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Abstract 

Background & Objective: Phonological awareness skills are among the most critical factors contributing to the successful learning of reading 

skills in children. The importance of learning phonemes in reading achievement lies in the fact that the child learns words how to incorporate 
them and lay them together, make words and put together words to learn the expression and ultimately, by understanding the meaning of the 

vocabulary and comprehends texts by learning phonemes and understanding their relationships. Any problem or weakness in this area would 
result in the impairment of the ability to learn reading skills. One issue facing the children with Down syndrome is a poor phonological awareness 

resulting in the limited cognitive ability to learn reading skills. Poor reading skills in children with Down syndrome give rise to a host of 

subsequent problems such as poor verbal communication skills and social relationships, which, in turn, undermine their self-confidence and lead 
to social isolation. The present study aimed to assess the effectiveness of game-based learning programs on the improvement of the phonological 

awareness of children with Down syndrome. 
Methods: This research was a quasi-experimental study with pretest and posttest. The statistical population of the study consisted of all 

elementary school students with Down syndrome in Tehran, from whom 20 students were selected from Sarikhani’s Special School using 

convenience sampling and randomly assigned into experimental and control groups. The study participants randomly selected from among 

students with educable Down syndrome whose records had been submitted to the researcher by the relevant school officials. The experimental 

group completed the learning program in 18 sessions (2 two-hour sessions per week). The structure of the session was in this way; in the first of 
meeting playing Aimless was done about ten and quarter times. Because of the students to be warm for ready to learning, so that practised and 

remembered the content of past sessions and after that started content related with new meeting and end of the meeting because of becoming 

other sessions, the assignment associated with content trained given to the students. The sessions held in cooperation with the school principal 
and coordination with the official in charge in the school gymnasium, which was well suited to the teaching of learning skills using games 

incorporated into the program. Therefore, the participants received the lessons in a favourable environment distinct from school classrooms. This 
program consisted of all topics relating to phonological awareness including the recognition of sounds and rhymes, the reading of words, etc. In 

the present study, data were collected using the Kormi Nouri and Moradi Reading and Dyslexia Test (2005) at the pretest and posttest stages. It 

should be mentioned that the Korami Nouri and Moradi Reading and Dyslexia Test matched to the group of Down syndrome children. Finally, 
data were analysed using multivariate ANCOVA in SPSS 24. 

Results: After a nine-week intervention, the progress made by the intervention group in terms of sound deletion and the reading of words, non-
words, and rhymes was significantly higher than the control group. The analysis of data indicated that, after controlling for the differences in 

pretest scores, the average post-test scores of the experimental and control groups were significantly (p<0.01) higher than the control group after 

the administration of word chain, sentence correction, word reading, and sound deletion tests. The overall mean score of the experimental group 
was also significantly higher than the control group. Therefore, the present study showed improvement in phonological skills in children with 

Down syndrome. 
Conclusion: From the results of this study, it can be concluded that game-based learning programs have a positive effect on the improvement of 

the phonological awareness of children with Down syndrome.  Therefore, this program can be a suitable educational method adopted by special 

needs schools to teach reading skills to children with Down syndrome. It also appears that this method can help increase the learning motivation 
of these children and compensate for the deficits of traditional education. 
Keywords: Down Syndrome, Phonological Awareness, Educational Program, Play- Based. 
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  .۵۶:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ آذرماه برخط انتشار 

 

گاهی واجشدٔه بازیاثربخشی برنامٔه آموزشی طراحی  شناختی کودکان سندرم داونمحور بر آ
 ۳، زینب غزنوی کاشانی۲، سیده منور یزدی1*سوگند قاسم زاده
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 دهیچک

گاهی واجهدف:  محور شدٔه بازیشناختی است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامٔه آموزشی طراحییکی از مشکالت عمدٔه کودکان با سندرم داون، ضعف در آ
 شناختی در کودکان با سندرم داون انجام شد.بر بهبود آگاهی واج

آموزان پسر دبستانی با سندرم آزمون بود. جامعٔه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشآزمون و پستجربی با دو مرحلٔه پیشنیمهروش پژوهش حاضر از نوع  بررسی:روش
که  ذکر است انیشاصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. گیری دردسترس انتخاب شدند. سپس افراد بهنفر از آنان به روش نمونه ۲۰داون شهر تهران بود که 

شدٔه جلسه، برنامٔه طراحی 1۸گروه آزمایش در طی نفر در پژوهش شرکت کردند.  1۶ تیحذف شدند و در نها خروج در پژوهش حاضر هاینفر از هر گروه براساس مالک ۲
( 1۳۸۴وسیلٔه آزمون خواندن و نارساخوانی کرمی نوری و مرادی )های پژوهش حاضر بهای صورت نگرفت. دادهگونه مداخلهمحور را دریافت نمودند ولی در گروه کنترل هیچیباز
 وتحلیل شد.تجزیه ۲۴نسخٔه  SPSSافزار آوری شد و با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره در نرمجمع

