
 

 

 

 

 

های زبان شناختی بر رشد آگاهی سی اثربخشی مداخله مبتنی بر بازیبرر

 واج شناختی كودكان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شیرخوارگاه
 

 2، فاطمه بروک1سیدمحسن اصغری نکاح

 27/1/1394پذيرش:        13/3/1393 دريافت:
 

 چکیده
کودکنا  زبانشناختی بر رشد آگاهی واج شنناختی  درمانی مبتنی بر بازی هایپژوهش اثربخشی بازی در اين 

کودک پسر بی سرپرست وبدسرپرست 24مقیم شیرخوارگاه يا مرکز شبه خانواده بررسی شد.نمونه ای شامل 
نفنر  و 12آزمنايش بود که بنه صانادد در دو گنروه نگهداری  شبه خانوادهکه در مراکز بود سال 5-4سنین 

کننه شننامل خننرده مقیننا  آگنناهی  آگنناهی واج شننناختی نفننر  ارارگرفتننند و پرسشنننامه12گننروه گننواه 
هجايی،آگاهی درو  هجايی وآگاهی واجی بود به عننوا  پنیش آزمنو  و پنم آزمنو  اجرشند و کودکنا  

د.نتايج آزمنو  صحلینل گروه آزمايش ده جلسه بازی درمانی مبتنی بر بازی های زبانشناختی را دريافت کردنن
کوواريانم نشا  داد کودکانی که بازی های زبا  شناختی را دريافت کرده بودند، در پنم آزمنو  افنزايش 
معناداری در آگاهی واج شناختی در مقايسه با گروه گواه داشتند. يافته های اين پژوهش حکايت از آ  دارد 

زی های زبا  شناختی می صواند موجنب افنزايش آگناهی صوانبخشی در االب با -که ارائه برنامه های آموزشی
واج شناختی و ظرفیت های زبا  شناختی کودکا  مقیم شبه خانواده شود و می صواند در کار بالینی در المنرو 

 .پیشگیری و صرمیم زمینه سازهای مشکالت خواند  در پرورشگاه ها و مهدهای کودک بکارگرفته شود

سرپرسننت بنیبنازی درمانی،بنازی هننای زبنا  شننناختی، آگناهی واج شنناختی، کودکننا   : هدداه واژكلیدد
 وبدسرپرست.
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 مقدمه

صوجه به رشد کودکا  از ابعاد مختلفی حايز اهمیت است، کودکا  که آينده ساز اجتمنا  خنويش 

ن صربینت هستند زمانی فرد مفیدی برای جامعه خواهند بود که در محیط خانوادگی سالم، رشد دهنده و ايم

ا بنا اند و رشد آنهرشد در محیط خانواده محرومشده باشند،لیکن در اين میا  برخی از کودکا  از موهبت 

 . يکنی از مشنکالت زنندگی اجتمناعی وجنود Aslipoor، 2013گنردد  شرايط چالش انگیزی مواجه منی

سنبب حنوادو و و اناي  اند. اکثر کودکا  بی سرپرست بنه سرپرست شدهکودکانی است که به داليلی بی

گوناگو  والدين خود يا يکی از آنها را از دست داده اند و يا به داليلی والدين شايستگی الزم برای صربیت 

هسنتند.پم از  فرزندا  خويش را ندارند و فااد ااوام سببی يا نسبی که اادر به بنه سرپرسنتی ايشنا  باشنند،

لدين بسیار ديده شده که کودکا  معاوم به بهانه فقر ينا گسستن خانواده به سبب طالق يا مرگ يکی از وا

سرپرسننت و نهننا بننه موسسننات نگهننداری کودکننا  بننیعنندم صوانننايی يکننی از والنندين يننا ازدواج مجنندد آ

 زننندگی  .Nazai،2008اننند و از نعمننت داشننتن خننانواده محننروم گشننته اننند بدسرپرسننت سنن رده شننده

های مختلف رشند د که بر جنبهآوررشد کودک بوجود می را در فرايند های متعددیچالش درپرورشگاه،

سرپرسننت و ، کودکننا  بننی Aslipoor،2013 گننذارددکننا  صاثیرنننامیلوبی بننر جننای مننیروانشننناختی کو

هنای هنا و محرومینتت از محیط طبیعی خنانواده بنا آسنیببدسرپرست مقیم شیرخوارگاه به دلیل محرومی

 دو در درشنت حرکتنی هایمهارت رشد مقايسه پژوهشی با هددشوند، در همین زمینه مختلفی مواجه می

 ، به بررسی کودکا  شنیرخوارگاهمحیط رشد محروم دبستانی پیش شیءکودکا  وکنترل جايیجابه بخش

 نتنايج نشنا  دادنند کنه ينا محنیط عنادی پرداختنند. رشند نننی آمنه با کودکا  عادی برخوردار از محیط

شنیرخوارگاهی کنه محنروم  باکودکنا  درمقايسنه متننو  حرکتنی هنایوآمنوزش صجارب دارای کودکا 

 رخوردارند.بیشتری ب و هستند درحرکات درشت از نظرکیفی از عملکرد حرکتی بهترهايی ازچنین آموزش

 2011،Farsi&etal.  

