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Abstract
Aim: The purpose of this study is to investigate the
effectiveness of teaching linguistic games on oral
vocabulary skills and word production in high-quality
pediatric children.Method: This is a semi-experimental
design with pre-test-post-test design with control group.
Ten children aged 4 to 8 years old were selected by
sampling method in Birjand. They were then randomly
assigned into two experimental and control groups. The
TOLD-P: 3 language development test was used to
evaluate linguistic functions. After conducting pre-test
groups, 16 linguistic games programs were conducted for
experimental group subjects. After completing it, both
experimental and post-test control groups were performed.
For data analysis, covariance analysis was used.Results:
The results of this study showed that the intervention of
linguistic games on the improvement of verbal vocabulary
skills (p = 0/003) and word production (p = 0/11) was
statistically significant (P<0/05).Conclusion: Based on
the findings of the research, it can be concluded that the
intervention of linguistic games affects the improvement
of linguistic skills of oral vocabulary skills and word skill
in high-quality pediatric children.
Keywords: Linguistic Games, Oral Vocabulary, Word
Generation, High Performance Autism Spectrum Disorder
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یهای زبانشناختی بر مهارت
 هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش باز
.واژگان شفاهی و تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد باال هست
پسآزمون با گروه کنترل- از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون:روش

 سال به روش نمونهگیری در دسترس8  تا4  کودک در دامنه سنی01  تعداد.است
 سپس بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش.در شهرستان بیرجند انتخاب شدند
 در این روش برای ارزیابی کارکردهای زبانی از آزمون.و کنترل قرار گرفتند

شآزمون گروهها برای
  پس از اجرای پی. استفاده شدTOLD-P:3 رشد زبانی

 و. جلسه برنامه بازیهای زبانشناختی انجام شد61 یهای گروه آزمایش
 آزمودن
 بهمنظور.سآزمون اجرا شد
 بعد از اتمام آن در هر دو گروه آزمایش و کنترل پ
نتایج:  یافتهها.تحلیل دادهها از روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شد
تهای
 یهای زبانشناختی بر بهبود مهار
 پژوهش حاضر نشان داد که مداخله باز

 از نظر آماری،)p=0/011( ) و تولید کلمهp=0/003( زبانی واژگان شفاهی
 با استناد به یافتههای پژوهش میتوان: نتیجهگیری.) استP<0/05) معنادار
یهای زبانشناختی بر بهبود کارکردهای زبانی مهارت
 نتیجه گرفت که مداخله باز
واژگان شفاهی و مهارت تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد باال
.تأثیرگذار است
، تولید کلمه، واژگان شفاهی، بازیهای زبانشناختی:کلیدواژه
اختالل طیف درخودمانده با عملکرد باال

. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی میباشد.1
6931/ 12 /22 :تاریخ دریافت
7931/3/ 28 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

اصطالح اختاللهای طیف درخودماندگی 1یکی از انواع اختاللهای عصبی-تحولی است .این اختالل دامنهای از اختالالت جدی را
تهای فرد را شامل
یکنند ،بهعالوه رفتارهایی که الگوهای تعامالت و فعالی 
در شیوهای که افراد با دیگران تعامل و ارتباط برقرار م 
یگیرد .کودکان با اختالل طیف درخودماندگی دارای ویژگیهایی ازجمله ،اختالل مداوم در ارتباط اجتماعی و
یشوند دربر م 
م 
تهای محدود و تکراری ،که این نشانهها از اوایل کودکی وجود دارند و عملکرد
تعامل اجتماعی ،و الگوهای رفتار ،تمایالت ،یا فعالی 
یشوند ،اما اگر
ًال نشانهها در طول سال دوم زندگی (  12تا  24ماهگی) تشخیص داده م 
یکنند ،هستند معمو ًال
روزانه را محدود و مختل م 
یتوانند زودتر از  12ماهگی دیده شوند ،یا اگر نشانهها خفیفتر باشند دیرتر از  24ماهگی موردتوجه
تأخیرهای رشد شدید باشند ،م 
ششده برای اختاللهای طیف درخودماندگی به یک درصد جمعیت رسیده است و
قرار میگیرند .در سالهای اخیر ،فراوانی گزار 
برآوردها در نمونههای کودک و بزرگسال مشابه هستند (انجمن روانپزشکی آمریکا .)3102 ،افراد مبتالبه اختالل درخودماندگی با

