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 چکیده:

 از مهمی بخ انطباقی  اای مها  . زیان پیچیده تری   فها  انسان و یکی از جالب تری  پدیده ااات

ادف ای   . ند می وا د  ودک ب  شدیدی ضرب  مد  د از د  آن  مبود و اات فردی  شد  وزه

 تعیی  اثربخشی  وش قص  گویی بر مها   اای زبانی و انطباقی  ود ان مبهال ب  اند م داونپژوا ک 

بود. پژوا   اضر از نوع نیم  آزمایشی با دو گروه آزمای  وگواه با پی  آزمون و پس آزمون بود. 

جامع  آما ی شامل  می  ی دان  آموزان پسر و دخهر مبهال ب  اند م داون مقطع ابهدایی مد ا  ااهثنایی 

جامع  مو د نظر مشغول ب  ترصیل بودند.  ج   94-95د هر خزائمی  شت بودند    د  اال ترصیمی 

از میان جامع  مو د نظر نمون  نفر می باشد. د  ای  پژوا  از نمون  اای د  داهرس ااهفاده شد.  200

شدند. اپس نفر انهخاب و ب  صو   تصادفی د  دو گروه آزمای  و گواه جایگزی   22ای ب   ج  

مقیاس (ک 2001و امر و اامیل )(ک آزمون  شد زبان  نی1990عممکردی بی  المممی الیهر )آزمون تشخیصی 

بر  وی ار دو گروه اجرا گردید. شر ت  نندگان گروه   (1990مها   اای اجهماعی گرشام و الیو  )

دقیق  ایک تواط  وش قص  گویی آموزش د یافت  ردند. د  پایان آموزش  60جمس    1آزمای  د  

برای تجزی  و ترمیل وه اجرا گردید. بر  وی ار دو گرمقیاس مها   اای اجهماعی آزمون  شد زبان و 

داده اا از آزمون آما ی  وا یانس چند مهغیره ااهفاده شد. نهایج ترمیل  ووا یانس چند مهغیری نمرا  

پس آزمون د  آزمون  شد زبان و مها   اای اجهماعی بیانگر تفاو  معنی دا  د  گروه آزمای  

گویی موجب بهبود مها   زبانی و انطباقی  نهایج پژوا  نشان داد     وش قص . (P<01/0)اات

  ود ان مبهال ب  اند م داون شده اات. 

 اند م داونک قص  گوییک مها   اای زبانیک مها   اای انطباقی کلید واژه ها:
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 پیش در آمد

د  ای  فصل ب   میا  پژوا  پرداخه  می شود. بنابرای  ب  ترتیب موضوعاتی مانند مقدم ک بیهان مسههم ک   

اامیت و ضرو   پژوا ک ادف اای پژوا  و تعریف اای مفهومی و عممیاتی مهغیراای پهژوا  به    

 تفضیل مو د برث قرا  می گیرد.

 مقدمه  -1-1

انسان موجودی اجهماعی اات و ب  امی  دلیل از لرظ  تولد تا آخر عمر د  اجهماع ب  ار می برد و 

دائما د  تعامل با انسا ن اای دیگر می باشد. موضوع مها   اای اجهماعی  ود ان بخشی از مسال  

   ااک انگیزه اا و هرز اجهماعی شدن آنان اات و اجهماعی شدن جریانی اات    د  آن انجا ااک مها

تمقی اا و  فها  فرد شکل می گیرد. مها   اای اجهماعی می تواند ب  عنوان مها   اای الزم برای 

 .تطبیق با نیازاای اجهماعی و نیز  فظ  وابط بی  فردی  ضایت بخ  تعریف شود

آموزان    توانی یکی از گروه اای ناامگ  و قابل مال ظ  افراد با نیاز اای آموزشی ویژهک دان  

اسهند.    توان ذانی یا ب  اصطالح دیگر نا اایی قوای ذانی موضوع تازه و جدیدی نیست بمک   1ذانی

د  ار زمان افرادی د  اجهماع وجود داشه  اند    از نظر فعالیت اای ذانی د   د هبیعی نبوده 

داه  خفیفک مهواط و شدید تا    توانی ذانی  ا براااس میزان شد  ب  ا  (. 1316اند)میالنی فرک 

( و د صد افراد د  ار هبق  با پایی  آمدن مقیاس از 2005ک 2و ااپنسیر عمیق هبق  بندی می  نند) وا 

 (. عمل2009و امکا انک  3خفیف ک مهواط و شدید تا عمیق ب  هو  قابل مال ظ  ی  اا  می یابد)فمس

 اای عفونت  روموزومیک یا اخهالال  ماد زادی یژنهیک اخهالال  ب  توان    توانی ذانی  ا می بروز

 اشا ه وددی یا مهابولیکی ک اخهالال  جنی  ب  جفت خونراانی اخهالل ک   می زادی داخل ماد 

 (. 2011ک 4فرای و چاو رد)

( د  گروه 2013)5   توانی ذانی د  ویرای  پنج   اانمای تشخیصی و آما ی اخهالل اای  وانی

% افراد جامع  دیده می شود. میزان شیوع بسه  ب  هبق  1قرا  دا د و د   دود  6ترولی -اخهالال  عصبی

د  ازا  می باشد و شروع آن د  دو ان  شد  6انی فرق می  ند. شیوع    توانی ذانی شدید  دود 
                                                           
1 .Intellectual Disabilities 
2 .cohen & Spenciner 
3 .Felce 
4 .Frey & Chow 
5 .Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders,5th ,(DSM_5)  
6 .Neurodevelopmental Disorders  
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اات. ا  و ویژگی اای مشخص زمان شروع    توانی ذانیک بسهگی ب  عمت  ژ ا ی مغز دا د. تأخیر 

و  شاخص اای  ر هیک زبانی و اجهماعی تکم   ا می توان د  دواال نخست زندگی  ود ان د  ظه

دچا     توانی ذانی شدیدتر مشااده نمود ولی موا د خفیف آن ممک  اات تا ا  مد ا  یعنی زمانی 

    مشکال  یادگیری ترصیمی نمایان می شود مخفی بماند.

