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طـــراحـــݡی برنامـــه بازی درمانی زبان شــــناختی ساختارمند، ویژه اختالل خواندن: 
مـــبانـــݡی و راهــݡکارها 

گـروه روان    شناسـی مشـاوره و تربیتـی، دانشـکده علـوم تربیتـی و روان شناسـی، دانشـگاه فردوسـی  □ سـیدمحسـناصغرینـکاح*، دانشـیار 
مشـهد، مشـهد، ایـران

چکیده
کـه  اسـت  خوانـدن  زبان شـناختی  هسـته  بـر  مبتنـی  و  باسـاختار  مداخلـه  یـک  زبان شـناختی  بازی درمانـی  هـدف:  و زمینـه
، ارایـه مبانـی نظـری و راهـکار  می توانـد بـرای دانش آمـوزان بـا اختـال خوانـدن مناسـب سـازی و اجـرا شـود. هـدف بررسـی حاضـر
و اصـول طراحـی بازی درمانـی زبان شـناختی بـرای توانمندسـازی معلمـان و مشـاوران مرتبـط بـا خدمـات آموزشـی و توان بخشـی 

کـودکان بـا اختـال خوانـدن اسـت. 

کـه رمزگشـایی و معنادهـی  یافتههـا: بررسـی مبانـی نظـری نشـان می دهـد، خوانـدن دارای یـک هسـته زبان شـناختی اسـت 
دو مؤلفـه اصلـی آن اسـت لـذا بازی درمانـی بـرای اختـال خوانـدن بایـد بصـورت هدفمنـد بـر هسـته زبان شـناختی متمزکـز شـود، 
گاهـی واج شـناختی، معناشناسـی و نحـو و درک  آ پژوهش هـای متعـددی نشـان از سـودمندی و اثربخشـی مداخـات در حـوزه 
از  هایـی  نمونـه  آن  بـر  عـاوه  و  شـده  تبیـن  زبان شـناختی  هسـته  فرعـی  و  اصلـی  مؤلفه هـای   ، حاضـر نوشـتار  در  اسـت.  مطلـب 
بازی هـای پیشـنهادی بـرای هـر مـورد ارایـه شـده اسـت و در نهایـت اصـول و راهکارهایـی بـرای مناسب سـازی و بازطراحـی و 

اجـرای مداخـات بازی درمانـی زبان شـناختی بـرای اختـال خوانـدن ارایـه شـده اسـت. 

کشـیدن هدفمنـد هسـته زبان شـناختی خوانـدن از طریـق بـازی، منطـق زیربنایـی طراحـی  نتیجهگیـری: تحریـک و بـه چالـش 
مداخـات بازی درمانـی زبان شـناختی اسـت و معلمـان و مشـاوران می تواننـد بـا درک مناسـب از ماهیـت و هسـته زبان شـناختی 

اختـال خوانـدن و بـه مناسـب سـازی و اجـرای نمونـه بازی هـای ارایـه شـده در مقالـه حاضـر مبـادرت ورزنـد. 

واژههـایکلیـدی: اختـال خواندن، بازی درمانی زبان شـناختی سـاختارمند، هسـته زبان شـناختی

* Email: Asghari-n@um.ac.ir
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مــقـدمـــه

گذشـته بازی درمانـی1 اغلـب بـرای اختـاالت هیجانـی و یـا  در 
بـا رویکردهـای تحلیـل روانـی و تخلیـه هیجانـی بـه کار می رفـت در 
گسـترش بیشـتری  که طی دو دهه اخیر بازی درمانی بسـط و  حالی 
صـورت  بـه  حرکتـی  تقویـت  یـا  هیجـان  تخلیـه  از  فراتـر  و  یافتـه 
کـودکان ورود  تخصصـی بـه بهبـود و توانمندسـازی اختـاالت ویژه 
کـرده اسـت )1( هرچنـد همـواره بازی درمانـی به عنـوان یـک  پیـدا 
در  دیـده  آمـوزش  درمانگـر  و  کـودک  بیـن  پویـا  بین فـردی  ارتبـاط 
کـه رشـد یـک ارتبـاط امـن را  فراینـد بازی درمانـی توصیـف می شـود 
کامـل خـود را بیـان  کـودک به طـور  کنـد تـا  کـودک تسـهیل مـی  بـرای 
تخلیـه  بـرای  کارکـردی  ایمـن فقـط  و جـّو  ارتبـاط  ایـن  امـا  کنـد )2( 
افزایـش  باعـث  لـذا  و  دارد  هیجانـی  اختـاالت  بـرای  و  هــیـــجان 
کــودک نظـــیــر  کـودک بـهــــبود عــــملکردهای خـاص  مــــهارت های 
کـودک  کارکردهـای اجرایـی  گاهـی واج شـناختی یـا معناشناسـی یـا  آ
حوزه هـای  در  کـودکان  توانمندسـازی  بـرای  بایـد  بلکـه  نمی شـــود 
بازی محـور  فعالیت هـای  بایـد  یادگیـری  اخـــتاالت  نظیـر  خـــاصی 
تخصصـی و مسـتقیم و ســـاخــتارمند طراحـی و اجـرا شـود و بدیـن 
لحــاظ نوشـــتار حاضـــر بـه ارایـه مــــبانی و راهکارهـا و نمونـه ای از 
برنامـه ای بازی درمانـی سـاختارمند بـرای دانش آمـوزان بـا اختـال 

می پـردازد. یادگیـری 
بازی درمانـی از نظـر میـزان مداخلـه درمانگـر و میـزان مشـخص 
ویـژه  نـوع  دو  دارای  ســـاختار  داشـــتن  یـا  فـعـــالیت ها  بـودن 
بازی درمانـی غیـر مسـتقیم یـا بـی سـاختار و بازی درمانـی مسـتقیم 
بـرای  بی سـاختار  بازی درمانی هـای   

ً
معمـوال و  اسـت  سـاختارمند  یـا 

امـا  می آیـد  بـه کار  روان شـناختی  آسـیب های  و  هیجانـی  مسـایل 
مـــهارت هسـتند  یـا  عـــملکرد  نقـــص در  از  ناشـی  کـه  اخـــتــاالتی 
نــیازمـــنــد بازی درمــــانی های مــستقـــیم و ســاخـتارمند هستند )3(. 
رویـکـــــردی  اغــــلب  عـــــملکردی  اخـــــتاالت  بـرای  بازی درمانـی 
کـه توانمندی هـا و  باســـاخـــــتار و مـــــبتنی بـر نظریـه درمــــان اســــت 
کــشـــیده و فرایندهـای یادگیـری  کـودک را بـه چالـش  کاســـتی های 
تعـــــبیر  یـک  بـه  و  مــــجموع  در   .)4( می کنـد  بازســــازی  را  کـودکان 
سـاده، بازی درمانـی عبـارت اسـت از تعامـل ایمـن و پذیرایـی یـک 
بـا  بـازی  طریـق  از  کودکانـی(  )یـا  کـودک  بـا  کارآزمـوده  متخصـص 
کـودک  نیازهـای  بـه  پاسـخ دهی  و  توانمندسـازی  یـا  بهبـود  هـدف 
کثـری  حدا فعالیـت  و  خودانگیختـه  مشـارکت  بـا  کـه  به گونـه ای 

کـودک و در جــــّوی پویـا و پــــذیرا و بـا تعـــامــــاتی چالش انگـــــیز و 
 .)5( باشـد  نظـری  بـر چهارچـوب  مبتنـی  رشـددهنده 

ــژه  ــی ویــــ ــه بازی درمان ــه در زمین ک ــت  ــت آن اس ــز اهمی ــته حائ نکـــــ
اختــاالت یادگیــری، اغلــب برنامه هــا بــه بازی هــای حســی-حرکتی 
کمتــر توجــه  متمرکــز بــوده و هســته زبان شــناختی مغفــول مانــده یــا 
گذشــته نگــر  شــده اســت و البتــه ایــن امــر ناشــی از رویکردهــای 
و  ســنجی  روان  تأثیــر  تحــت  کــه  بــوده  یادگیــری  اختــاالت  بــه 
پزشــکی اختــاالت یادگیــری دارای ماهیتــی حســی حرکتــی تصــور 
گمــان مــورد  کــه امــروزه ایــن فــرض و  مــــی شده اســت در حالــی 
تردیــــد اســت و مشــخص شــده اســت هســته اصلــی اختــاالت 
پایـــــه  پـــــردازش های  از جنــس  آن  بــدکـارکــــردهــــــای  یادگیــری و 
بــا  بایــد متناســب  نیــز  بازی درمانــی  لــذا  و  روان شــــناختی اســت 
تغییــر رویکردهــای نظــری توســعه یابــد و نوشــتار حاضــر از همیــن 
دیدگــــاه بــر بازی درمــــانی بــا محوریــت فعالیت هــای بازی محــور 
ــرکز  ــدن تمـ ــال خوان ــناختی اخت ــته زیان ش ــا هــســ ــناختی ی زبان شـــ

دارد.
که از مجموع تعاریف بازی درمانی برداشت می شود:  همانگونه 
کودک، اختال، بازی  که از چهار عنصر  بازی درمانی فعالیتی است 
و درمـانگــر تشــکیل مــی شــود، کــه می توان ایـــن عناصر را در قالب 
کاربردی بازی درمانی،  چهار حلقه نمادین زیر متصور شد، در فهم 
بازی درمانی وقتی بیشترین اثر بخشی را دارد که بیشترین همپوشی 
باید  منظور  این  برای  و  باشد  داشته  را  فوق  چهارگانه  عناصر  بین 
هیجان  و  ایمن  فضایی  ایجاد  و  ماهرانه  گیری  ارتباط  با  درمانگر 
کودک را با فعالیت هایی مواجه،  کودک وارد شود و  انگیز به دنیای 
درگیر یا همراهی نماید که بصورت نظری و تخصصی هسته اختال 
کودک را به  کاستی های زبان شناختی  و بدکارکردی های شناختی و 
بهبود عملکرد  و  توانمندی  باعث  این طریق  از  و  چالش می کشد 
 1 شماره  نمودار  در  بازی درمانی  از  تبیین  این  می شود،  کودک 

منعکس شده است.