یدهند (بارون و کوهن .) 2000 ،هولین ،2ساواج،3
عملکرد باال نقایص عملکردی عمدهای درزمینه عملکردهای زبانی ،را بروز م 
موس ،4تمپیر 5و راتر )4102( 6دریافتند که در میان کودکان درخودمانده رشد تولید گفتار کمتر از حد طبیعی است .این تأخیرها در

گروه پسران درخودمانده با عملکرد باال گذراتر از پسران غیر درخودماندهای بود که از لحاظ زبانی با هم تطبیق دادهشده بودند و

تأخیرهای درکی و بیانی شدید در اواسط کودکی داشتند (راتر .) 2005 ،شریبرگ 7و همکاران (  ) 2001گزارش دادند که یکسوم
یکنند.
افراد درخودمانده با عملکرد باال ،خطاهای خراب گویی در صداهایی مثل  /s/ ،/L/ ،/r/را تا دوره بزرگسالی حفظ م 
یدهد تا
لاندازهگیری در اختیار درمانگر قرار م 
یکه این خطاها در جمعیت عمومی یک درصد است .مطالعه زبان وسیلهای قاب 
درحال 
به میزان و نوع مشکالت شناختی فرد نیز پی ببرد .بر اساس مطالعات انجام شده ،میزان شیوع اختاللهای طیف درخودماندگی ،تقریب ًاًا
 26 /1در هر ده هزار نفر میباشد (بریسا ،)4102 ،8بررسیهای اخیر میزان شیوع این اختالل را  12 /7در هر ده هزار نفر گزارش دادند

شها
(فوم بونی ،) 2003 ،این برآوردها ،نسبت به ارزیابیهای پیشین تقریب ًاًا  4/4برابر بیشتر شده است .همچنین مطابق با آخرین گزار 

میزان شیوع اختالالت طیف درخودماندگی به  1در  68کودک گزارش شده است (مندل .)4102 ،9یادگیری اولیه در کودکان از

یگیرد .فرصتهای بازی جنبههای کلیدی یادگیری در دوران کودکی است که بر رشد هوشی ،هیجانی،
طریق بازی صورت م 
یدرمانی" راهبرد بنیادی کار
اجتماعی ،فیزیکی و زبانی کودکان تأثیر دارد .بازی سلول بنیادی رشد روانشناختی کودک است و "باز 

یدرمانی مجموعهای از مهارتهای بنیادی کار با کودک در حوزههای روانشناسی ،مشاوره توانبخشی و آموزش
با کودک است .باز 
ینکاح .)1931 ،هر كودك مبتال به درخودماندگی ضعفها و قوتهاي مربوط به خودش را دارد و مداخالتي كه براي
است (اصغر 
شهاي درماني عالوه بر اينكه
يهاي فرد فرد آنها باشد .اين رو 
يشود بايد بر اساس ويژگ 
يهاي آنها استفاده م 
تقويت كردن توانمند 
يآموزند تا كودك بتواند بهطور
تهایی را نيز به كودك م 
يكنند تا رفتارهاي اختاللي كودك كم شوند ،همچنين مهار 
كمك م 
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نشناختی بر...
یهای زبا 
تأثیر آموزش باز 
مستقل نيازهاي خود را برآورده كند و بهتدریج به كي

11
زندگي عادي برسد (محمداسماعیل .) 1389 ،بیش از نیمی از کودکان

کگویی هستند .آنهایی که حرف
یزنند ،یا دارای پژوا 
ًال" حرف نمیزنند ،عدهای غان و غون و ناله میکنند ،جیغ م 
درخودمانده اص ًال
یگیرند (هیوز .) 2009 ،1بسیاری
یتوانند ارتباط برقرار کنند و ضمایر را به شیوهای غیرطبیعی بکار م 
یزنند ،تنها به شیوهای محدود م 
م 

از کودکان با اختاللهای طیف درخودماندگی در یادگیری صحبت کردن تأخیر دارند و آنهایی که گفتار دارند دارای مشکالتی در
استفاده از گفتار ،در ارتباط هستند (کریستنسن ،2بیلدر ،3زاهورودنی ،4پتیگراو ،5دورکین ،6فیتگرالد 7و آلسوپ .)6102 ،8کودکان با