آزمون پس از حذف نمرات پیش شبه کلمات خواندن ناکلمات و، حذف آواهاها، هیقافآزمون متغیرهای زنجیرٔه کلمات، شدٔه پسنتایج نشان داد که میانگین نمرات اصالحها: یافته
 عناداری بیشتر از گروه کنترل بود.صورت م(؛ میانگین نمرات گروه آزمایش بهp<۰٫۰۰1در دو گروه آزمایش و کنترل با یکدیگر تفاوت معنادار دارند )

توان از این برنامه جهت ارتقای شناختی در کودکان با سندرم داون دارد و میبر بهبود آگاهی واج تأثیر مثبت بر بازیمبتنی آموزشی گرفت که برنامٔه توان نتیجهمی گیری:نتیجه
 وضعیت خواندن و آموزش کودکان سندرم داون استفاده کرد.

گاهها: کلیدواژه  محور، سندرم داون.ی، برنامٔه آموزشی، بازیشناختواج یآ
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۲ 

 مقدمه ۱
 1داون سننننندرم به نفرمبتال کی زنده نوزاد ۷۰۰ هر از جهان در باًیتقر

 بننه توانیم سننننننندرم، نیا عمنندٔه اریننبسنننن اثرات از(. 1) اسننننننت
 نیهمچن و یریادگی و یشننننناخت مشننننکالت ،یذهن یهایماندگعقب
شاره یحرکت ضعف  انواع از یکی خواندن، مهارت یریادگی(. ۲) کرد ا
 کسنننننب روش نیترعمده عنوانبه که اسنننننت یریادگی مهم اریبسنننن

مات، باط معلو هان از قیعم درک و گرانید با ارت  مطرح رامون،یپ ج
 تینها در که دانسننت یادهیچیپ ندیفرا توانیم را خواندن(. ۳) اسننت
 که ییهامهارت از(. ۴) شننودیم شنندهچاپ یهانوشننته درک به منجر
 بر است؛ واج از یآگاه مهارت است، مؤثر خواندن یریادگی در اریبس
 مهارت که اندکرده اشننناره خود مطالعات در پژوهشنننگران مبنا، نیهم
گاه  اسنننت خواندن یریادگی در یخوب کنندٔهینیبشیپ یشنننناختواج یآ
 از یاریبسنننن بر نوشننننتن، و خواندن بر گذاشننننتن ریتأث بر عالوه(. ۵)

 درکودکان 2(یداریشننن بازخورد و درک رینظ) زبان و گفتار یهامؤلفه
 (. ۶) دارد اثر زین
 واژه یمعنا در را تفاوت که اسننت زبان در صنندا واحد نیکوچکتر واج
 از متشننننکل یمختلف سننننطوح یدارا یواج یآگاه(. ۷) کندیم جادیا

گاه جا، از یآ گاه ه ها از یآ حد جادرون یوا گاه و ییه  واج از یآ
 یآگاه یهامهارت نیب یتنگاتنگ ارتباط ییالفبا یهازبان در. اسننننت
 در خواندن ٔهیپا رایز شننود،یم مالحظه کودکان خواندن سننط  و یواج
 که اسننت آن یتناظر نیچن الزمٔه اسننت؛ واج-سننهینو تناظر هازبان نیا

 که اندشننننده سنننناخته ییهاواج از یشننننفاه کلمات بفهمد کودک
تار زبان در حروف صننننورتبه  در که یافراد. گردندیم ثبت ینوشنننن

سا ستکار ییشنا شکل هاواج یود س در خواندن، نیح در دارند م  ریم
 تواندیم یواج یآگاه آموزش نیبنابرا گردند؛یم مشننننکل دچار ییآوا
 کودکان به هم نوشننننتن، و خواندن آموزش برنامٔه کی از یمهم بخش
شد خواندن مشکل یدارا کودکان هم و یعاد  یهاپژوهش در(. ۸) با
طٔه که شنننننده مشننننخ  یقبل گاه راب ندن مهارت و یواج یآ  در خوا

 اسننت شننده دیتأک هاپژوهش در. دارد وجود زین داون سننندرم کودکان
گاه در یفیضننننع عملکرد که علت نیا به داون سننننندرم کودکان که  یآ
 مهننارت یریادگینن عنندم خطر معرض در ،(۹) دارننند یشننننننناخت واج

ندن عه در( 11) نش(. 1۰) دارند قرار خوا  کودکان بر یطول یامطال
 یآگاه آموزش افتیدر از قبل شیآزما گروه که داد نشننان داون سننندرم
 کنیل بودند؛ فیضع هیقاف ییشناسا خصوصبه یشناسواج در ،یواج
گاه در یریچشمگ شرفتیپ ،یرسم یهاآموزش از بعد  هاآن یواج یآ
 نشدند، مدرسه وارد هنوز که داون سندرم یهاگروه گرید با سهیدرمقا
 . شد جادیا
 یشننناختواج یآگاه یبررسنن خصننوص در یاندک یهاپژوهش رانیا در
 به( 1۲) یرازیش و یمحسن. است شده انجام داون سندرم کودکان در