بـرای  بازی درمانـی  مداخله هـای  اجـرای  و  طراحـی  بنابرایـن،   
اسـت:  مسـئله  چنـد  نیازمنـد  خوانـدن  اختـال 

یکـم، مهارت هـای ارتباطـی و مهارت هـای مشـاوره ای یـا بالینی 
غنـی در درمانگر

دوم، فهـم تخصصـی از مشـکل یـا اختـال ) ماننـد خوانـدن و 
خوانـدن(  اختـال 
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حلقهایمؤلفههایبازیدرمانی 1(تبیـننمادینچهـار نمـودار

برقـراری  مهارت هـای  درمانگـران  و  معلمـان  معمـول  به طـور 
کرده انـد لیکـن  ارتبـاط و ایجـاد جـو پذیـرا و هیجـان انگیـز را تجربـه 
تجارب آموزشـی و درمانگری مؤلف و بخصوص تعامل با معلمان 
و مشـاوران و مـرور پژوهش هـای انجـام شـده در دهه هـای اخیـر 
از ماهیـت  مـوارد، معلمـان و درمانگـران  کثـر  ا نشـان می دهـد در 
اختـال  زبان شـناختی  هسـته  بـه  یـا  و  بـوده  مطلـع  کمتـر  خوانـدن 
کافـی نداشـته و یـا بـه اهمیـت و جایـگاه  خوانـدن تســـلط و اشـراف 
آن در طــراحــــی فـــعالیت هـــــای بـازی مــــحور توجــــه الزم مـــــبذول 
نداشــته اند. بدیـن لحـاظ در ادامـه ابتـدا به بررسـی ماهیت خواندن 
آن و سـپس بـه نمونـه ای از برنامه هـای بازی درمانـی  و مؤلفه هـای 
و فعالیت هـای بـازی مــــحور طراحـی شــــده بـر اسـاس مبانـی نظـری 
بـا رویکـرد زبان شـــــناختی و روان شــــناختی بـه اخــــتال خـــواندن 

اختصـاص خواهـد یافـت.

ماهیـت خواندن چیسـت ؟

مداخـات  طراحـی  در  مهمـی  نقـش  خوانـدن  ماهیـت  فهـم 
بازی محـور دارد. خوانـدن  یکـی از فعالیت هـای  عالـی در پـردازش 
اطاعـات بـا ماهیتـی زبان شـناختی اسـت. متأسـفانه در سـال های 
بینایی سـنجی  جملـه  از  پزشـکی  رویکردهـای  تسـلط  متمـادی 
باعـث شـده توجـه اصلـی بـه عملکـرد ادارکـی و حسـی حرکتـی یـا 
یکپارچگی حسی حرکتی متمرکز شود در حالی که خواندن مهارت 
روان شـناختی  پایـه  پردازش هـای  نیازمنـد  کـه  اسـت  پیچیـده ای 

 یـک عمـل مکانیکـی دیـداری و 
ً
در حـوزه خوانـدن اسـت و صرفـا

حسـی متکـی بـر تطبیـق صداهـا بـا نمادهـای نوشـته شـده بـر یـک 
صفحـه نیسـت، بلکـه در فراینـد پویـا از رمزگشـایی و مفهـوم سـازی 
در شـبکه واژگانـی در نهایـت می بایسـت بـه فهـم و درک عمیق تـر 

از متـن منجـر شـود )6(.
ارائـه شـده  از خوانـدن  کـه  بـه نظـر می رسـد در میـان تعاریفـی 
ایـاالت متحـده  اسـت، مـــــؤسسه ملـی ســــواد خوانـدن و نوشـتن 
کـرده  گسـترده تری را بـرای خوانـدن ارائـه  آمـریکـــا 1 )2003( تعریـف 
سیسـتم   : از اسـت  عبـارت  خوانـدن  تعریـف،  ایـن  برطبـق  اسـت. 
پیچیـده ی اسـتنباط معنـی از کلمـات چـاپ شـده که مسـتلزم همه 

مـوارد زیـر اسـت:

یـا  واج هـــا  ارتبـاط  اطـــاعات درک چـــگونگی  و  مــــهارت ها   ▪
بـا مطالـب چـاپ شـده گفتـاری  صــداهای 

کلمات ناآشنا ▪ توانایی رمزگشـایی 
▪ توانایی روان خواندن 

بهتـر  بـرای درک  کافـی  لغـات  و دامنـه ی  ▪ داشـتن اطاعـات 
لـب  مطا

▪ رشـد راهبردهـای فعـال مناسـب برای سـاختن معنا از حروف 
چاپ شـده

▪ ایجـاد و حفـظ انگیزه خواندن )7(. 
در بررسـی تعاریف فوق مشـخص می شـود که ماهیت و مفهوم 
لـذا  و  اسـت  خـورده  پیونـد  زبان شـناختی  مؤلفه هـای  بـا  خوانـدن 
بـرای طراحـی فعالیت هـای بازی محـور می بایسـت بـه مؤلفه هـای 
زبان شـناختی اصلـی و بـه خـرده مؤلفه های زبان شـناختی خواندن 
و  مؤلفـه  خـرده  هـر  بـا  متناظـر  بازی درمانـی  برنامـه  تـا  شـود  توجـه 

کـودکان طراحـی و ارایـه شـود. متناسـب بـا نیازهـای فـردی 

مــؤلفه های اصلی هسـته زبان شـناختی خواندن

کـه پیـش از ایـن مطـرح شـد، طراحـی بازی درمانـی  همان گونـه 
بازی هـای  ترکیـب  نیازمنـد  اثربخـش،  محـور  بـازی  فعالیت هـای  و 
چالش انگیز و محرک هسـته اختال اسـت یا به عبارتی، بازی درمانی 
بـه  را  کـودک  بدکارکردهـای  و  کاسـتی ها  کـه  اسـت  مؤثـر  هنگامـی 
کـودک  کاسـتی ها و توانمندسـازی  چالـش کشـیده و موجـب ترمیـم 
خــــواندن  زبان شـناختی  هــــسته  کـه  شـــود  دقـت  بایـد  لـذا  شــــود، 
کشـید و بهبـود بخشـید؟  چیسـت و چگونـه می تـوان آن را بـه چالـش 

1. U.S. National Institute for Reading & Writing
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یافـــتــه هـــــای پژوهــــشــــی و ایــــــده پردازی هــــــای مـــــتخصصان در 
و  زبان شـناختی  توانایی هـای  می دهـد،  نشـــان  اخیـر  دهــــه های 
زبـان شـفاهی از جملـه مؤلفه هـای اصلـی در مهارت هـای خوانـدن 
گوف  که با نقایص نوشــــتاری نیز در ارتباط مــــی باشند )8(.  اســـت 
شـــکــل  بـه  را  خوانـدن  از  سـاده  دیــــدگـاهـــی   )1986(  1 تانمـــــر  و 
توجـه  می دهنـد.  ارائـه  مطلـب(  درک   × رمزگشـایی   = )خوانـدن 
معنادهـی  متـرادف  خـود  وسـیع  مفهـوم  در  مطلـب  درك  کـه  شـود 
درک  و  رمزگشـایی  رویکـرد  ایـن  در  و  اســـت  مــــتن  از  مــــعنایابی  و 
کلیـدی و هسـته  یـا همـان معنادهـی به عنـوان مؤلفه هـای  مطلـب 
زبان شـناختی خواندن مطرح می شـوند. گاستافسـن2، ساموئلسـن3، 
جوهانسـن4، الینـر5، والمـن6 )2013( در تأییـد ایـن دیـدگاه سـاده 
آن )رمــــزگشایی و  مــــؤلفه های  بررسـی  مــــطالعه و  بـه  از خوانـدن 
درک مــــطلب( بـر روی دانش آمــــوزان بـا مــــشکات خــــــواندن و 
دانش آمـوزان عـادی پرداختنـد. همچنیـن یافته هـای این پژوهش 
نشـان داد کـه: کارآمدتریـن روش طراحـی مداخلـه در آموزش ویژه 
برنامـه ای  خوانـدن،  مهارت هـای  بهبـود  جهـت  بازی درمانـی  و 
کـه بـرای اصــــاح و تقـــویت هـر دو مــــؤلفه زبان شـــــناختی  اســــت 

خوانـدن یعنـی رمزگشـایی و درک مطلـب تنظیـم شـود )9(. 
که اختال خواندن، روِی دیگر خواندن بهنجار است  آنجا  از 
از  مورد  چند  یا  یك  در  خواندن  اختال  با  کودك  عبارتی  به  و 
پردازش های پایه مرتبط با خواندن دچار بدکارکردی یا نقص است 
و  بهبودی  برای  مناسب  بازی های  طراحی  در  اساسی  مبانی  لذا 
چالش  به  یا  توانمندسازی  بر  باید  نیز  خواندن  اختاالت  درمان 
زبان شناختی  مؤلفه های  این  در  کودك  توانمندسازی  و  کشیدن 
با  باید  زبان شناختی  پایه  پردازش های  این  البته  و  شود  متمرکز 
کارکردهای اجرایی و فراشناختی و هیجانی نیز ترکیب شود. بدین 
لحاظ در ادامه، دو مؤلفه اصلی رمزگشایی و درك مطلب و خرده 
و  بینش  تا  می شود  معرفی  تفصیل  به  آنها  با  مرتبط  مؤلفه های 
برای  بازی محور  مداخات  طراحی  برای  مناسب  نظری  دیدگاه 

اختاالت یادگیری را فراهم سازد.

