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 چکیده
آن  بخشیاثرآموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی افزار نرمطراحی  هدف از پژوهش حاضر

آزمایشی با طرح نیمهپژوهش  با نشانگان داون بود. روشان آموزدانشدر  گفتارزبان و  هایمهارتبر 

تصادفی انتخاب و در  طوربهبا نشانگان داون  آموزدانش 21تعداد  .گواه بودبا گروه  آزمونپس-آزمونپیش

 رشد زبانآزمون  هوشی وکسلر، نموآز شامل پژوهشابزارهای  جایگزین شدند. گواهو  دو گروه آزمایش

های مکرر گیریتحلیل کوواریانس و تحلیل اندازه نتایج. بادی بودی پیو آزمون درک واژگان تصویر

و های آزمایش را بین میانگین گروه داریمعنازبان بیانی، درکی و زبان گفتاری تفاوت  هایمهارتدرباره 

بر این اساس  داد و این تفاوت در مرحله پیگیری پایدار ماند.نشان  ، با برتری نمرات گروه آزمایشگواه

زبان  هایمهارتافزایش  آموزش خواندن کاربردی خانواده محور بر افزارنرم گرفت که توان نتیجهمی

 .و این اثر پایدار مانده است تاثیر مثبت داردان با نشانگان داون آموزدانشو زبان گفتاری  یدرک بیانی،

با تکیه  ویژهبهبرای کودک با نشانگان داون  هاافزارنرمنوین در قالب  هایفناوریموزش توسط به آ توجه
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برای  تواندمحور میافزار آموزش خواندن کاربردی خانوادهنرم. رسدمیمشارکت خانواده ضروری به نظر 

 ها و مربیان در جهت آموزش مورد استفاده قرار گیرد.خانواده ،کودک

کودک با نشانگان داون، زبان بیانی، زبان  آموزش خواندن کاربردی،افزار نرمی: کلید واژگان

 درکی، زبان گفتاری

 مقدمه

 ارتباط با طورکلیو بهانسان موجودی اجتماعی است که به تبادل افکار، بیان احساسات 

است  مو دریافت و درک پیا ارتباط بین دو نفر شامل فرستادن پیام ندیفرا دارد. دیگران نیاز

نمادهای  صورتبه یا نمادهای صوتی صورتبه تواندمیدریافتی  امیپ (.1992 ،1لرنر)

دنیای کنونی خواندن ابزار  در (.2112 ،3و اسمیت 2نوشتن( باشد )یاو) یدارید –اینگاره

. انسان از طریق خواندن شودمیو برقراری ارتباط  هااندیشهمهمی است که موجب انتقال 

را رمزگشایی  دیگر متون چاپی، مجالت و هاباکت عات نوشتاری موجود دراطال تواندمی

 (.2111 زاده و سلیمانی،مستقیمکند )

زبانی نقش اساسی دارد. برین در بررسی بر روی  هایمهارتخواندن در کسب  مهارت

زبانی و  هایمهارتداد که در کودکان با نشانگان داون  داون نشانکودکان با نشانگان 

که بین  شده است. همچنین مشخص کندمیماه دیرتر از کودکان عادی رشد  9اندن خو

 1ونسا؛ 2114ان، همکار و 4)برینخواندن رابطه وجود دارد  هایمهارتزبانی و  هایمهارت

در رشد زبان تاخیر شدید دارند؛ از کودکان با نشانگان داون  یاریبس (.2112و همکاران، 

زبان درکی است  در مقایسه بایدتر متوجه زبان بیانی و گفتاری شد بیآس اما بیشتر موارد

در مراحل اولیه واژگان درکیِ افراد با نشانگان داون ها بر اساس نتایج پژوهش (.2119 )الو،

زبان بیانی و  کهدرحالی است؛دوران کودکی و مراحل نوجوانی متناسب با سن تقویمی 
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-آموزشی و مداخله هایروشاخیر به انواع  هایالس در (.9211 ،1الو) دارد گفتاری تاخیر

و  یانیب بر وضعیت زبان درکی، هاآموزشدر کودکان با نشانگان داون و تاثیر این  ای

به  توانمیاز آن دسته  .(2112 ،2شده است )کامنیی فراوانتوجه این کودکان  گفتاری

و زبان  هایمهارتبر گسترش آن و تاثیر  و مداخله آموزشنوین در  هایفناوریاستفاده از 

و همکاران  ینسکیکوتل گزارش روزن، هاآناز جمله حافظه در این کودکان اشاره کرد. 

جداگانه نتایج حاصل از آموزش خواندن به دو کودک با نشانگان داون را گزارش  طوربه

 دستورکوتاه با  وگوهایگفتد که نوشتن دنخود عنوان کر هاگزارشهر دو در  .دادند

کامال  و کمکیربط  افعال ،هانشانهکامل با  از جمالت، گفتار شفاهی متشکل درست زبان

رشد داشته  اشتقویمیزبانی این کودکان متناسب با سن  هایمهارت کهطوریبهصحیح، 

  (.2114 ،بریناست )

که کودک با نشانگان داون در مرحله یادگیری واژگان در معرض آموزش  یزمان

زودتر از جمالت کامل  و یابدمیافزایش  هاآنی گیرند سرعت یادگیری خواندن قرارم

عمده طرف دیگر  از (.2111 1کارن، ؛2111 ،4رتوبآ ؛2111 ،3چاپمنکنند )میاستفاده 

که این  اندگزارش کردهدکان با نشانگان داون کو در گروهانجام شده  هایپژوهش

 هزار کلمه شنیداری اندازهبهتصویر یك  درواقع کودکان یادگیرندگان دیداری هستند.

با  نیز نوین و هایرشد فناوریپیشرفته با توجه به  کشورهایدر بسیاری از  امروزه ارزد.می

-استفاده می از این فناوری آموزیزبانتوجه به مشکالت یادگیری این کودکان در زمینه 

گوشی تلفن  هایبرنامهو  ایهرایان هایبرنامهاستفاده از ها شامل کاربرد این فناوری شود.