 در آن بهبود بر واج، از یآگاه یآموزشنننن برنامٔه یرطراحیتأث یبررسنننن
 که افتندی دسننننت جهینت نیا به آنان. پرداختند داون سننننندرم کودکان
 داون، سننندرم آموزاندانش در یواج یآگاه آموزش شنندٔهیطراح برنامٔه
عث و بوده مؤثر هارت نیا شیافزا با  در. اسنننننت دهیگرد هاآن در م
کاران و نهیبورگو پژوهش به توانیم یخارج یهاپژوهش ( ۲) هم

                                                      
1 Down Syndrome 

 و خواندن میمستق آموزش تحت داون سندرم کودک ۵۷ که کرد اشاره
 گروه با سننهیدرمقا شیآزما گروه که شنند داده نشننان و گرفتند قرار زبان
 . داشتند زبان و خواندن در یشتریب شرفتیپ کنترل
 آموزش یبرا مناسننننب یآموزشنننن ٔهویشنننن انتخاب با رابطه در رانیا در

 نشننده انجام یادیز پژوهش داون، سننندرم کودکان در خواندن مهارت
 مطالعه داون سننندرم کودکان در که یآموزشنن یهاوهیشنن از یکی. اسننت
 وهیش نیا یاثربخش یامطالعه در. است یخوانکل آموزش است، شده
 یهاآموزش با سننهیدرمقا داون سننندرم کودکان یگفتار و یانیب زبان بر
 آموزش که شده اشاره پژوهش نیا جینتا در است؛ شده یبررس یسنت

 و یانیب و یدرک زبان بهرٔه شیافزا به منجر یخوانکل روش به خواندن
 (. 1۳) شودیم داون با سندرم کودکان یگفتار
 است، مؤثر یدرس مطالب آموزش و یریادگی در که ییهاوهیش از یکی

 یهامهارت تواندیم یباز قیطر از کودک. است یباز قیطر از آموزش
(. 1۴) اموزدیب را یاجتماع یهنجارها و هانقش مسنننن له،حل و یزبان

 و یریادگینن در زهیانگ شیافزا بر مؤثر یراه یبنناز بریمبتن آموزش
 یامطالعه در نیهمچن(. 1۵) اسنننت آموزاندانش در یریادگی عملکرد
 خاص یآموزش یازهاین با کودک ۲۰ بر( 1۶) همکاران و یکوراکل که
 عملکرد بر مثبت یریتأث هایباز که شنننند داده نشننننان دادند، انجام
 در. دارد هاآن یلیتحصن و یحرکت ،یشنناخت بهبود و کودکان یلیتحصن
 کردیرو از استفاده راتیتأث یبررس به( 1۷) جانک و کاسار ،یپژوهش
 به یهج و امال لغات، یبازشنننناسننن سیتدر یبرا محوریباز یآموزشننن
ست اختالالت و خواندن در یناتوان با ششم ٔهیپا آموزاندانش  توجه یِکا

 آموزش تحننت کننه یآموزاندانش کردننند، گزارش شنننننانیا پرداختننند؛
 تحننت کننه بودننند یآموزاندانش از ترموفق گرفتننند، قرار محوریبنناز

 اذعان نیهمچن گرفتند؛ قرار یسنننننت محور امال یهابرنامه با آموزش
 با کردنیهج و  لغت یبازشننناسنن ، عیسننر تلفظ آزمونخرده که نمودند
ستفاده  را بهبود نیشتریب عیسر تلفظ البته که افتهی بهبود روش نیا از ا
 . داد نشان
کهیا به توجه با ندن، یریادگی ن  کسنننننب یاصننننل روش عنوانبه خوا

 و( ۳) است مطرح رامون،یپ جهان درک و گرانید با ارتباط معلومات،
گاه  یسننو از و( ۵) شننودیم محسننوب خواندن ازینشیپ زین یواج یآ
گاه در یاساس ضعف داون سندرم کودکان گرید  ؛(۹) دارند یواج یآ

 دوچندان حوزه نیا در یبخشتوان جهت مداخله ارائٔه ضرورت نیبنابرا
 شیافزا بر مؤثر یراه ،یباز بریمبتن آموزش رسننندیم نظر به. شنننودیم
 با(. 1۵) باشنننند داون سننننندرم کودکان یریادگی در عملکرد و زهیانگ
 یآگنناه مهننارت درخصننننوص یادیننز یهنناپژوهش نکننهیا بننه توجننه
 خأل و اسنننت نشنننده انجام داون سنننندرم با کودکان در یشنننناختواج