توگوی معمول درگیر شوند (هیوز.) 2009 ،
اختاللهای طیف درخودمانده نمیتوانند ارتباط متقابل مؤثری داشته باشند و در گف 
بدون توصیف دقیق هیچ پدیدهای در جهان نمیتوان توقع بهبود و رفع مشکالت آن را داشت .اختالالت زبانی مربوط به
درخودماندگی هم از این قاعده مستثنی نیست.
تهای بازی در کودک درخودمانده با نقایص و
بازی بهعنوان سکوی صعود کودک درخودمانده است .رشد و تحول مهار 
آسیبهای بسیار همراه است که بدین منظور بازی کردن برای کودکان درخودمانده بسیار حائز اهمیت است و به این کودکان کمک
تهای ارتباطی )هرگونه تعامل که شامل انتقال پیام باشد (را بیاموزند و تمرین کنند.
یکند تا احساسات خود را تخلیه کنند .و مهار 
م 
یگیرد اما در کودکان درخودمانده
تهای ارتباط غیرکالمی در خردسالی شکل م 
اگرچه در کودکان عادی فرآیند درک رشد مهار 
تهایی همراه است و لذا نیازمند مداخله درمانی و آموزشی است (محمداسماعیل،
رشد و شکلگیری مهارت ارتباطی با محدودی 
 .) 1389گروهبندی بچهها و بازیهای زبانی و سؤال کردن و پاسخ دادن توسط گروههای دیگر برای کودکان نشاطآور خواهد بود

تهای) داویس و ماتسون، 2008 ،9
(مظفری .) 386 1 ،همچنین مرور مداخالت توانبخشی و درمانی کودکان درخودمانده نظیر فعالی 

یدهد بازیدرمانی بهعنوان یک درمان ایمن و همساز با ویژگی-
لوسیلی 2008 ،10پیترسن ،11الکروکسی 12و روسیو (0102 ،13نشان م 
های رشدی و شرایط کودکان با اختاللهای طیف درخودمانده همواره سهمی از مداخالت آموزش ،روانشناختی و توانبخشی این
کودکان را به خود اختصاص داده است (صیام پور .)0931 ،همچنین ظریف ( )2931در پژوهشی که ،به بررسی اثربخشی بازیهای
یهای
یسرپرست و بد سرپرست پرداخت ،نشان داد ،کودکانی که باز 
تهای زباندریافتی و بیانی کودکان ب 
زبانشناختی بر رشد مهار 
زبانشناختی دریافت کردهاند ،در پسآزمون افزایش معناداری در زبان دریافتی ،زبان بیانی ،واژگان تصویری ،درک دستوری و
واژگان شفاهی در مقایسه با گروه کنترل داشتند .همچنین مفیدی و همکاران ( ) 387 1در پژوهشی دیگر که به بررسی اثربخشی
کساله پرداختند نشان دادند که ،آموزش بازیهای زبانشناختی و
تهای ارتباط کالمی در کودکان ی 
برنامههای زبانی بر بهبود مهار 
یگردد .و به این لحاظ
تهای بیانی و دریافتی در کودکان م 
یدرمانی موجب بهبود مشکالت زبانی و گفتاری و همچنین رشد مهار 
باز 
1
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مبادرت به پژوهش و توسعهی در این زمینه نوعی سرمایهگذاری علمی است که بازده علمی چندجانبهای را برای کودکان ،خانوادهها
و متخصصان به همراه خواهد داشت .کودکان مبتالبه اختالل درخودماندگی ،گاه بهعنوان افرادی که محدودیتهای شدید گفتاری و
یشوند ،اما کودکان مبتالبه اختالل درخودماندگی که دارای
یتوانند بهرهای بگیرند ،معرفی م 
یدرمانی نم 
نمادسازی دارند ،و از باز 
یدرمانی بهره گیرند .این افراد هرچند مبتالبه اختالل درخودماندگی هستند ،اما عملکرد
سطح باالتری باشند میتوانند از شیوههای باز 
یهای
یباشند (صمدی .)4931 ،ازجمله باز 
هوشی آنها باالتر از افراد دیگر است که دارای اختالل درخودماندگی کالسیک م 
یها بهصورت هدفمند و
یباشد .این دسته از باز 
یهای زبانشناختی م 
تهای زبانی ،باز 
کاربردی و مهم درزمینه رشد مهار 
یرساند
تهای زبانی اعم از مهارتهای زبان بیانی و زبان دریافتی ،یاری م 
یشده ،کودکان را در جهت بهبود مهار 
سازمانده 
یتوان نتیجه گرفت که برنامه بازیهای زبانشناختی بهعنوان جزئی از کل برنامه آموزش باید بر بازی
(اصغرینکاح .)0931 ،بنابراین م 
شبینی وجود دارد که با تشخیصهای زودهنگام و بنابراین دسترسی بهتر به
و فعالیت عملی کودک استوار باشد .تا حدی جای خو 
مداخالت اولیه فشرده ،خصوص ًاًا در مورد مهارتهای ارتباطی و زبان ،نسبت کودکان درخودماندهای که در کسب زبان کاربردی
یخورند ،کاهش یابد.
شکست م 
یدرمانی مبتنی بر بازیهای زبانشناختی بر
با توجه به اطالعات ارائهشده ،این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهد بود که آیا باز 
مهارت واژگان شفاهی و مهارت تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد باال مؤثر است؟
روش
شهای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل میباشد.
پژوهش حاضر از نوع پژوه 
جامعه و نمونه :جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان دارای درخودماندگی پسر  4تا  8ساله شهر بیرجند میباشد که در سال
 95 - 96به مرکز اتیسم توان افزا ،یکی از مراکزی که تحت نظارت سازمان بهزیستی میباشد ،مراجعه کردهاند .نمونة مورد نظر در اين
پژوهش  01نفر کودک مبتال به درخودماندگی ( 5نفر گروه آزمايش 5 ،نفر گروه ك  نترل) میباشند .که مالکهای ورود در پژوهش،
شامل ابتال به درخودماندگی و داشتن عملکرد باال (اجرای آزمون رتبه بندی گرایسون) ،داشتن سن در محدوده  4تا  8سال ،نداشتن
سابقه وجود صدمه به سر ،تومور ،صرع و سایر آسیبهای نورولوژیک ،عدم ابتال به اختالالت یادگیری و سایر اختاللهای همبود،
نداشتن سابقه دریافت جلسات درمانی توانبخشی کالمی-زبانی و عدم استفاده از دارو درمانی را دارا بودند .نمونه گیری به صورت در