  تر از  د مهواط اات. د  دو ه  شد نیز د   فها اای افراد    توان ذانی عممکرد  می ذانشانک  

(. مرققان دو ه ی  شد  ا تا 2010و امکا انک 1اازشی ای   ود ان تأخیر و نا اایی دیده می شود)گا ال

االگی  خ می دادک نمی توان     11االگی تعریف  رده اندک بنابرای  نا اایی اایی  ا    بعد از  11

 . (1311؛ ب  نقل از دانشمندیک 1992ک 2  ارشت و دلپیش توان ذانی تمقی  رد)ام

یکی از بز گهری  زیر گروه اای افراد    توان ذانی مهواط تا شدید  ا د  نظام مد ا   3اند م داون

(. تقریبا از ار افهصد ازا  تولدک یک  ودک با نشانگان داون ب  دنیا می 2005ک 4تشکیل می داد) ویشر 

اجهماعی مخهمف و اطح  -اای نژادی و د  خانواده اای با پایگاه اای اقهصادیآید    د  ام  گروه 

 انگیز ک برث داون اند م با  ود ان  شد  می  وند (.2007ک 5ترصیال  گوناگون دیده می شود) ویزن

 با یکسان اای  الس د  مخهمف اای توانایی با آموزانی دان     شود می آشکا  زمانی  وند ای  . اات

 ا  با ا  تراز شناخهی و اجهماعی ک ایجانی ا  ک داون اند م با  ود انی . گیرند قرا  خود اای ا  ا 

  ود ان وجود ای  بی  زیادی ایجانی و اوشی شکاف گفت توان می  هی و ندا ند  ا خود ااالن

 ( 1917ک 6براایون و ال ن مک)دا د

نقصان  ا  رد انطباقی و اوشی فرد د   وزه اای عممیک اجهماعی و مفهومی اات. عممکرد انطباقی 

ب  معنی ااهدالل انطباقی د  ا   وزه اد ا ی ک اجهماعی و عممی اات.  وزه اد ا ی)ترصیمی( شامل 

  عممیک  ل  فایت د  زمین  مقوالتی مانند  افظ ک زبانک خواندن ک نوشه ک ااهدالل  یاضیک  سب دان

مسأل  و قضاو  صریح د  موقعیت اای جدید می باشد.  وزه اجهماعی ب  مسائمی مانند آگاای از افکا ک 

ا سااا  و تجا ب دیگرانک امدلیک مها   اای ا تباط بی  فردیک توانایی دوات یابی و قضاو  

مخهمف زندگی شامل  اجهماعی و  وزه عممی ب  موا دی مانند یادگیری و خودگردانی د  موقعیت اای

مراقبت از خودک مسهولیت اای شغمیک مدیریت پولک تفریحک مدیریت  فها اای شخصی و اازماندای 
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وظایف ترصیمی و شغمی و نظایر آن مرتبط اات) اانمای تشخیصی و آما ی اخهالل اای  وانی ویرای  

 (.2013پنج ک 

(گزا ش 1991)1مفک مهفاو  ااتک ایوانز فها اای انطباقی د  موقعیت اای گوناگون و د  انی  مخه

می داد     فها  انطباقی از اویی بیانگر ک انطباق با یک موقعیت ا ائ  شده و از اوی دیگر توانایی تغییر 

 فها  فرد ب  هو  منااب د  جهت پااخگویی ب  یک موقعیت اات. وجود مردودیت اایی د   فها  

  تغییرا  زندگی و تقاضااای اازشی و انطباقی ا  بر زندگی  وزان  و ا  بر توانایی پااخ دای ب

 مریطی تأثیر می گذا د و یک از معیا  اای  میدی برای تشخیص    توانی ذانیک  فها  اازشی اات. 

(  فها اای اازشی و انطباقی  ا توانایی انجام فعالیت اای  وزان  2007انجم     توان ذانی آمریکا )

می داند. د  ویرای  نه  انجم  عقب ماندگی ذانی  2مو د نیاز برای  فایت شخصی و اجهماعی

ک مها   3(  فها  انطباقی ک مها   اای ده گان  زیر  ا د  بر می گیرد: مها   اای ا تباهی1992آمریکا)

ک مها   اای زندگی د  خان ک مها   اای اجهماعیک مها   اای مربوط ب   ا برد 4اای مراقبت از خود

ک مها   اای مربوط ب  7و ایمنی 6ک مها   اای مربوط ب  االمت5د  ابریمنابع جامع ک مها   اای خو

)آلگوزی   10و مها   اای مربوط ب  اشهغال 9ک مها   اای مربوط ب  اوقا  فراوت1ترصیال   ا  ردی

 (. 1392؛ ترجم   سی  خانزاده و مرمدی آ یاک 2006ک 11و یسمدایک

ی  پدیده ااات. ام  ی انسان اا زبان  ا فرا می گیرند زیان پیچیده تری   فها  انسان و یکی از جالبهر

و آن  ا د  اراار زندگی بکا  می برندک بدون اینک  اومب تشخیس داند    قواعد و ااخههایی    ترت 

شرایط عادی ب   ا  می برند د  هول بی  از دو ازا  اال مو د مطالع  ی مرققی  بوده اات )فالکک 

اهر تأثیر و پیامد اجهماعی    برجا می گذا د برای امگانک ب  ویژه د   یط  (. زبان و ا تباط ب  خ1372

 (. 1376مندک از اامیت زیادی برخو دا  اات)ااز    توانی ذانی
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یا قص  ب  عنوان شکمی از گفها     ار ا  جنب  زبانی  ا د  بردا د ک مو د  1د  االهای اخیر دااهان

ب  اای مه  زبانی برای  ود ان اات. قص  گوییک بیان شفاای توج  قرا  گرفه  اات. قص  یکی از جن

 (. 2007ک 2وقایع مرتبط از لراظ عمت یا تجا ب د  ترتیب زمانی می باشد)پائول

دااهان یکی از ابزا اایی اات    د  ارعت بخشیدن ب  ترول ذانی  ود ان نق  مؤثری دا د )پریرخ 