 حاضننر پژوهش لذا گردد،یم احسنناس یخوببه طهیح نیا در یپژوهشنن
 مهارت بر محوریباز شدٔهیطراح یآموزش برنامٔه ریتأث یبررس هدف با
گاه  .گرفت انجام داون سندرم کودکان در یشناختواج یآ

 یبررس روش 2
 با آزمونپس و آزمونشیپ طرح با یتجربمهین مطالعٔه حاضر پژوهش
 یتمام شامل پژوهش نیا یآمار جامعٔه. بود کنترل و شیآزما گروه دو

2 Comprehension and feedback 
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۳ 

 ابتدا در. بودند تهران شهر داون سندرم با یدبستان پسر آموزاندانش
 که یخانیسار ییاستثنا کودکان مدرسٔه آموزاندانش از نفر ۲۰ تعداد
 داون سندرم) ورود یارهایمع با متناسب و هوش سن، لحاظبه

 بودند،( دیشد یرفتار مشکالت عدم سال، 1۳ تا ۸ سن و ریپذآموزش
 و شیآزما گروه دو در یتصادف صورتبه افراد نیا. دندیگرد انتخاب
 عدم لیدلبه گروه هر از نفر دو. قرارگرفتند نفر، 1۰ کیهر کنترل،
 در و شدند حذف مدرسه از انتقال و آموزش جلسات در منظم حضور
 مهارت سنجش یبرا کهازآنجا. کردند شرکت پژوهش در نفر 1۶ تینها

 نیا مخصوص آزمون و پرسشنامه داون، سندرم کودکان در خواندن
 و خواندن پرسشنامٔه فن، نیا دیاسات ییراهنما با نشد، افتی گروه

 نیا خواندن سنجش جهت( 1۳۸۴) یمراد و ینور یکرم ینارساخوان
 گروه نیا یبرا پرسشنامه نیا یهاآزمونخرده و دیگرد انتخاب کودکان
 هاداده یآورجمع یبرا(. 1۸) شدند یسازمناسب صنیمتخص توسط
 پرسشنامه نیا. شد استفاده( نما) ینارساخوان و خواندن پرسشنامٔه از
 دوزبانٔه و یفارس زبانٔهتک آموزاندانش یبرا یومراد ینور یکرم را
 یابیهنجار دبستان پنجم تا اول ٔهیپا در پسر و دختر یسنندج و یزیتبر
 توسط آزمون، نیا یعامل لیتحل و ییروا یبررس 1۳۹۵ سال در. کردند
 آزمونخرده1۲ شامل آزمون نیا(. 1۸) شد انجام همکاران و ینیحس
. باشدیم یاکلمه ۴۰ سط  ۳ شامل هاواژه خواندن آزمون. است یفرع
 سوم، سط  و ۰٫۹1 دوم، سط  ،۰٫۹۸ کرونباخ، یآلفا با اول سط 
 هاواژه درک ،۰٫۸۵ بامعنا یهاواژه خواندن آزمون. آمد دست به ،۰٫۹۹
 و یاختصاص آزمون دو با متن درک ،۰٫۶۵ کلمات ٔهریزنج ،۰٫۷۳
 ،۰٫۷۵ ریتصاو دنینام ،۰٫۶۲ و ۰٫۶1 بیترتبه هیپا هر یبرا یعموم
 و ۰٫۷۷ هاواژه یهانشانه ،۰٫۶۶ حروف یهانشانه ،۰٫۷۸ آواها حذف
 هر در(. 1۸) است شده گزارش کرونباخ، یآلفا با ۰٫۸۸ هاهیقاف آزمون

 هاغلط و دارد  یصح نمرٔه کی درست پاسخ فوق یهاآزمون از کدام
 معلمان کمک با حاضر پژوهش در است، ذکر انیشا. شودینم حساب
 حذف ه،یقاف کلمات، رٔهیزنج به مربوط یهاآزمونخرده ن،یمتخصص و

 یهوش و یسن طیشرا به توجه با کلماتشبه و ناکلمات خواندن و آواها
 به توجه با تینها در و شد یسازمناسب و لیتعد کنندگانشرکت گروه
 ییمحتوا ییروا ، الوشه روش اساس بر متخصصان یابیارز
 خواندن و آواها حذف ه،یقاف کلمات، رٔهیزنج به مربوط یهاآزمونخرده

 ۰٫۷۶ ،۰٫۷۸ ،۰٫۷۵ بیترتبه حاضر پژوهش در کلماتشبه و ناکلمات
 . آمد دست به ۰٫۷۹ و

 که بود صورتنیبد حاضر پژوهش یآموزش برنامٔه یاجرا روش
( ساعت ۲ جلسه هر و هفته در روز دو) جلسه 1۸ یط کنندگانشرکت
 یانفراد و یگروه شکل به محوریباز یآموزش برنامٔه با آموزش تحت
 مرتبط منابع از برگرفته محوریباز یآموزش برنامٔه یمحتوا. گرفتند قرار
 نیتدو محوررندهیادگی یعلم ٔهینظر از اقتباس با یپژوهش پشتوانٔه با و
 یهایژگیو براساس یوقت یباز که دهیگرد اشاره هینظر نیا در. شد
 منجر شود انجام قوت و ضعف ،یآگاه و شناخت زانیم رینظ رندهیادگی
 فرد در شناخت و یهمکار رقابت، ،یکنجکاو کنترل، و چالش جادیا به