دسترس صورت پذیرفت؛ پس از اجرای آزمون رتبه بندی گرایسون 1که به منظور تفکیک کودکان درخودماندگی با عملکرد باال از

سایر طیفهای درخودماندگی میباشد انتخاب ،و سپس کودکان درخودماندگی با عملکرد باال در دو گروه آزمایش و کنترل به
صورت تصادفی قرار داده شدند .و روش بازیهای زبان شناختی در مورد گروه آزمایش به مدت  61جلسه انجام شد در حالیکه برای
گروه کنترل بازیهای زبان شناختی انجام نشد.
ابزار

2

مقیاس درجه بندی سندروم آسپرگر و اختالل درخودماندگی با عملکرد باال

این مقیاس در سال  2006توسط گرایسون تدوین و ارائهشده است .مقیاس درجهبندی آسپرگر و درخودماندگی با عملکرد باال دارای
 5خرده مقیاس به ترتیب ،وضعیت اجتماعی با  14گویه (  ،)0/ 78وضعیت رفتاری با  8گویه (  ،)0/ 76وضعیت زبان و گفتار با  22گویه
. Grayson Rating Scale
. Grayson Ratiny scale for Asperger’s syndroms and High function Autism

1
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( ،)0/17وضعیت شناختی با  7گویه (  ،)0/ 78وضعیت حسی با  7گویه (  )0/ 74و در مجموع این مقیاس  58گویهای ( )0/ 79
یکند و عملکرد افراد
چهاردرجهای از نوع لیکرت (خیر ،بهندرت ،بعض ًاًا ،غالب ًاًا) هست .مقیاس گرایسون ،در مجموع  232نمره ارائه م 
تکننده را در شش وضعیت بهصورت خیلی پایین (  ،) 58 - 89پایین (  ،) 90 - 118خفیف تا متوسط (،) 119 -841
درخودمانده شرک 
متوسط باال ( ،)051-751باال تا خیلی باال (  )851- 207و خیلی باال (  ) 132 - 208مشخص میکند .همچنین پایایی و وایی این مقیاس در
خرده مقیاس اول (  ،)0/ 78خرده مقیاس دوم (  ،)0/ 76خرده مقیاس سوم ( ،)0/17خرده مقیاس چهارم (  ،)0/ 78خرده مقیاس پنجم
یشود (رضایی.)2931 ،
(  )0/ 74و کل (  )0/ 79گزارش م 
آزمون رشد زبان TOLD-P:3

