میدهنــد بنابرایــن توجــه ویــژه

بهگون ـهای اســت کــه گاهــی تــا دورههــای بعــد و در بزرگســالی

اختــال یادگیــری ویــژه بســیار ارزشــمند خواهــد بــود .از جملــه

وارد میکنــد ( .)17دانشآمــوزان بــا ناتوانــی بهطــور مــداوم

پاســخ بــه ایــن پرسشهاســت کــه بازیدرمانــی چیســت؟

مشــکالت رفتــاری ،هیجانی-اجتماعــی نیــز مقاومــت کمتــری

بــه ایــن بخــش و اســتفاده مناســب از آن بــرای کــودکان بــا

مســائل اساســی کــه در ایــن پژوهــش بــه آن پرداختــه میشــوند

آیــا بازیدرمانــی بــرای کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه
اثربخــش اســت؟ چــه راهبردهــا و بازیهایــی بــرای کــودکان بــا

نیــز ادامــه یافتــه و آســیبهای جــدی را بــه فــرد و جامعــه

شکســت را تجربــه میکننــد؛ بنابرایــن ایــن افــراد در برابــر
دارنــد و آســیبپذیرتر هســتند ( )18و نوعــی احســاس خــود

ارزشــی منفــی ،مشــکالت عزتنفــس و خودپنــداره در آنهــا

اختــال یادگیــری ویــژه مناســب و کاربــردی هســتند؟ تأثیــر این

رایــج اســت ،بنابرایــن اســتفاده از روش درمانــی مناســب بــرای

بازیدرمانــی بــرای کــودکان بــا اختــال
یادگیــری ویــژه و اثربخشــی آن

اســت ( .)19از جملــه روشهــای درمانــی مناســب که اثربخشــی

خــود را از طریــق پژوهشهــای متعــدد نشــان داده اســت،

امــروزه بازیدرمانــی بهعنــوان یــک روش در درمــان

افزایــش ســازگاری عاطفــی ،بهبــود و افزایش خودکنترلــی (،)20

معمــو ً
ال در بیــان شــفاهی مشــکالت خــود ،بــا دشــواری

مســئولیتپذیری اجتماعــی ،عــزت نفــس ،کاهــش افســردگی

بازیهــا تــا چــه حــد و بــه چــه صــورت اســت؟

اختــال یادگیــری ویــژه مطــرح اســت .کــودکان بــا ایــن اختــال

کاهــش ایــن مشــکالت رفتــاری در آنها بســیار مهــم و ضروری

بازیدرمانــی اســت کــه در بهبــود مشــکالت هیجانــی ،رفتــاری،

ظرفیــت شــناختی ،یادگیــری ،خودکنترلــی ،ابــراز هیجانــی،

روبــه رو هســتند؛ امــا بــا کمــک بازی کــه کلیــد و راه مخفــی ورود

و اضطــراب اثرگــذار بــوده اســت ( .)21پژوهشــی دیگــر نیــز

شــناخت .در بازیهــا بــه کمــک قوانینــی کــه در آنهــا الزم بــه

و ســرعت بهبــودی مشــکالت ایــن کــودکان کمــک کــرد (.)22

بــه دنیــای کــودکان اســت میتــوان بخشهــای درونــی آنهــا را

اجــرا هســتند و ماهیــت برخــی از آنهــا ،ویژگیهایــی در کــودک

رشــد مییابنــد کــه از جنبــه تحصیلــی ،توجــه انتخابــی ،حافظــه،
ســرعت پــردازش و بســیاری از جنبههــای دیگــر نیــز پیشــرفت

میکنــد (.)14

از جملــه علــل بســیار مهــم در اســتفاده از بازیدرمانــی،

اثربخشــی ایــن رویکــرد در مقایســه بــا دارودرمانــی اســت
کــه نتایــج برخــی پژوهشهــا آن را نشــان دادهانــد .در

پژوهشــی اثربخشــی بازیدرمانــی بــر تقویــت مهارتهــای
شــنیداری کــودکان بــا ناتوانــی مــورد بررســی قــرار گرفــت .در

ایــن پژوهــش تأثیــر مثبــت بازیدرمانــی بــر بهبــود وضعیــت

تحصیلــی دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری امــا نشــان داده
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نشــان داد کــه بــا ایــن آموزشهــا بــه مــادران ،میتــوان در رونــد

