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و  ورمحکودک روانشناختیعصببهنگام  مداخلهطراحی بسته 
ارزیابی اثربخشی آن بر عملکرد زبان کودکان با تاخیر رشد 

 شناختی

 1، احمد عابدی2، ساالر فرامرزی3محمد حسینعلی زاده
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 چکیده
ن بر و ارزیابی اثربخشی آمحور کودک روانشناختیعصببهنگام  مداخلههدف پژوهش حاضر تدوین بسته 

 زمونآو از طرح پیش بودآزمایشی روش پژوهش نیمه. بودعملکرد زبان کودکان با تاخیر رشد شناختی 
ساله دارای تاخیر  6تا  4ژوهش را کلیه کودکان مورد پجامعه ستفاده شد. گروه گواه آزمون و پیگیری با پس

یری گدبستانی شهر تبریز مشغول بودند. روش نمونهها و مراکز پیشاند که در مهدکودکرشدی تشکیل داده
نیز سه مرکز  هاآنسه منطقه به صورت تصادفی انتخاب و از هر کدام از  ای بود ومرحلهتصادفی چند

احی شد، توسط پژوهشگران طرمداخله به صورت تصادفی انتخاب شدند. بسته  دبستانیمهدکودک و پیش
سپس به منظور غربالگری، مقیاس هوشی وکسلر پیش از دبستان ویرایش سوم از کودکان به عمل آمد و 

های ورود به پژوهش را داشتند نفر از افرادی که دارای تاخیر در رشد شناختی بودند و مالک  31تعداد 
 یمداخلهجایدهی شدند. سپس برنامه  گواهبه صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و  انتخاب و

ها با آزمون تحلیل جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده 06به مدت  محورکودک روانشناختیعصب
ایش زمهای گروه آتحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین آزمودنی گیری مکررواریانس اندازه

یجه توان نت. میداری وجود داردآزمون و پیگیری تفاوت معنیاز نظر عملکرد زبانی در مرحله پس گواهو 
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بهنگام  مداخلهتوان از بسته برای افزایش عملکرد زبانی در کودکان تاخیر رشدی میگرفت 
 استفاده کرد.  محورکودک روانشناختیعصب

 ، تاخیر رشدی، عملکرد زبانیروانشناختیعصب: مداخله بهنگام، گان کلیدیواژ

 مقدمه

 سن به وجهت با  را تکاملی خصوصیات که کودکانی برای که است اصطالحی رشدی تاخیر
 شناختی، حرکتی، هایحیطه در و رودمی کار به دهند،نمی بروز رود،می انتظار هاآن از

 وجود با(. 3100 ،0قوا و لوستینی پترسون،) باشدمی توجه قابل اجتماعی و زبان عاطفی،
 ظامن مشکالت از یکی عنوان به هنوز رشدی تاخیر کودکان، حیطه در علوم هایپیشرفت
 رومات و هاعفونت از بعد و گرددمی محسوب یافته توسعه کشورهای در حتی بهداشتی
لیمانی و ، سامیری اکبری،امیرعلی ترابی،) شودمی شناخته کودکان در مشکل شایعترین

 فتهپیشر کشورهای در حتی و نبوده یکسان جهان در مشکل این شیوع(. 3103 ،مجدعلوی
 رشد از از دنیا سراسر در کودک ملیون 311 حدود شودمی زده تخمین و دارد باالیی رقم هم

 اجدیس سلیمانی،) دارند قرار آن به دستیابی معرض در یا نبوده برخوردار مطلوب تکامل و
 درصد 32/33 تا 9/01 از مختلف شهرهای در ایران در آن شیوع( 0373 اکبری،امیرعلی و

 متاسفانه(. 3103 بیگلریان، و تیموری سلیمانی، ؛3103 همکاران، و ترابی) است شده گزارش
 و اندرم مورد آن تبع به و شوندنمی داده تشخیص مدرسه سنین تا کودکان این از نیمی

 دیگر یکی(. 0316 همکاران، و شفاعت وحیدشاهی، کوثریان،) گیرندنمی قرار هم مداخله
 صمشخ کامال عامل یک تواننمی موارد از بسیاری در که است این حیطه این مشکالت از
 عوامل یرتاث تحت مرکزی اعصاب سیستم تکامل و دانست تکامل و رشد در تاخیر علت را

 نقل ؛3103 ، 3مورا) دارد قرار اجتماعی و محیطی عوامل و بارداری دوران عوامل بیولوژیک،
 (.0373 ،اکبری، ساجدی و امیرعلیسلیمانی از

. است زبانی عملکرد حیطه ،شوندمی آن در تاخیر دچار کودکان که هاییحیطه از یکی
 ارتباط روند جمله از جنبه چندین در هاییتفاوت دارای زبانی عملکرد در تاخیر با کودکان

 باعث زنی این که هستند عادی کودکان با زبان به پاسخدهی میزان و آن هدف بودن روشن و

                                                           
1. Paterson, Iusitini & Gao 

2. Moura 
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 به زبان(. 0374 نژاد، محبی و کاظمی از نقل به ؛3100 روبرتز،) شودمی تعامل در تفاوت
 بارزی نقش کودک ذهنی رشد در جامعه، افراد سایر با انسان ارتباط ابزار تریناصلی عنوان

 سیلهو هم و تفکر و شناخت وسیله هم یعنی است، دوگانه کنش دارای زبان. کندمی ایفا
 یعملکردها سایر روی بر تواندمی زبان رشد در تاخیر. است اجتماعی زندگی و ارتباط
 انواع رد تاخیر زبان، رشد در تاخیر اثر بارزترین. باشد داشته تاثیر نیز کودک رشدی

 ادترینح حتی. است اجتماعی – ارتباطی مشکالت و روانی – عصبی مشکالت ها،یادگیری
 اختالالت این سوابق در و شودمی مربوط زبان به که است زمانی نیز یادگیری ناتوانی حالت
 (.0373 یارمحمدیان،) شودمی دیده زبانی تاخیر

و  0های داویدزهایی صورت گرفته است. یافتهدر زمینه تاخیر رشدی زبان پژوهش
عصب روانشناختی بر روی عملکرد زبانی کودکان مبتال  مداخله( در حیطه 3100همکاران )