گاهی واج شـناختی رمزگشـایی و آ

رمزگشـایی7 در خوانـدن بـه معنـای: پـردازش رمزهـای شـفاهی 
توانایـی  آنهـا،  صـدای  یـادآوری  بـه  حـروف،  شـناخت  مکتـوب،  و 

خوانـدن  کلمـه،  سـاخت  و  یکدیگـر  بـا  صــــداها  و  حـروف  ترکیـب 
دانســــتن دســـتورالعمل های خوانـدن  و  هــــجی کردن  ترکــــیب ها، 
گاهی  مــــی باشد )7(. در عمل، رمزگشـایی خود نیازمند تسـلط بر آ
و  تجزیـه   )شناسـایی،  واج شـــناختی  مهارت هـای  و  واج شــــناختی 
کلمـات( نقـش به سـزایی دارد. به خـــصوص در  ترکیـب واج هـای 
گاهـی  آ کـه بـرای دانش آمـوزان تسـلط بـر  سـال های اول دبسـتان 
واج شـناختی نقـش مهمـی در روان خوانـی و پیـرو آن درک و فهـم 
کتسـاب  کـه در ا از مطالـب خوانـده شـده را دارد. دانش آموزانـی 
 در خوانـدن و 

ً
مــــــهارت های واج شـــناختی نقـص دارنـد، عــــموما

گاهـی  آ کـردن بـا مشـکات فراوانـی روبـه رو می شـوند. بیـن  هجـی 
دارد.  وجـود  دوسـویه  ارتباطـی  خوانـدن  توانایـی  و  واج شـناختی 
گاهـی واج شـناختی یادگیـری خوانـدن  آ ابتـدا  به عبـارت دیگـر در 
مهـارت  به تدریـج  آن  از  پـس  ولـی  می دهـد  قـرار  تأثیـر  تحـت  را 
مــــتأثر  را  واج شــــناختی شان  گاهـی  آ خـــــواندن  در  دانش آمـــوزان 
مـــــی کند. بـه همـــــین ترتیـب در پژوهــــش های بســـیاری یادگیـری 
کلیـد مـــــوفقیت در یادگیـری  گاهـی واج شــــناختی را  و تســــلط بـر آ

.)10( می داننـد  خوانـدن 
گاهی واج شناختی در پیوستار رشد و از ماه های  رمزگشایی و آ
نخسـت زندگـی فعـال می شـوند. از نظـر زبان شـناختی ابتـدا زبـان 
دریافتـی و سـپس زبـان بیانـی رشـد می کنـد و همچینـن ابتـدا زبـان 
شـفاهی )شـنیدن و خوانـدن( و سـپس زبـان مکتـوب ) خوانـدن و 
کـه قبـل از رفتـن بـه مدرسـه  کودکـی  نوشـتن( توسـعه پیـدا می کنـد. 
درگیـر زبـان شـفاهی اسـت و بـا ورود بـه مدرسـه شـروع بـه یادگیـری 
گاهـی  آ و  رمزگشـایی  و  می کنـد  نوشـتن  و  خوانـدن  مکتـوب  زبـان 
کـه قبـًا شـفاهی بـوده را بـا نمادهـا و عائـم مکتـوب  واج شـناختی 
می بایسـت  صـدا  بـا  همزمـان  لـذا  و  کنـد  مـی  تجربـه  نوشـتاری  و 
بـا مـواردی  و  قـرار دهـد  را هـم مـورد رمزگشـایی  نمادهـا و عائـم 
کـه بسـیار جدیـد و متفـاوت بـا تجـارب قبلـی او در  روبـه رو می شـود 
برخـورد  به جـای  کـودك  ایـن  کـردن هسـتند.  گـوش  و  حـرف زدن 
آهنگیـن،  ویژگی هـا ی  از  مملـو  و  روان  و  سـلیس  گفتـاری  بـا  کـردن 
مواجـه  نوشـته شـده  کلماتـی  بـا  و سـرنخ های غیرزبانـی،  اشـاره ای 
کامـًا از یکدیگـر جـدا هسـتند و هـر یـك، از تعـدادی  کـه  مـی شـود 
آنهـا( متناظـر  آنهـا )و نـه همـه  کثریـت  کـه ا حـرف تشـکیل شـده اند 
کـه قبـًا در طـی سـال های پیـش از  گفتـاری هسـتند  بـا صداهـای 
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کـرده اسـت. براین اسـاس یکـی از اصـول  دبسـتان شـنیده یـا تولیـد 
آن  بـرای اختـال خوانـدن  بـازی درمانـی  مهـم در طراحـی برنامـه 
می بایسـت  خوانـدن  اختـال  ویـژه  درمانـی  بـازی  در  کـه  اسـت 
گاهـی واج شـناختی داد و همیـن طـور  اولویـت را بـه رمزگشـایی و آ
گاهی واج شـناختی شـفاهی شروع  ابتدا از بازی های رمزگشـایی و آ
کـودك در ُبعـد شـفاهی بـه  کـرد و سـپس در صـورت تسـلط نسـبی 
پرداخـت  مکتـوب  شـناختی  واج  گاهـی  آ و  رمزگشـایی  بازی هـای 

آن در جـداول بعـدی ارایـه می شـود. کـه نمونه هـای 

درک مطلب

هـدف نهایـی و غایـت خواندن، درک مطلب1 اسـت، به عبارتی 
قـرار اسـت کـه پـردازش واج هـا و کلمـات و رمزگشـایی ها در نهایت 
رمزگشـایی  دانش آمـوز  آنچـه  از  تـا  کنـد  منتقـل  فـرد  بـه  را  معنایـی 
مطالـب  از  کلـی  موضـوع  بتوانـد  کـه:  معناسـت  ایـن  بـه  نمـوده 
خوانـده شـده را در ذهنـش ترسـیم کند، جمـات مرتبط با موضوع 
بـه پرسـش هایی  و  کنـد  را در حافظـه اش نگهـداری  اصلـی متـن 
دهـد.  پاسـخ  به درسـتی  می شـود،  پرسـیده  او  از  متـن  دربـاره  کـه 
از  دانش آمـوزان  کـه  اسـت  آن  مسـتلزم  فعالیت هـا  ایـن  انجـام 
کننـد )7(.  راهبردهـای درک مطلـب و مهارت هـای توجـه اسـتفاده 
از  معنایـی  شـبکه  یـك  سـاخت  بـا  دانش آمـوزان   ، دیگـر عبـارت  بـه 
مطالـب خوانـده شـده بـه اسـتخراج معنـی کلمات، جمـات و متون 
کـه نمی تواننـد خـوب  می پردازنـد )11(. در برخـی از دانش  آمـوزان 
کنند، مشکات درک مطلب  بخوانند تا مفهوم اصلی متن را درک 
وخـودکاری  )دقـت  رمزگشایی شـان  عملکـرد  در  نقایصـی  بـه  آنهـا 
کرمیـزی2 نیـز  رمزگشـایی( مربـوط مـی شـود ،در تأییـد ایـن مطلـب، 
قـوی  مطلـب  درک  بـرای  پیش نیـاز  یـک  به عنـوان  را  رمزگشـایی 
وجـود  بـا  دانش آمـوزان  از  دیگـر  برخـی  امـا   .)12( می کنـد  معرفـی 
اینکـه می تواننـد متـن را به صـورت روان بخواننـد اما قادر به درك و 
فهم آن نیسـتند، مشـکات این گروه ناشـی از نقص در رمزگشـایی 
مهارت هـای  در  اشـکاالتی  بـه  مربـوط  اسـت  ممکـن  و  نمی باشـد 
فراشـناختی،  هـای  مهـارت  اجرایـی،  کارکردهـای  ( روان شـناختی 
مدیریـت حافظـه کوتاه مـدت، حافظـه کاری( یـا اطاعات عمومی 
فرازبانـی  توانایی هـای  یـا  و  کلمـات(  معنـای  و  واژگانـی  شـبکه   (
گرچـه در سـال های اول  )به ویـژه نحـو و معناشناسـی( باشـد )7(. ا
دانش آمـوزان  بـرای  خوانـدن  مهارت هـای  آمـوزش  در  ابتدایـی 

در  این حـال،  بـا  می شـود  تمرکـز  واج شـناختی  گاهـی  آ یادگیـری  بـر 
تدریـس و مداخـات بـازی درمانـی می بایسـت راهبردهـای درک 
: دسـتورزبان، داسـتان های تصویـری، افزایـش دامنه  مطلـب )نظیـر

واژگان( نیـز در افزایـش درک مطلـب به کارگرفتـه شـود )11(.  