ابزار ارزشیابی در این پژوهش ،آزمون رشد زبان  TOLD-P:3میباشد که بر روی تک تک بچهها اجرا گردید .این آزمون یکی از
جترین و جامعترین آزمونها در زمینه سنجش رشد زبانی کودکان است .این آزمون برای اولین بار در
باسابقهترین ،معتبرترین ،رای 
سال  977 1توسط نیوکامر و هامیل به نام آزمون رشد زبان انتشار یافت و دارای پنج خورده آزمون میباشد .ولی در سال 1998
ویراست دوم آن با عنوان  TOLD-P:2انتشار یافت .در همان سال سازندگان آزمون بر اساس اندوختههای تجربی خود و پیشنهادات
افرادی که از  TOLD-P:2استفاده کرده بودند ،تغییراتی را بوجود آوردند و بدین ترتیب  TOLD-P:3برای استفاده کودکان  4سال تا
 8سال و  11ماه شکل گرفت .آزمون رشد زبان در سال  0 38 1توسط حسن زاده و مینایی انطباق و هنجاریابی شد .این آزمون روی
نمونهای با حجم  1235نفر ( 626پسر و  609دختر) از کودکان  4تا  8سال و  11ماه شهر تهران که با روش نمونه گیری چند مرحلهای
انتخاب شدند ،اجرا گردید .برای انطباق و هنجاریابی این آزمون ابتدا دستورالعمل اجرایی و گویه های آزمون به زبان فارسی ترجمه
شده آنگاه با توجه به آزمون ،بسیاری از گویه ها مجدد ًاًا طراحی گردیدند .با اجرای مراحل پیش تجربی و تجزیه و تحلیل دادهها بر
پایه مدل کالسیک اعتبار ،فرم نهایی آزمون شکل گرفت .ضریب همسانی درونی خرده آزمونها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ
و ثبات زمانی خرده آزمونها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ و ثبات زمانی خرده آزمونها و ترکیبها با استفاده از روش آزمون
بازآزمون بدست آمد .ضرایب آلفا برای (نمرات مرکب) ترکیبها با استفاده از فورمول گلیفورد که برای برآورد آلفای نمرات
شهای مناسب
مرکب طراحی شده است ،بدست آمد .روایی محتوایی ،مالکی و سازه خرده آزمونها و ترکیبها با استفاده از رو 
مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه بدست آمده در زمینه اعتبار روایی آزمون ،اطمینان کافی برای استفاده از این ابزار را برای ارزیابی

تهای زبانی کودکان بدست میدهد (نیوکامر 1و هامیل .)2 00 2 ،2برای اجرای این آزمون ( )TOLD-P:3کودک در اتاقی
مهار 

ساکت و راحت که حواسش پرت نشود ،قرار داده میشود .سپس با بیان و تشریح اهداف اجرای آزمون برای کودک ،با او یک رابطه
گرم و صمیمی برقرار میشود .سپس آزمونها به ترتیب و با حوصله اجرا میگردد .برای اجرای آزمون ،از کتاب تصاویر ،کتابچه
ثبت نمرات و رسم نیمرخ و یک مداد و پاک کن استفاده میشود .ابتدای اجرای هر خرده آزمون ،به کودک توضیحاتی داده شد و
سپس مثالهایی برای کودک آورده میشود تا کودک با روش پاسخگویی به خرده آزمونها آشنا شود .در خالل اجرای خرده
آزمونها کودکان تشویق و ترغیب میشوند و در صورت بی توجهی ،بی قراری و خستگی کودک ،اجرای آزمون به زمانی دیگر
موکول میشود.