، 2)هاول اندشدهبرای کودکان با نیازهای ویژه طراحی  طور ویژهبهکه است همراه و تبلت 

گروهی از کودکان با نشانگان  2112در سال  2بودریا(. 2112 ،و همکاران ونسا و 2111

ها زشدیداری بودند با گروهی دیگر که این آمو هایروشداون که آموزش آنها توسط 
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کودکان با نشانگان مشخص شد گروهی از . در پایان دوره کردرا دریافت نکردند مقایسه 

در خزانه آموزش دیده بودند در مقایسه با گروه دیگر دیداری  هایروشبا که داون 

 همکاران، و 1نقل از لندیس به 2112نشان دادند )بودریا، عملکرد بهتری و خواندن  واژگان

رایانه را بر یادگیری  وسیلهبهآثار آموزش  (2112)آریزا -ادال و گومزت-اورتگا (.2113

مشخص  وضوحبه پژوهشاین  نتایج دانش پایه در کودکان با نشانگان دوان بررسی کردند.

دانش پایه در کودکان با ی هامهارتکسب  ،ایچندرسانه وسیلهبهآموزش  کرد که

که در آموزش سنتی و با استفاده از است  چیزیو این کند مینشانگان داون را تسهیل 

 ،2نقل از کارن به 2112آریزا، -تادالو گومز-)اورتگا دآینمی دستبهاجزای شنیداری 

 ایرایانه هایفناوری وسیلهبهآموزش مشخص شد که  (2112اسپارک )در پژوهش  (.2111

 شی را خواهد داشت.بیشترین اثربخشی را در دوره ابتدایی و در سطوح باالتر کمترین اثربخ

 ایرایانهبرتری آموزش  .دارد ایالعادهفوقدر آموزش ویژه اثربخشی  ایرایانه آموزش

. در این الگوی آموزشی کنندمیاستفاده  ایچندرسانهناشی از برتری روشی است که مواد 

ت و این امر قادر اس کنندمیو حرکت استفاده  پویانماییدیداری، شنیداری،  هایروشاز 

 و 3به نقل از ورسا 2112)اسپارک، فرایند یادگیری افراد با نشانگان داون را تسهیل کند 

 (.2112 ،4ویکاری

 1991 هایسالاز  و خواندنزبان  هایمهارتخود را در زمینه  هایبررسیپاتریا اولوین 

کودکان کتابی با عنوان آموزش خواندن به در  هاپژوهشنتایج این ادامه داد.  2119تا سال 

روز دنیا حرکت  هایفناوریرا به همراه  هاآموزشبا نشانگان داون منتشر شد و پس از آن 

و مربیان کودکان با نشانگان داون  هاخانوادهدر اختیار  ایرایانه هایبرنامه صورتبهداد و 

یك ابزار سودمند در کنار آموزش این  عنوانبه تواندمینوین  هایفناوریقرار داد. 

 (.2113 و همکاران، 1نقل از فینس به 2119 ودکان قرار گیرند )اولوین،ک
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مختلف آموزشی در روند رشد  هایروش تاثیر (2113اناو موروهرو )مگنا، سانت

. گروهی از این کودکان کردند را آزمایشخواندن کودکان با نشانگان داون  هایمهارت

 وی شنیداری و عملی هاآموزشو گروهی دیگر  هاآموزشگاهآموزش معمول مدارس و 

خواندن با  صورتبهو شنیداری ) (گروه سوم آموزش دیداری )نوشتن به همراه تصویر

پس از را دریافت کردند.  (و کاربردی )قرار دادن کودک در موقعیت واقعی (صدای بلند

کودکان با نشانگان داونی که مشخص شد های مختلف گروهماه و بررسی  4دوره آموزش 

گیری طور چشمبه را دریافت کرده بودند (آموزش )دیداری، شنیداری، کاربردیسه هر 

 و 1د )مگناهای دیگر تفاوت نشان دادنگروهخواندن نسبت به  هایمهارتدر زمینه 

گوشی تلفن همراه به طراحی  هایبرنامهبا استفاده از  (2114)(. احمد 2113همکاران، 

کودکان با نیاز ویژه اقدام کرد و با استفاده از آموزش  آموزشی گوشی همراه برای افزارنرم

ایند یادگیری این کودکان توسط معلمین و خانواده این کودکان به بررسی روند فر

گذار است و تاثیردر فرایند یادگیری کودکان  هابرنامهکه این  نتایج نشان داد پرداخت.

دهقانی  (.2114)احمد،  رضایت خانواده و معلمین را در کنار کودک در پی داشت

با عنوان ساخت برنامه کل خوانی و بررسی تاثیر آن بر واژگان بیانی ( پژوهشی را 1391)

با کودک  3 روی. این پژوهش تك موردی سال عقلی انجام داد 3-2با نشانگان کودکان 

 3 که توانایی بیانی هر نتایج نشان داد داشت.جلسه درمانی  21 و انجام شدداون  نشانگان

به حفظ کودکان افزایش یافته و همچنین  گواهبا نشانگان داون نسبت به گروه  کودک

 (.1391کلمات درمانی نیز پرداخته بودند )دهقانی، 

درمانی و آموزشی بدون توجه به نقاط ضعف و قوت  هایمتاسفانه بسیاری از مداخله

شدن مدت زمان طوالنی  . پس از سپریشودمیاستفاده  هاآنکودکان در دوران توانبخشی 

بدون پیشرفت محسوسی موجبات سرخوردگی این کودکان و والدین و حتی خود 

درمانگر  از رویکردخدمات درمانی  روزافزونامروزه گرایش  .کنندمیدرمانگران را فراهم 
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به سمت  ،گر استو انجام مداخالت بر عهده درمان هاگیریتصمیمکه تمامی  محور

 (.2119 ،1)هستلر رو به تغییر است رت خانواده محواخدم

سیستم خانواده است که رفاه خانواده را بر اساس  نظریهاساس  بر خدمات خانواده محور

دخیل کردن  (. جوهره اصلی در این رویکرد2112 کامنی،) کندمیرفاه کودک مشخص 

ام متقابل، (، احترو درمانگر)خانواده  دوجانبه، همکاری و ارتباط گیریتصمیمخانواده در 

در اطالعات،  هاخانواده، سهیم کردن هااز خانواده، حمایت هاخانوادهپذیرش انتخاب 

 هاخانوادهبودن سرویس ارائه شده و تالش در جهت توانمند کردن  و منعطفاختصاصی 

 با توجه به نقش محوری خانواده در امور تربیتی، (.2112 ،3، جانسون2112، 2دانساست )