چــه راهبردهــا و بازیهایــی بــرای
کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه مناســب
و کاربــردی هســتند؟
کــودکان در دوره پیشدبســتان در حقیقــت در یــک دوره

ســنی گــذار قــرار میگیرنــد کــه نــه بزرگســال بــه حســاب

میآینــد و نــه خردســال و در حالتــی بینابینــی بــه ســر میبرنــد
کــه بهنوعــی ثبــات کامــل رفتــاری نرســیدهاند .آنها در شــرایط
پیچیــده و دشــوار مثــل شــرایط اســترسزا ،رفتارهــای غیرقابــل

پیشبینــی خاصــی دارنــد کــه از ســوی بزرگســاالن و مراقبــان

نیــاز بــه مدیریــت دارد( 14و  .)23ایــن مشــکالت و کنتــرل
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نیــز ایجــاد همیــن تحریــکات الزم و ضــروری بــرای رشــد در

در افــراد بــا اختــال یادگیــری ویــژه نیــز نشــان داده شــده و

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش بازیدرمانی در بهبود مشکالت کودکان با اختالل یادگیری ویژه

آنهــا زمانــی دشــوارتر میشــود کــه کــودکان دچــار مشــکالت

• از ســازهایی کــه نیــاز بــه دمیــدن دارنــد اســتفاده کنــد و

اســت بــا کمــک راهبردهــای مناســب بــه آنهــا کمــک شــود.

• نفــس را حبــس کنــد و در ایــن حــال صــدای یــک حــرف را

هیجانــی اجتماعــی ،رفتــاری و شــناختی باشــند؛ بنابرایــن الزم

بــرای تحریــک ســلولهای عصبــی ،تمرینهــای تنفســی،
تمرینهــای تقویــت حافظــه شــنیداری ،تمرینهــای تقویــت

حافظــه دیــداری ،تمرینهــای تقویــت هماهنگــی دیــداری
حرکتــی و تمرینهــای تقویــت حافظــه توالــی در کــودکان بــا
اختــال یادگیــری را معرفــی میکنیــم.

تمرینهایی برای تحریک سلولهای عصبی
• را ه رفتن دانشآموز طبق ریتم معلم
• پریدن به دو طرف طناب ( از بغل و جلو عقب)
• تمرین لیلی با هر دو پا
• راه رفتن در جهات مختلف با نگه داشتن کتاب روی سر
• چرخاندن میله با انگشتان
• خوابیدن و غلت زدن
• اجرای پانتومیم
• اجرای حاالت هیجانی با حاالت چهره
• مچالــه کــردن کاغــذ بــا هــر دو دســت بهصــورت همزمــان

بــا هم

• شــمارش اعــداد معکــوس و بهصــورت معکــوس زوج و

فــرد

• تقلید حرکت حیوانات

تمرینهایتنفسی

بــه صورتــی کشــیده و ممتــد ایجــاد کنــد (مثــل «م»).
• با آهنگهای مختلف سوت بزند.

• بــا فرمــان درمانگــر زبانــش را از دهــان بیــرون آورده و

داخــل ببــرد یــا بــه جهــات مختلــف بچرخانــد.
• با فرمان درمانگر دهانش را باز و بسته کند.

• نــوک زبــان را در بخــش درونــی و بیرونــی لثــه بزنــد و بــاال

پاییــن کند.

• فقط با استفاده از صدای بازدم آهنگی را تقلید کند.
• بــرای آمــوزش صــدای جدیــد ،تعــدادی کلمــه بیمعنــی

را تلفــظ کنیــد و قــرار بگذاریــد کــه هــرگاه صــدای مــورد نظــر را

شــنید عالمــت خــاص دهــد؛ مثــل حــرف»ر» را در کلمـهی :کو،
نــو ،رو ،پــو ،ســو ،شــو ،مــر ،دد ،در ،چــر.