نحو

یکی دیگر از زیر مـــؤلفه هـــای درك یا مـــعنادهی ســاختار جمله 
واژه ها  قراردادن  کنار هم  برای  که  قوانینی  یا  الگوها  به  می باشد، 
گفته می شود. به عبارت  در ساخت جمله استفاده می کنیم، نحو3 
ایجاد جمله های  برای  واژه ها  آن،  که در  ، نحو روشی است  دیگر
کودکان خیلی زود انواع جمله  معنادار به طور مرتب قرار می گیرند. 
اما دانش مربوط  یاد می گیرند  را  )خبری، پرسشی، امری و منفی( 
انواع جـــمله )به ویــژه جـــمات مجهول( به کـــندی  به پیــــچیدگی 
رشـــد می کند و تولید این جمات به مراتب دیرتر اتفاق می افتد. 
بازی  حال  در  "من  )مانند:  پیرو  عـــبارت های  و  مرکب  جـــمات 
که تو می شناسی"( در سـطوح باالتر نحو قرار  کسی هستم  فوتبال با
آن در طی سال های مدرسه به تدریج  می گیرد و دانش مربوط به 
به  نسبت  بزرگتر  دانش آموزان  دلیل  همین  به  می شود.  کسب 
 .)7( می کنند  اســتفاده  خواندن  در  بیشـــتری  نحــو  از  کوچـکترهـــا 
دانش آموزان با اختال خواندن نیز در نحو با مشکات بسیاری 
مــرجـــع  درک  در  است:  ممکن  مـــثال  به طـــور  می شـــوند.  مـــواجه 
به لحاظ دستورزبانی  آنها  ضـــمیرها دچار اشکال شوند، جمات 
همساالن  به  نسبت  جماتشان  پیچیدگی  سطح  نباشد،  درست 
که می خوانند، نمی توانند به  عادی شان پایین تر باشد و مطالبی را 

کنند.  درستی درک 

معناشناسی

کلمـات و عبـارات نیـز در  کـدام از  عـاوه بـر سـاختار جملـه هـر 
درك مطلـب نقـش دارنـد و به عبارتی درك مطلب خواندن نیازمند 
پـردازش  شـامل  سـمنتیك  یـا  معناشناسـی  و  اسـت  معناشناسـی4 
آنهـا بـا شـبکه واژگانـی موجـود در ذهـن  کلمه هـا و مقایسـه  معنـی 
و پـردازش معنـای جمـات اسـت. مهـارت معناشناسـی، شـنونده 
را قـــادر می ســـازد تـا بـا توجـه بـه بافـت جملـه بـه مفهـوم متـن پـی 
ببـرد. بعـاوه سـرنخ های مــــعنایی موجـب تسـهـــیل در رمزگشـایی 

3. Syntax
4. Semantics

1. Comprehending
2. Kirmizi
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کـردن جملـه "خیـاط ... اش را  کامـل  نیـز می شـوند. بـرای مثـال، در 
تحویـل داد." توجـه بـه معنـای فعـل "تحویـل داد" و فاعـل جملـه 
کلمـه مناسـب  انتخـاب  بـه  را  کـه "دانش آمـوز" اسـت دانش آمـوز 
کلمـات  کـــمک می کنـد. افزایـش  از مــــیان )مــداد-لــباس-بلیـــط( 
خزانـه ی واژگان سـبب رشـد پـردازش شـناختی و در نتیجـه ارتقـای 

مهـارت معناشناسـی می شـود.
از  کــه بســـــیاری  از حــوزه هــایـــــی اســـــت  مـــعناشــــــناسی یکــی 
دانش آمــوزان اختــال خوانــدن در آن بــا مشــکل مواجــه می شــوند. 
کاســتی ها  عمــده اشــکال دانش آمــوزان در معناشناســی ناشــی از 
کام، فهــم بــدون  در خزانــه لغات شــان اســت. شــناخت بــدون 
یــک  ، ضــــعف در توصیــف  نام گــذاری تصاویــر ناتوانــی در  بیــان، 
مــورد  یــا چنــد  و تشــابهات در دو  تفاوت هــا  بیــان  کلمــه و عــدم 
کــم خزانــه واژگان و  کــه به دلیــل حجــم  از جملــه اشــکاالتی اســت 
کلمــات و نام گــذاری صــورت می گیــرد و منجــر  اشــتباهاتی در تلفــظ 
مطلــب  درک  نتیجــه  در  و  معناشناســی  در  ضعیــف  عملکــرد  بــه 

گاه نادرســت از متــن می شــود )13(. ناقــص و 

■ الگوی نمادین هسـته زبان شـناختی خواندن
طراحـی مداخلـه بازی درمانـی به عنـوان یـك مداخلـه تخصصی 
آنچـه  براسـاس  اسـت  مناسـب  نظـری  چهارچـوب  اتخـاذ  نیازمنـد 

شـکل2(الگوینمادینهسـتهزبانشناختیخواندن

از مبانـی نظـری مـرور شـد، خوانـدن نوعـی پـردازش چندُبعـدی بـا 
که دو مؤلفه اصلی رمزگشـایی و درك  هسـته زبان شـناختی اسـت ، 
یافتـه  از چندیـن خـورده مؤلفـه تشـکیل  و  )یـا معنادهـی(  مطلـب 
گـر قـرار اسـت برنامـه مداخلـه  مؤثـر باشـد و هسـته اصلـی  اسـت و ا
مـورد  و  بگیـرد  هـدف  را  خوانـدن  اختـال  یـا  خوانـدن  مشـکات 
الگـوی  تبیـن و  بـا  تحریـك و توانمندسـازی قـرار دهـد، می بایسـت 
نظـری مسـتدل و مبتنـی بـر شـواهد اسـتوار شـود. فلـذا مبانـی نظری 
طراحـی بـازی درمانـی بـا هسـته زبان شـناختی می توانـد بـه صـورت 

گرفتـه شـود. شـکل 2 در نظـر 
کاربـردی و بـرای تدویـن برنامه هـای مداخلـه ای بهبـود  از نظـر 
فـوق،  نمادیـن  الگـوی  از  می تـوان  خوانـدن،  اختـال  و  خوانـدن 
گـر مــــداخات بازی درمانـی بـر روی  کـه ا کـــــرد  این گونـه اســـــتفاده 
دو مـــــؤلفه اصلـی رمزگــــشایی و مــــعـــــنادهی ) یـا درك مطلـب( و 
گاهـی واج شــــناختی، شـبکه واژگانـی،  خـرده مؤلفه هـای آن نظیـر آ
اثربخشـی می توانـد  یـا سـاختار جملـه متمرکـز شـــود، به طـور  نحــــو 
عــــملکردهای خوانـدن، از جـمـــلـــه صــــحت خوانـدن و سرعـــت 
یـا ســــیالی خــــواندن و در نهایـت درك مــــطلب را بهــــبود بخشـد. 
بنابرایـن در ادامـه بـا تفضیـل بیشـتری بـه ایـن خرده مؤلفه ها اشـاره 

مـی شـــود.

■ جایـگاه مؤلفه هـا و خـرده مؤلفه هـای زبان شـناختی در طراحی 
بازی هـای زبان شـناختی خواندن

بـا توجـه بـه اهمیـت و جایـگاه هسـته زبان شـناختی خوانـدن در 
بهبود و ارتقای عملکرد صحت، سـرعت و سـیالی خواندن، هرچه 
خوانـدن  مؤلفه هـای  بـه  مداخلـه  برنامـه  تکالیـف  و  فعالیت هـا 
متمرکـز شـود، ضریـب اثربخشـی آن افزایـش می یابـد. بدیـن جهـت 
مسـیر  در  کـه  والدینـی  حتـی  و  معلمـان  و  درمانگـران  اسـت  الزم 
کار  یادگیـری  اختـاالت  یـا  مشـکات  دارای  کـودکان  بـا  یادگیـری 
خوانـدن  مؤلفه هـای  خـرده  و  مؤلفه هـا  بـا  اسـت  الزم  می کننـد، 
و  بسـط  بـه  ادامـه  در  بنابرایـن  باشـند.  داشـته  بیشـتری  آشـنایی 
گسـترش مؤلفه هـای هسـته زبان شـناختی خوانـدن می پردازیـم. بـه 
اسـتناد رویکـرد زبان شـناختی، خوانـدن شـامل مؤلفه هـای اصلـی، 
کـه در طراحـی فعالیت هـای  اسـت  اهدافـی  و خـرده  زیرمؤلفه هـا 
بـرای بهبـود خوانـدن  از جملـه بازی درمانـی  آموزشـی و درمانـی و 
، ابتـدا مؤلفه هـا،  گیرنـد. در جـدول زیـر می بایسـت مـورد توجـه قـرار 
سـپس خـرده مؤلفه هـا و درادامـه پردازش هـای متناظـر بـا آنها ارایه 

می شـود:
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جدول1(مؤلفههاوزیرمؤلفههایهسـتهزبانشـناختیخواندنونمونهبازیهایپیشـنهادی

نمونهبازیهاوفعالیتهایپیشـنهادیپردازشهایشناختیزیرمؤلفههامؤلفههای کتبیشفاهیزبانشناختیاصلی

کـه صـدای اول، وسـط یـا  در اتـاق یـا از بیـن وسـایل، اشـیائی را نشـان بـده 
آخـر آنهـا  مثـًا »ب« باشـد.