گیری که کان با نیازهای ویژه و پیشرفت چشمانی در روند رشدی کوددرم و یآموزش

 افزارنرماین پژوهش با هدف طراحی یك  دهندمیکودک در کنار خانواده از خود نشان 

آموزش خواندن برحسب نیازهای کودکان با نشانگان داون با رویکرد خانواده محور در 

 شد.این کودکان انجام  زبانی هایمهارتجهت بهبود 

آموزش خواندن کاربردی خانواده  افزارنرمآیا  -1سواالت این پژوهش عبارتند از: 

آیا  -2 ان با نشانگان داون موثر است؟آموزدانشطراحی شده بر مهارت زبان بیانی  محور

 آموزش خواندن کاربردی خانواده محور طراحی شده بر مهارت زبان درکی افزارنرم

آموزش خواندن کاربردی  افزارنرمآیا  -3اون موثر است؟ ان با نشانگان دآموزدانش

 داون موثر با نشانگانان آموزدانشمهارت زبان گفتاری  بر شده یمحور طراحخانواده 

زبانی  هایمهارتآموزش خواندن کاربردی خانواده محور بر  افزارنرمآیا تاثیر  -4 ؟است

 پایدار مانده است؟ان با نشانگان داون آموزدانش

 روش

بود.  گواهبا گروه  آزمونپس-آزمونپیشطرح  باآزمایشی روش پژوهش حاضر نیمه

 منظوربهابتدا  در .بودندان با نشانگان داون شهر تهران آموزدانش شامل تمامیجامعه آماری 
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با اعالم همکاری دو مدرسه )روشن مهر و صیاد شیرازی در  کنندگانشرکتانتخاب 

پس از آن با  شدند.پژوهش مشخص  معیارهاینفر بر اساس  42داد بین مدارس تع ( ازتهران

. حجم نمونه در شدندگروه نمونه اصلی انتخاب  عنوانبهنفر  21 کشیقرعهاستفاده از روش 

 معیارهاینفر از افراد با نشانگان داون بر اساس  42این افراد در بین . نفر بود 21پژوهش این 

طبقه اجتماعی )مندرج  و 21 تا 11که بین  بهرهوش هایمتغیرهمتا سازی و بررسی  پژوهش

تصادفی )با روش  صورتبهان آموزدانش( و گفتگو با خانواده این آموزدانشدر پرونده 

نفر در گروه آزمایش قرار  11و  گواهنفر در گروه  11نفر انتخاب شد که  21 (کشیقرعه

ای معیارهای گروه نمونه اصلی دختر که دار 2پسر و  3نفری شامل  1یك گروه  .ندگرفت

 عنوانبه گرفتند وبودند و با اعالم رضایت خود در جریان پژوهش و طراحی برنامه قرار 

و به این صورت در جریان اجرای  قرار گرفتندیك نمونه مقدماتی یا پایلوت مورد بررسی 

 اولیه مشکالت و نواقص مشخص شد و در طرح اصلی تغییرات الزم انجام گرفت.

 حاضر از قرار ذیل است: پژوهش هایبزارا

پرسشنامه مشخصات فردی شامل )نام و نام  .پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه باز

خانوادگی، سن برحسب ماه، دوزبانگی، شرایط اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی، جنس 

و سایر  کسب اطالعات در زمینه اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی منظوربه است که (...و

 همچنین .شداستفاده  گواهجهت همتاسازی گروه نمونه در گروه آزمایش و  در متغیرها

ای باز در جهت ثبت روند اجرا و نقطه نظرات خانواده در زمان اجرا برای ثبت و پرسشنامه

 .داده شد تردقیقبررسی 

سازی همتا و هوشبهرارزیابی منظور بهدر پژوهش حاضر  .آزمون هوشی وکسلر

 (1322که توسط شهیم ) وکسلرهوش کودکان تجدیدنظر شده مقیاس از وزان آمدانش

انفرادی در  صورتبه آزمون این .استفاده گردیدبرای کودکان انطباق و هنجاریابی شده 

های راهنمای مربوطه توسط کارشناسان ارشد شرایط استاندارد بر اساس دستورالعمل

 اجراکلینیك نواندیشان آویژه مشغول بودند  روانشناسی آموزش و پرورش استثنایی که در

 مقیاس ،(92/1مقیاس کلی )برای گروه سنی  11همه  درهمسانی درونی  ضریب .شد

(، 91/1) یبر اساس اعتبار بازآزمایی: مقیاس کل (91/1) غیرکالمی مقیاس و( 94/1) کالمی
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ه یك ماه بوده ( این بازآزمایی در فاصل91/1( و مقیاس غیرکالمی )93/1) یکالم یاسمق

  .سال پایایی بیشتری نشان داد 2است. در فاصله زمانی 

 – بادیپیآزمون واژگان تصویری  .بادیپیسازی درک واژگان تصویری نسخه شبیه

آزمون برای  این های انفرادی هوش است.( یکی از آزمون1992ویرایش سوم )دان و دان 

و در  ساخته 1919آزمون نخستین بار در سال  این رود.غربالگری توانایی کالمی به کار می

های نسخه قبلی حفظ ویراش سوم آن بسیاری از ویژگی در شده است. تجدیدنظر 1921

ای برای دامنه سنی گسترده مثال آزمون دارای دو فرم موازی است و برای شده است.

دید تعداد ویرایش ج در ها ندارد.آزمودنی نیازی به خواندن آیتم که شوداستفاده می

 91 تا 1/2آیتم در هر فرم افزایش یافته و دامنه سنی نیز بیشتر شده است ) 214ها به آیتم

 12آیتم آموزشی و  4مجموعه شامل  هر جداگانه قرار دارد. بندیدستهفرم در  هر (.سال

است که ابتدا آزمونگر  صورتبدیناجرای آزمون  روش مجموعه تصویر است.

 خواند.گذارد و خود نام هر تصویر را میتصویر را جلوی آزمودنی میای از چهار مجموعه

آزمون تقریبا  اجرای شنیدن نام هر تصویر آن را با دست نشان دهد. محضبهباید  آزمودنی

 ضریب کشد. سه نوع قابلیت اعتماد برای این آزمون گزارش شده است.دقیقه طول می 11

تا  92/1آلفا  ضریب های همتا.با استفاده از فرم اییبازآزمآلفای کرونباخ، همسانی درونی، 

گزارش شده  92/1تا  22/1های همتا و همبستگی فرم 92/1تا  22/1، همسانی درونی 92/1

های شفاهی و بیانی های کالمی آزمونبا آیتم بادیپیهمبستگی آزمون  همچنین است.