• کلماتــی کــه توان تمایز شــنیداری بیشــتری دارنــد و احتمال

دارد کــه بــا کلمــات مشــابه اشــتباه گرفتــه شــوند را انتخــاب و

تلفــظ صحیــح آنهــا را آمــوزش دهیــد ،ســپس در یــک بــازی

از کــودک بخواهیــد بــه کلماتــی کــه تلفــظ میکنیــد گــوش دهــد و

هــرگاه آن را اشــتباه تلفــظ کردیــد بگویــد .مثـ ً
ا کربیت-کبریت،
دیفــار -دیــوار ،عســک -عکس ،سام-شــام ،امس-اســم ،ششــته-
شســته ،دایــد-دارد ،ترهان-تهران ،ســلدانی -ســلطانی

• در قالــب بــازی ،کلماتــی را بــه شــکل نیمــه تلفــظ کنیــد و از

کــودک بخواهیــد کــه آنهــا را کامــل تلفــظ کننــد .مثـ ً
ـد و
ا َصنـ َ

کــودک بگویــد :صندلــی.

• کــودک بــه پشــت خوابیــده و بــا گذاشــتن دسـتهای خــود

• صداهــای یــک کلمــه را بــا فاصلــه تلفــظ کنیــد ،کــودک

• تمریــن قبــل را در حالــت نشســته و ایســتاده نیــز انجــام

تلفــظ کنــد .مثـ ً
ا :صــن -د -لــی و او بگویــد صندلی( .ایــن تمرین

روی ســینه و دم و بــازدم ،حــرکات ســینه خــود را حــس کنــد.

دهــد تمریــن تنفــس آرام از بینــی و خــروج هــوا از دهــان و در

صــورت امــکان ایــن بــازدم را روی آینــه یــا شیشــه انجــام دهــد
تــا شــاهد آن باشــد.

• با فوت کردن ،گرد و خاک روی میز یا سطوح را پاک کند.
• بازی باد کردن بادکنک را انجام دهد.
• یک توپ تخممرغی را با فوت کنترل و حرکت دهد.

بهدقــت گــوش کنــد و ســپس خــودش بهطــور کامــل کلمــه را

میتوانــد بهصــورت معکــوس هــم اجــرا شــود).

• تصاویــری تهیــه کنیــد کــه صــدای آخــر و دســتهای دیگــر

صــدای اول آنهــا یکســان باشــد و از کــودک بخواهیــد تــا بعــد
از نشــان دادن تصاویــر نــام آنهــا را بیــان کنــد.

• چنــد تصویــر بــه کــودک نشــان دهیــد کــه در میــان آنهــا

نــام دو تصویــر بــا حــرف مشــابه شــروع میشــوند و از کــودک
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در ادامــه برخــی راهبردهــای پیشــنهادی بــه معلمــان و والدیــن

صــدا ایجــاد کنــد.

تعلیم و تربیت استثنایی

بخواهیــد تــا نــام آن دو مشــابه را بیــان کنــد.
• مشــابه تمریــن قبــل امــا ایــن مرتبــه حــرف پایانــی آنهــا

مشــابه باشــد.

و از او بخواهیــد کــه بــرای آنهــا داســتانی بســازد و از تلفــظ
صحیــح در آن اســتفاده کنــد.

• حــروف الفبــا را روی تکههــای مقــوا نوشــته و هــر بــار چنــد

تــا از آنهــا را بــه کــوک بدهیــد و بخواهیــد تــا هــر چنــد کلمــه که

میتوانــد بــا آنهــا بســازد .مثــا از حــروف ب ،ا ،ر :بــار و ابــر.

• میتوانیــد چنــد صــدا را تلفــظ کــرده و از کــودک بخواهیــد

بــا آنهــا هــر چنــد کلمــه بســازد.

• تمریــن قبــل را تکــرار کنیــد امــا ایــن بــار بــا جملــه ایــن کار

را انجــام دهیــد.

• درمانگــر دو اســباببازی بــه کــودک میدهــد و از او

میخواهــد تــا مطابــق دســتور درمانگــر آنهــا را بچینــد،
ســپس تعــداد اســباببازی بیشــتر و فرمانهــای چیــدن آنهــا
پیچیدهتــر میشــود بــه ترتیــب تمریــن را پیچیدهتــر کنیــد.

• یــک جملــه بــرای کــودک بگوییــد و از او بخواهیــد آنهــا را

تکــرار کنــد و ســپس دو جملــه بگوییــد ،ایــن تمریــن را تــا جایــی
ادامــه دهیــد کــه کــودک بــه توانایــی بهنجــار برســد.