1

.Newcomer
.Hammill

2
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روش اجراي پژوهش
پس از مراجعه به مرکز اتیسم توان افزا از  26نفر کودک درخودمانده ،به دنبال غربالگری  01نفر کودک درخودمانده که واجد
مالکهای پژوهش بودند انتخاب شدند و پیش آزمون اجرا شد .سپس آزمودنیها به صورت تصادفی در دو گروه  5نفری جایگزین
شدندکه یکی از این دو گروه ،گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل انتخاب شد .در اين پژوهش مداخله درماني (بازیهای
زبان شناختی به صورت گروهي) برای گروه آزمايش  ي به مدت  61جلسه  60دقیقهای هفتهای سه بار انجام شد ،سپس ،پس آزمون
برای هردو گروه انجام گردید .و بعد از اجرای پس آزمون  4جلسه  2ساعته ،مجموع ًاًا  8ساعت آموزشی برای گروه کنترل انجام شد.
• برنامه بازیهای زبانشناختی
بازی بهعنوان روشی مفید و مؤثر در درمان کودک هست ،چرا که کودکان اغلب در بیان شفاهی احساساتشان دچار مشکل هستند و

یتوانند موانعشان را کاهش داده و بهتر احساسات خود را نشان دهند (براتون 1و همکاران .)3102 ،در حیطه اختالالت
از طریق بازی م 
طیف درخودماندگی به دلیل اینکه با مشکالت زبان و گفتار کودکان مواجه هستیم ،بازیهای مورد استفاده نیز باید در جهت بهبود
نرو با
یهایی باید باشد که جنبههای مختلف زبان کودک را تحتالشعاع قرار دهد .ازای 
این مشکالت انجام شود .بهعبارتیدیگر باز 
بازیهای زبانشناختی در ارتباط خواهیم بود (اصغری نکاح)0931 ،
جدول ( )1مختصر برنامه درمانی
مؤلفه

محتوا

هدف

جلسه
اول

بازی سالم سالم و عمو زنجیرباف

گوش کردن به صحبت درمانگر و اعضا

معارفه و آشنایی با اعضا و درمانگر

دوم

نمایش خالق و بازی مجسمه

تقلید از تصویر

معناشناسی ،گوش دادن.

س وم

کارت بازی و بازی رابطه

ته ا
شباهت کار 

یباشد
درک و بیان شفاهی ارتباط میان دوکلمه م 

چهارم

مرور و تمرین

پنجم

بازی چیستان و قصه گویی

ش شم

مرور و تمرین

به منظور یادگیری بهتر کودکان
یشود
گفتن نام حیوانی که ویژگی هاش گفته م 

واژگانشفاهی
به منظور یادگیری بهتر کودکان

به سمت تصویر با گفتن کلماتی حرکت کردن

هفتم

بازی بگرد و پیدا کن

هش تم

                              فر بعدی
بازی آینه و بازی یک کالغ چهل کالغ انتقال کلمه به ن

درک دستوری (نحو و گوش دادن)
خرده آزمون تقلید جمله (نحو و سازماندهی)

ن هم

مرور و تمرین جلسات قبل

به منظور یادگیری بهتر کودکان

د هم

قصه گویی به صورت جمالت ناتمام             گفتن جمالت ناکامل توسط درمانگر و کامل کردن توسط کودک

تکمیل دستوری (نحو و صحبت کردن)

یازدهم

مرور جلسات قبل

یها
تلفیق باز 

دوازدهم

صندلی بازی

در حال فعالیت بدنی توجه به کلمات درمانگر

تمایز گذاری کلمه و سازماندهی

سیزدهم

بازی "خانهی من کجاست"

چیدن تصاویری که هجاهای مشابه دارند.

تحلیل واجی (واج شناسی)

چهاردهم

مرور و تکرار جلسات قبلی

پانزدهم

بازی معما

شانزدهم

مرور و جمع بندی

به منظور یادگیری بهتر کودکان
طرح معما

تولید کلمه (واج شناسی ،صحبت کردن).