ب های عصهای مختلف مهارتبه آسیب ویژه زبانی نشان دادند که این کودکان در حیطه
های توان مهارتروانشناختی میعصب مداخلهروانشناختی دارای نقص بوده و با استفاده از 

ای جامع تحت ( مطالعه3119) 3نیدر و استروس را افزایش داد. گارتلن هاآنافتی زبان دری
 ادندانجام د« های یادگیری و کودکان خردسال: تشخیص و مداخله زود هنگامناتوانی»عنوان 

های تحولی مثبت گزارش کردند. اسکرتز و و اثربخشی مداخله زودهنگام را بر مهارت
انی لکرد زبروانشناختی بر عمعصب مداخله(، در پژوهش خود که اثربخشی 3119) 3اودوم

 بهبود رد را خود روانشناختیعصب یمداخله روش اثربخشی بود، کودکان با تاخیر رشدی
 . دادند نشان کودکان عملکرد

 قابل روانی و جسمی رشد با سالگی 6 تا 3 هایسال حدود یعنی دبستانیپیش دوره
 شودمی تمام سالگی 6 تا 2 سنین حدود که دوره این در. است شده مشخص ایمالحظه

 ونم از اعم تحول، مختلف هایجنبه سطح این در. شوندمی مدرسه به ورود آماده کودکان
 شودهگ حرکتی – حسی سطح در را خود راه که اجتماعی و عاطفی شناختی، تحول یا بدنی
 بسازند دفر به منحصر موجود یک کودکی هر از تا دهندمی ادامه خود تنیدگی درهم به بودند

 و حساس بسیار زمان فرد، هر زندگی در کودکی، اولیه دوران(. 3102 ،4رویز و سادوک)

                                                           
1. Davids 

2. Gartland & Strosnider 
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 یحیات و اساسی اهمیتی دوره این دارند، ایویژه نیازهای که کودکانی برای. است مهمی
 ستد از و سویک از هامحدودیت ایجاد و ویژه نیازهای شدن ترعمیق و پیشرفت روند. دارد
 مداخله عدم صورت در که هستند زمانهم رخداد دو دیگر، سوی از طالیی هایفرصت رفتن

 اصغری) شودمی او به ناتوانی بیشتر تحمیل و فرد توانایی تحلیل موجب تدریج به مناسب
 حرکتی و یحس هایاندام و بیشتر پذیریشکل از عصبی دستگاه اولیه سنین در(. 0316 نکاح،

 هاییتفعال به و محیطی هاتقویت و هاتحریک به و برخوردارند باالتری پذیریانعطاف از
 مداخله نابراینب دهند؛می پاسخ بیشتری سرعت و سهولت با سازی،یکپارچه و تقویت ترمیم،
 ،0نوتبرون) است ترثمربخش و پذیرترامکان ناتوانی پیشرفت از و توانایی افزایش جهت
3100.) 
 و نیغ محیط اهمیت و دبستان از قبل ویژه به کودک مغز پذیریانعطاف به توجه با

 تأخیر که کودکانی به زودهنگام یمداخله و سنجش کودک جانبه همه رشد در مداخله
 کردهایعمل و ذهنی رشد از باالتری سطح به شناسایی، از بعد تا کندمی کمک دارند رشدی

 نقایص به مبتال یا ناتوان کودکان در ثانوی هایشکست از مانع کمک، این و برسند اجتماعی
 میتاه دلیل دو به زودهنگام یمداخله و سنجش گفت توانمی طورکلیبه. شودمی حسی
. فمضاع کمبودهای و نقایص از جلوگیری دوم و رشد تأخیرهای از جلوگیری یکی دارد؛
 دماتخ به کودک نیاز کردن کم یا و بردن میان از زودهنگام، مداخله هایبرنامه نهایی هدف
 یمداخله هایبرنامه اجرای از هدف دیگر، عبارت به. باشدمی بعدی( ویژه یا) خاص

 ممکن دح باالترین در استعدادهایش تا شود کمک ناتوان کودک به که است این زودهنگام
 (.0373 پور،ملک) شود شکوفا

زبانی  هایهای آموزشی بر پیشرفت مهارتهای متعددی در خصوص تاثیر برنامهپژوهش
(. 0371؛ روحی و هشتجین، 0311انجام شده است )مفیدی و سبزه، کودکان عادی 

بازی درمانی بر روند بهبود زبان کودکان در خارج از  مداخلههایی هم در خصوص پژوهش
(. 3101، 4؛ لورنز3103، 3رلی و جنکینز؛ بگ3109، 3بارنا و آقاپیکشور انجام گرفته است )

، افروز ادهحسن زنیکخو، ) شنواکمهایی نیز در زمینه زبان و گفتار کودکان همچنین پژوهش
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(، تاثیر 0374، نژادنیکطیرانی ، شریفی و محمداسماعیل زاده، اصغری نکاح؛ 0376، فرزادو 
بر عملکرد زبان دریافتی کودکان مبتال به آسیب ویژه زبانی روانشناختی عصب مداخله

( انجام گرفته است. اما پژوهشی در زمینه 0374، یارمحمدیان)فرامرزی، شیرزادی، قاسمی و 
 حورمکودک یمداخلهکودکان دچار تاخیر رشدی و در معرض خطر به ویژه با رویکردهای 

 صورت نگرفته است. 
د به تواند پیامدهای سنگینی داشته باشر و زبان کودکان میلذا تاخیر در عملکرد گفتا

ویژه اینکه به تدریج کودک از دوران بحرانی زبان عبور خواهد کرد و از تاثیر مثبت 
تحریکات محیطی بر رشد و تکامل کودک کاسته خواهد شد و از طرفی داشتن تاخیر در 

 یر منفی داشته باشد. از سویتواند روی سایر عملکردهای رشدی کودک نیز تاثزبان می
ری مغز پذیبه ویژه برای کودکان پیش از دبستان و انعطاف بهنگام مداخلهدیگر اهمیت 

کودکان در این سنین و آمادگی برای یادگیری بیشتر نیز مورد بحث قرار گرفت. بنابراین 
یه تاخیر ولشناسایی زودهنگام کودکان دچار تاخیر رشدی زبان و یا کودکانی که در مراحل ا