همچنین بايد خاطر نشا  سناخت کنه زنندگی در شنیرخوارگاه و مراکنز نگهنداری از کودکنا  از 

های حدوديتکنند نیز دچار مهای محروم زندگی مینسبت به کودکانی که در خانوادهی برخی جهات حت

نظر کمی و کیفی نیز های بیشتری هستند  و اين شرايط بر وضعیت هیجانی و نگرش کودکا  و از و کاستی

 هنایگنذارد، در همنین راسنتا پژوهشنی در جهنت بررسنی ويژگنیهای رشد صاثیر منفنی منیبر ديگر جنبه

 کودکنا  بنین داد نشنا  هنايافتنه .انجام گرفت خانواده در وساکن پرورشگاهی آموزا  دانش نشناختیروا

 همانندسازی با به ويژه پدر، های نگرش نسبت به والدين،اه و کودکا  مناطق محروم درمولفهمقیم پرورشگ

 معنناداری صفاوت اخالای روش والدين درآموزش مفاهیم موضو  صر ، اضیراب، وجود برادر، يا خواهر
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صنری برخنوردار بودنند و پرورشنگاه وضنعیت ننامیلوبها کودکا  مقیم و در صمامی اين زمینه دارد وجود

کنه   Aslipoor،2013 گنذاردف رشدکودکا  صناثیرمنفی بنر جنای منیبرابعاد مختل پرورشگاه، زندگی در

 اشد.يکی از اين ابعاد مهم رشد زبا  شناختی کودکا  مقیم شیرخوارگاه می ب

ننه سناز رشند در سناير ابعناد ای دارد کنه زمیتی کودکا  از آ  بابت اهمینت وينژهرشد زبا  شناخ

ط خاننه عامنل کودکا  با والدين و محیی کمیت و کیفیت صعامالت زبان، اجتماعی و هیجانی است.شناختی

   کودکا  استدآموزی  خواند  و نوشتن اهای سوهايی برای رشد زبا  و مهارتاساسی در ايجاد فرصت
 Cater & etal,2009 Kym & etal,2007Lucchese,Tamis-lemonda2007; . 

سرپرست و بند سرپرسنت کنه سناکن مشکالت زبانی و صحایلی کودکا  بیهای مختلفی پژوهش

بنیش از نیمنی از کودکنا  پرورشنگاه دچنار  از جمله آنکه. اندهستند را گزارش نموده مراکز شبانه روزی

کودکنا  %12درصند از  10اخنتالالت زبنانی و  %2کودکا   %3و از میا   ندستهصاخیرات زبانی و گفتاری 

  .Pears &etal,2011  اختالالت گفتاری دارند

د اينن کودکنا  هدمینشا   نتايج محیط زبانی در شیرخوارگاه آمنهحرومیت مهمچنین در بررسی  

صنری انرار دارنند کنه بیا  مفاهیم زبانی در سنی  پنايین نسبت به کودکا  مهد کودک درم پرورشگاه مقی

اش بخاطر فقدا  محیط مناسب برای کاربرد مفاهیم بیانی آموخته شده و عدم صشنويق و عندم دريافنت پناد

ايین و مینانگین باشد و همچنین ننای واژگانی اين کودکا  بسنیار کنم و پنبرای براراری ارصباط کالمی می

-طننول گفتننه   شنناخت مهننارت نحننوی   نسننبت بننه کودکننا  گننروه گننواه  مهنند کننودک  بسننیار کوصنناه

 .  (Mehdipoor,1992صراست

مناسب ازجمله آگناهی واج شنناختی 2ینهای زبامهارتو کسب  1اين در حالی است که رشد زبا 

عملکنرد های مهنم رشند شنناختی اسنت کنه در روابنط اجتمناعی و در واژگانی ننی يك از مولفهخزانه و

 ;Cater, chard,Yool, 2009  صحانیلی و ينادگیری آموزشنگاهی آيننده کودکنا  نقنش بنه سنزايی دارد

Pears, Heywood, Kim, Fisher, 2011.  
واجهای به صوانايی فرد برای صجزيه وصحلیل، باز شناسی، صغییر و دستکاری  3آگاهی واج شناختی

شود. اين مهارت نوعی موجود در زبا  گفتاری، بدو  صوجه به اندازه واحد واژه و معنی آ  اطالق می

-های اولیه مدرسه محسوب میو سال بستانیهای پیش دسالمربوط به رشد در صوانايی منفرد و يک ارچه 

آگاهی واج يابد.می های مختلف در سرصاسر رشد گفتار و زبا  صظاهرشود که خود به صورت مهارت

                                                 
1. Language Development 
2. Language Skills 

3. Phonological Awareness 
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ای در اکتساب های زبا  شناختی کودک و از جمله جايگاه ويژهشناختی نقش بنیادی در رشد مهارت

نقش آگاه واج شناختی را در  رشد خواند  و مختلف های پژوهشها و نظريه خواند  و نوشتن دارد.