   توانی ذانی خصوصاً  ود ان اند م داونک  اابرداای  آموزان بابرای آموزش دان  (.1390و ناصریک 

مخهمفی اتخاذ شده اات. یکی از  اابرداای مبهنی بر دااهان د  آموزش  ود ان اند م داونک  اابرد 

بازگویی دااهان یا امان قص  گویی اات. ای   اابرد یک تکنیک ا زیابی اات    ب  هو  گسهرده مو د 

تواند آموزان  ا بسنجد. ای   اابرد امچنی  میتواند اطح د ک خواندن دان یگیرد و مااهفاده قرا  می

تواند برای گیرد. ای  ف  میب  عنوان یک  وش تد یس خواندن و  شد د ک مطمب مو د ااهفاده قرا  می

و دا ی ب  بهبود د ک خواندن و د ک  ود ان د  ار انی مو د ااهفاده قرا  گیرد و امچنی  ب  هو  معنی

 (. 1916ک  3 ند )ما وا ساس ااخها  دااهان مؤثر اات و ب  ا تقاء  وانی خواندن  مک می

 چند بر تا نون نشناای  وا د  قص  گویی  ویکرداای    داد می نشان موضوع ادبیا  بر مرو ی

خانوادگیک  و فردی د مانی  وان د  د مانی ف  یک مثابة ب  قص  از ( ااهفاده1 :اند بوده مهمر ز زیر مرو 

توانایی  پرو ش برای  وشی  ک  د  قص  از ( ااهفاده3تشخیصیک  ابزا ی جایگاه د  قص  از ( ااهفاده2

اای اخیر مهخصصان بسیا ی ااهفاده از (. ب  هو   می د  اال1315 ود ان )یوافی لوی  و مهی ک  اای

 ان اع  از  فها یک ایجانی و قص   ا ب  عنوان یک  وش د مانی منااب برای د مان انواع مشکال   ود

توان قص  گویی  ا ب  عنوان تر اشا ه شدهک میاند. با توج  ب  ای  نکه  و نکا  پی یادگیریک د  نظر گرفه 

اای مخهمف مربوط ب   ود ان و ب  ویژه برای باال بردن اا و زمین یک  ویکرد منااب آموزشیک د   وزه

آموزان مبهال ب  اندم داون مو د ااهفاده انی و از آن جمم ک دان آموزان    توان ذنرخ یادگیری دان 

قرا  داد. بنابرای  ادف از پژوا   اضر بر ای اثربخشی قص  گویی بر مها   زبانی و انطباقی  ود ان 

 مبهال ب  اند م داون اات.

 بیان مسئله  -1-2

اند م داون شایع تری  مشکل ژنهیکی اات    ابب    توانی ذانی می گردند. افراد ممک  اات د  

قضاو  اجهماعیک ا زیابی خطرک مدیریت  فها اای فردیک ایجانا  یا  وابط بی  فردیک یا انگیزش 
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یذایی و ترصیمی یا شغمی دچا  مشکل باشد فقدان مها   اای ا تباهی می تواند زمین  ااز  فها اای ا

دا ای  ای  افراد(. 2013پرخاشگری گردد) اانمای تشخیصی و آما ی اخهالل اای  وانی ویرای  پنج ک 

 نا اایی با آنها د  اجهماعی و ی  ن  و (2009 ک1)ماتسون و ویکینزاسهند ضعیفی اجهماعی اای مها  

 و اجهماعی قابمیت اجهماعیک اای مها   د  افراد ای  مشکال  (.2007ک 2)اایا  و فیمراات امراه اایی

 مالک بر عالوه توانی ذانی    تشخیص د     اات شده موجب اازشی اای مها    می ب  هو 

؛ ب  نقل از ب  1922ک3گرنفیمد گرینسپ  و)شود گرفه  نظر د  نیز اازشی  فها  د  نا اایی مالک اوشبهرک

 (. 1391 پژوه و  سی  خانزادهک

اشکاالتی د  د ک زبانک مها   اای اجهماعیک  افظ  و مها تهای  ر هیک افراد    توان ذانی 

( و نقص د  توانمندی 2011و امکا انک 4مشکال  ایجانیک نشان  اای فزون  نشی    توجهی) لیندبالد

 می ذانی باعث توانی    امچنی  (.2010 و امکا انک 5اای شناخهی و  فها  اازشی می باشد)ترمیالی

 بی  اای مها   خودادایهیک پولک مفاای  خواندنک نوشه ک بیانیک زبان د یافهیک زبان د   ودک    شود

 ااهفاده اوء مو د از ممانعت از قوانی ک اهاعت داهو ا ک از پیروی نفسک عز  پذیریک فردیک مسؤولیت

 فعالیت و لباس پوشیدن داهشوییک جابجاییک خو دنک قبیل از  وزمره اای زندگی فعالیت گرفه ک قرا 

 دا ی خان  وذاک  ردن آماده قبیل از مسهقل زندگی با  فها اای مرتبط یعنی  وزمره زندگی ابزا ی اای

 داشه  مشکل شغمی اای مها   تمف  و از ااهفاده پولک مدیریت دا وک د ات مصرف نقلک و  مل

  (.2009 و امکا انک6)فا م باشد

 ود ان مبهال ب  اند م داون از نظر  شد وترول ذانی) سیک  ر هی( نابهنجا  ب  نظر نمی  اند 

ارچنر ب  نظر است و آ ام می آیند. دو ه  شد و ترول ای   ود ان یک  اا  نسبی  ا هی اال اول یا 

 4یا  3انی  دوم زندگی نشان می داد    با  اا  آ امهر اوشی ) اجهماعیک ایجانیک شناخهی( ترول د  

االگی ادام  می یابد و ب  دنبال آن یکنواخهی نسبی می بینی . عالوه بر نقایص  می د   فایت اوشی 

 ود ان مبهال ب  اند م داونک اومب شواادی مبنی بر مردودیت اایی د  توانایی اای یگان  ااز اطوح 

انگامی     ود ان مبهال ب  اند م داون باالتر مانند تشکیل مفهوم انهزاع و زبان با معنی مشااده می شود. 

