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چکیده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی شطرنج بر کاهش مشکالت شناخت اجتماعی و ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری
انجام شد .روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر
پایه چهارم ابتدایی با تشخیص ناتوانی یادگیری ارجاع دادهشده به مرکز مشاوره آموزشوپرورش شهر شیراز در سال تحصیلی -99
 99بودند ،که تعداد  04نفر از دانش آموزان با نمره باالی میانگین در پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو (فرم والدین) و عدم
آشنایی با بازی شطرنج بهعنوان نمونه با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 04نفر) و
کنترل ( 04نفر) جایگزین شدند .گروه آزمایش هفتهای دو جلسه به بازی شطرنج در طی  04روز پرداختند و گروه کنترل مداخلهای
دریافت نکرد ،پیشآزمون و پسآزمون برای هر دو گروه اجرا گردید و دادههای حاصل از اجرای پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل
کوواریانس تک متغیری با کنترل پیشآزمون با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس نسخه  99مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت.
یافتههای پژوهش نشان داد که اثربخشی بازی شطرنج بر کاهش مشکالت شناخت اجتماعی و ریاضی دانش آموزان با ناتوانی
یادگیری معنادار است .بازی شطرنج میتواند در پیشگیری و بهبود ناتوانی دانش آموزان در مشکالت شناخت اجتماعی و ریاضی
دانش آموزان با ناتوانی یادگیری مؤثر واقع شود.
واژههای کليدی :بازی شطرنج ،شناخت اجتماعی ،ریاضی ،ناتوانی یادگیری.
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مقدمه
هرچند یادگیری روند دستیابی به دانش یا رفتار ،مهارتها ،ارزشها یا ترجیحات جدید یا تغییریافته میباشد؛ اما تنوع بسیار زیاد و
گسترش زمانی یادگیری انسان باعث شده است علیرغم تفاوتهای زیادی که در یادگیری با هم دارند ،برخی افراد در روند عادی
یادگیری و آموزش دچار مشکل شوند (افروز .)9991 ،بهطوریکه شیوع مشکالت دانشآموزان در یادگیری برخی از مواد آموزشی
سبب جلبتوجه متخصصان و متصدیان مسائل آموزشی شده است (حاجلو و رضایی شریف .)9994 ،طبق آمار جهانی شیوع ناتوانی
یادگیری در دانشآموزان بین  9/4تا  6درصد است و میزان شیوع آن در جمعیت دانشآموزی ایران  0تا  90درصد گزارششده است
(حجازی و زهره وند.)9994 ،
ناتوانی یادگیری یک اصطالح عمومی است که به توصیف انواع خاصی از مشکالت یادگیری میپردازد (شرقی .)9999 ،در پنجمین
راهنمای آماری تشخیصی اختالالت روانی انجمن روانپزشکی امریکا ،9مالکهای تشخیصی برای مشکل خواندن ،مشکالت در امال
و مشکل در ریاضیات مشخص شدهاند و ناتوانی یادگیری غیرکالمی مانند اختالل در کارکرد فضایی ،شناخت اجتماعی و مشکالت
یادگیری که به گونهی دیگری مشخص نشدهاند آورده شده است (مرادی .)9990 ،در یک تقسیمبندی دیگر نیز مشکالت یادگیری
کودکان و نوجوانان را در پنج عامل خواندن ،حساب کردن ،شناخت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی و مشکالت فضایی طبقهبندی
کردهاند (الوریادو و جیائوری .)0496 ،این در حالی است که پژوهشگران با انجام مطالعاتی که بر روی دانشآموزان انجام دادهاند،
به این نتیجه رسیدهاند که بسیاری از مشکالت یادگیری و انتقال دانش ناشی از فقدان مهارتهای شناختی و تواناییهای تمرکز و
توجه در آنها است (بارت .)0490 ،لرنر بر این باور است که ناتوانیهای یادگیری گسترهای بسیار وسیعتر از مشکالت تحصیلی را
شامل میشود و نیازمند توجه به حوزههای شناختی ،اجتماعی ،خانوادگی ،عاطفی و رفتاری زندگی کودک دارد .بر این اساس ،در
درمان ناتوانی یادگیری کودکان به بهبود مهارتهای شناختی و عوامل غیرشناختی آنان توجه فراوانی شده است (لرنر .)0490 ،با
توجه به شیوع گسترده مشکالت یادگیری و اثرات زیانبار آن بر عملکرد تحصیلی و مهارتهای شناختی و اجتماعی در جمعیت
دانشآموزان ،روشهای ترمیمی و جبرانی متفاوتی توسط متخصصان برای آموزش و پیشگیری از ناتوانی یادگیری آنان ابداع و
پیشنهاد شده است (هونگ و بارت .)0441 ،همچنین در بسیاری از مداخالت به نقش بازی درمانی بر مشکالت یادگیری دانشآموزان
تأکید شده است .بازی درمانی یک تکنیک درمانی برای کودکان است که برای درمان بسیاری از مشکالت آنان مورداستفاده قرار
میگیرد (کاپالن و همکاران .)0499 ،بازی شطرنج ازجمله تکنیکهای بازی درمانی میباشد که در یکی دو دهه اخیر موردتوجه
قرارگرفته است و به نقش بازی شطرنج بر برخی مهارتهای یادگیری دانشآموزان تأکید شده است (لطیفی و همکاران.)0499 ،
اخیراً آموزش و بازی شطرنج در مدرسه بر اساس نظریهی کوتاهی دامنهی توجه که کودکان با نارسائیهای یادگیری دچار اشکال
در تمرکز و توجه هستند ،بهعنوان مداخلهای برای بهبود مهارتهای شناختی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان پیشنهاد شده است.
فرض متعارف آن است که آموزش شطرنج میتواند عملکرد تحصیلی دانشآموزان را افزایش دهد .برای این منظور پروژههای