تمرینهای تقویت حافظه دیداری
• دو تصویــر را یــک بــه یــک در اختیــار دانشآمــوز قــرار

• تقلیــد صــدای حیوانــات یــا اشــیاء مختلــف نیــز مفیــد

داده و ســپس آنهــا را از دیــد او خــارج کــرده و از او بخواهیــد

• درمانگــر تعــدادی کلمــه را بــا صــدای بلنــد بخوانــد و

• تمریــن قبــل را بــا ســه تصویــر انجــام دهیــد تــا جایــی کــه

اســت.

آنهــا را شــرح دهــد.

کــودک حــرف پایانــی آنهــا را بــا صــدای بلنــد تکــرار کننــد؛ این

حافظــه دیــداری کــودک بــه حــد طبیعــی و بهنجــار برســد.

نیــز قابــل اجــرا اســت.

از او بخواهیــد تــا کل و اجــزا آن را بــه خاطــر بســپارد .بعــد از

تمریــن بــرای حــرف آغازیــن و میانــی در کلمههــای ســه حرفــی
• درمانگــر آهنگــی را زمزمــه و از کــودک بخواهیــد تــا آن را

اینکــه مــدت زمانــی کــه خــود کــودک کافــی میدانــد طــی شــد،

• جهــت تقویــت حساســیت شــنیداری کــودک ،معلــم یــا

تصویــر را شــرح دهــد .معمــوال در دفعــات اول جزئیــات کمــی

تقلیــد کند.

درمانگــر میتواننــد کــودک را در میانــه اتاقــی قــرار داده و

چشــمان او را ببنــدد ،ســپس در فاصلــه دو ســه متــری او حرکت
کنــد و کلمــهای را تلفــظ کنــد و کــودک بایــد در جهــت صــدا
حرکــت کنــد .هــر بــار میتــوان بــا صدایــی آرامتــر کلمــه را

تلفــظ کــرد تــا حساســیت شــنیداری تقویــت شــود.

تمرینهای تقویت حافظه شنیداری
• اول ســه کلمــه بــرای کــودک بیــان کنیــد و از او بخواهیــد کــه

بالفاصلــه آنهــا را بازگــو کنــد و بــه همیــن ترتیــب پیــش برویــد

تــا در حــد ســن رشــدی خــود از حافظــه شــنیداری برخــوردار

شــود (نخســت بــدون رعایــت ترتیــب کلمــات و مرتبــه بعــد بــا
رعایــت ترتیــب کلمــات).

• چنــد کــودک را دور هــم بنشــانید و از آنهــا بخواهیــد کــه

نفــر اول یــک کلمــه را بیــان کنــد و نفــرات بعــد هــر کــدام کلمــه

مناســبی را بــه آن اضافــه کننــد و همیــن ترتیــب پیــش برونــد.
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• یــک تصویــر نســبت ًا پیچیــده را بــه کــودک نشــان دهیــد و
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تصویــر را از دیــد او خــارج کنیــد و از او بخواهیــد تــا جزئیــات

در حافظــه دیــداری او میمانــد امــا بعــد از آنکــه دوبــاره تصویــر
را در اختیــارش قــرار داده و از او بخواهیــد دوبــاره آن را مشــاهده

کــرده و اجــزا آن را بــه خاطــر بســپارد ،درمییابیــم کــه ایــن بــار

نــوع و کیفیــت نــگاه کــودک و دقــت بــه جزئیــات در وی فــرق

کــرده کــه همیــن تفــاوت در واقــع درمــان مــورد نظــر ماســت.

• تعــدادی اســباببازی یــا هــر وســیله دیگــری جلــوی

کــودک قــرار داده و ســپس بــا پارچـهای روی آنهــا را بپوشــانید

و یکــی از اســباببازیها را دور از نظــر کــودک برداشــته و از او

بخواهیــد وســیله را شناســایی کنــد.

• مجموعـهای محــدود از اشــیا را بــه ترتیــب خاصــی بچینید

و از کــودک بخواهیــد نــام و ترتیــب قــرار گرفتــن آنهــا را بــه

خاطــر بســپارند ،ســپس چشــمان آنهــا را ببندیــد و جــای چنــد
وســیله را جابهجــا کنیــد ،آنــگاه از او بخواهیــد تــا آنهــا را بــه

همــان ترتیــب قبــل بچینــد.
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• تعــدادی تصویــر مرتبــط بــه هــم را بــه کــودک نشــان دهید