د  انهزاع ن  چندان پیچیده یا دیگری مانند مها   اای عادتیک ااهفاده عینی از زبان و  فها اای  ر هی و 
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بصری با  ود ان دا ای اطوح ذانی مشاب  مقایس   نی  اخهالف بی  آنها چندان برجسه  و معموم نیست 

ای  اطح ا تباط  مهری با توانایی اای ذانی انهزاعی و یگان  ااز  زیرا  شد و ترول اجهماعی فرد د 

)اا ااونک ترجم  بهم  نجا یان و داشه  و د  عوض با  سب مها   اای عمل  وزان  بیشهر مرتبط اات

 (.1317امکا انک 

مشکال   ود ان مبهال ب  اند م داون د  زمین  نرو نسبت ب  معناشناای مشکال  بیشهری دا ند. آنها 

واجی و  ا برد شناای دا ند و هرح اای ویر معمول زبانی  ا نیز د   شد زبان نشان می  -نرو

(. ای   ود ان عموماً مها   اای شناخت ویر المیک مها   اای اجهماعی و مها   2007داند)پائولک 

 (.2002ک 1اای زبان د یافهی باالتری نسبت ب  لغا  و نرو بیانی نشان می داند)آو و ایسیمیا

آموزان اند م داون اای ذانی خصوصاً دان آموزان مبهال ب  ناتوانی اابرداای آموزشی برای دان 

اای آنهاک ب   ا  گرفه  شوند. اای مشکل د  آنان و امچنی  با توج  ب  ویژگیباید با توج  ب  زمین 

ن اند م داون اات    اخیراً مو د ااهفاده از قص  ب  عنوان یکی از  اابرداای جدید د  آموزش ب   ود ا

اا برای افزای  یادگیری توج  مرققان بسیا ی قرا  گرفه  اات. خواندن قص  یکی از مه  تری   وش

اند     ود ان تواط خواندن قص  ب  هو  معنی دا ی زبان د   ود ان اات. ترقیقا  بسیا ی نشان داده

گویی یک مسیر ضرو ی و قص  (.2002    ک2ااهیک نند ) اد اویک و جاای مخهمف  شد مید   وزه

شود    یادگیرندهک اایی ابب مینوآو ان  برای ا تقاء یادگیریک ب  دلیل ای   قیقت اات    چنی  فعالیت

            (.2010و امکا انک  3ااخت معنا و مفهوم  ا براااس مشاادا  و دان  خودک منعکس اازد)لیو

ی بشر نق  عمده ای داشه  اات و شاید بخشی از مشکال  زبانی بشر  ا قص  گویی اموا ه د  زندگ

بهوان از ای  هریق  ل  ر. عمده والدی  و مربی اا  ود ان  ا تشویق ب  گفه  وقایع  خ داده د   وز قبل 

یا د  زمان اای گذشه  می  نند. د  موقعیت اای اجهماعیک قص  گواای خوب مربوب ترندو فرصت 

ک 4ای ب   ا بردن زبان نسبت ب  افرادی    قص  گوی خوب نیسهند دا ند)ااپنسرو امو وماای بیشهری بر

( قص  گویی شامل قص  اا یا قص  اای فردی اات    نیازمند هرح  یزی مبا ث  ای بر اااس مه  2010

و  5ایسبلاات. هرح  یزی مبا ث  براااس مه  ااهفاده از تواناییهای زبانی اطوح باالتر  ا ا تقا می داد)

 دا ای آموزاندان  ب   مک برای  ویکردی مثابة ب   ا گویی (ک قص 1997لرنر ) (.2004امکا انک 
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 معهقد لرنر.  ند می مطرح مشکالتشان و خودشان د ک برای آنها ب   مک منظو  ب  یادگیری مشکال 

 ب  مشاب ک مشکال  با مواجه  د  قص  شخصیههای قرا دادن الگو با آموزاندان  فرایندک ای  د  اات

 شود؛ منجر خود ب  نسبت آنها نگرش د  تغییراتی ایجاد ب  تواند می قص   نند؛ می پیدا دات ااییمها  

 امید افزای  و  نج و د د از  اایی باعث دیگرانک ناخوشایند و خوشایند اای تجرب  ب  نسبت آگاای زیرا

 مؤثر  اابرداای شودک می  و  وب  مشکل با    دااهانی شخصیت یک با اماننداازی با  ود ان شود. می

 .گیرند می یاد  ا

قص  گویی یک بعد مه  د   شد زبان  ودک د  نظر گرفه  می شود. بیان قص  نوعی توانایی یکپا چ  

 می باشد    ب  عنوان یک مدل چندگان  جهت ا زیابی توانایی زبانی  ودک د  نظر گرفه  می شود

(. عمده مطالعا  برای بر ای مها   زبانی  ودک از گفها   وایهی ااهفاده 2006 انک و امکا 1جااهیس)

می  نند و د  آن شاخص اای میانگی  هول گفها ک ارعت گفها  و ونای واژگانی اموا ه مو د انج  

 (.2004قرا  می گیرد)ایسبل و امکا انک 

قص  گویی نیز د  ایشان دچا  آایب ب  دلیل تأخیر  شد زبانی د   ود ان مبهال ب  اند م داونک 

(.  ود ان مبهال ب  اند م داون نسبت ب  بچ  اای عادی ویژگیهای 2000ک 2گردیده اات)بود ا و چپم 

خاصی د  تولید  وایا  دا ندک ب  عنوان مثال آنها میانگی  هول گفه  پایی  ترک ونای واژگانی  مهرک  ذف 

فعال یا  روف  بط  مهر د  بیانا  و مشکال  ویژه ای با واجی بیشهرک ا جاعا  اامی ناد ات ترک ا

 (.2003و امکا انک  3افعال فراشناخهی و فرا ا تباهی دا ند) جان

مطالعا  مهعددی تاثیر قص  گویی و بازگویی دااهان  ا بر بهبود مها   اای زبانی بر ای  رده اات. 