)1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM-V
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تحقیقاتی متعددی در سراسر جهان طی دو دهه گذشته موردتوجه قرارگرفته است .اکثر مطالعات بر روی مزایای احتمالی آموزش و
بازی شطرنج بر موفقیت در تواناییهای تمرکز و توجه و بهبود مهارتهای شناختی تأکید میورزند (بارت .)0490 ،گوبت بیان
میکند ،شطرنج یک بازی با ساختار قانونمند و پیچیده است و در سطح فردی با تبعیت از این قاعده و ساختارمندی و استفاده از
شیوههای خالقانه و تواناییهای توجه و تمرکز در طول بازی ،میتواند سایر تواناییهای شناختی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار
دهد .بارت هم بر این باور است که آموزش و بازی شطرنج به کودکان ،ممکن است در افزایش مهارتهای شناختی ازجمله
مهارتهای ریاضی ،بهطور مستقیم و عوامل غیرشناختی بهطور غیرمستقیم کمک نماید ،که خود ریشه بسیاری از مشکالت یادگیری
آنان محسوب میشود (بارت .)0490 ،در پژوهشهای صورت گرفته مشخص شد که آموزش و بازی شطرنج باعث افزایش توانایی
ریاضی و کاهش مشکالت ریاضی دانشآموزان میشود .بازی شطرنج به شکل معناداری بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای شناختی
حل مسئله و تواناییهای تمرکز دانشآموزان در دروس پایه و عمومی اثربخش بوده است (سال و گوبت .)0496 ،روسهولم و
همکاران ،هم با پیگیری مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر بر اساس فرضیه اثر شطرنج ،که میتواند مهارتها و تواناییهای تمرکز،
توجه و شناختی دانشآموزان ابتدایی و متوسطه را افزایش دهد ،معتقدند هرچند این فرضیه مورد حمایتهای علمی قرارگرفته است،
اما هنوز قانعکننده نبوده است .با در نظر گرفتن این شواهد و انجام مطالعات اندک درزمینهی کاهش مشکالت اجتماعی و ریاضی
دانشآموزان با ناتوانی یادگیری و اینکه هنوز نمیتوان با اطمینان از اثربخشی بازی شطرنج بر مهارتهای شناختی و غیرشناختی
کودکان یادکرد و این موضوع که در کشورمان مطالعهای تاکنون به این مهم نپرداخته است ،این سؤال مطرح است که آیا بازی شطرنج
میتواند بر کاهش مشکل شناخت اجتماعی و مشکل در ریاضی دانشآموزان اثربخشی الزم را داشته باشد؟
روش پژوهش
این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعهی آماری پژوهش حاضر را  94نفر از دانش آموزان
پسر پایه چهارم ابتدایی با تشخیص ناتوانی یادگیری که در اوایل سال تحصیلی  91-99به مراکز مشاوره آموزشوپرورش شهر شیراز
ارجاع دادهشده بودند ،تشکیل دادند .روش نمونهگیری در دسترس بود ،حجم نمونه  04نفر از دانشآموزانی بودند که پس از تکمیل
پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو توسط والدین ،نمرات مشکل شناخت اجتماعی و مشکل ریاضی ارزیابیشده آنان باالی
میانگین بود و همچنین با بازی شطرنج آشنایی قبلی نداشتند و بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل ( 04نفر) و آزمایش ( 04نفر)
جایگزین شدند .گروه آزمایشی طی  04روز به شکل گروهی و هفتهای دو جلسه به بازی شطرنج پرداختند و برای گروه کنترل
مداخلهای انجام نگردید ،بعد از پایان جلسات بازی شطرنج از هر دو گروه با ارزیابی والدین پسآزمون به عمل آمد .در این پژوهش