نقش بازیدرمانی در بهبود مشکالت کودکان با اختالل یادگیری ویژه

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش بازیدرمانی در بهبود مشکالت کودکان با اختالل یادگیری ویژه

• از کــودک بخواهیــد چنــد دقیقــه بیــرون از کالس بــرود

جفــت تهیــه کنیــد یعنــی دو قوطــی کــه داخلشــان ســنگریزه

جابهجــا کنیــد و بعــد کــه وارد کالس شــد بایــد تشــخیص دهیــد

را در جعب ـهای روی هــم بریزیــد .کــودک بایــد یــک قوطــی را

و در غیــاب او جــای چنــد نفــر از همکالســیهایش را بــا هــم

• چنــد کارت مقوایــی  10 *7تهیــه کنیــد کــه روی هــر یــک

واژهای نوشــته باشــد ،کارتهــا را بــه دانشآمــوز دهیــد تــا بــه

خاطــر بســپارد؛ ســپس کارتهــا را از او بگیریــد ،یکــی دو کارت

برداشــته تــکان بدهــد و بعــد از تشــخیص صــدا و محتــوای
قوطــی ،قوطــی مشــابه آن را پیــدا کنــد.

• چشــمان دانشآموزتــان را بــا دســتمالی ببندیــد و

از همکالســیهایش بخواهیــد تــا نــام او را صــدا بزننــد و او

را از بیــن کارتهــا برداریــد و از او بخواهــی تشــخیص دهــد کدام

تشــخیص دهــد کــه چــه کســی صدایش کــرده اســت .صــدا زدن

• کارتهایــی مشــابه تمریــن قبــل آمــاده کنیــد و از کــودک

ترتیبــی باشــد کــه نشســتهاند بلکــه افــراد از گوشــه و کنــار کالس

کارتهــا را برداشــتهاید.

بخواهیــد بــه آهــا بــا دقت نــگاه کــرده و بــه امــا آن توجــه کنند،
ســپس کارت را از دیــد او خــارج کنیــد و از او بخواهیــد تــا دیکتــه

آن را در هــوا بــا انگشــت بنویســد.

تمرینهای تقویت هماهنگی دیداری حرکتی
ن تهیــه
• اشــکال و تصاویــر هندســی را بهصــورت نقطهچی ـ 

کنیــد و از دانشآمــوز بخواهیــد تــا نقطهچینهــا را کامــل کنــد.

نــام دانشآمــوز توســط همکالســیهایش نبایــد بــه همــان
صــدا بزننــد.

• صــدای نتهــای موســیقی را آمــوزش دهیــد و بــا نواختــن

هــر نــت از دانشآمــوز بخواهیــد تــا نــام آن نــت را بگویــد.

یدرمانــی تــا چــه
تأثیــر تمرینهــای باز 
حــد و بــه چــه صــورت اســت؟
اثربخشــی بازیدرمانــی در زمینههــای مختلــف از

• از دانشآمــوز بخواهیــد تــا تصاویــر هندســی ،شــکل

جملــه برونریــزی احساســات و هیجانــات منفــی ،کاهــش

تمرینهای تقویت حافظه توالی

عاطفــی ،بهبــود خودکنترلــی ( ،)24پیشــرفت یادگیــری،

ن و اشــیاء را کپــی کنــد.
حیوانــات ،ســاختما 

• ســه یــا چهــار نفــر از دانشآمــوزان را معرفــی کنیــد و

ســپس ایــن دانشآمــوز بایــد ترتیــب آنهــا را نشــان دهــد.
• جلــوی دانشآمــوز میایســتید و چنــد حرکــت بدنــی

انجــام دهیــد و از او بخواهیــد آنهــا را بــه ترتیــب تکــرار کنــد.
• یــک کارت مقوایــی تهیــه کنیــد و روی آن ســه یــا چهــار

حــرف را بنویســید ،آن را بــه دانشآمــوز نشــان دهیــد و بعــد از
دادن زمــان کافــی بــه او ،ایــن کارت را از دیــد او مخفــی کنیــد و از

او بخواهیــد تــا آن حــروف را بــه ترتیــب بگویــد .ایــن تمریــن را

بــا کلمــات نیــز تکــرار کنیــد.