یافتهها
در این پژوهش قبل از تحلیل دادهها ویژگیهای جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفت و برا  ي طبیعی بودن توزیع نمرات از
یداری برای متغیر واژگان شفاهی و متغیر تولید کلمه به ترتیب ( ،)0/ 815 ،0/ 837
آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد که سطح معن 
یگردد .لذا
محاسبه شد که مقادیر بدست آمده بزرگتر از (  )p<0/ 05هستند ،بر این اساس توزیع دادهها منطبق بر توزیع نرمال قلمداد م 

برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای پارامتریک (تحلیل کواریانس) استفاده گردید.
. Bratton

1

51

نشناختی بر...
یهای زبا 
تأثیر آموزش باز 

تهای واژگان شفاهی و مهارت تولید کلمه دو گروه را ،در مرحله پیش آزمون و پس
جدول ( ،)2میانگین و خطای معیار نمره مهار 
یدهد.
آزمون نشان م 
جدول  -2میانگین و خطای معیار متغیر واژگان شفاهی و تولید کلمه گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون
متغیر

مرحله

گروه

میانگین

خطای معیار

پیش آزمون

آزمایش

01/ 25

0/ 86

01/ 33

1/ 29

15 / 21

0/ 86

کنترل

01/ 91

0/ 91

آزمایش

8/ 75

0/ 98

8/ 83

0/ 09

18 / 50

0/ 33

12 / 08

1/ 23

واژگان شفاهی

کنترل
پس آزمون
پیش آزمون

آزمایش

تولید کلمه

کنترل
آزمایش

پس آزمون

کنترل

یتوان به تفاوت زیاد میانگینها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در متغیر واژگان شفاهی و متغیر تولید
با نگاهی به جدول ( )2م 
کلمه در گروه آزمایش ،و تفاوت کم میانگینها در گروه کنترل پی برد.

جدول ( )3نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات واژگان شفاهی و تولید کلمه در پس آزمون ،پس از تعدیل
یدهد.
اثر پیش آزمون ،در گروه آزمایش و کنترل را نشان م 
جدول  -3نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات واژگان تصویری و درک دستوری در گروه آزمایش و کنترل
متغیر
واژگان شفاهی