ه روانشناختی و در واقع پیشگیری ثانویبهنگام عصب مداخلهرشدی قرار دارند و فراهم نمودن 
های ناشی از این تاخیر رشدی بسیار ضروری است. لذا پژوهش حاضر از اثرات و معلولیت

 را برای تقویت محورکودک روانشناختیعصببهنگام  مداخلهدر صدد بود تا بسته 
 یداخلهمشدی کودکان تاخیر رشدی را تدوین کند و بررسی کند که آیا بسته عملکردهای ر

 دچار تاخیر رشدی موثر بوده؟طراحی شده برای عملکرد زبان کودکان 

 روش
 امعهج. بود گروه گواهآزمون با آزمون و پسآزمایشی از نوع پیشهنیم پژوهش حاضرروش 

 دادندمی تشکیل رشدی تاخیر دارای ساله 6 تا 4 کودکان کلیه را مورد مطالعه پژوهش حاضر
 لمشغو تبریز شهر دبستانیپیش مراکز و هاکودک مهد در 0376-79 تحصیلی سال در که

 از سپ که صورت بدین. بود دردسترس صورت به پژوهش این گیرینمونه روش. بودند
 و تبریز انشهرست بهزیستی آن از بعد و شرقی آذربایجان استان بهزیستی سازمان به مراجعه
 هوشی مقیاس غربالگری، منظور به دبستانی،پیش و کودک مهد مرکز سه از مجوز، کسب

 که افرادی از نفر  31 تعداد و آمد عمل به کودکان از سوم، ویرایش دبستانیپیش وکسلر
 هب و انتخاب داشتند را پژوهش به ورود هایمالک و بودند شناختی رشد در تاخیر دارای
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 مالک. شدند جایدهی( نفر 02) کنترل و( نفر 02) آزمایش گروه دو در تصادفی صورت
 رد داشتن قرار شناختی، عملکرد در تاخیر بودن دارا: از بودند عبارت پژوهش به ورود

 کودک حد از بیش غیبت از بودند عبارت نیز خروج هایمالک و سال 6 تا 4 سنی محدوده
 ضایترشنوایی، عدم  و بینایی حسی نقایص و جسمی معلولیت وجود جلسات، در شرکت از

 وجود و دارو مصرف و خاص هایبیماری به کودک ابتالی همکاری، ادامه برای والدین
سپس اجرای برنامه  .دهد قرار تاثیر تحت را مداخله روند که هاییاختالل و مشکالت

جلسه بر روی گروه آزمایش انجام  06به مدت  محورکودک روانشناختیعصب یمداخله
در این پژوهش به منظور  ای دریافت نکردند.نیز هیچگونه مداخله گروه گواهگرفت و 
ر، مطالعه تدر مدت طوالنی محورکودک روانشناختیعصببهنگام  مداخلهبخشی سنجش اثر

 نیز پس از گذشت دو ماه صورت پذیرفت.  0پیگیری
مقیاس یک آزمون هوشی برای کودکان  این: 3دبستان ازپیش وکسلر هوشی مقیاس 

باشد. این ابزار ویرایش تجدید نظر شده مقیاس ماه می 3سال و  9ماه تا  6سال و  3سنین 
دبستانی یشاست. مقیاس جدید وکسلر پ دبستانی و دبستانیکسلر برای کودکان پیشوهوشی 

ماه  6سال  3سال به  4واقع محدوده سنی از  محدوده سنی را فراتر برده است. در ،و دبستانی
ندی بکاهش پیدا کرده است و عالوه بر آن محدوده سنی در این مقیاس به دو گروه تقسیم

 این و. ماه 3 و سال 9 تا سال 4 و ماه 00 و سال 3 تا ماه 6 و سال 3: شده که عبارتند از
 در توجه قابل تغییرات شناختن رسمیت به و کودک رشد گرفتن نظر در علت به بندیتقسیم

 هوش کلی نمره 2 و آزمونخرده 04 دارای مقیاس این .باشدمی کودک شناختی رشد
 .باشدمی زبان کلی ترکیب و کل هوش پردازش، سرعت ضریب عملی، هوش ،کالمی

 یرتاخ دارای کودکان شناسایی برای کودکان هوش سنجش بر عالوه آزمون این همچنین
   (.0374هیربد، قلمزن و عابدی، ) دارد کاربرد نیز یادگیری مشکالت و رشدی

 منطقه و نژاد و جنس هر با سنی گروه 7 در کودک 0911 تعداد با مقیاس این هنجاریابی
. بود ماه 3 سال 9 تا ماه 6 سال 3 سنی رده در در آمریکا متحده ایاالت جمعیت از جغرافیایی

 76/1 تا 17/1 از کل نمرات برای و 72/1 تا 13/1 از هاآزمون خرده در مقیاس این پایایی
 00 سال 3 تا ماه 6 و سال3 سنی هایگروه برای روزه 36 زمانی بازه در بازآزمایی. بود متغیر

                                                           
1. Follow-up 

2. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III) 
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، 14/1، 71/1کالمی، عملی، کل و ترکیب کلی زبان عبارت بود از  هوش برای ترتیب به ماه
ماه به ترتیب برای هوش کالمی، عملی،  3سال و  9سال تا  4و برای گروه  73/1و  73/1

و  73/1، 73/1، 19/1، 73/1سرعت پردازش، ترکیب کلی زبان  و هوش کل عبارت بود از 
. همچنین ضریب همبستگی این مقیاس با مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان 71/1

(. 0031، 0بود )پترمن 71/1تا  94/1های مختلف ار در خرده مقیاسدبستانی و دبستانی پیش
( ترجمه، انطباق و هنجاریابی شده 0374این آزمون در ایران توسط هیربد، قلمزن و عابدی )

است. الزم به ذکر است که برای سنجش تاخیر زبانی کودکان از بخش کالمی آزمون فوق 
 استفاده گردید.