ِ
ـتیکی یــک شــکل و انــدازه تهیــه
• چنــد قوطــی خالــی پالسـ

کنیــد و داخــل هــر کــدام از آنهــا را چیزهایــی مثــل برنــج،

لوبیــا ،ســنگریزه و آجیــل بریزیــد ،ســپس قوطیهــا را یــک

بــه یــک تــکان بدهیــد .کــودک بایــد از نــوع صــدای قوطــی ماده
داخــل آن را تشــخیص دهــد و نــام ببــرد.

• از قوطیهــای پالســتیکی در تمریــن قبــل هرکــدام یــک

نشــانههای اختاللهــای هیجانــی و رفتــاری ،افزایــش ســازگاری

مســئولیتپذیری ،مهارتهــای ابــراز وجــود ،احتــرام گذاشــتن
و پذیــرش خــود و دیگــران ،بهبــود مهارتهــای اجتماعــی،

افزایــش عزتنفــس و کاهــش افســردگی و اضطــراب نشــان
داده شــده اســت ( .)25در یــک پژوهــش دیگــر اثربخشــی

تحریکهــای رشــدی و ایجــاد فضــای مهیــج توســط خانــواده که

در آن آموزشهــای شــناختی بهصــورت بــازی ارائــه میشــدند

بــر رشــد عصبشــناختی و بهبــود یادگیــری در افــراد بــا اختــال
یادگیــری بهخصــوص مشــکالت خوانــدن ،نشــان داده شــد

( .)26همچنیــن تاثیــر مثبــت بازیدرمانــی گروهــی بــا رویکــرد
شــناختی-رفتاری بــر کاهــش مشــکالت یادگیــری و رفتــاری در

ِ
کــودکان بــا اختــال یادگیــری خوانــدن نیــز نشــان داده شــده

اســت ( .)27افــزون بــر ایــن بازیدرمانــی در بهبــود مشــکالت

شــناختی ( )28و افزایــش کارآیــی حافظــه کوتاهمــدت و کاهــش
اشــتباهات آموزشــی ،افزایــش دقــت ،رشــد حافظــه دیــداری

( )29اثربخــش بــوده اســت.

بــازی یــک روش کارآمــد بــرای درمــان و کاهــش مشــکالت
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کــه چــه کســانی جابهجــا شــدهاند و کجــا رفتهانــد.

اســت ،دو قوطــی برنــج ،دو قوطــی لوبیــا و  ،...ســپس قوطیهــا

تعلیم و تربیت استثنایی

نقش بازیدرمانی در بهبود مشکالت کودکان با اختالل یادگیری ویژه

کــودک اســت .از طریــق بــازی میتــوان بــدون هیــچ فشــاری

ویــژه اســت .کودکان با ایــن اختالل در مــواردی از قبیــل یادگیری

ِ
درمانــی مبتنــی بــر
مناســب را در او نهادینــه ســاخت .بازی

بــا دشــواریها و مشــکالتی روبــه رو هســتند کــه درمانگــران،

بــه یادگیــری کــودک کمــک کــرد و احساســات و رفتارهــای

مهارتهــای تحصیلــی ،مدیریــت رفتــاری و ســازگاری هیجانــی

داد کــه رفتــار اجتماعــی مثبــت و خــرده مقیاسهــای همدلــی از

پژوهــش تــاش شــد تــا مهمتریــن جنبههــای بازیدرمانــی

فــردی اثــر مثبــت میگــذارد ( .)11نتایــج یــک پژوهــش نشــان
جملــه جهتگیــری اجتماعــی ،رفتــار اخالقــی ،خودمهارگــری،

حرمــت خــود ،اطاعتپذیــری ،جــراتورزی ،احتــرام بــه

بــه جنبههــای مختلــف رشــد ایــن کــودکان کمــک کننــد .در ایــن
بــه همــراه برخــی تمرینهــای پیشــنهادی ســاده و کاربــردی بــه
مراقبــان و معلمــان کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه معرفــی

قانــون و تمایــل بــه مشــارکت در اثــر برنامههــای بازیدرمانــی،

شــود .تکنیکهــا و تمرینهــای پیشــنهادی از پژوهشهــای

کــه اختــال یادگیــری ممکــن اســت بــر مشــکالت رفتــاری تاثیر

ِ
والدیــن عالقهمنــد میتواننــد جهــت
درمانگــران ،معلمــان و

بــرای کاهــش مشــکالت رفتــاری کــودکان ،بازیدرمانــی اســت؛

اهــداف گوناگــون و متنــوع بــه منابــع علمی موجــود در ایــن زمینه

اثــر مثبــت داشــته اســت ( .)30از ســویی دیگــر بــه ایــن دلیــل
بگــذارد و از آنجــا کــه یکــی از بهتــری تکنیکهــای درمانــی