 ,Larrivee؛Gailon, 2005Plaza, Cohen, 2004, Soleymani,1998ند اارار دادهمورد صاکیدنوشتن 

Cats,1999; ؛Kim, 2008; Keyyopp, Helenyopp, 2009; Ashtari, Shirazi, 2004 ؛Schimer, 

 .Soleymani&etal, 2009; Carolyn, 1998؛;2004

از آنجا که يك کلمه ممکن است حداال  صوا  گفت،درخاوص سیوح آگاهی واج شناختی می

صقیی  شود. حداال سه نو  آگاهی واج شناختی وجود دارد. که به سه شکل به صداهای سازنده اش 

 . ,Dastjerdi,Soleymani 1995  3 اافیه وصجانم و واحدهای درو  هجايی 2، واج1عبارصند از: هجا

صوانند دو های آگاهی واج شناختی به رشد میلنوب رسنیده اسنت منیکودکی که از لحاظ مهارت

-کلمه صجزيه کند، می 5 يا پساوند و پايا  دهنده  4را براسا  آنازهصشخیت دهد و کلمه را کلمه هم اافیه 

ها را با يکديگر صرکیب های صشکیل دهنده آنها صقسیم کند و برای صشکیل کلمه واجها را به واجصواند کلمه

 دهد. های اجزای يك هجا را مورد مقايسه ارار میها و شباهتکند.در واا  در سی  اافیه کودک صفاوت

از اين و  است 6بررسی يک ارچگی نظام پردازش گفتار صرين اجزاءيکی از مهمشناختی آگاهی واج

 باشند. می های زبا  روا  شناختی کودکا يك جزء ضروری در ارزيابی شناختی روی بررسی آگاهی واج

 هنایرد  سنیوح مختلنف مشنکالت و محندوديتها و صکالیف آگاهی واج شناختی بنا آشنکار کنآزمو 

ند کودکانی را کنه در نصواپردازند و نیز میهای پردازشی کودکا  میپردازشی، به صبیین و صوصیف صوانايی

مشنکالت خوانند   و نوشنتاری هسنتند خیر ابتال بنه های رشد زبا  و گفتار و يا در معرض آسیبمعرض 

 کنند. راشناسايی 

ای برای های مداخلهو طراحی برنامه هداریلذا میالعه رشد کودکا  مقیم شیرخوارگاه و مراکز نگ

صوجنه متخاانا  روانشناسنی در هنای  منورد های مختلف رشد ايشا  يکی از حیینهبهبود و صقويت جنبه

ای و کنناربردی در حننوزه رشنند زبننا  و مننداخالت روا  شننناختی بننرای کودکننا  هننای صوسننعهپننژوهش

 . Pears,Heywood,Kim,Fisher,2011 است

                                                 
1. Sylabic  
2. Phoneme 

3. Rhyme &sound 

4. Onest 
5. Rime 

6. Speech Processing System 
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های رشدی از جمله مشکالت رشد زبنا  سرپرست و صوجه به محرومیتبی بررسی مسايل کودکا 

زمینه سازی برای جامعه مسئول مستقیم يابد که کا  مقیم شیرخوارگاه واتی اهمیت بیشتری میشناختی کود

هنای ی اساسی اين کودکا  برآورده نشود، پاينهآموزش و پرورش آنهاست و در صورصی که نیازهارشد و 

و فقندا  متزلزل شده و مشکالت بسیاری به صورت شخای و اجتماعی خواهند داشنت  نیز  شخایت آنا

ا مشنکالت بسنیاری در زمیننه منوزی در کودکنا  آنهنا را بنزبانی و سواد آ هایصوانمندی در زمینه مهارت

بنود ، بنرای بهادامات پیشگیرانه و مداخلنه اولینها بدين صرصیب سازد مواجه میهیجانی ، رفتاری و صحایلی

هنای پنیش ه مهمترين زما  برای آموزش مهارتباصوجه به اينک يابد وضرورصی دو چندا  میعملکرد آنا  

و از طرفی با صوجه به اينکنه بنازی ابعناد ، باشدپیش دبستانی میکودکی اولیه و نیاز خواند  و نوشتن سنین 

رسد صوانمند سازی کودکا  نظر می. لذا به  (Clawson,2002سازد تلف رشد زبا  شناختی را درگیر میمخ

پیشنگیری و از صواند از يك سو به عنوا  ننوعی میبه صورت نیرمستقیم واز طريق بازی مقیم شیرخوارگاه 

 سازی رشد محسوب شود.جهتی يك برنامه ننی

از آنجا که  بازی به عنوا  يك فعالینت طبیعنی و هیجنا  انگینز بسنتر مناسنبی بنرای صعناملی فعنال 

صناحب نظنرا  و پژوهشنگرا  سازد لذا همانگونه کنه برخنی محیط و با افراد مختلف فراهم می کودک با

از جنبه نظری مداخالصی کنه کنودک   Clawson,2002;Rosenberg,2006;Zandi,1992  نماينداشاره می

را بنرای بنازی گوننه هنای سنازند و زمیننه فعالینتهای زبا  شناختی میهای مرصبط با مولفهازیرا در گیر ب

 .های زبانشناختی کودک کمك نمايندسازی مهارتصوانند به ننیآورند میکودک فراهم می

های اساسی مورد تی آ  است که در االب بازی مهارتهای زبا  شناخبه عبارصی منیق نظری بازی

ا  بر اين ب نظرنیاز کودک را در بستر صعامل و فعالیت و صکرار و صمرين هدفمند پرورش دهد. برخی صاح