 های دیگر باال گزارش شده است.آزمون

خرده آزمون  9در مجموع دارای  وین آزمون الگوی دو بعدی دارد ا .آزمون رشد زبان

مربوط  شناسیخرده آزمون آن به واج 3حو و خرده آزمون آن به معناشناسی و ن 2است که 

بود به این  21اعتبار این آزمون و روایی باالیی برخوردار است.  اعتباراین آزمون از  است.

 9 دارایآزمون رشد زبان  .ن الزم از آن استفاده کنندتوانستند با اطمیناصورت کاربران می

واژگان تصویری، زبانی شامل  هایمهارتخرده آزمون اصلی مربوط به  2 کهخرده آزمون 

خرده  3و  ل دستوریواژگان ربطی، واژگان شفاهی، درک دستوری، تقلید جمله، تکمی

 واجی و تولید کلمه ری کلمه، تحلیلتمایزگذاون تکمیلی مربوط به خواندن شامل آزم
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زبان گفتاری  هایمهارتهای اصلی به سنجش طرفی دیگر با ترکیب خرده آزمون از است.

های واژگان خرده آزمون اصلی(، زبان دریافتی )از ترکیب خرده آزمون 2)از ترکیب تمام 

های واژگان ربطی و )از ترکیب خرده آزمون دهیسازمانتصویری و درک دستوری(، 

ژگان شفاهی و تکمیل دستوری(، های واله(، زبان بیانی )از ترکیب خرده آزمونتقلید جم

 های واژگان تصویری، واژگان ربطی، واژگان شفاهی(شناسی )از ترکیب خرده آزمونمعنا

 های درک دستوری، تقلید جمله و تکمیل دستوری()از ترکیب خرده آزمون و نحو

 .ساخته شده است

افزار با هدف آموزش این نرم. موزش خواندن کاربردی )دانا(آمحقق ساخته افزار نرم

زبانی کودکان با نشانگان  هایمهارتنوین همراه با پیشرفت فناوری در زمینه خواندن و 

ید در توسط سیستم آندروتواند می افزار حاضرنرم .داون توسط محقق ساخته شده است

گیری از فناوری و اطالعات همچنین با بهرهافزار نرم این .شوداستفاده گوشی همراه و تبلت 

شناسی ایجاد شده که در آن سعی شد بسیاری از جوانب در نظرگرفته روانشناختی و گفتار

افزار از کلماتی استفاده شد که در محیط طبیعی کودک بود و بیشترین در این نرم شود.

افعال، جمالت همچنین در زمینه آموزش  اده روزمره را از آن کلمات داشت.استف

افزار برای ارتباط و عالقه بهتر کودک در ای در این نرمای و جمالت سه کلمهدوکلمه

 پویانماییانیمیشن ) صورتبهافزار جهت استفاده از این برنامه سعی شد این قسمت از نرم

اول آموزش  بخش کند.پیروی میدو حوزه کلی  افزار ازنرم این .شود طراحی حرکتی(

این بخش  باشد.میکودک  واژگان است که هدف از این بخش افزایش دامنهواژگان 

افعال گذشته و  ،آموزش افعال )افعال حسی ،ت در موضوعات مختلفشامل آموزش کلما

با  که بخش دوم افزایش طول جمله است است.و آموزش ضمیر )من و تو(  (عال امریاف

آموزشی  بر مراحل عالوه شود.جام میزش داده شده در بخش اول اناستفاده از کلمات آمو

ا عنوان بازی کلمات افزار برای اطمینان از دریافت صحیح کودک قسمتی بدر این نرم

بر ها این بازی درواقع ها و بازی زمین فوتبال است.ادکنكشامل بازی بطراحی شد که 

کلمات آموزشی طراحی شد و بعد از کلماتی که والدین به کودک آموزش  اساس

روند خود و کودک انجام  پیگیری عنوانبهها را د برای اطمینان از آموزش این بازیندهیم
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های کلمات، آموزش به اول باز در صورت ناموفق بودن کودک در بازی دهند.می

مانی که با موفقیت مرحله پیگیری با عنوان بازی در شود تا زگردد و دوباره تکرار میمی

 را سپری کند. افزارنرم

ریزی و به توضیحی پیرامون روند برنامه قسمتدر این . سازی شدهساختار برنامه پیاده

های همراه با سیستم عامل اندروید خواهیم سازی نسخه برنامه بر روی دستگاهپیاده

 تفصیلبهبرنامه در دو بخش آموزش و بازی پیاده شده است که هرکدام را  این پرداخت.

های انجام شده توسط پژوهشگر، عناصر پس از مطالعه و بررسی ابتدا در کنیم.بیان می

برنامه دارای دو جنبه  اجزای بینی و گردآوری شد.ها پیشبرای هرکدام از بخش موردنیاز

های س از شکسته شدن به قسمتها پاست و هرکدام از این بخش ایرایانهگرافیکی و 

و شرکت آریا  د )طراحی گرافیکی(های گنبد کبوسازی به شرکتتر برای پیادهجزیی

 سپرده شد. (ایرایانه نویسیبرنامهگستر )

افزار توسط پژوهشگر به گرافیکی استفاده شده در این نرم هایتمام طرح. طراحی گرافیکی

توسط  های اولیهطرح صورت اولیه با توجه به وسایل کودکان طراحی شد و پس از آن

 صورت فنیبه افزارنهایی برای استفاده در نرمصورت متخصصان شرکت گنبد کبود به

های اصلی برنامه )دختر و شخصیت سازی شده شاملگرافیکی پیاده اجزای .سازی شدپیاده

های مربوط به و پویانمایی نشانگان داون(، تصاویر افراد با با چهرهپسر با چهره متناسب 

ه هستند که هرکدام از تصاویر و مفاهیم برنامه و اجزای گرافیکی استفاده شده در برنام

های دختر و پسر شخصیت آموزان دارند.ترین شرایط را به زندگی دانشمفاهیم نزدیك

های سازی شده در ابتدا با ارائه تصاویر نمونه از کودکان با نشانگان داون به گرافیستپیاده

و  اجزا نه نهایی رسید.سازی اولیه با تغییرهای الزم به نموپروژه طراحی شد و پس از پیاده

 مذکور باسازی اولیه توسط شرکت گرافیکی مفاهیم موجود در برنامه نیز پس از پیاده

تغییرات  های انجام شده توسط پژوهشگر و ارائه به گروه بررسی مقدماتی )پایلوت(بررسی

 الزم برای رسیدن به نمونه مطلوب انجام شد.