ب عصبسته منظور تدوین چارچوب مفهومی به ابتدا: طراحی و ساخت بسته مداخله
ط های اصلی مرتبو عناصر و مؤلفه مورد مطالعه قرار گرفتپیشینه علمی  ختیشناروان

روش  .استخراج شد عملکردهای رشدیها و عوامل مؤثر در بهبود شناسایی شد. سپس مؤلفه
های کیفی تحقیق به کار گرفته شده برای تدوین چارچوب مفهومی از تجزیه و تحلیل داده
باشد. تحلیل مضمون یکی )مبتنی بر نظریه( می 3رد قیاسیبر مبنای رویک 3نوع تحلیل مضمون

(. این روش فرایندی 3113، 4های کارآمد تحلیل کیفی است )هولووی و تودرساز روش
لی هایی غنی و تفضیهای پراکنده و متنوع را به دادههای متنی است و دادهبرای تحلیل داده

اسایی و از تحلیل مضمون برای شن(. بنابراین 3101، 2کند )کینگ و هورکستبدیل می
 روان شناختی عملکردهای رشدی استفاده شد. های عصباستخراج مؤلفه

وزه توسط چند نفر از متخصصان این ح یمداخلهبه منظور بررسی روایی محتوایی، بسته 
مورد بازبینی قرار گرفت، پیشنهادهای متخصصان اعمال گردید و اشکاالت گرفته شده مرتفع 

ر های کودکان تاخیسازی آن با ویژگیر نهایت به منظور اصالح نهایی و متناسبشد و د
نفر از کودکان  6بر روی  یمداخلهبینی نشده بسته رشدی و وقوف بر مشکالت احتمالی پیش

 روایی اب موارد اساتید نظر به توجه با نهایی فرم و شد نفر عادی( اجرا 3نفر تاخیر رشدی و  3)
 که 6روایی محتوایی ضریب نهایت در و شد آموزشی جلسات برای اجرا آماده و انتخاب باال

                                                           
1. Petermann 

2  . theme 

3. comparative approch 

4  . Holloway & Todres  

5. King & Horrocks 

6. content validity ratio 
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 این است ذکر قابل همچنین. گردید محاسبه 91/1 با برابر است محتوایی روایی از ضریبی
های باشد و مهارتاجرای آن به صورت بازی می و بوده محورکودک یمداخله بسته

 –( و روانی غیرههای زبانی، شناختی )توجه، حافظه و از جمله مهارت روانشناختیعصب
 حرکتی را دربر دارد. 

مولفه اصلی برنامه  2در این پژوهش : ه مداخله و تعداد جلسات آموزشیخالصه برنام
 و هفته در بار 3 ساعته، 3 آموزشی جلسه 06 طی محورکودک روانشناختیعصب یمداخله

جلسه اول مداخله در  4 .شد داده آموزش آزمایش گروه به ماه دو مدت به پاییز فصل در
جلسه بعدی مداخله  3های فرعی: دریافتی و بیانی(، راستای مولفه اصلی عملکرد زبانی )مولفه

های فرعی: توجه متمرکز، توجه انتخابی، توجه پایدار و در راستای مولفه اصلی توجه )مولفه
: های فرعیای مولفه اصلی حافظه )مولفهجلسه بعدی مداخله در راست 3توجه تقسیم شده(، 

جلسه بعدی مداخله در راستای مولفه اصلی  4حافظه کاری، حافظه بینایی، حافظه شنیداری(، 
های های حرکتی ظریف، مهارتهای فرعی: مهارتحرکتی )مولفه -های روانیمهارت

فه اصلی جلسه اخر مداخله در راستای مول 4حرکتی درشت و هماهنگی چشم و دست( و 
یزی رمساله و برنامههای فرعی: بازداری پاسخ، خودبازبینی، حلکارکردهای اجرایی )مولفه

و سازمان دهی( صورت پذیرفت. در ابتدای جلسات نیز به ویژه جلسات مربوط به یک مولفه 
اد نیز شد و تعداد افردقیقه به مرور تمرینات جلسه قبلی پرداخته می 02اصلی خاص به مدت 

اسب با نوع مولفه و تمرین بعضا گروهی و متشکل از چند کودک و بعضا به صورت متن
آزمون گرفته شد و دو ماه بعد پس گواه،انفرادی بود. در پایان مداخله از گروه آزمایش و 

 های به دست آمد.از آن آزمون جهت پیگیری به عمل آمد و در نهایت داده

 جلساتو تعداد  . خالصه برنامه مداخله1جدول 
 ها و محتواتمرین اهداف مولفه جلسات

 زبان اول
تقویت زبان 

 دریافتی
خواندن داستانی از کتاب برای کودک و تعریف آن از زبان 

 خود کودک، بازی تشت آب یا وان آب

 زبان دوم
تقویت زبان 

 دریافتی

دار و تمرین خواندن انجام تمرینات بازی ریتمیک و قافیه
تفصیل، ارزیابی، انگیزش، تفصیل و  دیالگی در چهار مرحله

 تکرار

 زبان سوم
تقویت زبان 

 بیانی
انجام بازی تکمیل کردن داستان ناتمام و همچنین صحبت کردن 

 پینگ پنگی
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 زبان چهارم
تقویت زبان 

 بیانی
ها، بازی مقوالت، ها و شباهتهای تفاوتهای بازیانجام تمرین

 یرهغپیداکردن مشکل داستان، ضبط کردن صدا، مرور فیلم و 

 توجه پنجم
توجه متمرکز و 

 انتخابی
های شلوغ، توصیف عروسک و انجام تمرین با تصاویر یا کارت

 نقاشی

 توجه ششم
توجه پایدار و 

 تقسیم شده

بازی فوت کردن شمع و در ادامه آن انجام برخی کارهای 
همراه فوت کردن شمع، بازی لیوان آب و مسیر دارای اضافی به 

 پیچ و خم

 حافظه کاری حافظه هفتم
بازی گوش کردن به کلمات و تکرار آن، انتخاب تعداد کلمات 

براساس میزان رشد شناختی کودک و تکرار و افزایش آن، 
 اجرای معکوس تمرین قبلی، اجرای همزمان کلمه و عدد،

 حافظه هشتم
 و حافظه بینایی
 شنیداری

بازی تصاویر مرکب، بخاطرسپاری و گفتن از حفظ، انجام بازی 
های بادکنک و قرقره، بازی پخش صداهای راز، بازی تکه