  رشد بازی های خالق ؛ 2  رشد مهارت های شناختی؛ 1های زبانی چهار مهارت اساسی:اعتقادند که بازی

   رشد مهارت ها و مفاهیم سوادآموزی اولیه مانند صشخیت و صمايز گذاری صندا،4  رشد زبا  شفاهی ؛ 3

انند کنه ژوهش هنا نشنا  داده. همچننین پن Clawson,2002 آورنند هجاها را برای رشد کودک فراهم می

هنای اساسنی سنواد آمنوزی همچنو  آگناهی واج صواند زمینه ساز ارصقا مهنارتهای زبا  شناختی میبازی

صوانند مفناهیم منی ،کندهای زبا  شناختی شرکت میواتی کودک در بازی شناختی  وصشخیت الفبا باشد.

سنازد ابنل از اينکنه آمنوزش رسنمی نمنند منیرا صوا اساسی زبا  شناختی را صشخیت دهد وهمین امر آنها

                                          الزم وپنننیش نیننناز هنننا را دارا باشنننندخوانننند  ونوشنننتن را شنننرو  کننننند، در اينننن زمیننننه آگننناهی 
  Rosenberg,2006.  
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 شنناختیزبا  آمادگی با ارزش برای شرو   مهمترين عاملنقیه شرو  و  صوا بازی را می از طرفی

.از   Zandi.1992  موزی ضمن بازی هدد اصلی برنامه پیش از دبستا  اسنتهای زبا  آمی دانست. برنامه

صلفن  و گفتنار  ،باعث بهبود دامنه لغات صواندمی های زبانیمداخالت در االب بازیرسد اين رو به نظر می

   .   Suzan&Danger,2003به نقل از   Bouillon,1974 صحی  گردد

انجنام شنده  ) Sokoloff,1959 بررسی يك میالعه کنه صوسنط  ضمن  Clawson،2002  همچنین

 های اجتماعی، اابلیت فهم گفتار، صدابهبود صوانايیشناختی زمینه ساز  ها  زبا بازی دارد کهبود، اظهار می

 دامنه لغات در کودکانی است .و 

بنر رشند  یهای زبنا  شنناختدرمانی مبتنی بر بازی یباز یاثربخشلذا پژوهش حاضر هدد بررسی 

هنای زبنا  را مدنظر ارارداده است و با ارائه ده جلسه بازیشبه خانواده  میکودکا  مق یواج شناخت یآگاه

هنای زبنا  بنازیشناختی برای کودکا  محروم از سرپرستی خانواده  به بررسی اين فرض پرداخت که آينا 

 ؟شناختی کودکا  بی سرپرست و بدسرپرست صاثیر داردشناختی بر رشد آگاهی واج 

 

 روش
از نو  پیش آزمنو   یو روش آ  شبه آزمايشاست های کاربردی پژوهشدر زمره پژوهش حاضر 

کنه در بود، سال  5-4  کودک پسر 24و پم آزمو  با گروه گواه  است. نمونه آماری اين پژوهش شامل 

نمونه پژوهش به صورت دردستر  انتخاب  ،نددشنگهداری میسرپرست و بدسرپرست مراکز کودکا  بی

اه و به صاادد به دو گروه انتساب يافت به عبارصی با صوجنه بنه ماهینت نگهنداری کودکنا  در شنیرخوارگ

دو گنروه بانورت صانادفی در  گیری دردستر  انتخاب شدند و سن ممشارکت کنندگا  به شیوه نمونه

هنای زبنا  مداخله که بازی، برنامه برای گروه آزمايشو  نفر  جای گرفتند 12مايشی  زنفر  و آ 12گواه   

 .ای اجرا گرديددایقه 45جلسه  10شناختی بود طی 

با مراجعه به اداره بهزيسنتی اسنتا  خراسنا  رضنوی و فرايند اجرايی پژوهش بدين صرصیب بود که  

زشبه خانواده حضنرت علنی اصنغر    مجوز برای ورود به شیرخوارگاه و مرکصوضی  فرايندکلی پژوهش، 

جهت رعايت حقوق کودکا  و رعايت مسايل مربوط به اخالق پژوهشنی، در گفنت و گنوی  ،اخذ گرديد

اولیه با مسئولین و مراابا  نیز هماهنگی الزم به عمل آمده و موارد صوصیه شده از طرد آنها جهت همراهی 

های مراابا  به کودکا  لحناظ گرديند ت و رسیدگیاز جمله برنامه استراحروند جاری نگهداری کودکا  

های کودکا  پیش آيد و جهت رعايت حقوق هنويتی کودکنا  هنی  آنجا که کمترين صداخل در برنامه صا

گونه صاوير و فیلمی از برنامه مداخله و از کودکا  صهیه نگرديد ضمن آ  که در طی مداخله در هنر زمنا  
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هنا بنا رعاينت و آزمنو  برای مراابا  اصلی و مسنئوال  فنراهم بنود امکا  دسترسی به کودکا  و رسیدگی

 آزمنو  آگناهی  مرحله اول پژوهش که اجرای پنیش آزمنو  ندشد اجرا ا محرمانه بود  اطالعات کودک