ااهفاده از تکمیف بازگویی قص  منجر ب  افزای  اطح واژگانی ک نرویک میانگی  هول بندک شناخت و 

 (. 2004پیشرفت آموزشی می گردد)ایسبل و امکا انک 

-یوع  ود ان مبهال ب  اند م داون و با توج  ب  مشکال  ای  دان بنابرای  با توج  ب  اامیت و ش

اای د ونی نظیر مها   اای زبانی و انطباقیک امچنی  ب  عمت نیاز ای  آموزان د  زمین  برخی از ویژگی

دای ب  ای  مسهم  آموزن ب   اابرداای آموزشی  ا بردیک پژوا   اضر ب  دنبال پااخگروه از دان 

 آموزان اند م داون موثر اات؟  آیا قص  گویی بر بهبود مها   اای زبانی و انطباقی دان اااای اات  

 
                                                           
1
 .Justice 

2
 . Boudreau & Chapman 

3
 .John 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-2

ب  هو   می دو ه اای اولی   ود ی د  زندگی ار فردی زمان بسیا   ساس و مهمی اات اما ای  

دو ه برای  ود ان مبهال ب  اند م داون بسیا  پراامیت تر اات زیرا د  صو   عدم مداخم  ب  انگام د  

از یک او و  ای  دو هک دو  خداد امزمان پیشرفت و عمیق تر شدن نیازاای ویژه و ایجاد مردودیت اا

 اا  و از دات دادن فرصت اا از اوی دیگر برای  ود ان با    توانی ذانی اتفاق می افهد و ب  تد یج 

  (.2007موجب ترمیل توانایی فرد و ترمیل بیشهر ناتوانی ب  او می شود)اصغری نکاحک 

ی زبانی اتوانایی ایکی از ویژگی اای با ز  ود ان اند م داون تأخیر د  ا هساب زبان می باشد و 

آنها تقریباً د  ار مر م  پایی  تر از اطری اات    ما از ا  عقمی آنها انهظا  دا ی .    توانی ذانی 

چون اایر افراد انسانی نیاز ب  پذیرفه  شدن و مقبولیت اجهماعی دا ند. ا ضای ای  نیاز و میلک دقیقاً ترت 

 (.1312) ضوانیک اط قرا  دا دا تب تأثیر توان  زبانی و توانایی فرد د  برقرا ی

 شدیدی  ضرب  مد  د از د  آن و مبود اات فردی  شد  وزه از مهمی بخ  انطباقی اای مها  

 آموزش نیازمند وضوح ب  نطباقیا مها تهای (2010 کو امکا ان ماتسون)میکند وا د  ودک ب 

 زیرا ااتک فرد خاص موقعیت و بافت ب  وابسه  مها تها ای  یادگیری (.2010؛  ک و امکا ان دیویس)اات

 اینک  دلیل ب  اال  افراد و اات اامیت  ائز گوناگون تکالیف و موقعیهها د  مخهمفی اجهماعی مها تهای

 گوناگون موقعیههای با  ا خود داندک مناابی پااخ آنها ب  و  رده شنااایی  ا اجهماعی اای نشان  میهوانند

 مواج   ااهی با اجهماعی  فها اای از ای گسهرده هیف د  دا ند یناتوانیهای    افرادی اما داند می وفق

 (.1394کآزادبر ک ب  نقل از2002آال  دی ؛ 2004 اواند ک و بیمکی ؛ 2010 ماتسونک و می شوند)اامیت

آموزان مبهال ب  امروزه مهخصصان  اابرداای آموزشی مخهمفی  ا برای  مک ب  بهبود و پیشرفت دان 

داون ابداع  رده اند. یکی از ای   ویکرداای جدیدک ب   ا گیری از قص  و دااهان برای آموزش ب   اند م

  ویکرداایآموزان مبهال ب  اند م داونک اات. اای ذانی ب  خصوص دان آموزان با ناتوانیدان 

 ااای ما نق  مؤثری ایفو واقعیت   فها چگونگی د  ااقص     دا ند تأ ید ای  بر د مانی  وان ب  دااهانی

 ای  ایده با د مانی وان ب  دااهانی (.  ویکرداای1315؛ ب  نقل از شیبانی و امکا انک 1997)ااهرندک نندمی

 ب  و می اازد آشکا   ا مراجع توانمندی خالق وگوی گفت ای ازویژه نوع اااااً د مان    دا د امگرایی

 نند. آن امچنی  اا ب   شد زبان  مک میقص  (. 1999)فا النگرک  دادمی  ردن تغییر شهامت و جرئت او

اثر مفیدی  وی مها   خواندن و قاد  بودن ب  ا تباط معانی و بیان ا سااا  با  مما  خوااد داشت. 
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تواند د  اراار برنام  د ای برای تجزی  موضوعاتی    برای یادگیری مشکل اسهند گویی میدااهان

 اات خواندن و  هاب انگیز شگفت دنیای ب   ود ان معرفی برای هبیعی  وشی گوییاهانااهفاده شود. دا

 (. 2007 ک1دیویس)

آمهوزان مبههال به  اهند م داون د      با توج  ب  مطالبی    ذ ر  ردی ک و با توج  ب  مشکالتی    دان 

برای آموزش و یادگیری وجود زمین  مها   اای زبانی و انطباقی دا ند و موانعی    بر ار اه ای   ود ان 

اای آموزشی  ا ااز و مهؤثر د  مهو د ایه     دا دک توج  ویژه و تالش برای شنااایی و ب   ا گیری  وش

آموزان ضرو ی اات. پژوا   اضر با  وش  ااخه  تأثیر قص  گویی د  بهبود مها   اای زبانی دان 

ب  معممان و والدی  د  جهت مداخم  و پیشهگیری و  تواند آموزان مبهال ب  اند م داونک میو انطباقی دان 

-آموزان یا ی  ااند. امچنی  انجام ای  پهژوا  مهی  جموگیری از پیشروی و گسهرش ای  گروه از دان 

اای بیشهر و ب   ا گیری  ویکرداای آموزشهی جدیهدتر   تواند زمین  و پی  د آمدی برای تدوی  پژوا 

 تواط پژواشگرانک باشد.