 غیرههای حبوبات و مختلف و بازی قوطی

 نهم
 -روانی

 حرکتی
های مهارت

 حرکتی ظریف

 با گل، ترکیب هاآنهای تسبیح و نخ کردندرست کردن دانه
های لباس، حبوبات و جدا کردن از هم، باز و بسته کردن ذکه

 کار با پول خرد،

 دهم
 -روانی

 حرکتی

های مهارت
حرکتی ظریف 

 و درشت

بازی آب با اسفنج یا ابر، پاک کردن حبوبات، بازی انبرک و 
های توازن با استفاده از مقوا، بازی های ریز، بازی پازلتیکه

 تیوپالستیک و 

 یازدهم
 -روانی

 حرکتی
های مهارت

 حرکتی درشت

مربع  03ها، بازی الگوی خزیدن با استفاده از انجام بازی چاپایی
مربع برای جا دستی، بازی دوربین  03برای جای زانو و 

 دوچشمی،

 دوازدهم
 -روانی

 حرکتی
هماهنگی 

 دستی -چشمی

بازی با دار، انجام انجام بازی دوربین دو چشمی و مسیر پیچ
چوب برای حفظ تعادل چوب روی دست، انجام بازی بادکنک 

های مختلف نشسته، ایستاده و درازکش، و زدن ضربه در حالت
سازی با استفاده از کف، بازی شمع و تفنگ آبپاش بازی حباب

 و تمرین بازی یه قل دو قل در حد توان کودکان

 سیزدهم
کارکردهای 

 اجرایی
 بازداری پاسخ

در چشم، بازداری از پاسخ: مربی به کودکان یاد  بازی چشم
شود که برخی از عالیم از طرف او صادر میدهد هنگامیمی

هیچ کاری انجام ندهد و ساکت بنشیند و و در برخی عالیم 
دست خود را تکان دهد و بازی بشین پاشو به صورت مستقیم و 

 معکوس و بازی چشم در چشم و ساختن برج

 چهاردهم
کارکردهای 

 اجرایی
 خودبازبینی

شود که برای انجام تکالیف مختلف به کودکان یاد داده می
به چه ابزاری نیاز هست و در  غیره،مانند نقاشی، خمیربازی و 

 باید وسایل خود را بازبینی کنند. هاآنضمن 



 3179پاییز ، 13، شمارة هشتم شناسی افراد استثنایی، سالروانفصلنامة     04

 اهبیان مشکل ناشی از خرابی دو چرخه و سایر اسباب بازی

 پانزدهم
کارکردهای 

 اجرایی
 حل مساله

: )توقف کن و فکر کن مشکل چیست؟ FASTآموزش روش 
راه حل را پیدا کن، راه حل مناسب را پیدا و انتخاب کن و در 

 جهت اجرای آن تالش کن(
بازی داستان آداب و رسوم، آموزش رعایت نوبت در ساختن 

قطعه که یک در میان توسط کودک و  03برج با استفاده از 
 شوند.مربی گذاشته 

 شانزدهم
کارکردهای 

 اجرایی
ریزی و برنامه

 سازماندهی

رساندن خرگوش به هویج، حرکت دادن مداد بین دو خط که 
ا های رنگی مانند مربی، بازی بتوپ.شوندتر میبه تدریج تنگ

ود شساختن برج: به کودکان آموزش داده می های تیزبینکارت
مطابق الگوها به ساختن برج اقدام کند. خوب به تصاویر نگاه و 

 را طراحی کنند. هاآنفکر کنند سپس  هاآندرباره 

 و های آماری توصیفی فراوانی، میانگیندست آمده از روشهای بهبرای تحلیل داده
 گیریندازها انحراف معیار استفاده شد و به منظور بررسی فرضیه پژوهش از تحلیل واریانس

 استفاده گردید. SPSS-22فزار آماری مکرر با استفاده از نرم

 نتایج
 آزمون و تحلیل به پژوهش، در مدنظر اهداف به دستیابی میزان بررسی هدف با این بخش

 توزیع هب  توصیفی، آمار روش از استفاده با ابتدا در. است شدهپرداخته پژوهش هایفرضیه
 3 جدول در گروهی عضویت حسب بر پژوهش هایآزمودنی جنسیت و سن وضعیت
 .است شده پرداخته

 گروهی عضویت حسب بر پژوهش هایآزمودنی جنسیت و سنی وضعیت توزیع .2جدول

 متغیر
 گروه

 مجموع
 گواه آزمایش

 سن

4 1 9 02 
2 9 9 04 
6 1 0 0 

 31 02 02 مجموع

 جنسیت
 03 2 9 پسر

 01 01 1 دختر
 31 02 02 مجموع
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و همچنین جنسیت افراد  گواهدر گروه آزمایش و  هاآنجدول فوق سن افراد و تعداد 
دهد. در ادامه به گزارش میانگین و انحراف معیار و نشان می و گواهرا در گروه آزمایش 

 ارایه شده است. 3 فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جدولپیش
آزمون، در پیش عملکرد زبانیفرض نرمال بودن توزیع نمرات پیشمیانگین و انحراف معیار و . 3جدول 

 گواهآزمون و پیـگیری در دو گروه آزمایش و پـس

 گروه
 Kolmogorov-smirnov آزمونپس آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 آماره

درجه 
 آزادی

 داریمعنی

 311/1 02 067/1 03/9 11/71 03/9 03/70 70/9 93/19 آزمایش
 311/1 02 024/1 32/9 16/11 04/9 16/11 30/9 36/11 گواه

ون ها در مرحله پس آزمهای توصیفی و مقایسه میانگین نمرهو مرور یافته 3دول نتایج ج
دارد. لذا  یهایتفاوت گروه گواهو پیگیری نشان داد در متغیرهای وابسته، گروه آزمایش با 

امتریک های پارهای استفاده از آزمونفرضداری تغییرات، ابتدا پیشبه منظور بررسی معنا
های پارامتریک برای مقایسه های آزمونفرضمورد بررسی قرار گرفت. یکی از پیش

های نمونه در جامعه بود که برای این ها، فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروهمیانگین
اری ده شد که نتایج نشان داد سطح معنااستفاد اسمیرینف -کلموگروفآزمون مفروضه از 