ستم عامل اندروید قابل استفاده که در سی ایرایانهامه سازی برنبرای پیاده .ایرایانهطراحی 

مطالعات انجام شده و طراحی که توسط پژوهشگر به  بر اساسباشد، ابتدا منطق کلی برنامه 
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های انجام شده تغییرات الزم بر روی آن پس از بررسی سازی شد.پیاده گروه داده شد

برای تمامی موارد  موردنیازیات از تهیه آرایش کلی برنامه، جزی پس .گردید اعمال

در مراحل آموزش  های گرافیکی و رفع ابهامات آنهااز نهایی شدن طرح پس بینی شد.پیش

 ایگونهبهسازی این برنامه پیاده روند .طراحی شدآندروید ای رایانهصورت زبان افزار بهنرم

در سه فاز اولیه  برنامه داشت. ریزی شد که چهار فاز اولیه، میانی، پایانی و پشتیبانیبرنامه

سازی شده و در فاز چهارم نیز تمامی اشکاالت احتمالی در طول فرایند استفاده توسط پیاده

ی برای ارائه طی تمامی مراحل نیز جلسات هفتگ در کاربران مشاهده و رفع شد.

 های برنامه برگزار شد.پیشرفت

 

 افزاردر نرم یافتگی فرآیند آموزش کل خوانیسازمان .1شکل 
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 هر کلمهمراحل سطوح برنامه پیاده ریزی شده برای آموزش 

بار به  1سطح اول که شامل مرور و تمرین است، شکل نوشتاری کلمات . مرور و تمرین

. در این سطح هیچ پاسخی از کودک شودمیخوانده  کودک نشان داده و کلمه با صدا

 کودک با شکل نوشتاری کلمات است.مورد انتظار نیست و هدف از انجام آن آشنایی 

 

سطح دوم تطابق به این معناست که شکل نوشتاری و یا تصویر کلمه به کودک . تطابق

و کودک باید آن را با شکل نوشتاری و تصویری مطابق کلمه تطابق  شودمینشان داده 

 نوشتار –تطابق شکل کلمه  ،شکل کلمه -تطابق نوشتار دهد که داری دو بخش است: 

 

و کودک باید شکل نوشتاری مطابق با  شودمیدر سطح انتخاب کلمه خوانده . انتخاب

 کلمه خوانده شده را انتخاب کند.
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کلماتی هستند که کودک در پاسخ به شکل نوشتاری مربوطه . خواندن کلمه با صدای بلند

 تشخیص الگوی نوشتاری کلمه و نه خواندن حرف به حرف صورتبهبا صدای بلند و 

 .خواندمی

 

کلماتی که کودک در پاسخ به تصویر مربوطه، بازنمایی بینایی مربوطه را . نامیدن تصویر

 .کندمیفعال کرده و نام تصویر را بیان 

 

 (ایکلمهسه، ایدوکلمهافعال، )الزم به ذکر است مراحل بعدی در زمینه طول جمله 

 در آموزش استفاده شد. شده و از مراحل فوق سازیپیادهپویانمایی  صورتبه

 اجرای پژوهش روش

برای  آزمونپیش کنندگان،به شرکتهدف و انگیزه پژوهشگر بیان افزار، نرم پس از معرفی

افزار و سازی نرماز ساخت و پیاده پس .اجرا شد گواهدو گروه آزمایش و  درآموزان دانش

های رت گرفت از خانوادهصو رفع ابهامات که با همکاری گروه پایلوت )نمونه مقدماتی(

منظور در اختیار ها بههر کدام از خانواده گروه آزمایش دعوت به عمل آمد.آموزان دانش

افزار برای استفاه در زمینه آموزش کودکان خود با گوشی همراه یا تبلت برای گرفتن نرم

ها برای ادهمحقق در ابتدا یك جلسه کلی با همه خانو دریافت برنامه در جلسه حاضر شدند.
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در  نوبتبهها با تك تك خانواده سپس ارائه توضیحات جامع در مورد برنامه انجام داد.

آن به آنها  انفرادی برنامه و شیوه اجرای صورتبهزمانی یك هفته در مدرسه یا منزل  توالی

برای دریافت اطالعات  پژوهشگرپس از آن فرم تهیه شده توسط  توضیح کامل داده شد.

 برنامه مذکور در هر سیستم توسط اختیار آنها قرار گرفت.در جلسه آموزشی  در هر

ها توضیح عملی برای خانواده صورتبهاجرای آن  پژوهشگر نصب و پس از اطمینان از

و پس  انجام شد هفته( 2یك ماه )معادل بیش از یك دوره زمانی  داده شد. اجرای کار در

این این شیوه آموزشی، آموزش  پیگیری ماندگاری اثربررسی جهت  دراز این دوره زمانی 

پژوهش در دو بخش اصلیِ طراحی اجرای این  مراحل هفته متوقف شد. 2مدت  بهبرنامه 

 .و با رویکرد خانواده محور صورت گرفت برنامه و اجرای آن

ای، جزئیات با مطالعه پروتکل قبلی و همچنین مطالعات کتابخانه. طراحی برنامه و اجرا

سازی و پیاده تدویناستخراج شده  برنامه روش درمانی آموزش کل خوانی استخراج شد.

اول در برنامه آموزش  مرحله مراحل کلی برنامه شامل دو مرحله است. صورت گرفت.

 درزیر مراحل  افزایش خزانه واژگان درکی و بیانی و مرحله دوم افزایش طول گفته است.

مل پنج سطح مرور و تمرین، تطابق، انتخاب، خواندن کلمه شا واژگانه افزایش دامن مرحله

زیر مرحله عنوان شده اجرا  1 برای آموزش هر واژه با صدای بلند و نامیدن تصویر است.

افزایش طول جمله از کلمات آموزش داده شده در مرحله  منظوربهمرحله دوم  در .شودمی

به ذکر است که  الزم شود.می و موارد جدید به کودک آموزش داده اده شداول استف

و هر کدام از اعضا در کنار  شودبه اعضای خانواده آموزش داده میتمامی این مراحل 

 کودک جهت آموزش قرار گرفتند.

