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 چکیده

اضطراب  بر بهبود مهارت خواندن و كاهش رويکرد لوی بر اساسانفرادی  درمانی بازی اثربخشیهدف پژوهش حاضر 

جامعه  .با گروه گواه بود آزمون پس –آزمون پیشر نیمه آزمايشی از نوع بود. پژوهش حاض ان دارای اختالل خواندنآموز دانش

به مركز مشکالت ويژه يـادگیری شـهر  كننده مراجعهتا پنجم(  اولمقطع ابتدايی )پايه  آموز دانش108پـژوهش حاضـر را 

ساده،  دارای اختالل يادگیری به روش تصادفی آموز دانش 2۲ ها آنبین كه از  دادند میتشکیل  48-44در سال تحصیلی  اردبیل

 .شدند دهی جای( نفر گروه كنترل 13نفر گروه آزمايش و  13) در دو گروه آزمايش و كنترل و برحسب شرايط ورود به پژوهش

 استفاده كودک نسخه –اضطراب كودكان اسپنس اسیاختالل در خواندن و مق های آزموناختالل از  يیشناسا یبرا

وه آزمايش اجرا شد و گروه گواه جلسه بر روی گر 3 ای هفته ای دقیقه ۲1جلسه  8در  درمانی بازیبرنامه مداخله .دگردي

لوين ، آمار توصیفی های آزموناستفاده شد و نتايج با  SPSS 22از برنامه  ها دادهدريافت نکرد. برای تجزيه و تحلیل  ای مداخله

بر بهبود مهارت خواندن و كاهش اضطراب  درمانی بازیو تحلیل كورايانس مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه 

و  شناختی روانمغز و مزايای عصب  پذيری انعطاف مسئلهبا توجه به  (.P<11/1) است مؤثر ان دارای اختالل خواندنآموز دانش

باعث بهبود و باال رفتن سطح عملکرد تحصیلی ، شناختی در قالب بازی های مؤلفهموزش ، آعاطفه مثبت يادگیری در بازی

 .باشد مؤثردر پیش از دبستان نیز  شناختی روانشناختی و عصب  زودهنگامدر مداخالت  تواند میكه  شود می

 

 اضطراب خواندن، مهارت خواندن، اختالل ،درمانی بازیهای کلیدی:  واژه

 



تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

881 -840، صفحات 1011 بهار، 1، شماره 7دوره   

 

 

 

 