برای اندازهگیری مشکالت شناخت اجتماعی و ریاضی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری از پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو با
قضاوت والدین استفادهشده است .سازندگان این پرسشنامه بهترین نوع تشخیص دانشآموزان دارای ناتوان یادگیری را قضاوت
والدین یا بستگان نزدیک در پاسخ به این پرسشنامه میدانند .این پرسشنامه توسط ویلکات و همکاران تهیه شده و مشکالت
یادگیری را متشکل از  4عامل اساسی خواندن ،شناخت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی ،مشکالت فضایی و مشکل در ریاضی یا
حساب کردن میدانند که موجب مشکالت یادگیری میشوند .نمرهی بیشتر در هر مقیاس نشاندهنده آن مشکل است .این پرسشنامه
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از  04گویه تشکیل شده است که پاسخ به هر عبارت در یک مقیاس لیکرت  4درجهای از اصالً (برابر ارزش  )9تا همیشه (برابر
ارزش  )4است .جمع ارزش هر گزینه در هر خرده مقیاس نشاندهنده نمره دانشآموزان در آن مقیاس میباشد .در این پژوهش با
توجه به پیشینه مطالعاتی که مشکالت ریاضی و شناختی دانشآموزان مورد مداخله بر اساس بازی شطرنج قرارگرفته است ،از نمره
دو خرده مقیاس مشکل اجتماعی و مشکل در ریاضی بهره گرفته شد .پایایی پرسشنامه توسط سازندگان آن با روش همسانی درونی
و بازآزمایی بررسیشده است و مقادیر قابل قبولی را گزارش کردهاند .روایی تفکیکی و روایی سازه پرسشنامه مذکور در حد
مطلوب گزارششده است .همچنین روایی همگرای مؤلفههای این پرسشنامه با پرسشنامهی پیشرفت تحصیلی استاندارد برای
مشکل در ریاضی  4/00و شناخت اجتماعی  4/60گزارش گردیده است (ولکات و همکاران .)0499 ،در ایران حاجلو و رضایی
شریف ( )9994ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کلورادو را مورد بررسی قرار دادهاند که پایایی پرسشنامه بر اساس آلفا کرونباخ
 4/94و با استفاده از روش بازآزمایی  4/90گزارششده است .هم چنین روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا ،تفکیکی و
سازهای مورد بررسی و مطلوب گزارششده است .بهعالوه دادهها در این پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی (میانگین و
انحراف معیار) و آمار استنباطی نظیر آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره (عاملی) با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس نسخهی
 99مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
یافتهها
اطالعات توصیفی نمرات مشکل شناخت اجتماعی و مشکل در ریاضی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری در جدول  9ارائهشده است
و نتایج مقایسه گروهها در پسآزمون بعد از تأیید پیشفرضهای تحلیل کوواریانس نظیر پیشفرض تساوی واریانسها و آزمون
همگنی شیب رگرسیون و نتایج آن بر روی میانگینهای نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و گروه کنترل در مشکل
شناخت اجتماعی و مشکل در ریاضی در جدول زیر آمده است.
جدول  .1شاخصهای توصيفی متغيرهای شناخت اجتماعی و مشکل در ریاضی در مراحل پيشآزمون و پسآزمون دو گروه به همراه نتایج تحليل
کوواریانس ()N=04
متغیر