*

کلمه می گم بگو صدای اول، وسـط یا آخرش چیه؟ *یک 

که صدای اول، وسـط یا آخر آن مثًا »ب«  کارت یا عکسـی را نشـانم بده 
باشــد.

*

کـی یـا ماشـین را بگـو که صـدای اول، وسـط یا آخر  اسـم سـه حیـوان یـا خورا
آنهـا  مثًا »ب« باشـد.

*

کـن و  یـک اسـم میگـم، حـرف یـا صـدای اول یـا وسـط یـا آخـرش را حـذف 
بگـو: میگـم سـعید  بـدون س ...عیـد

*

کلمه را میگم تو قمسـت بعدش را بگو *یک قسـمت )هجا( 

یـا حـرف اول،  کـه  نشـانه  کـن  را پیـدا  کارت هایـی  کارت،  در یـک دسـته 
آنهـا  مثـًا »ب« باشـد. آخـر  وسـط یـا 

*

یـا حـرف اول،  کـه  نشـانه  کـن  را پیـدا  کارت هایـی  کارت،  در یـک دسـته 
آخـر متفـاوت امـا هـم صـدا هسـتند  مثـل »سـد و صـد«  وسـط یـا 

*

کردن رباتیک : مثًا، من-یک-تو-ِپ-َق-شـنگ-دا-رم *صحبت 

*بازی زبان رمزی مثل زرگری یا بازی های سـاده تر

یـا  کارت هـا یـا نوشـته های ناتمـام حـرف حـذف شـده اول، وسـط  از بیـن 
کفـش( ک..ش) کتـاب(،  ..تـاب ) بـزن و بخـوان، مثـًا  کلمـه را حـدس  آخـر 

*

کلمه بساز و بگو و بنویس **با حروف در هم ریخته )مثًا د،ا،ب( تا می تونی 

کـه  کـن  کتـاب سـاده یـا متـن نوشـتاری سـاده، را پیـدا   تـوی یـک صفحـه از 
نشـانه یـا حـرف اول، وسـط یـا آخـر آن مثـًا »ب« باشـد.

*

*کلمه یا جمله سـاده ای را از آخر به اول بخوان.

گرم(. *هر کلمه ای را که گفتم، هم معنا و یا مخالف یا متضادش را بگو: سرد )

کـه توی آب زندگی می کنه؟ *آن چیـه 

*بازی بیسـت سـوالی و حدس زدن کلمه.

کارخانه(. کارمند،   ، کارگر کار )  : کلمه بساز کلمه میگم تا می تونی با آن  *یک 

*در یـک مجموعـه کارت، کارت هـای متـرادف یا متضاد را پیدا کن.

کتـاب یـا در مــــتنی ســــاده، مــــترادف یـا متضـاد  در بخــــــش ســـــاده ای از 
کـن. کـه می گـم، پیـدا  کلمه هایـی را 

*

کــــلمات در هـــم ریخــــته از نظـر بخــــش ها یـا پســـــوندها و  کارت هـای  بـا 
کارمنـد، بـازی شـهر= شـهربازی،  کــــن ) مندکار= پیشــــونـــــدها را مـــــرتـــبـــط 

گل(. گلـدان پـر  گلدان= ُگل ُپـر 
**

نوعبازی

شناساییحروف؛
، صدا،اسم،تصویر
تشخیصسرواژه،
تشخیصتهواژه،

تشخیصمیانواژه،
کلمه، ساخت

تشـخیصحرفمناسب
میان کلمهاز هـر در
صداهایچندشکلی،

ساختترکیب،
خواندنترکیب،

تشخیصترکیبمناسب
کلمه، برای

کردن، هجی
حذفهجایآغازین،
حذفهجایپایانی،

ترکیبهجاها،

تی
اخ

شن
اج 

ی و
اه

آگ
نی

ژگا
 وا

که
شب

ی و 
سـ

شنا
عنا

م

یی
شا

ز گ
رم

ب
طل

ک م
در

تشـخیصکلماتمترادف
وهممعنا،

تشـخیصکلماتمتضاد،
پسـوندهاوپیشوندها،
ُپرکردنجایخالی

جمله، در
کلمات کردن مرتب

درهمریخته،
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نمونهبازیهاوفعالیتهایپیشـنهادیپردازشهایشناختیزیرمؤلفههامؤلفههای کتبیشفاهیزبانشناختیاصلی

علـی  و  مـن  کـن:  تمامـش  تـو  می گـم،  چـی  هـر  ناتمـام:  جمـات  تکمیـل 
بـازی...، فوتبـال 

، درخت، شـکوفه. کلمه می گم با آنها جمله درسـت کن : بهار *سـه 

*با یک یا چند تصویر یک داسـتان بسـاز و بگو.

کارت. کلمه جمله بسـاز 3یا4 یا5  کارت  *با چند 

**یـک جملـه را بخـوان و از حفظ توضیحش بده.

گـراف را بخـوان و نکات مهمش را توضیح بده. **یـک پارا

گاه از آن چند سـوال  کارآ گـراف را بخـوان و در مثـل یـک بـازرس یـا  یـک پارا
کن. طـرح 

**

**خاطـرات روزانـه ات را بنویـس و مثـل یک گزارش گر برای بقیه گزارش بده.

کوچکتـر  بـرای بچه هـای  کتـاب داسـتان سـاده بخـوان و مثـل یـک معلـم 
کـن. قصـه تعریـف 

**

نوعبازی

ب
طل

ک م
در

حو
ن

تشخیصفاعل،
جمله، فعلوسـاختار
تشـخیصزمانجمله،

تواناییدرک
کلیدیمتن، نکات

پاسخدادنبه
پرسشهاییاز

متنخواندهشـده،

جدول فوق می تواند الهام بخش طراحی فعالیت های متعددی 
برای فـــعالیت هــــای بازی درمــانی مـــبتنی بر هـــسته زبان شـناختی 
خواندن باشد، البته این جدول جنبه پیشنهادی دارد و می توان 
با خاقیت و براساس تجارب معلم آنها را تغییر داد و به بازی های 

کرد. دیگری تبدیل 

کـاربـردی در توســعــه و طــراحی بازی هـای  نکات 
زبان شـناختی خواندن

هـر چنـد جـدول فـوق نمــــونه بازی هـــای پیشـــنهادی را بـرای 
کـرد  مؤلفه هـا و زیرمؤلفه هـای هسـته زبان شـناختی خوانـدن ارایـه 
آن و فـــهم مـــناسب مطالـب و فعالیت هـای جـدول  تأمــــل در  و 
کاربـردی و عملـی متنوعـی را بـه ذهـن معلمـان و  فـوق ایده هـای 
مشـاوران متبـادر می کنـد امـا شایسـته توجه اسـت کـه کانون اصلی 
و  فهـم  و  درک  همـان  خوانـدن  اختـاالت  بازی درمانـی  طراحـی 
خوانـدن  زبان شـناختی  مؤلفه هـای  و  خوانـدن  ماهیـت  بـر  تمرکـز 
ایـده ورزی  کـه چـــنین جداولـی نقطـه شـروع  اســـت. توجـه شـــود 
نـکات  برخـی  رعایـت  و  خاقیـت  کـردن  چاشـنی  البتـه  و  اسـت 
بیشـــتر  اثربخـــشی  بـه  می توانـد  مــــداخات  طـــراحی  در  کاربـردی 

کنـد. بدیـن ترتیـب، مدنظـر قـرار دادن مـوارد  کــمک  بازی درمانـی 
بازی-محـور  فــــعالیت های  بیشـتر  اثـــربخــــشی  بـه  ذیـــل می توانـد 

کــــند: کمـک 
ــنید: در  کـــ ــاهیشــروع ــایشـــفـ بازیهــ ــؤلفه،از مـــ ــر هـــ ● در
ــا زمانــی  تمامــی مــوارد ابتــدا بازی هــای شــفاهی را انجــام دهیــد. ت
مســلط  شــفاهی  بازی هــای  در  نســبی  به صــورت  کــودک  کــه 
کتــاب و بازی هــای  کلمــه یــا متــن ســاده یــا  کارت  نشــده اســت، از 
کــه براســاس ســیر  نوشــتاری اســتفاده نکنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید 
گیــری زبــان ابتــدا زبــان شــفاهی و ســپس مکتــوب شــکل  طبیعــی فرا
و  پــردازش  نســبی-امکان  کودکی-به صــورت  تــا  لــذا  و  می گیــرد 
بــازی شــفاهی را نداشــته باشــد، توانایــی الزم بــرای زبــان مکتــوب 