 پژوهش هدف های -1-4

 هدف کلی

ادف  می از انجام پژوا   اضرک اثربخشی  وش قص  گویی بر مها   اای زبهانی و انطبهاقی  ود هان    

 مبهال ب  اند م داون اات.

 های جزئی پژوهشهدف

 تعیی  اثربخشی قص  گویی بر مها   اای زبانی  ود ان مبهال ب  اند م داون. -1

 انطباقی  ود ان مبهال ب  اند م داون. تعیی  اثربخشی قص  گویی بر مها   اای -2

 های پژوهش فرضیه -1-5

 اصلی پژوهش فرضیه

  قص  گویی بر مها   اای زبانی و انطباقی  ود ان مبهال ب  اند م داون تأثیر دا د.

 

 

                                                           
1
. Davies  
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 فرعیهای  فرضیه

  قص  گویی بر مها   اای زبانی  ود ان مبهال ب  اند م داون تأثیر دا د. -1  

 قص  گویی بر مها   اای انطباقی  ود ان مبهال ب  اند م داون تأثیر دا د. -2  

 متغیر های پژوهش -1-6

 : قص  گوییمتغیر مستقل

 مها   اای زبانی ک مها   اای انطباقی متغیرهای وابسته:

 متغیرهای کنترل: 

 )ابهدایی( مقطع ترصیمی -1

 میانگی (اوش )دو انرراف ااهاندا د پایی  تر از   -2

 آموزان مقطع ترصیمی ابهدایی ااهفاده شده اات.د  ای  پژوا  از دان  مقطع تحصیلی:

آموزانی    از ضریب اوشی آموزش پذیر برخو دا  بودنهد  د  پژوا   اضر از آن داه  از دان هوش: 

 ااهفاده شد.

 تعریف متغیرها

 کودکان سندرم داون: -1-7

 تعریف مفهومی: 

 تقریبا    اات ماد زادی  روموزومی کاخهالال  ذانی ماندگی عقب از ای شاخ  عنوان ب  داون نشانگان

(. نوع مشخصی از نا اهایی  2002و امکا انک  1)  وئیرداد می  وی زنده تولد 5333 تا 623 د  مو د 5

ذانی    تمام عالئ  بالینی تعریف شده برای اند م داون  ا دا د ب  عالوه پرونده پزشکی او نیهز تریزمهی   

  ا تأئید می  ند.  21

ویر  المی الیهر د  آزمون مبهال ب  اند م داون آموزان  ب  لراظ عممیاتی نمراتی    دان تعریف عملیاتی: 

 اات. اطح اوشی سب می  نندک مبی  میزان    تواط مشاو ه  وانشناس انجام می شودک 

 

 

                                                           
1
 . Kothare 
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 مهارت های زبانی:

نیو امر و اامیهلک  ی از  مما   ایج فا ای  ا گویند)توانایی فرد د  ا ائ  تعا یف شفااتعریف مفهومی : 

2001  .) 

: منظو  از مها   اای زبانی د  ای  پژوا  نمره ای اات    آزمهودنی اها د  آزمهون     تعریف عملیاتی

اای واژگان تصویریک واژگان  بطیک واژگان (  سب می  ند.    شامل خرده مقیاسTOLD-3 شد زبان )

شفاایک د ک داهو یک تقمید جمم ک تکمیل داهو یک معنی شناایک نرو و زبان گفها ی ااتک به  داهت   

  د.آومی

 مهارت های انطباقی

مها   اای انطباقی ب   ااهایی    فرد نیازاای شخصی خود  ا برهرف می اازد و ب   :تعریف مفهومی

؛ ب  نقل از  سی  1993وامکا انک 1تقاضااای هبیعی واجهماعی مریط  پااخ می دادک اشا ه دا د )نیهیرا

 (1393 خانزادهک

منظو  از مها تهای انطباقی د  ای  پژوا  نمره ای اات    آزمودنی د  پراشنام   تعریف عملیاتی :

   شامل ا  خهرده مقیهاس امکها یک جهرر  و زی و      مها   اجهماعی گرشام  سب خوااد نمود.

 آو د.دات میخود مها گری  ااتک ب  

 قصه درمانی

قص  ب  مثاب  یک ف  د مانی ابعاد گسهرده ای دا د و تنها ب  د مهان مشهکال   وان    تعریف مفهومی:

شناخهی  ود ان خه  نمی شود. د  قص  د مانی فرض برای  اات    تغییرد زبان و  د  ادبیا  قصه   

اای زندگی کخود ب  تغییرد  معانی زندگی فهرد منجرمهی شهود وتغییهر د  قصه  زنهدگی فرصهههای        

قصه   (.1393ب  نقل از یریهی زادهک  2005با دیگران ایجادمی  ند)دااشیوک فها  و  وابطجدیدی برای  

گویی انر گوش اپردن )دقت شنیدا ی(  ا تقویت می  ند و چنانچ  دااهانی    برای  ود هان نقهل   

آنان مشهاق یادگیری  میداایی د  دااهان می شهوند  ه  نماداها  ا     می شود ا زش شنیدن داشه  باشد

دااههان امهراه مهی     نها می گشایند و معنا می  نند.  ودک  امالً با شخصیت و  وادث مسهقلبرای آ

شنیدن قص  امکان تمری   خود امسان می پندا د. هشود و آنها  ا با دیگر موقعیت اای زندگی  وزمر

 ودک فراا  می اهازد.  هودک بها شهنیدن قصه ک صهرن  اهاک اعمهال و          تصویراازی ذانی  ا برای

                                                           
1 .Nihira 
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الق اات و ب  نظهر    خای آن  ا خمق می  ند. توانایی تجس  و خیال پهردازی مبنای تصوشخصیت ا

برخی عقیده دا ند  ه  بها    می  اد ای  توانایی بر  شد شناخهی و اجهماعی  ودک تأثیری مثبت دا د.