گروه

مشکل شناخت اجتماعی

پیشآزمون
میانگین

پسآزمون
انحراف

میانگین

استاندارد

مشکل در ریاضی

مقایسه پسآزمون

انحراف

F

P

استاندارد

آزمایش

99/04

9/99

9/94

0/49

کنترل

99/94

9/94

99/14

0/44

آزمایش

94/94

9/94

9/14

4/99

کنترل

9/94

9/01

94/94

9/69

مجذور
اتا

9/409

99/096

4/446

4/444

4/99

4/06

در جدول  9مشاهده میشود ،میانگین نمرات مشکل شناخت اجتماعی و مشکل در ریاضی در گروه آزمایش و گروه کنترل در
مرحله پیشآزمون به یکدیگر نزدیک است .درصورتیکه تفاوت نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله پسآزمون تغییر
چشمگیری داشته است که برای اثربخشی بازی شطرنج با کنترل پیشآزمون متغیرهای مورد بررسی و با استفاده از تحلیل کوواریانس
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یک متغیری ،نتایج در جدول گویای آن است که مقدار  Fدر مقایسه پسآزمون میانگینهای مشکل شناخت اجتماعی و مشکل در
ریاضی دو گروه آزمایش و کنترل به سطح معناداری رسیده است و اندازه اثر برای متغیر مشکل شناخت اجتماعی  99درصد و
مشکل در ریاضی  06درصد بوده است .به عبارتی پس از حذف اثر پیشآزمون در هر دو متغیر بین گروه آزمایش و کنترل در
پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ()p>4/49؛ بنابراین نتایج حاکی از کارآمدی بازی شطرنج بر مشکالت شناخت اجتماعی و
ریاضی دانشآموزان بود که مشخص میکند بازی شطرنج توانسته مشکالت شناخت اجتماعی و ریاضی دانشآموزان با ناتوانی
یادگیری را کاهش دهد.
بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی شطرنج بر کاهش مشکالت شناخت اجتماعی و ریاضی دانشآموزان با ناتوانی
یادگیری بود .نتایج نشان داد که بازی شطرنج بر کاهش مشکالت شناخت اجتماعی و ریاضی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری تأثیر
معناداری دارد که با نتایج پژوهشهای مشابه نظیر ساال و گوبت ،)0496( 9آلوریادو و گیائوری ،)0496( 0دیویس و