س م بعند از اجنرای برنامنه مداخلنه بنرای گنروه آزمنايش  اجرا شد، برای هر دو گروه بوده واج شناختی 

 آزمو  گرفته شد. از هردوگروه پم   بازی های زبا  شناختی

 
 آزمون آگاهی واج شناختی

اينن  ساخته وهنجاريابی شده صنورت گرفنت.  1389  اين آزمو   که صوسط سلیمانی ودستجردی

 شنامل صجنانم   شامل صقیی  هجنا ، آگناهی درو  هجنايی آزمو  شامل سه خرده مقیا  آگاهی هجايی

دهنی بنه شنیوه نمنره و باشندسوال منی 10که هرکدام دارای  واجی  شامل صرکیب  واافیه  وآگاهی واجی

اخ نبنآلفنای کرپايايی آزمو  صوسط  باشد.می  برای پاسخ نلط   صفر و  برای پاسخ صحی   صورت يك

ها از آزمو  صحلینل کوارينانم اسنتفاده برای صجزيه وصحلیل داده .می باشد %90وروايی  98/0محاسبه شده 

هنای و ااه با محوريت ننی سنازی فعالینتهای باز ، شعر فعالیت دایقه ای 45جلسه  10طی شد. نیز شامل 

 زبا  شناختی بود، اهداد هر جلسه به اختاار به شرح ذيل بود:

 اهداد نمونه بازی

ت
سا
جل

 

و  بازی پرصاپ صوپ در حلقه،

 عموزنجیرباد

انسجام بخشی  ،صعامل کودکا  در گروهبراراری ارصباط وننی سازی 

 اولیه،بیا  اواعدکلی
1 

 خرگوش گرسنه ااه ونمايش خالق 
آشنايی با شیوه شکستن  صوانمندسازی کودکا  برای آگاهی هجايی

 صقیی  هجايیکلمه و 
2 

هايی بازی های عینی بازی گونه درفعالیت

 پیداکن بگرد و از جمله
 3 صشخیت صجانم، صمرين ننی سازی آگاهی درو  هجايی

 

، صمرين جلسات ابل مرور وصثبیت آگاهی هجايی و درو  هجايی با 

ايجاد فضا برای صکرار بازی های ابلی و با صمرکز بر کودکانی که 

 اندکمتر فعال بوده

4 

 5 صرکیب واجیهای و مهارت صوانمند سازی آگاهی واجی بازی موشی میره صو لونه

 بازی عموزنجیرباد برای صسلط و

 صرکیب واجیيادگیری بهتر 

مرور صثبیت و عمق بخشید  به صشخیت اافیه و صرکیب واجی از طريق 

 صمرين جلسات ابلی و
6 

صشخیت کلمات دارای ، صوانمندسازی در ننی سازی آگاهی واجی رابیه و بازی چرخانك 7 
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 واج آنازين يکسا 

 بازی يخ شو باز شو.
 

 هایصمرين، با انوا  مختلف صقويت آگاهی درو  هجايی آموزش و

 صشخیت اافیه
8 

استفاده از شعرو سرود  بازی داغ داغ و

 های کودکانه.
 

صمرين و صسلط  ،پرورش و صوانمند سازی کودکا  در آگاهی واجی

 در کلمات واج پايانی يکسا يابی در زمینه  شناسايی 
9 

 10 جم  بندی وآماده کرد  گروه برای اصمام جلسات مرور و 

 

 هایافته

های مربوط بنه کنندگا  ابتدا دادهناختی مشارکتصرسیم نمای مناسبی از وضعیت جمعیت شجهت 

های وضعیت   ارائه می شود و در ادامه نیز داده1بهر کالمی کودکا  در جدول صوزي  سنی و وضعیت هوش

 گیرد.روه در مرحله پیش و پم آزمو  ارائه و مورد بررسی و صحلیل ارار میآگاهی واج شناختی دو گ
 های توصیفی نمرات هوشبهر كالمی آزمون وكسلرشاخص. 1جدول

 كمترین مقدار بیشترین مقدار انحراف استاندارد میانگین گروه

 97 115 6.47 104.833 آزمایش

 98 114 6.176 105.167 گواه

از نظر هوشبهر  های به صفکیك گروه آزمايش و گواهآزمودنی دهد   نشا  می1مندرجات جدول 

ارارداشتند و همانگوننه کنه 115صا  97هر دو گروه از وضعیت مشابهی برخوردار بودند و  در دامنه هوشبهر 

صفناوت زينادی  ه هوشی کالمنی گنروه آزمنايش وگنواه مشاهده می شود  میانگین وانحراد استاندارد بهر

شنود مشناهده منی  2  در جدولنندگا  صوزي  سنی مشارکت ککه  گونههما  ندارند و همتا با هم هستند. 