بیشتر بود که این امر بیانگر نرمال بودن توزیع داده ها در این متغیرها  12/1عملکرد زبانی از 
است. از آنجا که عالوه بر اعمال مداخله برای گروه آزمایش، از متغیر زمان نیز استفاده شد، 

 روش این در که رفت کار به ها داده تحلیل برای مکرر گیریاندازه با انسواریروش تحلیل 
 .شد استفاده( کواریانس ماتریس همسانی) کرویت بررسی برای ماخلی آزمون از

 یگروهدرون یانسوار یتکرو یبررس یبرا ماخلیآزمون  .4جدول

 معناداری سطح Df یبیتقر Mauchly 2X آماره

103/1 61/2 3 160/1 

 است برقرار زبانی عملکرد متغیر برای کرویت فرض است آن بیانگر ماخلی آزمون نتایج
(12/1˃P .)یک اب دوطرفه تحلیل به ها،کواریانس یکنواختی و بودن نرمال بررسی از پس 

 و آزمونپس آزمون،پیش مرحله سه در گواه و آزمایش گروه در مکرر گیریاندازه عامل
 .است شده ارائه ادامه در نتایج که شد پرداخته پیگیری
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 رهاییمتغ یانگینم یمکرر بر رو یریگبا اندازه یانسوار یلحاصل از تحل یآزمودن یناثرات ب .5جدول
 و گواه یشآزما در گروه

 اتا مجذور SS df MS F P ریمتغ

 69/1 110/1 09/21 40/21 0 40/21 زبانی عملکرد

 شده مشاهده F مقدار زبانی عملکرد متغیر در که گفت چنین توانمی 2 جدول اساس بر
 .دهدمی نشان گواه و آزمایش هایگروه بین را داریمعنی تفاوت 12/1 سطح در

 و آزمایش گروه در متغیرها میانگین روی بر واریانس تحلیل از حاصل آزمودنی درون اثرات .6جدول
 گواه

 SS df MS F P منبع ریمتغ

 یزبان عملکرد
 110/1 43/21 74/36 3 11/93 زمان

 110/1 72/33 24/09 3 11/32 گروه×  زمان
   93/1 26 13/40 خطا

 اساس، این بر(. P˂12/0) بود دارامعن گروه در زمان تعامل اثر 6 جدول اساس بر همچنین
 و آزمونپس آزمون،پیش مرحله سه در گواه و آزمایش گروه در ها تفاوت داریامعن از بعد

 .شد استفاده تعقیبی هایآزمون از پیگیری،

 بر میانگین متغیرها گواهبین گروه آزمایش و  بنفرونینتایج آزمون تعقیبی  .7جدول
 داریسطح معنی انحراف معیار اختالف میانگین Bمرحله  Aمرحله 

 آزمونپیش
 110/1 34/1 -11/3 آزمونپس

 110/1 34/1 -13/0 پیگیری
 791/1 06/1 06/1 پیگیری پس آزمون

ن و آزموآزمون با مرحلۀ پستوان گفت که بین مرحلۀ پیشمی 9بر اساس نتایج جدول 
آزمون و پیگیری (. اما بین مرحلۀ پسP˂12/1داری وجود داشت )اپیگیری تفاوت معن

 داری وجود نداشتتفاوت معنی

 گیریو نتیجه بحث
 روانشناختیعصبهنگام به مداخلهپژوهش حاضر با هدف طراحی و اجرای بسته 

و تعیین اثربخشی آن بر عملکرد زبانی کودکان تاخیر رشدی انجام گرفت.  محورکودک
 از نظر عملکرد زبانی در گواههای گروه آزمایش و نتایج حاصل نشان داد که بین آزمودنی
وان گفت تداری وجود دارد. با توجه به این نتایج میامرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معن
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در  منجر به افزایش عمکرد زبانی محورکودک روانشناختیعصببهنگام  مداخلهبسته  که
کودکان تاخیر رشدی شده است و این اثربخشی در پیگیری دو ماهه نیز ادامه داشته است. 

های روبرت، کایسر، ولف، برایانت و نتیجه به دست آمده در این پژوهش با پژوهش
(، 3113) 3(، تامسنا3113) 3(، مارتون و اسوارتز3103وبرت )سر و ری(، کا3104) 0اسپدالیاری

(، فرامرزی، 0374) یارمحمدیان(، فرامرزی، شیرزادی، قاسمی و 0374نژاد )کاظمی و محبی
 زاده، افروز و فرزاد، حسن(، نیکخو0372)پور، شیرزادی و قاسمی کیارمحمدیان، مل

 باشد.( همسو می0376)
ی از طور که اشاره شد یکتوان گفت همانحاصل از این پژوهش میدر راستای تبیین نتایج 

ی هایی براپزوهشی حاضر جامع بودن آن است. قرار گرفتن روش یمداخلهمزایای بسته 
های زبانی، توجه، حافظه، روانشناختی از جمله؛ مهارتهای عصبتقویت مهارت

 یمداخلههایشان در بسته فهحرکتی و کارکردهای اجرایی با زیر مول -های روانیمهارت
تواند کمک بیشتری در جهت باال بردن تاخیرات رشدی حاضر در کنار همدیگر می

به عبارت دیگر بهبود هرکدام از عملکردها در ارتقا مهارت دیگر ؛ های مذکور باشدمهارت
، 4مارتون)های عصب روانشناختی متعددی است زبان دارای پایه  ، زیراتواند موثر باشدنیز می
های رشدی مذکور در نتیجه با افزایش رشد کودکان داری تاخیر رشد در حوزه .(3111

ر شود اثربخشی آن بکاهش داد و همانطور که مشاهده می هاآنتوان تاثیر معلولیت را در می
 ؛ به نقل از فرامرزی و3114)بونو، دالی و زیگمان . بنابر بیان عملکرد زبانی موثر بوده است

های حرکتی و کارکردهای ( رشد زبان همبستگی زیادی با رشد رشد مهارت0372 کاران،هم
های اساسی برای پیشرفت در عملکرد زبانی توجه و حافظه اجرایی دارد. همچنین یکی از گام

زیرا بدیهی است در صورت داشتن مشکل در حافظه و توجه فرایند یادگیری   باشدکالمی می
. (3111)مارتون،  زبان به صورت خاص دچار مشکل خواهد شد بصورت عام و یادگیری