 یطرح( ییگراسازنده) محوررندهیادگی دگاهید که چرا د؛یگرد خواهد
 پژوهش در یآموزش برنامٔه نیهمچن(. 1۹) است مشوق و خالقانه
 یهایباز است معتقد که شد نیتدو  کینا ٔهینظر به باتوجه حاضر
 رایز هستند؛ دتریمف و بهتر یتالیجید یهایباز از یسنت و یتالیجیردیغ
 یهایباز نبودن دردسترس و یریادگی یسخت تال،یجیردیغ یهایباز
 حاضر پژوهش یآموزش برنامٔه اساس نیا بر(. ۲۰) ندارند را تالیجید
 1 جدول در حاضر پژوهش یآموزش جلسات برنامٔه. شد اجرا و نیتدو
.است شده ارائه کامل صورتبه
 

 محور. برنامٔه جلسات آموزشی بازی1جدول 

 جلسه موزشیآمحتوای  بازی بازی ابزار تکلیف خانگی
 هدف
 کلی

تمرین کودک به همراه 
 والدین

انواع  و ضبط صوت
 صداها

 اول تقویت تمیزشنیداری بشنووپیداکن

بخش 
 اول

ک دیداری و
ت ادرا
تقوی

 
ش اول( 

شنیداری )بخ
اصوات شنیده  تمرین تکرار 

 شده توسط کودک

 فضای ورزشی مناسب
 اصوات مختلف

 و بشنو های ایستگاهیبازی
 کن تکرار

تقویت حافظه 
 شنیداری

 دوم

متوالی  تمرین تکرار
 صداهای شنیده شده

 های ایستگاهیبازی فضای مناسب
تقویت توالی 
 شنیداری

 سوم

 استفاده از تمرین کودک با
 های تصویرکارت

انواع  های تصویرکارت
 پازل

 ین وبب مرتب کردن تصاویر
 تکمیل پازل، حدس بزن

 تقویت حافظٔه
 دیداری

 چهارم

-والدینبا توپ بازی 
 کودک 

 حلقٔه، هاانواع توپ
 پرتاب

پرتاپ ، گرفتن توپ پرتاب و
 توپ داخل حلقه

تقویت درک روابط 
 فضایی اشیا

 پنجم

شکل استفاده از تصاویر هم
ها تشخی  تفاوت و

 توسط والدین

 ،دردسترس یاشیاتمام 
 فوم

کیسه داخل  پیدا کردن اشیا از
گذاری جای، چشم بسته با

 هاقطعه

ی تقویت تمیز دیدار
ها تشخی  تفاوت و

 هاتشابه و
 ششم

پیداکردن تعداد شکل 
 هندسی معین

 مداد کاغذ سفید
ها از میان شکل نردپیدا ک

 هاخط
تقویت ادراک شکل 

 مینهز از
 هفتم
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۴ 

تمرین مارخزنده به همراه 
 خانواده

مار ، کاغذ و مداد رنگی
 پالستیکی

 هشتم تمرکز تقویت توجه و مارخزنده تکمیل نقاشی نیمٔه

 توپ و سبد و بادکنک بادکنک بازی با خانواده
بازی با  پرتاب توپ در سبد
 بادکنک

تقویت هماهنگی 
 دست چشم و

 نهم

 گرفتن فیدبک گزارش کیفیت تکالیف خانگی و ها وپیگیری کارکرد بازی والدین و دهم : جلسه با
بخش 
 دوم

 سبد با والدین بازی توپ و
ارچه پ ،حروف آهنربایی

 توپ، سبد، حبوبات و
 ماژیک، کوچک

 ازحروف  کیسٔه ماهیگیری
پرتاپ توپ حرفی ، حبوبات

 داخل سبد حرف

ها واجتشخی  
 مصوت(  )صامت و

 یازدهم

آواشناسی و
 

  
حروفتشخی

 

های بازی با بادکنک
حروف و بازی نمادین 
 دوستی حروف و صداها

، دارهای کاغذی لبهلیوان
 های رنگیمقوا

های حلزون، لیوان حروف
 رنگی

ترکیب تشخی  
 واجی

 دوازدهم

همچنین رفع مشکالت  به جهت کیفیت آموزش و بازخوردپیگیری تکالیف و گرفتن  ونظرسنجی و اولیاسیزدهم : جلسه با 
 والدین در انجام تکالیف