ــدارد. را هــم ن

کنیـد:   ● بازیهـارابـاعالیـقوزندگـیروزمـره،هیجـانانگیـز
کـودک  تـا می توانیـد از کلمـات و موضوعـات روزمـره و مـورد عاقـه 
را  او  انگیزتـر شـوند و مشـارکت  بازی هـا هیجـان  تـا  کنیـد  اسـتفاده 
تحریـک کننـد. بـرای مثـال، اسـتفاده از نـام کـودک یـا اسـم دوسـتان یـا 
کی های  کارتونی یا خورا ورزش مورد عاقه یا اسـامی شـخصیت های 

مـورد عاقـه اش را در بازی هـا مدنظـر قـرار دهیـد.
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کنیـد:  بـازی را  دانشآمـوز نقـش خودتـان گاهـی  از  هـر  ●
را  یـا معلـم  کـودک بخواهیـد نقـش بـازی درمانگـر  از  گاهـی  از  هـر 
البتـه  و  کنیـد  ایفـا  را  کـودک  نقـش  یـا دوسـتانش  و شـما  کنـد  ایفـا 
کمـی شـیطنت  کـودک را داریـد بـا مـزه باشـید و  وقتـی شـما نقـش 
بـازی  بـه  را  یـا اشـتباهی خوانـدن و شـوخ طبیعـی  گفتـن  و اشـتباه 

کنیـد. اضافـه 

● نوشــتنرابــامالحظــهوبهصــورتتدریجــیواردبــازی
کــودک را از نوشــتن معــاف  کنیــد: تــا می توانیــد در مراحــل اول 
ــن  ــه مت ک ــی  کتب ــر بازی هــای  ــا ب ــر بازی هــای شــفاهی و ی ــد و ب کنی
، و هــر وقــت  کرده ایــد، بپردازیــد  آمــاده  از قبــل  را  کلماتــش  یــا 
کــرد، نوشــتن را هــم  کــودک تســلط نســبی را بــر خوانــدن پیــدا 

کنیــد. اضافــه 

اســتفاده شــده گرفتــه فرا نشــانههای  از فقــط بــازی  در  ●
و  بــرای نشــانه  بازی هــای مکتــوب،  باشــید  توجــه داشــته  کنیــد:
کــودک نشــانه  گــر  کــودک یادگرفتــه اســت و لــذا ا کــه  حروفــی اســت 
آموزشــی  آن یــک برنامــه  یــا حرفــی را نمی شناســد بایــد در مــورد 
رعایــت شــرایط  بــا  امــا  اول  کاس  اولیــه در  آموزش هــای  شــبیه 
گرفتــه شــد،  کــودک ارایــه شــود و وقتــی نشــانه مــورد نظــر فرا ســنی 

آن وقــت در بازی هــای مکتــوب اســتفاده شــود. 

صــورتلــزومبــهآمــوزشنشــانههابازگردیــد: به عبارتــی  ● در
کــه بازی درمانــی جــای آمــوزش  توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت 
 ، محــور بــازی  مداخــات  جــای  جــای  در  و  نمی گیــرد  را  حــروف 
یــا  حــروف  بــه  تســلط  و  حــروف  آمــوزش  بــه  می شــود  الزم  گاه 
ــود  ــر خ ــا بازی درمانگ ــذا ی ــت و ل ــی بازگش ــای فارس ــان های الفب نش
بایــد معلمــی آمــوزش دیــده و مســلط بــه فنــون تدریــس خوانــدن و 
کــه بازی درمانــی توســط روان شــناس  نوشــتن باشــد و یــا در صورتــی 
 بایــد بــرای آمــوزش از معلــم توانمنــد 

ً
یــا والدیــن اجــرا می شــود حتمــا

اســتفاده شــود.

خانــواده اعضــای بازیهــا، بــه کــودک تســلط  از پــس  ●
کــودک تســلط  آنکــه  از  پــس  کنیــد:  بــازی  رادرگیــر وهمســاالن
و  همســاالن  خانــواده،  ســمت  بــه  را  بازی هــا  کــرد،  پیــدا  نســبی 
کــه اینهــا  کنیــد  کیــد  همکاســی ها ســوق دهیــد، البتــه بــه خانــواده تأ
بــازی هســتند و بایــد بــا لــّذت و آرامــش انجــام شــوند، بــازی نمــره 
کردن هــای مّکــرر بــرای  گرفتــن و تصحیــح  نــدارد و نبایــد بــا جــدی 

کــودک بــه یــک تجربــه شکســت تبدیــل شــود.

مســیر  در را مختلــف بازیهــای اســباب و ابزارهــا تمامــی  ●
هســتهزبانشــناختیبهکارگیریــد: به خاطــر  ــز تحریــکهیجــانانگی
کــه اســتفاده از ابزارهــای مختلــف و ایجــاد هیجــان  داشــته باشــید 
و جذابیــت در طراحــی مداخــات بــازی محــور نقــش مهمــی دارد، 
بــرای تحقــق ایــن مهــم می بایســت همــواره بــر منطــق بازی درمانــی 
کــه تحریــک هســته زبان شــناختی خوانــدن  بــرای اختــال خوانــدن 
کیــد شــــود. به عـــــنوان مـــثــــال، مــــــی توان از بادکنــک،  اســـــت، تأ
کارت هــای  چســب،  آهــــنربا،  کت نامــه،  پا مصــرف،  لیوان یک بــار 
کتاب هــای تصویــری و حتــی از ابزارهــای  تصویــری و مجــات و 
فــن آوری مثــل تبلیــت و تلوزیــون یــا هــر وســیله دیگــری اســتفاده 
ایــن  کــه قــرار اســت  ایــن ســوال پاســخ داد  بــه  بایــد  کــرد. فقــط 
کــدام مؤلفــه از مؤلفه هــای خوانــدن  وســایل ضمــن ایجــاد هیجــان 
کاســتی از هســته زبان شــناختی  کنــد یــا قــرار اســت چــه  را تحریــک 
کنــد. بــه عنوان مثــال، می توان حروف  کــودک را ترمیــم  خوانــدن در 
کلمــات متــرداف و متضــاد یــا جمله هــای  را بــر بادکنــک نوشــت، یــا 
بهــم ریختــه را بــر روی بادکنــک نوشــت بــا آنهــا بازی هــای مختلفــی 
گذاشــت و آنــرا  کاغذهــا را داخــل بادکنــک  کــرد و یــا برخــی  طراحــی 
کــودک پــس از بــازی و ترکانــدن بادکنــک بــازی  گــره زد تــا  بادکــرد و 
آنجــام دهــد. بنابرایــن اســتفاده  آن  زبان شــناختی مختلفــی را بــا 
ــه از هــر فرصــت و وســیله ای می توانــد مفیــد باشــد منــوط  خاقان
بــر اینکــه منطبــق بــا هــدف و منطــق تخصصــی مرتبــط بــا هســته 

زبان شــناختی خوانــدن باشــد. 

● ارزیابــیوبازطراحــیومناســبســازیماهرانــهرافرامــوش
نکنیــد: بــرای طراحــی فعالیت هــای بــازی محــور بایــد متناســب بــا 
کــودک و براســاس ســطح تســلط اولیــه او بــر نشــانه ها  ارزیابــی از 
گروهــی  کــودک یــا  و نیــز بــا توجــه بــه نقــاط قــوت و ضعــف همــان 
کــرد. به عبارتــی هیــچ برنامــه  کــودکان برنامه ریــزی   همگــن از 

ً
تقریبــا

گروهــی از  کــودک یــا  جهــان شــمول یــا تمــام وکمالــی بــرای یــک 
بــا  و  کــرد  آن را مناسب ســازی  آنکــه  مگــر  نــدارد  کــودکان وجــود 
کــودک برنامــه را بــاز طراحــی نمــود. لــذا  خاقیــت و بــا مشــارکت 
ــه ای از جــداول طراحــی  ــا توجــه بــه همیــن اصــل در ادامــه نمون ب
دارای  دانش آمــوزان  خوانــدن  بهبــود  بــرای  شــده  اجــرا  البتــه  و 
مشــکل خوانــدن ارایــه می شــود تــا بــرای معلمــان و مشــاوران و 
والدیــن ایده هــا و چهارچوبــی را فراهــم آورد بــرای مناســب ســازی 
کــه همــواره شایســته اســت  ــر ایــن  کیــد ب ــا تأ و بازطراحــی و اجــرا، ب
و  مناسب ســازی  را  برنامــه  مداخلــه  بیــن  گاه  و  مداخلــه  از  قبــل 

بازطراحــی نمــود.
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آزمودنیطراحیشـدهبود گاهیواجیکهبهصورتبازیهایمختلفبرایهر جـدول2(جـدولبرنامـهمداخلـهایآمـوزشآ