 ا با ااههفاده از دااههان    مبهال ب  اند م داون شنیدا ی و  شد بیانی  ود ان قص  می توان میزان د ک

 (.1992افزای  داد )مرک ایسکو و اامیتک 

منظو   وش د مانی اات    مرقق تهی  دیده و اجهرا  هرده ااهت . د  ایه   وش     تعریف عممیاتی: 

دقیق   45جمس   1جمس  آموزش ب  می باشد    هی آن د مان ب  صو   انفرادی و افه  ای  1منظو  

 زبانی و انطباقی دان  آموزان اند م داون اجرا گردید.  ای برای بهبود مها   اای
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 پیش درآمد 

هو  مجزا شود. مبا ث نظری د  پنج بخ  ب د  ای  فصل ب  گسهره نظری و پیشین  پژوا  پرداخه  می

بخ  دوم اند م داونک د  بخ  اوم مها   اای گردد    د  بخ  اول    توانی ذانی د  ا ائ  می

شود. د  ار بخ  ابهدا اای انطباقی و د  بخ  پنج  قص  گویی بیان میزبانی ک د  بخ  چها م مها  

-ب  تعا یف و اپس ب  تا یخچ  مرتبط با امان اازه و نهایهاً ب  نظریا  مخهمف د  ا تباط با آن اشا ه می

اا آو ده شده اای داخمی و خا جی مرتبط با اریک از ای  اازهژوا شود. د  پایان ای  فصل نیز پ

 اات.

 بخش اول: اختالل کم توانی ذهنی -2-1

یکی از عمده تری ک پیچیده تری  و دشوا تری  مسائل و مشکال   ود ان و نوجوانان د   1   توانی ذانی

ع تازه و جدیدی نیسهت بمکه    (.    توان ذانی موضو2001ک2جوامع بشری امروزی اات)لو ااون و  یو

د  ار زمان افرادی د  اجهماع وجود داشهه  انهد  ه  از نظهر فعالیهت اهای ذانهی د   هد هبیعهی نبهوده           

(. افراد    توان ذانی برای تکالیفی    بسیا ی از امساالن آنها ب  هو  اتفاقی یاد مهی  1391اند)میالنی فرک

ناشی از  ه  تهوانی ذانهی مهی توانهد مهوانعی  ا د         گیرندک ب   مک خاص نیاز دا ند. مشکال  یادگیری

بسیا ی از  وزه اای زندگی ب  وجود آو د و ای  مشکال  اومب ب  وایم  پی  داو ی و تبعیض وخهی   

تر می شوند. با  مایت از هرف خانواده ااک معممانک امسایگان و امساالنک دان  آموزان    توان ذانهی  

؛ترجم   سهی   2006ک 3اا و زمان اا موفق باشند)آلگوزی  و یسمدایک می توانند د  مد ا  و دیگر مکان

 (.1392خانزاده و مرمدی آ یاک 

 ود ان    توان ذانی تفکر اطری دا ند و ای  مسهم  موجب پااهخدای آنهی و تکانه  ای آنهها مهی      

انجام آن خود  شود.  اه  ل یک مشکل ارچ  ب  تفکر بیشهری نیازمند باشد. فرد    توان ذانی ا هماالً د 

 ا ناتوان ترا ساس خوااد  رد. نداشه  تفکر عمیق د  مو د مسائل موجب می شود تا    توان ذانی به   

ااده تری  و ابهدایی تری   اه  ل یعنی پرخاشگری و زو گویی مهوال شوند و نهوانند ب  نههایج مخهرب   

 (.1317جوادیانک ؛ ترجم  مجهبی 1917ک 4بیندیشند)ااالاان و  افم  اعمال خود

                                                           
1 .Intellectual disability 
2 .Luckasson & Reeve  
3 .Algozzine & Ysseldyke 
4 .Hallan & Kauffman 
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از  ود ان    توان ذانی با توج  ب  مردودیت اای ویژه آن اا نسبت به   ود هان عهادیک مهی تهوان      

انهظا  داشت     فها اای پرخاشهگران  و اهازش نایافهه  بیشههری از آن اها بهروز  نهد. آنهان به  اهبب           

ک بها شکسهت اهای    مردودیت اای مخهمف    والبا از مردودیت اای شناخهی آن اها ناشهی مهی شهود    

مهعددی  وبرو می شوند و پیامد ام  ای  عدم موفقیت اا نا امی اات    خود اهرآواز پرخاشهگری به     

 (. 1391 گون  اای مخهمف خوااد بود)افروزک

 تعریف کم توانی ذهنی -2-1-1

 ا ائ  تعریف وا د از    توانی ذانی ب  دالیل زیر دشوا  اات:

 مر ب ذانی  اصل می شود.    توانی ذانی از شرایط پیچیده 

 .ار گروه با  ویکردی خاص ب  ای  امر پرداخه  اات 

 .عمل و عوامل مخهمفی د  بروز ای  پدیده نق  دا د 

  د جا  مخهمف    توانی ذانی و نیز وجود یا عدم وجود عالئ  بالینی د  افراد مخهمف می تواند

 تشخیص و شنااایی آنها  ا مشکل نماید.

 خهمفی د  جوامع و فرانگ اای گوناگون برای شناخت و ا زیابی ایه   ود هان   معیا اا و فنون م

 (.1392شناخه  شده اات)بنی ااشمی و والم زاده صفا ک 

   توانی ذانی مربوط می شهود به   هن  عمهومی     »از    توانی ذانی عبا   اات از:  1تعریف گرام 

اط عمل  رده و نقایصهی د   فهها  اازشهی    اوش    ب  هو  معنادا  یا قابل مال ظ  ای  مهر از  د مهو

 1992(. د  اهال  1392)بنی ااشهمی و وهالم زاده صهفا ک    « توام بوده و د  دو ان  شد پدیدا  شده اات.