بخش 
 سوم

تمرین تعداد حروف 
های از مداد رنگیبااستفاده 

 کودک

، آبسالنگ لباس گیرٔه
، توپ، حروف مقوایی
 حروف

 گیرٔه چوب آبسالنگ و
 حروف آویزان و توپ

 و تشخی  تعداد
 کلمه جایگاه واج در

 چهاردهم

ف
ب حرو

ش واجی وترکی
پرداز

 

بازی حروف با 
 هامدادرنگی

 نخ، توپ، کارت تصویر
، های متحرککارت
 های آویزانتوپ

 حذف آواها و
تشخی  تغیر بافت 
 آوایی در کلمه

 پانزدهم

 بازی حروف با مدادرنگی
مقوا ، بطری یک اندازه در

 یا چوب آبسالنگ
، درهای بطری کلمات و

 حروف رنگی

کلمات با تشخی  
 های آغازین وواج

 آخرین یکسان
 شانزدهم

ی که دست ینام اشیاگفتن 
 شودگذاشته می

، تصاویر مربوط به کلمه
 تصاویرهای کارت

تصاویر ، تصویرسازی ذهنی
 ایمرحله

انی عدرک متمرین 
 لماتک

 هفدهم

 رفع مشکالت اولیا بابت انجام تکالیف به جهت کیفیت آموزش وگرفتن  بازخوردپیگیری تکالیف و  و اولیاهجدهم : جلسه با 
بخش 
 چهارم

 بازی فرفره کلمات و
ساخت آن با همراهی 

 کودک
 و نی جعبه، پاکت کاغذی

یا فرفره پاکت یا جعبه 
 کلمات

تشخی  کلمات 
 امعنبی و ابامعن

 نوزدهم

ش واژگانی
دان

 

 لی مقواییلی ،فوم لیبازی لی
 پرش روی کلمات فومی و

 لیلی
کلمات هم تشخی  
 قافیه

 بیستم

 قیچی، مقوا های کلمهبازی با کارت
 پاکت، کلمهرکارت تصوی

 کلمات
کلمات تشخی  
 مخالف مترادف و

 یکموبیست

 سبد کلمات، کارت کلمه سبد، مقوا بازی با سبد کلمات
کلمات هم تشخی  

 خانواده
 دوموبیست

 

 هاافتهی ۳
 رٔهیآزمون زنجهای توصیفی و استنباطی حاصل از در این بخش یافته

 خواندن ناکلمات و آزمون آزمون حذف آواها و، هیآزمون قاف، کلمات
ارائه شده است. از آنجاکه هدف پژوهش حاضر  ۲در جدول  کلماتشبه

گاهی واجی بود، براساس نظر متخصصان، چهار  بررسی متغیر آ
مقیاس به کار برده شده در پژوهش حاضر، پژوهشگران را به این خرده

 رساند.هدف می
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۵ 

 
آزمون به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل به همراه آزمون و پسهای توصیفی آزمون خواندن و نارساخوانی در مرحلٔه پیششاخ . ۲جدول 

 نتایج تحلیل کوواریانس

 گروه آزمون

 آزمونپس مقایسٔه آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 Pمقدار Fمقدار
مجذور 
 اتا

 کلمات رٔهیزنج
 ۷1٫۶ ۷۵٫۸۰ ۷1٫۸ ۷۵٫۶۵ آزمایش

1۰۴٫۶۵ ۰٫۰۰1 ۰٫۶۰ 
 ۶۵٫۹ ۳۸٫۶۶ ۷۹٫۹ 1۳٫۶۵ کنترل

 هیقاف
 ۷۷٫۴ ۷۵٫۹۰ ۲۶٫۴ ۸۸٫۶۷ آزمایش

1۸۲٫۹1 ۰٫۰۰1 ۰٫۶۷ 
 1۴٫۵ ۸۸٫۶۸ ۹۳٫۴ ۵۰٫۶۷ کنترل

 حذف آواها
 ۹۷٫۹ ۰۰٫۸۷ ۰۵٫۶ ۶۳٫۶۴ آزمایش

۵۳٫۷۶ ۰٫۰۰1 ۰٫۶۳ 
 1۵٫۹ ۲۵٫۶۷ ۹۰٫1۰ ۶۳٫۶۳ کنترل

 خواندن ناکلمات و
 کلماتشبه

 ۹۰٫1۲ ۵۰٫۵۶ ۹۴٫1۳ ۸۸٫۳۹ آزمایش
1۶۲٫۷۶ ۰٫۰۰1 ۰٫۵۸ 

 ۵۵٫1۵ ۳۸٫۴۰ ۵۷٫1۴ ۳۸٫۴۰ کنترل

، کلمات رٔهیزنج هایآزموندهندٔه افزایش میانگین در نشان ۲جدول 
در گروه آزمایش،  کلماتشبه و خواندن ناکلمات حذف آواها و، هیقاف

آزمون است. برای بررسی آزمون درقیاس با پیشپس از مداخله در پس
داری این افزایش از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده معنا

های شد. قبل از استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره، مفروضه
ودن با آزمون همگنی واریانس با آزمون لوین، مفروضٔه نرمال ب