و همچننین مینانگین و  51/0و  41/4میانگین و انحراد اسنتاندارد سنن گنروه آزمنايش  درپژوهش حاضر،

  . است 52/0و  50/4انحراد استاندارد گروه گواه  
 میانگین و انحراف استاندارد سنی آزمودنی های به تفکیک گروه آزمایش و گواه. 2جدول

 گروه فراوانی دامنه سنی میانگین نداردانحراف استا

 آزمایش 12 5-4 41/4 51/0
 

 كنترل 12 5-4 50/4 52/0
 

دهد که صوزي  سنی در دو گروه آزمايش و گواه نیز  ذکر است داده های مزبور نشا  می شايا 

 33/58د که ادمیشا  در دو گروه آزمايش و گواه ن هاصوزي  سنی آزمودنی متناسب بود به نحوی که 
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مايش متعلق های گروه آزدرصد آزمودنی 66/41سال و  4سنی  درصد افراد گروه آزمايش متعلق به گروه

درصد افراد اين  50سال و  4درصد افراد گروه گواه  دارای سن  50باشند. همچنین سال می 5به گروه سنی 

 باشند.سال می 5گروه متعلق به گروه سنی 

  ارائه 4و3های آ  ، جدول کل آگاهی واجشناختی و خرده مقیا  نمره جهت بررسی صوصیفی

 شده است.
 گروه در پیش و پس آزموندو میانگین و انحراف معیار نمره كل آگاهی واج شناختی  .3جدول

 انحراف معیار میانگین گروه مرحله متغیر

هی واج گاا

 شناختی

 پیش آزمون

91/16 آزمایش  42/2  

00/16 كنترل  41/2  

00/16 كنترل  41/2  

 پس آزمون

 
83/29 آزمایش  12/2  

25/17 كنترل  49/2  

شود، میانگین و انحنراد اسنتاندارد نمنره کنل گنروه   مشاهده می3با نگاهی به مندرجات جدول 

بنا 16 /00و در گروه گواه  42/2با انحراد استاندارد  91/16 آزمايش در پیش آزمو  آگاهی واج شناختی

باشد. همچنین، میانگین و انحراد استاندارد نمره کل گنروه آزمنايش در پنم می 41/2استاندارد انحراد 

باشند. منی 49/2رد بنا انحنراد اسنتاندا 25/17و در گروه گنواه    12/2با انحراد استاندارد  83/29آزمو  

آزمنو  بنرای دهد میانگین نمرات گروه آزمنايش در پنم   نشا  می3های جدول شماره همچنا  که داده

 .متغیر آگاهی واج شناختی افزايش يافته است اما نمرات گروه گواه  صغییر محسوسی نداشته است

هنای هنا در خنرده مقینا شود، مینانگین نمنرات آزمنودنیمشاهده می  4  همانیور که در جدول

باشند مو  منیها در پم آزآزمايش کمتر از میانگین نمرات آ آگاهی واج شناختی در پیش آزمو  گروه 

ها در پیش آزمو  و افته است اما میانگین خرده مقیا و میانگین نمرات اين گروه در پم آزمو  افزايش ي

ربخشنی گنردد. اينن امنر نشنانگر اثاست و صغییر معناداری مشاهده نمنیپم آزمو  گروه گواه  صقريبا برابر 

 باشد.شناختی میهای آزمو  آگاهی واج های زبا  شناختی بر خرده مقیا بازی
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 میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس های آگاهی واج شناختی دو گروه در پیش وپس آزمون .4جدول

 انحراد معیار میانگین گروه مرحله خرده مقیا  ها

 آگاهی واجی

 پیش آزمو 

 

 49/0 33/3 آزمايش

 60/0 00/3 گواه

 پم آزمو 

 

 93/0 16/6 آزمايش

 57/0 33/3 گواه

 آگاهی هجايی

 پیش آزمو 

 

 95/0 00/6 آزمايش

 16/1 41/5 گواه

 پم آزمو 
 65/0 66/9 آزمايش

 12/1 00/6 گواه

 آگاهی درو  هجايی

 

 پیش آزمو 

 

 80/1 83/7 آزمايش

 31/1 58/7 گواه

 پم آزمو 

 

 52/2 75/14 آزمايش

 33/1 16/8 گواه

-رشد آگاهی واج شناختی کودکا  بی زبا  شناختی برهای پژوهش اين بود که بازی اصلیفرضیه 

دهد صاثیر عضويت گروهی  متغیر   نشا  می5  سرپرست و بدسرپرست صاثیر دارد. همچنا  که نتايج جدول

  و بین گروه آزمنايش و گنواه  صفناوت >01/0Pمستقل  بر نمره کل آگاهی واج شناختی معنی دار است  

درصد بوده اسنت  93های زبا  شناختی بر رشد آگاهی واج شناختی یر بازیمعنی دار وجود دارد. میزا  صاث

. باشنداختی بر رشد آگاهی واج شناختی میهای زبا  شنمیلوبیت میزا  صاثیر آموزش بازی که نشا  دهنده

هنای زبنا  شنناختی بنر رشند صوا  نتیجه گرفنت آمنوزش بنازیشود و میبنابراين فرضیه پژوهش صايید می

برای نمره کل  00/1سرپرست و بدسرپرست موثر بوده است. صوا  آماری ج شناختی کودکا  بیآگاهی وا

 آگاهی واج شناختی نیز نشانگر کفايت حجم نمونه می باشد.
 آزمون تحلیل كوواریانس  برای نمره كل آزمون آگاهی واج شناختی. 5جدول

 متغییر
 منبع

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

نمره كل 

آگاهی 

واج 

 شناختی

 00/1 933/0 001/0 147/292 764/826 1 764/826 گروه
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های زبنا  شنناختی مبتننی بنر آگناهی واج شنناختی بنر های فرعی پژوهش اين بود که بازیفرضیه