زمانجلسه هدفبازی بازیهایمورداستفاده جلسه

30 تـا 45 دقیقه
گاهی  آ افزایش 
واج شناختی و

کودک معنادهی در 

□بازیاول:
تعـدادی  سـپس  می کنیـم.  بـازی  را  شـفاهی  کـن  پیـدا  و  بگـرد  بـازی  و  شـفاهی  کلمه بـازی 
کلمه سـازی، میـان واژه، سـرواژه و  کـه بـر روی آنهـا واژه هـای مربـوط بـه تمرین هـای  کارت را 
آ نوشـته شـده اسـت را در قالـب میوه هـا، لـوازم شـخصی، رنگ هـا،  تـه واژه حـروف ب، د، 
کـودک در  آمادگـی  آمـاده می کنیـم. ابتـدا بصـورت شـفاهی و در صـورت   .... لـوازم التحریـر
فضـای اطـراف قـرار می دهیـم. در بیـن کارت هـا، کلمـات نامربـوط را نیـز گنجانـده سـپس از 

کنـد. کـه در یـک حیطـه قـرار می گیرنـد، جمـع آوری  کلماتـی را  کـودک می خواهیـم 
□بازیدوم:

کلمـات  کارت  کلمـه سـازی را بـازی می کنیـم و سـپس حـروف  ابتـدا بصـورت شـفاهی بـازی 
از  و  می کنیـم  تعییـن  را  کلمـه  خوانـدن  جهـت  فلـش  بـا  سـپس  ریختـه،  درهـم  را  مختلـف 
کلمـه را  کارتـی مجـزا،  کلمـه مـورد نظـر را حـدس بزنـد. سـپس بـر روی  کـودک می خواهیـم تـا 
 از روی 

ً
کـودک بـه او نشـان می دهیـم و از او می خواهیـم تـا مجـددا پـس از حـدس زدن 

کلمـه را بخوانـد. کارت، 

یکم

30 تـا 45 دقیقه
گاهی  آ افزایش 
واج شناختی و

کودک معنادهی در 

□بازیسوم:
نسـبی  تسـلط  صـورت  در  و  می کنیـم  اجـرا  را  قبلـی  جـدول  شـفاهی  بازی هـای  از  برخـی 
آنهـا بـه کار رفتـه اسـت  آشـنا و در سـطح او در  کـه تصاویـری  کارت  ، تعـدادی  دانش آمـوز
کـه نـام همـان تصاویـر بـر روی  کارت  کـودک نشـان می دهیـم. سـپس تعـداد دیگـری  را بـه 
کـودک نشـان می دهیـم و از او می خواهیـم تصویـر را بـا نوشـته  آنهـا درج شـده اسـت را بـه 

کارت منطبـق سـازد. هـر 
□بازیدوم:

تـا  می خواهیـم  کـودک  از  و  می کنیـم  تهیـه  را  واژگانـی  شـبکه  دارای  کلمـات  از  فهرسـتی 
بیابـد. را  نمی باشـد  خـاص  گـروه  ایـن  بـه  مربـوط  کـه  را  کلمـه ای 

دوم

30 تـا 45 دقیقه
گاهی  آ افزایش 
واج شناختی و

کودک رمزگشایی در 

□بازیاول:
 ، برخـی از بازی هـای شـفاهی جـدول قبـل را اجرا می کنیم و پس از تسـلط نسـبی دانش آموز
در  پایان دهنـده  یـک  و  راسـت  سـمت  در  آغازیـن  صامـت  و  کـرده  درسـت  کارت هـای 
کـودک صـدای آغازیـن را بـا پایـان دهنده هـا ترکیـب می کنـد  سـمت چـپ قـرار می دهیـم. 

کلمـات جدیـدی بسـازد. تـا 
□بازیدوم:

فهرسـتی از کلمـات را بـر روی تختـه می نویسـیم و از دانش آمـوز می خواهیم تـا کلماتی را که 
بـا یـک حـرف مشـترک آغاز می شـوند را پیـدا کرده و زیر آنها خط بکشـد.

سوم

30 تـا 45 دقیقه
گاهی  آ افزایش 

واج شناختی،
معنادهی و رمزگشـایی

□بازی اول: 
کـودک درخواسـت می کنیـم اول بصـورت  گـون تهیـه می کنیـم. از  گونا دو فهرسـت از لغـات 
کـه در سـتون سـمت راسـت  کلمـه ای  آخـر  کـه حـرف  شـفاهی و سـپس بصـورت مکتـوب 
کلمـات در سـتون  کدامیـک از  آخـر  کـه بـا حـرف  وجـود دارد را تشـخیص داده و بگویـد 

چـپ مشـابه می باشـد. ایـن بـازی را بـا حـروف میانـی و آغازیـن نیـز انجـام می دهیـم.
□بازیدوم:

تعـدادی از حـروف را در داخـل بادکنـک قـرار داده و از کـودک می خواهیـم تـا به وسـیله آن 
کلمات جدیدی را بسـازد. حـروف، 

چهارم
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زمانجلسه هدفبازی بازیهایمورداستفاده جلسه

30 تـا 45 دقیقه

گاهی  آ افزایش 
واج شناختی،

معنادهی، رمزگشایی، 
دقت و توجه

□بازیاول:
کلمـه ی آخـر جملـه  کـرده و شـروع بـه خوانـدن می کنیـم امـا  کـودک انتخـاب  متنـی را بـرای 
کنـد. کـه بـا توجـه بـه معنـا سـعی در تکمیـل جملـه  کـودک می خواهیـم  را نمی خوانیـم و از 

□بازیدوم:
ابتـدا از کـودک می خواهیـم، اسـم یـا غـذا یـا ورزش یـا هـر کلمـه مـورد عاقـه خـود را بگویـد. 

سـپس از او می خواهیـم تـا بـا حـرف انتهایـی آن لغـت، لغـت دیگـری را بسـازد.

پنجم

30 تـا 45 دقیقه

گاهی  آ افزایش 
واج شناختی،

معنادهی، رمزگشایی، 
دقت و توجه

□بازیاول:
سـپس  و  شـفاهی  بـازی  کمـی  اول  می کنیـم.  انتخـاب  کـودک  درسـی  کتـاب  از  تصاویـری 
کارت هایـی نوشـته و در اختیـار  حـروف مربـوط بـه آن واژه را به صـورت بهـم ریختـه بـر روی 
از طریـق  را  آن تصویـر  بـا  متناسـب  واژه  تـا  کـودک می خواهیـم  از  قـرار می دهیـم.  کـودک 

حـروف در دسترسـش بسـازد و بخوانـد.
□بازیدوم:

از  سـپس  می نویسـیم.  جملـه  یـک  آنهـا  از  یـک  هـر  روی  بـر  و  می کنیـم  تهیـه  کارت هایـی 
کـه جملـه را خوانـده و ترتیـب صحیـح جمـات را بـه منظـور سـاختن  کـودک می خواهیـم 

کنـد. را روخوانـی   داسـتان 
ً
کنـد و مجـددا یـک داسـتان تنظیـم 

ششم

30 تـا 45 دقیقه

گاهی  آ افزایش 
واج شناختی،

معنادهی، رمزگشایی، 
دقت و توجه

□بازیاول:
سـپس  می کنیـم.  انتخـاب  رنـگ  یـک  هرکـدام  بـرای  و  نوشـته،  را  واج  یـک  اشـکال  انـواع 
کـودک قـرار می دهیـم و از او می خواهیـم براسـاس راهنمـای حـروف  جملـه ای را در اختیـار 

و رنگ هایشـان، واج هـای مـورد نظـر را بیابـد.
□بازیدوم:

از  یـک  هـر  روی  بـر  سـپس  می دهیـم.  قـرار  کـودک  اختیـار  در  را  هندسـی  اشـکال  ابتـدا 
 
ً
اضـاع، نـام یکـی از حـروف را می نویسـیم. حـروف مشـخص شـده بـر روی اضـاع نهایتـا

کـودک  کـودک اسـت. سـپس از  کـه متناسـب بـا فهـم  کلمـه معنـادار ختـم می شـود  بـه یـک 
کلمـه مـورد نظـر را بیابـد. کـرده و  می خواهیـم تـا بـا واج هـا بـازی 

هفتم

30 تـا 45 دقیقه

گاهی  آ افزایش 
واج شناختی،

معنادهی، رمزگشایی، 
دقت و توجه

□بازیاول:
را  کـودک می خواهیـم درس  از  و  کـرده  انتخـاب  را  کـودک  کتـاب درسـی  از دروس  یکـی 
کارت هـا را  کاغذهـای رنگـی می نویسـیم.  کلمـات درس را بـر روی مقـوا و  خوانـده، سـپس 
کلمـات خاصـی اشـاره  کلمـه یـا  کنـده بـر روی زمیـن قـرار می دهیـم. درمانگـر بـه  به طـور پرا
آنهـا را بخوانـد. در ایـن   

ً
آنهـا بایسـتد و مجـددا کـودک می خواهـد تـا بـر روی  می کنـد و از 

کـرد. کلمـات هـم قافیـه نیـز اسـتفاده  تمریـن بـه منظـور پیچیده تـر شـدن، می تـوان از 
□بازیدوم:

جماتـی را نوشـته و در آنهـا جـای خالـی قـرار می دهیـم. جـای خالـی را گاهـی بـا گزینه هـای 
کـودک می خواهیـم تـا  گاهـی بـا تصویـر واژه ی مـورد نظـر ُپـر می کنیـم. سـپس از  متفـاوت و 