های کوواریانس با آزمون اسمیرنوف و برابری ماتریس-کولموگراف
 هایآزمونام.باکس بررسی گردید. براساس آزمون لوین هیچ یک از 

حذف آواها (، 1Fو1۴=۳۵٫1) هیقاف(، 1Fو1۴=۰۷٫۰کلمات ) رٔهیزنج
( 1Fو1۴=۲۸٫۲کلمات )شبه و خواندن ناکلمات و( 1Fو1۴=۸۲٫۰)

ها برقرار بود. همچنین نشدند؛ بنابراین فرض همگنی واریانسمعنادار 
( s M’Box=۵۵٫1۶و  1۰Fو۰۵٫۹۳۷=1۲٫1) نتایج آزمون ام.باکس

های کوواریانس حاکی از عدم معناداری آن بود؛ لذا برابری ماتریس
شود. همچنین نتایج آزمون ها مشاهده میمتغیرهای وابسته در بین گروه

دهندٔه برقراری مفروضٔه توزیع نرمال شاناسمیرنوف ن-کولموگراف
بود. در نتیجه استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره بالمانع شد. 

های حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیره حاکی از آن بود که یافته
بین گروه آزمایش و گروه کنترل حداقل در یکی از متغیرهای وابسته، 

نشان  1(. نتایج جدول p<۰٫۰۰1تفاوت معناداری وجود دارد )
آزمون زنجیرٔه کلمات، شدٔه پسدهد که میانگین نمرات اصالحمی
، پس از حذف اثر کلماتشبه خواندن ناکلمات و و حذف آواها، هیقاف

آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل با یکدیگر تفاوت نمرات پیش
ات گروه ها میانگین نمر(؛ در همٔه آزمونp<۰٫۰۰1معناداری دارند )

 صورت معناداری بیشتر از گروه کنترل بود.آزمایش به
 

 بحث 4
 شدٔهیطراح یآموزش برنامٔه یاثربخش یبررس منظوربه حاضر پژوهش
. شد انجام داون سندرم با کودکان یواج یآگاه بهبود بر محوریباز
 برنامٔه نیا که بود مطلب نیا از یحاک حاضر پژوهش جینتا یطورکلبه

 یآگاه بهبود باعث و بوده مؤثر داون سندرم با کودکان در یآموزش
 پژوهش جینتا با افتهی نیا. است شده کودکان نیا در یشناختواج
 با خود پژوهش در شانیا. بود همسو زین زادهیعل و یصریق ،یعقوبی
 خواندن یهامؤلفه بر یرفتاریشناخت یدرمانیباز برنامٔه یاجرا
 بر یرفتاریشناخت یدرمانیباز که دادند نشان نارساخوان آموزاندانش
 در محصل و نارساخوان پسر آموزاندانش در خواندن عملکرد اصالح
 رینظ یداخل یهاپژوهش یبرخ(. ۲1) است مؤثر سوم و دوم ٔهیپا

 نش، پژوهش رینظ یخارج یهاپژوهش و یرازیش و یمحسن پژوهش
 داون سندرم با کودکان به را یواج یآگاه توانیم که کنندیم دییتأ

 در نش. کرد جادیا نهیزم نیا در یمناسب شرفتیپ و داد آموزش
 آموزش، افتیدر از بعد داون سندرم کودکان که داد نشان یامطالعه
گاه در یریچشمگ شرفتیپ  نیهمچن(. 11) دادند بروز یواج یآ

 واج از یآگاه یآموزش برنامٔه یطراح ریتأث یبررس به یرازیش و یمحسن
 خود پژوهش در آنان. اندپرداخته داون سندرم کودکان در آن بهبود بر
 آموزاندانش در یآموزش شدٔهیطراح برنامٔه که افتندی دست جهینت نیا به

 است شده هاآن در مهارت نیا شیافزا باعث و بوده مؤثر داون سندرم
(1۲ .) 

 زهیانگ بر یباز یرگذاریتأث به توانیم حاضر پژوهش جینتا نییتب جهت
 همکاران و یکوراکل و( 1۵) همکاران و نیل. کرد اشاره یریادگی و
 دادند نشان شانیهاپژوهش در( 1۷) جانک و کاسار نیهمچن و( 1۶)
 بهبود و کودکان یلیتحص عملکرد بر مثبت یریتأث یدارا هایباز که

 پژوهش در ،یباز تیاهم درنظرگرفتن با. هستند هاآن یحرکت و یشناخت
 قیتطب. 1: شود لحاظ مداخله برنامٔه در ریز موارد شد یسع حاضر
 حافظٔه تمرکز، و توجه زانیم ،یشناخت رشد یهایژگیو با هایباز
 رشد ،یارتباط یعملکردها ،یحرکت یهایژگیو بلندمدت، و مدتکوتاه
 یبصر ادراک و یداریشن و یدارید عملکرد نیهمچن و گفتار و زبان
 مهارت یهامؤلفه با منطبق هایباز یطراح. ۲ داون؛ سندرم کودکان در