با توجه به اینکه یک کودک  (0376)نظر دهقان، فرامرزی، نادی و عارفی براساس  همچنین
شود که این محدودیت شناختی متولد میهای عصبتاخیر رشدی با محدودیتدارای 

بهنگام و مستمر  مداخلهکنند ولی تعامالت اولیه کودک با جهان پیرامون را محدود می

                                                           
1. Roberts, Kaiser, Wolfe, Bryant & Spidalieri 

2. Marton & Schwartz 

3. Thomsena 

4. Marton 
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ی و تروانشناخو مزایای عصب در سنین اولیه رشد پذیری مغزبا توجه به انعطاف توانندمی
نابراین بها را برطرف کنند. تا اندازه زیادی این محدودیت عاطفه مثبت یادگیری در بازی،

اند شده بازی طراحیبه صورت  روانشناختی بسته پژوهش که اکثراًهای عصبآموزش مؤلفه
 یمی فشرده باعث بهبود سطح عملکرد زبانیهای ترمدر قالب بازی به صورت آموزش

 . شودکودک در دوران حساس قبل از دبستان می
از  هش حاضرته پژوبسبه اینکه  با توجهچنین مطرح کرد که توان در تبیین دیگری می

قویت عملکرد برای ت گفتگومحوردار، گفتگوی دو نفره و خواندن های ریتمیک و قافیهبازی
کردن  و همچنین صحبت گفتگومحورگویی، خواندن نوع داستان ایناستفاده کرده زبانی 

باشد دفمند میکننده و هپینگ پنگی با توجه به این که تعاملی، اشتراکی و به صورت حمایت
ر شود، تاثیرگذاری بیشتر این نوع مداخله دمیهای دریافتی زبان باعث فهم و تقویت مهارت

( مورد تایید قرار گرفته 3106) 3، دیویس و رانا( و باجزیک3100) 0های ورهون و پرفتییافته
کودکان به صورت عینی با مشاهده تصاویر  گفتگومحورخواندن  از طرفی در روشاست. 

نتیجه خزانه واژگان افزایش  رشوند و دبا واژگان جدید آشنا می هاآنکتاب و نامگذاری 
 4کوئین ،ابداع شده 3وایت هرستروشی است که توسط  گفتگوییکند. خواندن پیدا می

  ( در توضیح این روش و نحوه اثربخشی آن بر زبان کودکان تاخیر رشدی چهار مرحله3101)
ری به به این صورت که ابتدا تصوی کند،را معرفی می انگیزش، ارزیابی، تفصیل و تکرار

شود، در مرحله بعد به تفصیل شود، سپس سوالی در مورد آن پرسیده میکودک ارائه می
 ومحورگفتگشود. در خواندن پاسخ کودک پرداخته شده و در آخر پاسخ نهایی تکرار می

ک، درعایت نکات دیگری نیز مهم هستند از جمله انتخاب کتاب و داستان توسط خود کو
فت توان گ. بنابراین میغیرهبه مرور در مراحل بعد و  گفتگومحورافزایش زمان خواندن 

به خاطر اینکه ابتدا فرد بزرگسال از طریق انگیزش کودک را  گفتگومحور خواندن روش
به  و تصحیح کرده و کند، سپس جمالت کودک را ارزیابیتشویق به صحبت کردن می

 ابزاری ،دازدپرغنی کردن زبان کودک به تکرار و تثبیت آن میپردازد و با تفصیل آن می
های شناختی و زبان اولیه در کودکان فوری برای تحریک و توسعه طیف وسیعی از مهارت

                                                           
1. Verhoeven   & Perfetti 

2. Bojczyk, Davis & Rana 

3. Whitehurst 

4. Quinn 
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 های یافته(. 3104، 0؛ پینگ0376نسب، یارمحمدیان و قمرانی، شناخته شده است )مکارم
ای زبان نمره 6-1بهبود  این روش باعث  نشان داده است که استفاده از وایت هرستپژوهش 

بنابراین با توجه به اینکه بخش زبان دریافتی (. 3101شود)کوئین،بیانی و دریافتی کودکان می
ا کودک بوده و دو طرفه ب نو صحبت کرد گفتگومحورو بیانی بسته پژوهش بیشتر به روش 

اضر توان گفت بسته حمی در آن از تعامل و توجه مشترک با کودکان بهره برده شده است
از طریق مراحل فوق یعنی ایجاد توجه مشترک، حس تعامل، ایجاد انگیزش، تایید پاسخ 
کودک و تفصیل و توسعه آن و تکرار و تثبیت پاسخ درست توانسته بر عملکرد زبانی 

  کودکان تاخیر رشدی موثر باشد.
 مداخلهتوان نتیجه گرفت که بسته به دست آمده پژوهش می هاییافتهلذا از 

 حرکتی و اجتماعی( –، روانی های زبانی، شناختی)مهارت محورکودک روانشناختیعصب
ش برای توان از این روباشد و میبر عملکرد زبان کودکان با تاخیر رشدی شناختی موثر می

 بهبود عملکرد زبانی کودکان استفاده کرد. 
 مداخله شیاثربخ که نشان دهنده پژوهش این از حاصل ثبتم نتایج به توجه با بنابراین

 دیرش تاخیر دچار کودکان زبانی عملکرد بر محورکودک روانشناختیعصب بهنگام
 موجود، اتامکان از گیریبهره با هاییپژوهش چنین نتایج از شودمی پیشنهاد ،است شناختی

 ناییاستث کودکان تخصصی مشاوره مراکز خاص، نیازهای با کودکان آموزشی مراکز در
 مراکز و مهدها مربیان به یمداخله بسته این آموزش با آن بر عالوه و. گردد استفاده

 کانکود رشدی عملکرد ارتقا در توانمی کودکان این والدین همچنین و دبستانیپیش
 دارای هاپژوهش سایر مانند نیز پژوهش این. برداشت موثرتری و ترسریع هایگام

 عمیمت در که است نمونه تعداد بودن کم هامحدودیت این از یکی. است بوده هاییمحدودیت
 نوع به هتوج با مداخله مدت بودن کوتاه همچنین و کرد رعایت را احتیاط جانب باید نتایج