 و با روش تحلیل کوواریانس SPSSافزار شده با استفاده از نرم آوریجمعهای داده

برای شد. تحلیل قیبی بونفرونی های مکرر و آزمون تعگیریو تحلیل اندازه راههیك

طریق آزمون تحلیل  از های پژوهش با توجه به ماهیت ابزار مورد استفادهبررسی فرضیه

 کوواریانساستفاده از آزمون تحلیل  علت گیرد.مورد تحلیل قرار می راههیك کوواریانس

مقایسه  آزمونپس، میانگین یك گروه در مرحله آزمونپیشاین است که با کنترل اثر 

 گردد.می
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 نتایج

های و بررسی نتایج آزمونهای مربوط به تحلیل فرضیه ارائهبه ذکر است که قبل از  الزم 

و آزمون بررسی همگنی  بررسی نرمال بودن توزیع نمرات فرضپیشپژوهش، ابتدا آزمون 

 های مورد بررسی انجام گرفت.مولفه واریانس درون گروهی در

 و آزمایش گواهزبانی در گروه  هایمهارت متغیرهایی توصیف هایشاخص .1جدول 

 گروه متغیر

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 زبان بیانی
 49/1 11 111/1 4/9 433/1 1/1 آزمایش

 2/1 1/2 11/2 3/2 223/1 9/4 گواه

 زبان گفتاری
 42/3 2/31 12/4 1/29 312/4 9/12 آزمایش

 29/3 2/21 32/3 2/19 421/3 3/11 گواه

 زبان درکی
 11/2 9/11 13/2 1/11 322/2 9/1 آزمایش

 12/1 1/2 24/1 2/2 414/1 1 گواه

آموزش خواندن کاربردی خانواده محور طراحی شده بر زبان بیانی  افزارنرمآیا سوال اول: 

 292/14چون مقدار  2های جدول ن موثر است؟ با توجه به دادهان با نشانگان داوآموزدانش

F=( 12 و 1با درجات آزادی )آموزش خواندن کاربردی خانواده  افزارنرمتاثیر  در مورد

 افزارنرمتوان نتیجه گرفت که میاست  معنادار α=11/1سطح  بیانی در محور بر زبان

مقدار اتا  و شودمیش زبان بیانی موجب افزای آموزش خواندن کاربردی خانواده محور

 است.درصد  3/44 یانیبطراحی شده بر زبان  افزارنرمدهد که تاثیر نشان می
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 کوواریانسنتایج آزمون تحلیل  خالصه .2جدول 

 طراحی شده بر زبان بیانی افزارنرمدر مورد بررسی تاثیر  

 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 ذوراتمج
F 

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

41/1232 اثر همپراش  1 41/1232  229/322  111/1  913/1  

11/42 اثر گروه  1 11/42  292/14  11/1   

11/21 خطا  12 321/3     

     21 1341 کل

 بر زبانآموزش خواندن کاربردی خانواده محور طراحی شده  افزارنرمآیا سوال دوم: 

 انگان داون موثر است؟ان با نشآموزدانشدرکی 

تاثیر  مورد ( در12 و 1با درجات آزادی )=F 224/12چون مقدار  3جدول  با توجه به

درکی در سطح  بر زبانشده  محور طراحیآموزش خواندن کاربردی خانواده  افزارنرم

11/1=α است معنادار (111/1  =P). طراحی شده  افزارنرمتوان نتیجه گرفت که لذا می

 طراحی شده بر افزارنرم تاثیر دهدمقدار اتا نشان می و شودمیایش زبان درکی موجب افز

 است.درصد  4/42 بهره زبان درکی

  کوواریانسنتایج آزمون تحلیل  خالصه .3جدول 

 طراحی شده بر زبان درکیافزار نرمدر مورد بررسی تاثیر 

 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 وراتمجذ
F 

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

41/1394 اثر همپراش  1 41/1394  321/324  111/1  911/1  

21/21 اثر گروه  1 22/21  224/12  111/1  424/1  

31/21 خطا  12 22/3     

21/11 کل  21     

آموزش خواندن کاربردی خانواده محور طراحی شده بر زبان  افزارنرمآیا سوال سوم: 

مقدار  چون 4جدول های توجه به داده با ن با نشانگان داون موثر است؟اآموزدانشگفتاری 

492/31 F= کاربردی  آموزش خواندن افزارنرم تاثیر مورد در (12 و 1) یآزادبا درجات
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توان می لذا .است معنادار α=11/1سطح  گفتاری در بر زبانشده  محور طراحیخانواده 

زبان  شافزای محور موجبکاربردی خانواده  آموزش خواندن افزارنرمنتیجه گرفت که 

بر شده  محور طراحیآموزش  افزارنرمتاثیر  که دهدیممقدار اتا نشان  و شودمیگفتاری 

 است.  درصد 4/22 یگفتار زبان

  کوواریانسخالصه نتایج آزمون تحلیل  .4جدول 

 طراحی شده بر زبان گفتاری افزارنرمدر مورد بررسی تاثیر 

 شاخص

 تغییرات منابع

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

41/11224 اثر همپراش  1 41/11224  911/244  111/1  929/1  

11/491 اثر گروه  1 11/491  492/31  111/1  224/1  

11/242 خطا  12 212/13     

     21 12413 کل

 هایمهارتاندن کاربردی خانواده محور بر آموزش خو افزارنرمآیا تاثیر  چهارم: سوال

نشان  1 جدول نتایج ارائه شده در پایدار مانده است؟ان با نشانگان داون آموزدانشزبانی 

 عامل زمان در سطح معناداری 142/219مقدار با  Fمقدار مشخصه آماری  دهد کهمی

11/1=α احل مختلف آزمون افزایش( در مر) ییرتغتوان نتیجه گرفت که می .معناداراست

آزمون تعقیبی بونفرونی در مراحل مختلف  2جدول  نتایججود دارد. همچنین با نگاهی به و

و  آزمونپس، آزمونپیشدهد که میانگین سه مرحله آزمون در گروه آزمایش نیز نشان می

آموزش خواندن کاربردی  افزارنرم اثربخشی بنابراین .پیگیری نیز تفاوت معناداری دارد

بعد از گذشت یك ماه و نیم ماندگار مانده  زبانی کودکان هایمهارت انواده محور برخ

 .است
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 زبانی هایمهارتبر  افزارنرمی تاثیر ریگیآزمون پ برایمکرر  یگیراندازه لیتحل جینتا. 5جدول 