سرپرسنت و بدسرپرسنت صناثیر دارد. بنی هجنايی وآگناهی درو  هجنای کودکنا  ،آگناهیآگاهی واجی

ی آگاه دهد صاثیر عضويت گروهی  متغیر مستقل  بر آگاهی واجی،   نشا  می6  همچنا  که نتايج جدول

دار گروه آزمنايش و گنواه  صفناوت معننی   و بین>001/0Pدار است  هجايی وآگاهی درو  هجايی معنی

وبرآگناهی درو   86برآگاهی هجايی ،78آگاهی واجی بر های زبا  شناختی وجود دارد. میزا  صاثیر بازی

های زبا  شناختی بنر رشند میلوبیت میزا  صاثیر آموزش بازی درصد بوده است که نشا  دهنده 79هجايی 

به عبارت ديگر با صوجه به سنی  معنناداری باشد. آگاهی هجايی وآگاهی درو  هجايی می آگاهی واجی،

های پم آزمو  معنادار است و لذا بازیهای پیش آزمو  و ت میانگینصفاواست،  0.01که کمتر از  001/0

ايی وآگناهی درو  هجنايی زبا  شناختی مبتنی بر آگناهی واج شنناختی بنر آگناهی هجنايی آگناهی هجن

 سرپرست و بدسرپرست صاثیر دارد.کودکا  بی

 شناختیهای  آزمون آگاهی واج حلیل كوواریانس  برای خرده مقیاسآزمون ت .6جدول

 SS df MS F Sig 2η متغییر

 784/0 001/0 364/76 788/38 1 788/38 آگاهی واجی

 86/0 0.001 228/90 235/66 1 235/66 آگاهی هجايی

 789/0 0.00 393/78 375/245 1 375/245 آگاهی درو  هجايی

 

 نتیجه 

ايننن میننا   هننای رشنندی مختلفننی مواجننه هسننتند و دردکننا  مقننیم شننیرخوارگاه بننا محرومیننتکو

ه ودکننا  نیازمننند رسننیدگی ويننژه و ارائننمشننکالت زبننا  شننناختی و از جملننه مهارصهننای واج شننناختی ک

مختلنف زبنا  و  هنایهنای زبنا  شنناختی کنه کننشد و بنازیمداخالت صوانمندسازی بنه هنگنامی هسنتن

ن يشننناختی را فعننال نمننوده و کننودک را در مسننیر بکننارگیری و صکننرار و صمننراز جملننه آگنناهی واج

هننای زبننا  شننناختی آ  اسننت کننه منیننق نظننری بننازی صواننند مفینند واانن  شننود.دهنند، مننیآنهننا اننرار مننی

هننای صعنناملی ی بننرای درگیننر شنند  کننودک بننا فعالیننتهننای زبننا  شننناختی بننا فننراهم آورد  بسننتربننازی

هننا و صبننادل مفنناهیم و کلمننات و صولینند رشنند زبننا  نظیننر شنننید  و صولینند واجهننای مبتنننی بننر مولفننه

هننای اساسننی مننورد نینناز کننودک را در بسننتر صعامننل و فعالیننت بننازی مهننارتت آهنگننین در االننبجمننال

 و صکرار و صمرين هدفمند پرورش دهد.
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 مبتننی درمنانی بنازی حاضنر بنا هندد بررسنی اثربخشنی بنابراين همانگونه که میرح شد پژوهش

انجنام  خانواده شبه مرکز يا خوارگاهشیر مقیم کودکا  شناختی واج رشدآگاهی بر زبانشناختی هایبربازی

 در کنه سنال 5-4 سننین وبدسرپرسنت سرپرسنتبنی پسر کودک24 شامل ایپذيرفت و بدين منظور نمونه

 وگنروه  نفر12 آزمايش دوگروه در صاادد شدند انتخاب گرديدند و بهمی نگهداری خانواده شبه مراکز

ده  شندوکودکا  گنروه آزمنايش ارای دو گروه اجر آزمو  وپم آزمو انتساب يافتند پیش  نفر12  گواه

از طرينق آزمنو  صحلینل  شنناختی را دريافنت کردنند و نتنايج هنای زبنابر بازی تنیبم درمانی یجلسه باز

 آنکوا مورد صجريه و صحلیل ارارگرفت . کوواريانم

هنای گاهی واج شناختی کودکنانی کنه بنازینشا  داد که آآزمو  آنکوا در پژوهش حاضر نتايج 

 0.093  افنزايش معننا داریاز مقايسه با گروه گواه  در پنم آزمنو  در اند، دريافت کرده زبا  شناختی را

=2η  ،0.001>P  ،292.14 =F حیینه   برخوردار بود ه اسنت کنه حکاينت از اثربخشنی برنامنه مداخلنه در

منیق نظری و برخی شواهد سرپرست در اين پژوهش دارد که اين يافته با آگاهی واج شناختی کودکا  بی

بنه کنه  اشاره کرد،  (Ely and Maccab,1994 صوا  به پژوهشی همخوانی دارد.که از آ  جمله میپژوهش