 صورت بیشتر زمانی فواصل در مداخله این شودمی پیشنهاد( زبان) کودکان رشدی عملکرد
 .پذیرد

 قدردانی
بدین وسیله نویسندگان از سازمان بهزیستی استان اذربایجان شرقی و مسولین مراکز مهد 

ها و لقمان حکیم که ما را در اجرای این از دبستان روزبه کودک، شکوفهکودک و پیش

                                                           
1. Ping 
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پژوهش یاری کردند و همچنین از کودکان شرکت کننده در پژوهش و والدینشان، صمیمانه 
 د. نماینتشکر و قدردانی می

 منابع
 ایهبازی بر مبتنی مداخله اثربخشی بررسی(. 0374. )ف بروک، ، و .س. م نکاح، اصغری

 یمقسرپرست و بد سرپرست م یکودکان ب شناختیواج آگاهی رشد بر شناختیزبان
 . 16-011(، 0)2 ،مشاوره و بالینی روانشناسی هایپژوهش. یرخوارگاهش
 دبستانیپیش آموزش و زودهنگام مداخله جایگاه و ضرورت(. 0316.)س. م نکاح، اصغری

 .3-00، 94 ،استثنایی تربیت و تعلیم نشریه یژه،و یازهاین یکودکان دارا یبرا
چهارم، مترجم  یراستو ی،رشد، جلد اول؛ از لقاح تا کودک ی(. روانشناس3119.) ل برک،

 . امسی چاپ ،ارسباران(، ناشر 0374) یمحمد یدس یحی
(. بررسی اثربخشی بسته آموزش 0376. )فرامرزی، س.، نادی، م. ع.، و عارفی، مدهقان، ن.، 
آموزان نارساخوان، های عصب روانشناختی دانشهای شناختی بر عملکرد مهارتبازی

 . 69-16(، 3)3، پژوهشی عصب روانشناسی -فصلنامه علمی
 اهیشف هایمهارت رشد بر دبستانیپیش هایآموزش تاثیر(. 0371. )ع هشتجین، و ا.، روحی،

(، 37)01 ،آموزشی هاینوآوری فصلنامه یی،اول ابتدا یهزبان در پا یآذر آموزاندانش
21-32 . 

کاپالن و سادوک  یخالصه روانپزشک(. 3102. )پ یز،و روئ .،سادوک، و ،.ب سادوک،
( ، چاپ دهم، تهران: 0374) ییرضا ینترجمه فرز ،ینیبال ی/روانپزشکیعلوم رفتار

 .ارجمند انتشارات

 و کودکان تکاملی تاخیر(. 0373) ص. اکبری، امیرعلی و ف.، ساجدی، ،ف. سلیمانی،
 علوم اهدانشگ مامایی و پرستاری دانشکده پژوهشی علمی نشریه آن، با مرتبط عوامل

 .60-91 ،(34) 12 ،بهشتی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی
 مداخله یرتاث ی(. بررس0374. )ا یارمحمدیان،و  م.، ی،قاسم .،پ یرزادی،ش .،س فرامرزی،

 مجله. یزبان ژهیو یبکودکان مبتال به آس یافتیبر عملکرد زبان در یعصب روانشناخت
 . 20-60(، 4) 4 ،مشهد توانبخشی و پیراپزشکی علوم
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 بررسی(. 0372. )م قاسمی، و پ.، شیرزادی، م.، پور،ملک ا.، یارمحمدیان، س.، فرامرزی،
اختالل  یاراد دبستانیپیش کودکان زبانی عملکرد بر روانشناختیعصب مداخله تاثیر
 . 314-306(، 6) ،ناتوانی مطالعات مجلهخاص،  یزبان
بر  ینبر والد یمداخله زودهنگام مبتن یر(. تأث0374) .ف ،نژادو محبیی.،  ،کاظمی

مجله  منفرد.-مورد پژوهش: یزبان یرمبتال به تأخ یکودکان نوپا یزبان یهامهارت
 .323-342 ،(2)00 ,یپژوهش در علوم توانبخش
 ، ع. ب.، عباسخانیان، ع.، عزیزی، س.، شاهرخ، ش.،شفاعت کوثریان، م.، وحیدشاهی، ک.،

های شهر (. غربالگری اختالالت تکاملی کودکان مهدکودک0316. )مو اسدی، 
 .67-92(، 09) 27، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانساری. 

. ح نژاد،نیک طیرانی و ش.، شریفی،س. م.،  نکاح، اصغری س.، زاده، محمداسماعیل
 یبودکان آسک یافتیو در یانیبر بهبود زبان ب شناختیزبان هایبازی اثربخشی(. 0374)
 . 9-04(، 0) 4 ،مشهد توانبخشی و پیراپزشکی علوم مجله. ییشنوا یدهد
 رشد رب دبستانی پیش دوره آموزی زبان هایفعالیت تاثیر(. 0319. )ب.، سبزه، و ف.، مفیدی،

 3 ،سیدر برنامه مطالعات فصلنامه یی،اول دوره ابتدا یهپا آموزاندانش گفتاری زبان
(01 ،)023-031. 
های مبتنی بر (. اثربخشی آموزش قصه0376. )نسب، ا.، یارمحمدیان، ا.، و قمرانی، امکارم

 پژوهشپذیر، توان هوشی آموزشکودکان دختر کمهای زبانی دیالوگ و بر مهارت
 .72-013(، 3)03، در علوم توانبخشی

 رنش: اصفهان (.استثنایی) خاص نیازهای با کودکان المعارف دایره(. 0373) م. پور،ملک
 . دارخوین

(. مداخله بهنگام در حوزه 0376. )و. ا و فرزاد، .،افروز، غ .،زاده، سحسن.، ف نیکخو،
 و کیپیراپزش علوم مجلهدو سال.  یرز یکودکان ناشنوا یزبان و دلبستگ یی،شنوا

 . 29-61(، 0) 9 ،مشهد توانبخشی
گذاری آزمون وکسلر راهنمای اجرای و نمره(. 0374. )هیربد، ش.، قلمزن، م.، و عابدی، ا.،

ات چاپ اول، تهران: انشار پیش از دبستان ویرایش سوم )ترجمه، انطباق و هنجاریابی(.
 آزمون یار پویا. 
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