کـرده و یـا واژه ی متناسـب بـا تصویـر را برگزینـد. از میـان واژه هـای موجـود یکـی را انتخـاب 

هشتم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            11 / 14

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2444-fa.html


طراحی  برنامه بازی درمانی زبان شناختی ساختارمند، ویژه اختالل خواندن: مبانی و راهکارها

۱خــــــــــــــــــرداد و تـــیـــــــــــر ۴ 0 ۱

ســال بیـست و دوم، شـماره 2ـ ــ پـیاپی 168 80
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30 تـا 45 دقیقه

گاهی  آ افزایش 
واج شناختی،

معنادهی، رمزگشایی، 
دقت و توجه

□بازیاول:
کارت هـا می نویسـیم و  کـرده و بـر روی  کـودک انتخـاب  تعـدادی واژه را متناسـب بـا سـطح 
کـودک می خواهیـم تـا  کنـده قـرار می دهیـم. سـپس از  آنهـا را بـر روی زمیـن بـه صـورت پرا
کـرده و آنهـا را درکنـار یکدیگـر قـرار دهـد  کلمـه ی دیگـری را پیـدا  کلمـه ای را بیابـد و سـپس 

 آنهـا را بخوانـد.
ً
و مجـددا

□بازیدوم:
کـرده و از  کـودک و هیجـان انگیـز باشـد را انتخـاب  کـه ترجیـح مـورد عاقـه  کلمـه هدفـی 
بـر روی  کـه  را  کلمـات  از  آن جملـه ای بسـازد. سـپس مجموعـه ای  بـا  کـه  او می خواهیـم 
کلمـات  کـودک قـرار می دهیـم و از او می خواهیـم تـا  کارت هـا نوشـته شـده اند را در اختیـار 

کنـد. کـرده اسـت را پیـدا  کـه جملـه سـازی  مرتبـط بـا واژه ای 

نهم

جمـع بنـدی و نتیجه گیری

به صورتـی  بازی درمانـی  گـر  ا کـه  می دهنـد  نشـان  پژوهش هـا 
تخصصـی و هدفمنـد بـر هسـته زبان شـناختی طراحـی و اجرا شـود، 
اثـر می گـذارد و هـم به صـورت مسـتقیم و  بـر بهبـود خوانـدن  هـم 
غیـر مسـتقیم بـه بهبـود هیجانـی و ارتقـای انگیـزش دانش آمـوزان 
کمـک می کنـد )14(. لـذا نوشـتار حاضـر  دارای مشـکات خوانـدن 
براسـاس مسـتندات و شـواهد پژوهشـی و مبانـی نظـری پشـتیبان 
و   )17،16  ،15( خوانـدن  زبان شـناختی  هسـته  ویـژه  بازی درمانـی 
بـا تبیـن اینکـه خوانـدن و اختـال خوانـدن ماهیتـی زبان شـناختی 
دارد، بـه ارایـه رویکـردی زبان شـناختی بـه خوانـدن بـه تبیـن هسـته 
گسـترش مؤلفه هـای  زبان شـناختی خوانـدن پرداختـه و بـا بسـط و 
رمــزگــشایی و مـــعنادهی، نمــونه فعالیت هـای بـازی محـور را بـرای 
گاهـی واج شـناختی، معناشناسـی و نحـو یـا سـاختار  زیرمؤلفه هـای آ
راهکارهـای  و  اصـول  ارایـه  بـا  اسـت. همچنیـن  کـرده  ارایـه  جملـه 
طراحـی بازی درمانـی بـرای بهبـود مشـکات خوانـدن سـعی شـده 
اســــت تـا بـه مــــعلمان و روان شـــناســــان و حتـی والدیـن، ایده هـا 
اخـــتال  بـرای  زبان شـــــناختی  بازی درمــــانی  از  مــــناسبی  درک  و 
نـه  برنامـه ی  یـک  ارایـه ی  بـه  نیـز  پایـان  در  و  کنـد  ارایـه  خوانـدن 
کـرده اسـت. مـــشاوران،  جــلســــه ای به صـــورت نمــــونه مـــبادرت 
معلمـان و حتـی والدیـن می تواننـد در قالـب بـازی و بـدون تحمیل 
تـوان  را در حـد  پیشـنهادی  از فعالیت هـای  نمونه هایـی  اجبـار  و 
کننـد، هـــر چنـد مداخلـه اصلـی بایـد به صـورت  کـودک بـا او تجربـه 
در  شـود.  انجـام  تخصصـی  شـرایط  واجـد  افـراد  توسـط  و  جامـع 

کاربـرد بازی درمانـی  مجمـوع نوشـتار حاضـر زمینـه فهـم و درک و 
زبان شـناختی بـرای اختـال خوانـدن فراهـم نمـوده اسـت و البتـه 
و  طراحـی  گونـه  هـر   )18( دارنـد  کیـد  تأ پژوهش هـا  کـه  همانگونـه 
کـودک  یـک  بـرای  زبان شـناختی  بازی درمانـی  مداخلـه  اجـرای 
راهبردهـای  بـر  تسـلط  و  آشـنایی  نیازمنـد  کـودکان  از  گروهـی  یـا 
تدریـس و مهارت هـای پایـه برقـراری ارتبـاط و فنـون مشـاوره والبتـه 
و صبـوری  اسـت و خاقیـت  و مناسب سـازی  بازطراحـی  نیازمنـد 
بازی هـای  مداخـات  اجـرای  و  طراحـی  در  انگیـزی  هیجـان  و 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  داشـت.  خواهـد  اساسـی  نقـش  زبان شـناختی 
امـروزه جریـان مداخـات در حـوزه اختـال خوانـدن تمرکز ویژه ای 
بـر مؤلفه هـای زبان شـناختی دارد و جهت گیری هـای زبان شـناختی 
در مداخـات رو بـه افزایـش اسـت و حتـی به مداخـات به هنگام 
گسـترش یافتـه اسـت )19(. از طرفـی یکـی  در پیـش دبسـتانی نیـز 
یکـی  و  صفـر  تفکـر  مداخلـه  و  شناسـایی  در  رایـج  خطاهـای  از 
کـه تصـور می کنـد فقـط بایـد بـا برچسـب اختـال خوانـدن  اسـت 
ویـژه  اختـال  یـا  و  دیسلکسـیا  نظیـر  بالینـی   

ً
صرفـا عناویـن  بـا  یـا  و 

کـه مشـکات خوانـدن یـک طیـف  کـرد. در حالـی  خوانـدن تمرکـز 
یادگیـری  هسـتند و الزم اسـت معلمـان و متخصصـان اختـاالت 
دارنـد،  خوانـدن  مشـکات  کـه  دانش آموزانـی  از  گسـتره ای  بـرای 
در  ضعـف  نظیـر  عباراتـی  امـروزه  کـه  همانگونـه  شـوند.  متمرکـز 
خوانـدن و دانش آمـوزان دارای مهارت هـای ضعیـف در خوانـدن 
پژوهش هـا   .)20( می شـود  اسـتفاده  نیـز  مشـابه  عبارت هـای  یـا 
کـه تمامـی دانش آمـوزان ایـن طیـف دارای نیمـرخ  نشـان داده انـد 
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و  هسـتند  زبان شـناختی  مؤلفه هـای  در  مشـابهی  پروفایل هـای  یـا 
کـه مسـیر شناسـایی و مداخلـه و از جمله اسـتفاده از  بدیهـی اسـت 
برنامه هـای بازی درمانـی بـرای خواننـدگان ضعیف یـا دانش آموزان 
دارای ضعـف در خوانـدن همـان مسـیر مشـابه اختـال خوانـدن 
اسـت )21(. بدیـن جهـت امیـد مـی رود در نظـام آمـوزش و پـرورش 
آمـوزش و پـرورش ویـژه نیـز ایـن تغییـر جهـت در  ایـران بخصـوص 
توجـه بـه پیـش دبسـتانی و مداخـات به هنگام، و توجه به گسـتره 
مشـکات خوانـدن به جـای تمرکـز بـر یـک عنـوان یـا بـر چسـب و 
بخصـوص تمرکـز بـر هسـته زبان شـناختی خوانـدن به جـای مسـایل 
کـه بـا پژوهـش و مطالعـه و بـا تمریـن  حسـی حرکتـی، مسـیری باشـد 
بـا  تجـارب  و  ایده هـا  افزایـی  هـم  و  تکمیلـی  مطالعـه  و  تجربـه  و 
کلینیک هـا  و  مـدارس  و  یادگیـری  اختـاالت  کـز  مرا در  همـکاران 
گام هـای نویـن و اثربخشـی  گسـترش یابـد تـا  پربارترشـده و بسـط و 
طیـف  بخصـوص  و  یادگیـری  اختـال  بـا  کـودکان  بـه  کمـک  در 
مطالعـات  و  پژوهش هـا  در  و  شـود  برداشـته  خوانـدن  مشـکات 
بعـدی بـه رشـد حرفـه ای و علمی جامعه آموزش و پرورش کودکان 

کمـک شـود. بـا نیازهـای ویـژه 
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