 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات  

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

اثر 

 مانز

22/12429 کرویت فرض شده  2 93/2344  142/219  111/1  

22/12429 فلت –هوین   2 93/2344  142/219  111/1  

 خطا

42/132 کرویت فرض شده  12 21/29    

42/132 فلت –هوین   12 21/29    

42/132 باند باال  9 21/19    

 یریگیمکرر در آزمون پ هایهانداز لیتحل جیدر مورد نتاپیگیری بونفرونی آزمون  جینتا .6جدول 

 
J I 

 اختالف میانگین
(I – J) 

 سطح معناداری انحراف معیار

 آزمونپیش
241/2 *41/21- آزمونپس  111/1  

249/2 *41/41- پیگیری  111/1  

 آزمونپس
241/2 *41/211 آزمونپیش  111/1  

- پیگیری 21/4  122/2  193/1  

 پیگیری
249/2 *41/41 آزمونپیش  111/1  

21/4 آزمونپس  122/2  193/1  

 بحث

افزار آموزش خواندن کاربردی خانواده محور و هدف از پژوهش حاضر طراحی نرم

این  .بودآموزان با نشانگان داون های زبان و گفتار در دانشارزیابی اثربخشی آن بر مهارت

افزار ین نرم. از جمله اصول مهم در ادهدین اصل را سرلوحه آموزش قرار میچندزار افنرم

های و روشدر جریان آموزش مشارکت خانواده  آموزشی،کاربردی بودن مطالب شامل 

ر د بود. ر این حوزه دهاهای پژوهشبر اساس یافته درمانی در زبان آموزی کودکان  گفتار

 هایمهارتاست که کودکان با نشانگان داون در  مشخص شدهاخیر  هایپژوهش

 بنابراین .دارند نارساییحلقه واجی  و حتیی، حافظه شنیداری شنیداری، پردازش شنیدار

شود که درک و بیان کلمات به مسائل ویژه کودکان با نشانگان داون باعث می توجهیبی

های دیدگاه در منفی تحت تأثیر قرار گیرد. طوربهاز کودکی تا بزرگسالی در این کودکان 
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در کودکان با نشانگان داون است، تاکید اصلی  هنگامید درمانی که مبتنی بر مداخله بهجد

 از طریق آنیعنی همان حافظه بینایی قوی در آنها که  باشد؛قوت این کودکان میبر نقاط 

زبان اشاره و خواندن هر دو بر  چراکه آموزند؛المتی و حتی خواندن را میزبان اشاره یا ع

 (.2112، 1لمند )هشوزبان بینایی نامیده میمسیر بینایی تکیه دارند و 

 خانوادهطراحی شده با رویکرد  آموزشی افزارنرمکه حاضر نشان داد ژوهش نتایج پ

پایدار در طول زمان  اثربخشیو این  تاثیر مثبت داشتهزبانی  هایمهارتبر افزایش  محور

 هایمهارتافزایش  بر آموزش خواندن افزارنرمتأثیر  نتایج این پژوهش مبنی بر بوده است.

 1924 ،4و سنتر 3ترزیپ ؛2119 ،2یبارکل ؛1329 دهقان،؛ 1391 )دهقانی، یهابا پژوهشزبانی 

 طوربهجهت افزایش توانمندی و پیشرفت کودکان  امروزه است. همسو 2112 ،1روزن و

 ایمداخله، روندهای آموزشی، توانبخشی و هابرنامه ،با نیازهای ویژه و کودکانکلی 

 (جمله اثربخشی آموزش کل خوانی )آموزش خواندن از ا شده است.متفاوتی تهیه و یا اجر

 ی( اثربخش1391زبانی کودکان با نشانگان داون توسط دهقانی ) هایمهارتبر خواندن و 

زبانی بر  هایمهارتروش آموزش خواندن و مقایسه آن با روش سنتی در روند 

. هدف از اجرای این ( اجرا شد1322ان با نشانگان داون توسط دهقان )آموزدانش

یا روش اجرا با پژوهش حاضر، توجه به کودکان با  رغم تفاوت در محتواعلی هاآموزش

-میمؤلفه اصلی  عنوانبهزبانی این کودکان  هایمهارتخواندن و  یلهمسانشانگان داون و 

 زبانی هایمهارتمتعدد درباره مشکالتی در زمینه  هایپژوهش. با توجه به نتایج باشد

 کودکان با نشانگان داون، و باالخصویژه  نیازهایله زبان بیانی کودکان با مسا خصوصبه

این افراد  نیازهایکه متناسب با  مناسب ایمداخلهآموزشی و  هایبرنامهو اجرای  تهیه

 است. انکارناپذیرضرورتی باشد، 

                                                           
1. Holm 
2. Buckle 
3. Pitters 
4. Sinter 
5. Rosen 
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موزش کل توان به پایه اصلی آموزش توسط آمی افزاراز دالیل اثربخشی این نرم

آموزش را به کودک بر این روش  .خوانی که یك روش زبان درمانی است عنوان نمود

دهد و تکرار هانه خود کودک مورد توجه قرار میاساس نیازهای کودک و انتخاب دلخوا

ی رایج هاآموزشروش نسبت به  نیا .آوردا فراهم میب با هر کودک رآموزش متناس

حافظه بینایی دقت دارد و همین امر تقویت اط قوت آنها یعنی برای این کودکان بیشتر به نق

این روند آموزشی نشان  یاثربخش .شودمیو بیشتر کودکان  ترسریعسبب ارتقا و پیشرفت 

ی با تکیه بر هایروشنین چ چراکه ؛در حال استفاده است هایروشبسیاری از  کفایتیبیاز 

فشار بر حافظه کالمی که از نقاط ضعف  مسیر شنوایی و تاکید بر پردازش شنیداری و

نه تنها پیشرفت مناسبی  ؛ستهاآنکودکان با نشانگان داون در نیمرخ عصب روانشناختی 

هنگام ز دست رفتن زمان طالیی مداخله بها ، بلکه موجبکندمیدر این کودکان ایجاد ن

تاکید ف بینایی یبر تکال شداستفاده  افزارنرمروش آموزش خواندن که در این شود. می

 آنها به خاطر سپرده و در نتیجه تکرار از قواعد را اندتوانسته ترراحتدارد و این کودکان 

آموزشی  هایموقعیته با هدر مواج طرفی دیگر کودکان با نشانگان داون از استفاده کنند.