بنابرایــن میتــوان از روشهــای مختلــف بازیدرمانــی بــرای
کاهــش مشــکالت رفتــاری و یادگیــری در کــودکان بــا اختــال
یادگیــری ویــژه ســود جســت ()31

بحث و نتیجه گیری
از دیــدگاه روانشناســان ،بــازی کــردن و بازیدرمانــی

راهــی اســت بهســوی برقــراری ارتبــاط بــا دنیــای کــودک و

تکنیکــی اســت کــه میتــوان از طریــق آن بــهدنیــای درونــی
کــودک دســت یافــت و مشــکالت کــودک را مــورد ارزیابــی و

موشــکافی قــرار داد .در همیــن راســتا رویکردهــای گوناگونــی

بــه بازیدرمانــی توجــه نشــان دادهانــد و از منظــر خــود از آن
اســتفاده کــرده و در جهــت دســتیابی بــه اهــداف زیربنایــی خــود

تجربــی موجــود در ایــن حیطــه الهــام گرفتــه شــدهاند.
اطالعــات بیشــتر و دسترســی بــه تمرینهــای گســتردهتر بــا
مراجعــه نماینــد.

بــا توجــه بــه وجــود شــواهد پژوهشــی گوناگــون در حمایــت از

تاثیــر مثبــت بــازی درمانــی بر ایجــاد تفکــر و هیجانــات مثبت در
کــودکان بــا اختالل یادگیــری ،بــه والدیــن ،معلمــان و درمانگرانی

کــه بــا ایــن گــروه از کــودکان ســر و کار دارنــد پیشــنهاد مــی شــود
جهــت درمــان مشــکالت ایــن کــودکان از ایــن روش درمانــی و
آموزشــی اســتفاده کننــد .مهمتریــن کاربردهــای بــازی درمانــی
بــرای کمــک بــه کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه ،بــه ابعــاد

شــناختی ،عصبشــناختی ،رفتــاری ،هیجانــی و اجتماعــی رشــد

مربــوط میشــود کــه بــا کمــک بازیدرمانــی بهخوبــی میتــوان

بــر ایــن جنبههــای رشــدی در ایــن گــروه از کــودکان اثــر گذاشــت.
ِ
ـگران مشــتاق در
در نهایــت پیشــنهاد میشــود کــه پژوهشـ

از بازیهــا یــاری جســتهاند .بــرای مثــال رویکــرد شــناختی

عرصــه بازیدرمانــی بــا انجــام پژوهشهــای بیشــتر ،اثربخشــی

یکنــد و برخــاف رویکــرد
شــناختی و ذهنــی کــودکان توجــه م 

مختلــف رشــد کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه را آزمایــش

بــه دنبــال بررســی نقــش بازیهــا در رشــد و تحــول جنبههــای
روان پویشــی کــه بــه هیجانــات توجه ویــژه دارد ،شــناخت کودک

انــواع بازیهــا بــا توجــه بــه رویکردهــای گوناگــون بــر جنبههــای
کننــد و در زمینــه نیازسـ ِ
ـنجی انــواع بازیهــا در حیطــه اختــال

را هــدف قــرار میدهــد .بــه همیــن ترتیــب هــر رویکــرد از بعدی

یادگیــری بررسـیهای الزم را انجــام دهنــد .طراحــی بســتههای

درون کــودک و از جهتــی نیــز بــرای بهبــود مشــکالت کــودک

اختــال یادگیــری ویــژه نیــز از ملزومــات مــورد نیــاز این کــودکان

بــه بــازی مینگــرد و از ایــن ابــزا ِر کارآمــد بــرای دس ـتیابی بــه
اســتفاده میکنــد.

یکــی از گروههایــی کــه بــرای کمــک بــه آنهــا میتــوان از

بازیدرمانــی اســتفاده کــرد ،گــروه افــراد بــا اختــال یادگیــری
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مداخلـه ِ
ای بازیدرمانــی و ارزیابــی اثربخشــی آن برای کــودکان با

اســت کــه بــه مشــتاقان عرصــه پژوهــش پیشــنهاد میشــود.
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