دريافتنند کنه  وهای سواد آموزی و فرازبانی پرداختند شد مهارتر های زبانی کودک بربررسی نقش بازی

-زبانی کمك منیو رشد فراهای خواند  اولیه ارتبه طور مثبت و معنادار به رشد مهشناختی های زبانبازی

های زبا  شناختی موجب رشد مفاهیم اساسی دارد شرکت در بازی. نیز اظهار می  (Rosenberg,2006کند

، باشندها همسو با نتنايج پنژوهش حاضنر منیگردد و اين يافته  و نوشتن  آگاهی واج شناختی   میخواند

های زبانی به عنوا  عامل صاثیرگذار راحی بازیبا صاکید بر ط  (Shaply & Jackson,1993همچنین پژوهش 

هبنود هنای زبنانی موجنب بخواند  و نوشنتن نشنا  داد کنه بنازیبر رشد مهارت واژگانی  معنا شناسی  و 

یز هماهنن  بنا ن  (Lucchese,Tamis-lemonda,2007پژوهش شود،ها میعملکرد کودکا  در اين مهارت

 باشد.میيافته پژوهش فوق 

های زبا  شنناختی موجنب بهبنود و رشند های اين پژوهش ناظر بر آ  است که بازیههمچنین يافت

 ، نیز نشنا  داد Suza and Danger,2003به نقل از  (Brown,1991آگاهی واجی گرديده است و پژوهش 

داشنتند موجنب جلسه بازی درمانی در مورد کودکانی که مشکالت واج شناختی  17ای که اجرای مداخله

ای در آگاهی واج شناختی کودکا  گرديده است و اين يافته ها همسو با پژوهش حاضر بهبود اابل مالحظه

 ;Pirzadi & etal, 2012; Pears &etal,2011;  ahmer, 2010) هنایهمچنین می صوا  بنه پنژوهش است.

Mostaghemzadeh (Soleymani,1994;Torgessen,1994; Carroll& etal, 2003   کنهنینز اشناره کنرد 
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داشته باشند  های واج شناختیصواند صاثیر مثبت در مهارتازی درمانی وآموزش آگاهی واجی میدريافتند ب

 های پژوهش حاضر هم راستا است.که به نوعی با يافته

 های ديگر اين پژوهش افزايش عملکرد کودکا  در آگاهی هجايی بوده است که همسو بنااز يافته

جلسه بازی درمانی  از طريق ايفای  12است که نشا  داد با اجرای   (Brooks& Benjamin,1989پژوهش 

 آگناهی هجنايی   نوشتن از جملنه های خواند  وت مهارت زبانی وبیانی و پیش نیازصوانستند صاخیرا نقش 

 . (Clawson,2002ت در درما  کامال مشهود بوده استبا گذشت زما  ثبا کودکا  را بهبود بخشیده و

گردد کنه هجاو... می های زبانی موجب رشد مفاهیم سوادآموزی ازجمله صدا،ینیز اظهار می دارد که باز

 ,Anthony & etal, 2007; lonigan&etal همچننین نتنايج پنژوهش حاضنر منی باشند.اين نتايج همسو با 

2000; Skibbe & etal, 2011;Troya, 2004; Brown,1991 به نقل از Suzan&Danger,2003  نتنايج بنه 

 های زبانشناختی بر رشد آگاهی واج شناختی دست يافتند.اثربخش ومثبت بازی

 همچنین رشند وصوانمنندی کودکنا  در آگناهی درو  هجنايی ازطرينق بنازی مینابق بنا پنژوهش 

Keyyopp&Hellenyopp,2009)  بهبنود .آنها دريافتند که استفاده از  شعر و معما و بازی موجنب  باشدمی

گنننردد واينننن نتنننايج مینننابق بنننا نتنننايج پنننژوهش حاضنننر اسنننت. رشننند آگننناهی درو  هجنننايی منننی و

های زبانی و واج شنناختی پرداخنت و بنه های زبانی بر رشد مهارته بررسی بازیب (Crow,1994)همچنین

رشند  بنری را درمنان یوباز یزبا   شناخت یهایباز یکه اثربخش نتايج مشابه با پژوهش حاضر دست يافت،

 کند.آگاهی درو  هجايی بیا  می

های پژوهش حاضر ناظر بر آ  است که با صوجه به اثربخشی مداخله مبتنی بر بازی در مجمو  يافته

های زبا  شناختی برای کودکا  محروم از محیط خانواده، علی رنم صالش هنا و زحمنات مختلنف دسنت 

طینف سننی  محدودبود  صعداد افراد شنرکت کنننده،اندرکارا  و مربیا  شیرخوارگاه، محیط شیرخوارگاه 

-های پژوهش حاضر به شنمار منیازجمله محدوديت منحاربفرد بود  نمونه پژوهش به پسرا ، کودکا ،

های بعدی با لحاظ کرد  اينن منوارد بنر صنوا  صعمنیم پنذيری ونننای شود که درپژوهشپیشنهاد می روند.

های آصی اين برنامنه آموزشنی  شود که درپژوهشپیشنهاد می همچنین اطالعات به دست آمده افزوده شود.

 شود. را برای کودکا  دوزبانه وکودکا  نارسا خوا  وکودکانی که مشکالت زبانی دارند نیز اجرا
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