دگی های روزمره زناستفاده کنند که در موقعیتاز کلماتی  و ارتباطی خود سعی دارنند

از کلماتی که در محیط  ویژهد. به نآورود بیشترین استفاده را به عمل میشخصی خ

 .کندمیشخصی در محیط خانه در کنار اعضای خانواده استفاده 

با  فردبه مطالب عنوان شده سعی بر آن شد موارد ملموس در زندگی هر با توجه 

. دلیل این اقدام شود ه و مشاهده محیط هرکودک مشخصاظهارات همه اعضای خانواد

آموزان طالب آموزشی برای دانشتالقی اثر مثبت روش کل خوانی و کاربردی کردن م

ی که جز روند زندگی شخصی است در جریان هایصحنهکودکان با مواجه شدن در  بود.

بیشتر از سایر و  دادندمینشان  موردنظر هایصحنهواکنش مثبتی به  افزارنرمآموزش با 

ستفاده از تصاویر واقعی ا .دهده کودک را به خود اختصاص میآموزشی توج هایشیوه

بازی  هایمحیطاعضای خانواده و وسایل شخصی و مواد غذایی مورد پذیرش کودک و 

در جریان این آموزش سبب گردید که کودک واکنش مثبتی را به روند آموزش و ادامه 

در زبان بیانی با  ویژهبهزبانی  هایارتمهاین امر نشان بدهد و موانع شکست را در امر 
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ببیند و به توانمندی خود اعتماد کند و باعث خرسندی وی  ترکمرنگسنتی  هایروش

های نوین در زمینه بازی و یا آموزش در بین ن با اشاره به جذابیتی که فناوریهمچنی گردد.

شی این شیوه آموزشی تمامی سنین افراد جامعه دارد را می توان از دیگر دالیل  اثربخ

ب ها جذاعادی بازی و آموزش با این فناوریقدر که برای یك کودک نهما .عنوان نمود

با استفاده از  هافناوری. باشداست برای تمامی کودکان با نیازهای ویژه نیز جذاب می

در پشت  هاساعترا  حرکتی کودک هایپویانماییگرافیکی، صدا، رنگ و  هایطراحی

های زشی متناسب با نیازها و توانمندیهای آموبا ایجاد برنامه. داردمییل نگه این وسا

شود طور اخص سبب میبهکودکان با نشانگان داون طور اعم و کودکان با نیازهای ویژه به

وه بر بازی عال هافناوریو متوجه شوند  بردارندکودکان قدم  ،هدف آموزشیدر جهت 

 طوربهدر مواقعی از آن  تنهاییبههستند که خود کودک  بخشیوسیله کمك آموزشی فرح

 مستقل استفاده کند.

از طرفی یکی دیگر از دالیل اثربخشی این روند آموزشی مشارکت فعال تمامی اعضای 

له خانواده محور در امور مسا هاپژوهشخانواده در امر آموزش در کنار کودک بود. نتایج 

با نیازهای دک ی دارای کوهاخانوادهی را در حوزه مختلف درمانی و مداخالت توانبخش

ت خانواده محور، هم یك فلسفه و هم ا. خدمکندمیگذار عنوان بسیار کارآمد و تاثیر ویژه

تأکید دارد  کنندهحمایتهای یك شیوه حمایتی است که بر رابطه بین والدین و سرویس

شود که خودش را در ده می(. در این رویکرد به هر خانواده فرصتی دا2119 )هستلر،

در مورد کودکش تصمیم بگیرد انتخاب خدماتی که دوست دارد دخیل کرده و 

رسان شکل دو اصل توانمندسازی و یاری بر اساس نظریه سیستم خانواده (.1،2111ن)روس

است  ای با خانوادهدر برگیرنده ارتباطات حرفه توانمندسازی (.2112 ،2گرفت )دیمپسی

کسب نماید و  را احساس کنترل بر اوضاع را حفظ کرده یا آن که خانواده ایگونهبه

                                                           
1. Roseann 
2. Dempsey 
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ها و عملکردها پذیرای تغییرات مثبت ناشی از رفتارهایی باشد که به دلیل گسترش توانایی

 (.2112 ،2نیاوهانشو  1دیالساست )ایجاد شده 

دگیری بیش از اینکه به کمیت یا ی توانبخشیهابحثخالصه باید گفت در  طوربه

در این  تمرکز شود. در کودککیفیت و ایجاد عالقه  الزم است برکودک باید دقت شود 

نوین کمك گرفت و قرار دادن در جهت رویکرد  آموزشدر  هافناوریاز توان میراستا 

 با نیازهای ویژهخانواده محور که بر اهمیت خانواده و نقش خانواده در توانبخشی کودک 

د. نرد تا هم کودک و هم خانواده با احساس مثبتی به جلو حرکت کنتاکید دارد همراه ک

مختلف زبان در کودکان با  هایحوزهبر خواندن  کرد که مهارتبیان  توانمیکلی  طوربه

 هایمهارتبرای بهبود ساختارهای  ایویژهراه  تواندمیو  دگذارمینشانگان داون تاثیر 

در یك نگاه جامع بر  ن یك زبان دیداری است.خواند که چرا ؛زبانی در کودکان باشد

جمله رویکرد شناختی، رویکرد کاربردی و  زبان درمانی از هایتکیه بر نظریه همگرایی و

روش آموزش  بر استفاده از پژوهش، عوامل اثربخش بودن این ناسیشرویکرد زبان

توان میهمچنین  .ل خوانی یا لگوگرافیك عنوان نمودشناسی با عنوان کخواندن در گفتار

طراحی برنامه  سازی در، یکپارچهمطالب کاربردی در زندگی کودکاز  ایجاد و بهره بردن

 افزار، همراه بودن خانواده در جریان آموزش )توجه کردن یه رویکرد خانواده محور(،نرم

به  توجه به حافظه بینایی در کودکان با نشانگان داون که از قوت بیشتری برخودار است،

طح مطالب طراحی شده بر حسب فناوری نوین در آموزش ویژه و توجه به س کارگیری

 .کان با نشانگان داون عنوان نموندکود ویژهبه، ویژه نیازهایهای کودکان با ویژگی

 اسگزاریتشکر و سپ

ی ارجمندشان که صبورانه در این پژوهش مشارکت داشتند و هاخانوادهاز همه کودکان و 

شیرازی سپاسگزاری  همراه مدرسه روشن مهر و صیاد کارکنانترم و از مدیریت مح

 .مینمایم

                                                           
1. Delos 
2. Ohanesian 
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