تولید کلمه

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

پیش آزمون

21 /040

1

پس آزمون

510 / 870

1

خطا

195 /345

9

F

سطح معناداری ()p
0/841
0 / 003

درجه آزادی

میانگین مجذورات
21 /040

2/ 260

510 / 870

54 / 864

544/ 74

کل

10775 / 000

01

پیش آزمون

22/ 198

1

22/ 198

2 / 283

0/ 138

پس آزمون

842/ 797

1

842/ 797

26 / 695

0 /110

خطا

195 / 719

9

9/023

کل

6077 / 000

01

یگردد نتایج آزمون مورد نظر جهت بررسی تأثیر آموزش بازیهای زبان شناختی بهبود توانایی
همانطور که در جدول ( )3مالحظه م 
واژگان شفاهی و درک دستوری حاکی از آن است که در پیش آزمون بین گروه کنترل و گروه آزمایش تفاوت معناداری مشاهده
نشده است ( )f= 2.260, p> 0.148و ( )f= 2.382, p> 0.138اما پس از مداخالت بازیهای زبان شناختی در پس آزمون مشخص
شده است که تفاوت معناداری بین دو گروه کنترل و آزمایش وجود دارد ( )F= 54.864, p<0.003و) F= 26.695) p<0.011,
یتوان نتیجه گرفت که آموزش بازیهای زبان شناختی بر بهبود توانایی واژگان شفاهی و تولید کلمه تأثیر بسزایی داشته
بنابراین م 
است.
بحث و نتیجه گیری
تهای واژگان شفاهی و تولید کلمه در کودکان درخودمانده با
یهای زبانشناختی بر مهار 
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر باز 
سطح عملکرد باالی شهر بیرجند بود .نتایج پژوهش نشان داد که بین پیش آزمون متغیرهای واژگان شفاهی و تولید کلمه گروه شاهد
و آزمایش تفاوت معناداری وجود ندارد و بین پسآزمون متغیرهای واژگان شفاهی و تولید کلمه ،گروه شاهد و آزمایش تفاوت
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شهای داویس و ماتسون (  ،) 2008لوسیلی (  ،) 2008پیترسن ،الکروکسی و روسیو (،)0102
معناداری وجود دارد .این پژوهش با پژوه 
یباشد.
مفیدی و سبزه ( ) 387 1و اصغری نکاح ( )0931همسو م 
ًال در طبیعیترین و راحتترین
درواقع بازی از مؤلفههای ضروری زندگی کودکان است ،چرا که کودکان به هنگام بازی معمو ًال
یکنند ،آنها نیز همین کار را بهوسیله بازی
وضعیت هستند ،و به همان راحتی که بزرگساالن احساساتشان را از طریق گفتار ابراز م 
یهای زبانشناختی نیز این امکان را به کودک میدهد تا با فعالیت و درگیر شدن در جریان بازی (مانند بازی معما)،
یدهند .باز 
انجام م 
تها و بازیهای
نسبت به فرآیندهای زبانی و مخصوص ًاًا تولید صدای گفتاری مهم زبان فارسی حساسیت نشان دهد .همچنین که فعالی 
تهایی همچون بازی ،نمایش ،قصه ،شعر ،معما و غیره به
یای که درمانگر به واسطه آن کودکان را از طریق زبان و فعالی 
زبان شناخت 
یدهد و به این وسیله
یکشاند و حساسیت آنها را با واژههای جدید ،آواها ،صداها ،قافیه و تجانس در کانون توجه قرار م 
چالش م 
یهای زبان شناختی با ارائه آمیزهای از
آگاهی و درک در حیطه زبان شناختی و توانایی تولید کودکان را گسترش میدهد .درواقع باز 
یها
یکنند و با بکارگیری باز 
تهای هدفمند برای کودک فرصتهای هیجانانگیزی را برای تکرار و تمرین زبانشناختی فراهم م 
فعالی 
جها ،هجاها و تحریک تولید آواها و عبارات است و با
تهایی که دربرگیرنده تحریک کودک برای بکارگیری ،تشخیص وا 
و فعالی 
تهایی
تها و فضاهایی که بوجود میآورد ،میتواند مهار 
درآمیختن آنها با هیجانهای مثبت و از طریق تعامل با کودکان ،موقعی 
تهای زبانشناختی نظیر واژگان شفاهی و
تهای گفتاری و زبانی را ارتقاء بخشد ،در نتیجه میتواند باعث بهبود مهار 
همچون مهار 
تولید کلمه شود.
با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود بازیهای زبان شناختی برای بهبود مهارتهای زبانی نظیر واژگان شفاهی و تولید کلمه
استفاده شود .از این رو نتایج حاصله به دلیل محدودیتهایی از قبیل حجم کم نمونه و نمونهگیری در دسترس ،از لحاظ تعمیم پذیری
یشود در تعیم به جامعه احتیاط الزم مبذول داشته شود.
محدود به آزمودنیهای تحقیق حاضر است لذا پیشنهاد م 
منابع

اصغرینکاح ،س .م" .)0931(.تأثیر مداخلهی بازیدرمانی عروسکی بر مهارتهای ارتباطی کودکان درخودماندگی" ،مجله اصول بهداشت
روانی. 57 - 42 ،) 49 ( 13 ،
بدیده شنوایی بهمنظور طراحی و
اصغرینکاح ،س .م؛ کاظمی ،ص؛ بهمنآبادی ،س .)1931( .بررسی نتایج نیازسنجی از مربیان کودکان آسی 
تدوین برنامه آموزشی توانبخشی .ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی ،شماره  ، 111ص .5

رضایی ،س" .)2931( .طراحي برنامه آموزش شناخت اجتماعي با تا يك د بر نظريه ذهن و بررسي اثربخشي آن بر كاركرد اجتماعي كودكان
درخود مانده (اتيست كي

) با عملكرد باال" .پایان نامه دکتری .دانشگاه تهران.

صمدی ،س.ع .)4931( .اتیسم به زبان ساده .انتشارات نشر دوران.

صیام پور ،ن .)0931( .تأثیر روش آموزش تقلید متقابل به افزایش توانایی تقلید در کودکان مبتالبه گستره درخودماندگی .پایاننامه کارشناسی
ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
تهای زبان دریافتی و بیانی کودکان بیسرپرست و بد
یهای زبانشناختی بر رشد مهار 
ظریف ،ف .)2931( .بررسی اثربخشی اجرای باز 
سرپرست .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه فردوسی مشهد (منتشرنشده).

شها ،تهران :انتشارات دانژه.
محمد اسماعیل ،ا ،) 1389 ( .بازی درمانی ،نظریهها و رو 

شدبستانی ،پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبائی،
مظفری ،ک .) 386 1( .بررسی تأثیر بازیهای آموزشی بر زبانآموزی کودکان پی 
تهران.
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