 کودک جذب در یقو یختگیبرانگ با ییهایباز از استفاده. ۳ خواندن؛
 دشوار به آسان آموزش و گامبهگام روش یریکارگبه. ۴ ؛یریادگی یبرا
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۶ 

 سرعت شیافزا جهت ییهایباز انتخاب. ۵ ؛یآموزش برنامٔه یطراح در
 کودک؛ یبرا بخشلذت و شاد یطیمح جادیا. ۶ کودک؛ در یریادگی
 هایباز انتخاب در کودک یفرد یهاتفاوت و قیعال درنظرگرفتن. ۷
 خالقانه ینوعبه و دردسترس و ساده ابزار از استفاده. ۸ آموزش؛ یبرا
 زین کودک خود مشارکت از یباز یطراح در یگاه. هایباز یطراح در

 یدارید یرندگانیادگی داون سندرم با کودکان که نکته نیا. شد استفاده
 از اصل در و نندیبب را کلمه یبصر ییتوانا براساس توانندیم و هستند
 و سانتانا مگنا،. دیگرد لحاظ( ۲۲) کنندیم استفاده یدارید زبان

 مهارت رشد روند در را یآموزش مختلف یهاروش ریتأث موروهارو
 از یگروه محققان نیا. کردند یبررس داون سندرم کودکان در خواندن

 یگروه و دادند قرار معلمان یعاد یهاآموزش تحت را کودکان نیا
 یگروه به نیهمچن ؛یعمل و یداریشن یهاآموزش تحت را گرید

 صورتبه) یداریشن و( ریتصو همراه به نوشتن) یدارید آموزش
( یواقع تیموقع در کودک قراردادن) یکاربرد و( بلند یصدا با خواندن
 نشان هاگروه یبررس و چهارماهه آموزش دوره کی از پس. شد داده
 یداریشن و یدارید آموزش نوعسه که یداون سندرم کودکان که شد داده
 در گرید یهاگروه از یریچشمگ طوربه بودند، کرده افتیدر یکاربرد و
 مثبت یبخشاثر دییتأ در(. ۲۳) متفاوتند خواندن، یهامهارت نٔهیزم

 یعقوبی پژوهش به توانیم خواندن عملکرد بر محوریباز یهامداخله
 ریتأث که افتندیدر خود پژوهش در آنان. کرد اشاره همکاران و
 خواندن در خواندن عملکرد اصالح بر یرفتاریشناخت یدرمانیباز

 مؤثر نارساخوان کودکان در آواها حذف و هیقاف متن، درک کلمات،
 در زهیانگ شیافزا بر مؤثر یراه ،یباز بریمبتن یهاآموزش. است
 ازجمله(. 1۵) باشدیم آموزاندانش در یریادگی عملکرد و یریادگی

 شنهادیپ. بود دردسترس نمونٔه از استفاده پژوهش نیا یهاتیمحدود
 یتصادف صورتبه نمونه انتخاب از یبعد یهاپژوهش یبرا شودیم

 مدارس معلمان و انیمرب که شودیم شنهادیپ نیهمچن. گردد استفاده
 یبرا محوریباز یآموزش برنامٔه از کودکان، نیا یایاول یحت و ییاستثنا
 نظر به. کنند استفاده یشناختواج یآگاه مهارت آموزش امر لیتسه
 زشیانگ از یخال که یسنت آموزش معضالت کاهش به وهیش نیا رسدیم
 .نمود خواهد یانیشا کمک است، یمعمول و کنواختی و
 

 گیرینتیجه ۵
شده با یمحور طراحبازی یآموزش برنامٔه کهتوان نتیجه گرفت می

 دیکأبر نقاط ضعف و قوت کودکان سندرم داون و با ت هایانطباق باز
گاه بر این کودکان، در یینایب کیتحر بر مثبت  تأثیر آنان یشناختواج یآ

آموزشی برنامٔه . گرددایشان می مهارت در نیا شیو باعث افزا داشته
های های جذاب و سرگرمیلحاظ استفاده از بازیمحور بهبازی

ها و تحلیل آوایی در ای برای یادگیری واجالعادهانگیزشی، کارایی فوق
گیری کرد که برنامٔه توان نتیجهکودکان سندرم داون دارد. همچنین می

سودمند و عنوان برنامٔه آموزشی مفید، تواند بهمحور میآموزشی بازی
شناختی به کودکان سندرم داون استفاده کارآمد برای آموزش آگاهی واج

 .شود
 

 تشکر و قدردانی 6
وسیله از مدیر محترم مدرسٔه استثنایی ساریخانی، جناب آقای بدین

مهدوی و تمامی همکارانشان که با تمام وجود و محبت نهایت همکاری 
 کنیم.را با ما داشتند، تشکر و قدردانی می
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