برویتمن9

( ،)0499روسهولم و همکاران ( ،)0491شولز و همکاران ،)0449( 0مبات و بیسانز )0449( 4و هونگ و بارت )0441( 6به خصوص
کاهش مشکل در ریاضی دانشآموزان همسویی دارد .تأثیر بازی شطرنج بر کاهش مشکل در ریاضی و شناخت اجتماعی دانشآموزان
با ناتوانی یادگیری را میتوان اینطور تبیین کرد که این دانشآموزان همواره با نوعی کمبود توجه و تمرکز الزم در یادگیری دروس
روبرو هستند که بازی شطرنج منجر به تقویت حافظه و مهارتهای شناختی و تواناییهای تمرکز و توجه آنان شده است (لرنر،
 ،)0490که احتماال سبب کاهش مشکل در ریاضی در نزد آنان شده است .به عبارتی بازی شطرنج که به شکل گروهی اجرا شد
موجب افزایش خودپنداره ،حل مسئله ،خالقیت و تمرکز و توجه دانشآموزان گردیده که خود عاملی اساسی در کاهش مشکالت
این دانشآموزان بوده است .بهعالوه بر اساس اثرات و فواید شطرنج باید گفت ،شطرنج فعالیت مغزی پیچیدهای است که نیاز به
تعقل ،تمرکز و قدرت تصمیمگیری باال دارد .لذا انجام بازی شطرنج سبب بهکارگیری سطح باالیی از فعالیت مغزی میشود که خود
میتواند عملکرد ریاضی دانش آموزان را افزایش دهد (روت .)0449 ،از سوی دیگر برای خوب شطرنجبازی کردن نیاز به حافظه
خوب است ،زیرا باید حرکات حریف را به خاطر سپرد و در حرکات بعد آنها را به یاد آورد ،ازاینرو شطرنج بر حافظه و در کل
حافظه و توانایی سازماندهی بیشتر اثرگذار میباشد (لطیفی و همکاران .)0499 ،بهعالوه بازی شطرنج مانند یک پازل بزرگ است
که نیاز به حل دارد و دور از ذهن نمیباشد که توانایی حل مسئله را افزایش میدهد و باعث انجام تصمیمگیریهای بهتر در شرایط
پیچیده میگردد (سنولینگ و هولوم ،)0499 ،لذا اثرگذاری شطرنج بر حافظهی کاری ،قدرت پردازش اطالعات ،حل مسئله و
تصمیمگیری خود عاملی بر عملکرد ریاضی باالتر دانشآموزان است .بارت در تبیین اثربخشی شطرنج بر موفقیت در ریاضی بیان
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میکند ،شطرنج شامل تواناییهای شناختی مانند حافظه کاری ،هوش سیال و ظرفیتهای تمرکز میباشد که این تواناییها به شکل
معناداری توانسته پیشبینی کننده موفقیت در ریاضیات باشد .همچنین شطرنج ممکن است برای افزایش تواناییهای ریاضی و بهطور
گستردهای ،پیشرفت تحصیلی با افزایش تمرکز و حل مسائل توأم باشد که در مطالعات مورد تأیید قرارگرفته است .همچنین روسهولم
و همکاران دراینارتباط بیان میکنند ،شطرنج یک بازی با ساختار قانونمند و پیچیده است و در سطح فردی با تبعیت از این قاعده
و ساختارمندی و استفاده از شیوههای خالقانه و تواناییهای توجه و تمرکز در طول بازی ،میتواند سایر تواناییهای شناختی
دانشآموزان را تحت تأثیر قرار دهد که خود توانسته مشکل در ریاضی دانشآموزان را کاهش دهد .از طرفی این احتمال وجود دارد
که مشکل در شناخت اجتماعی که طبق نظر ویلکات و همکاران ،ازجمله مؤلفههای مشکل در مهارتهای غیرکالمی است و از
آنجا که بازی شطرنج مبتنی بر مهارتهای شناختی و تواناییهای تمرکز و توجه است ،توانسته بر مشکل در شناخت اجتماعی
دانش آموزان اثرگذار باشد؛ زیرا شناخت با ارتباط فرد با دنیای خارج آغاز میشود و اساس ًا یک محصول اجتماعی است .ارتباط با
دنیای خارج ،نهتنها ارتباط با اشیای مادی و بیجان طبیعت ،که درواقع بهطور عمدهای ارتباط با افراد است که با توجه به گروهی
بودن جلسات بازی شطرنج به نظر میرسد دانشآموزان توانستهاند به یک ارتباط اجتماعی سازنده که مبتنی بر شناخت است دست
یابند .بهطورکلی در شناخت اجتماعی فرد ،چگونگی مفهومسازی از دیگران و چگونگی درک افکار ،احساسات ،نیات و دیدگاه آنها
مهم است (ولکات و همکاران .)0499 ،این پژوهش مانند هر مطالعهی دیگری با محدودیتهایی روبرو بوده است ،ازجمله اجرای
پژوهش در بین یک جنسیت (فقط پسران) و همچنین بهعلت محدودیت زمانی عدم پیگیری مطالعه در زمانهای دیگر .لذا انجام
پژوهش با نمونه هر دو جنس و اضافه کردن مرحلهی پیگیری پیشنهاد میگردد .بهعالوه با توجه به نتایج پیشنهاد میگردد برای
کاهش اختالالت دانشآموزان در یادگیری به خصوص مشکالت شناخت اجتماعی و ریاضی توجه ویژهای به ورزشدرمانی توسط
متخصصان تعلیم و تربیت و مدیریت ورزشی گردد .نتایج حاکی از کارآمدی بازی شطرنج بر کاهش مشکالت شناخت اجتماعی و
ریاضی دانشآموزان ناتوان یادگیری بود .به عبارتی بازی شطرنج میتواند در پیشگیری و بهبود ناتوانی دانشآموزان در مشکالت
شناخت اجتماعی و ریاضی دانشآموزان ناتوان یادگیری مؤثر واقع شود.
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