انجم     توانی ذانی آمریکا نقصی     توانی ذانی  ا بر اااس ا  معیا  تعریف  رده اات: اول ای     

شخص شودک دوم مردودیت ب  صو   معنهی دا  د  اهر اه     م 70-75عممکرد ذانی با نمره اوشی زیر 

 یط  مها تهای اازشی وجود داشه  باشد و اوم ای  شهرایط بایسههی از دو ان هفولیهت د  فهرد وجهود      

 (.1992و امکا ان  2داشه  باشد)لو ااون

د  دامی  ویرای ک انجم     توانی ذانی آمریکا    توانی ذانی ای  گون  تعریهف شهده ااهت:  ه      

توانی ذانیک    توانی اات با مردودیت اای معنادا  د   ا  رد اوشی و  فها  انطباقی به  گونه  ای  ه     

 فها  انطباقی ب  صو   مها   اای انطباقی مفههومیک اجهمهاعی و عممهی بیهان مهی شهود )لو ااهون و        

                                                           
1 .Grossman 
2 .Luckasson 
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مهی شهود  ه     (. اصطالح    توانی ذانی انگهامی ااههفاده   1392؛ ترجم   سی  خانزادهک1992امکا انک 

 ا  رد ذانی و نا اایی د  مها   اایی مانند برقرا ی ا تباطک مراقبت از خود و  ا  رد اجهماعی موجب 

شود     ودک نسبت ب  امساالن  یادگیری و ترول  ندتری داشه  باشهد. یهادگیری تکمه ک  اه  فهه  و     

   تهوان ذانهی ممکه  ااهت     برآو دن نیازاای شخصی )مانند لباس پوشیدن یا وذا خو دن( د   ود ان 

هوالنی تر صو   گیرد. ا ثر افراد    توان ذانی انجام بسیا ی از امو   ا یاد می گیردک با ای  تفهاو   ه    

؛ترجم   سی  خانزاده و مرمهدی  2006زمان و تالش بیشهری  ا صو   می  نند)آلگوزی  و یسمدایکک 

 (.1392آ یاک 

اانمای تشخیصی و آما ی اخهالل اهای  وانهی ویهرای     جدیدتری  تعریف    توانی ذانی براااس  

( می باشد    بیان می  ند    توان ذانی)اخهالل  شدی اوشی( اخهاللی اات    د  دو ه ی 2013پنج )

 شد شروع می شود و د  بر گیرنده ی نقصهان  ها  رد انطبهاقی و اوشهی فهرد د   هوزه اهای عممهیک         

 اجهماعی و مفهومی اات.

 کم توانی ذهنی و هوش تاریخچه  -2-1-2

   تا قرن ایجدا  ای  افهراد مهو د توجه  و     از مجموع  مدا ک ب  دات آمده چنی  ااهنباط می شود

(. اولهی   1391لطف نبوده و  هی پزشکان از پذیرفه  و د مهان آنهان خهود دا ی مهی  ردنهد)میالنی فهرک      

شخصی    توانست پیرامون ماایت اوش و    توانی ذانی بر ای اهای عممهی به  عمهل آو د پزشهک      

د یافت    اال اای نخسهی   شهد از اامیهت به     معروف فرانسوی ایها د بود. ایها د هی ترقیقا  خود 

ازایی برخو دا  اات. مها   اای اااای زندگی د  ههی ایه  اهال اها شهکل مهی گیرنهد و ارگونه          

مردودیت و مررومیت د  مریط زندگی فرد می تواند خسا   جبران ناپذیری از خود برجای بگهذا د و  

. مرقق دیگری    د  ای  زمین  ترقیقا  زیهادی  فقر تجا ب مریطی می تواند باعث    توانی ذانی شود

انجام داده و مبهکر هرح مواوم ب   وش اا جسمانی د  تعمی  و تربیت  ود ان    تهوان ذانهی نیهز مهی     

نخسهی  مد ا  خاص    توان ذانی  ا تاایس  رد. اگ  معهقهد   1137باشد اگ  نام دا د . او د  اال 

ر نقص د  ایسه  عصبی    مسهول انهقال پیام اای  سی ب  مغز می بودک ام  افراد    توان ذانی ب  خاه

باشدک دچا  اخهالل می باشند و ب  امی  جهت او  وش اای تربیت  سی و  ر هی  ا د  بهبود و تسهیل 

فرایند  شد  ود ان    توان ذانی بسیا  موثر می دانست. از افراد دیگری    د  ای  زمین  منشاء خهدما   

اند می توان از بین  و ایمون فرانسوی نام برد    با تهیه  آزمهون اهوش توانسههند د  زمینه       برجسه  بوده 
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شناخت و ا زیابی اوش  ود ان و جایگزینی صریح  ود ان    توان ذانی گام مهمهی بردا نهد. آزمهون    

اوش دیگری    د  زمین  تشخیص    توان ذانی  ا برد دا د مقیاس اوش و سهمر بهرای بز گسهاالن و    

 (.1391آزمون و سمر برای دو ه پی  از مد ا  و آمادگی وجود دا د)افروزک

 کم توانی ذهنی  تشخیص  -2-1-3

د  گذشه ک  ا  رد شناخهی با ااهفاده از آزمون اای اوش اندازه گیری می شد و افهرادی  ه  اهوش     

بهر پایی  تر از افهاد می گرفهندک ب  ویژه اگر د  ا هساب مها   اای  وزمره و خودمدیریهی نیز مشکال  

   فهها  انطبهاقی   شدیدی داشهند ب  عنوان    توان ذانی تشخیص داده می شدند. د  اال اهای اخیهرک به   

نسبت ب  اوش بهر د  تشخیص    توانی ذانی اامیت بیشهری داده می شود. زیرا نقایص  فها  انطبهاقی  

 (.2009ک 1میزان و شد   مایت مو د نیاز افراد  ا بههر و بیشهر نشان می داد)واهوود

صی زیر  ا بهرای  ( مالک اای تشخی2013)2 اانمای تشخیصی و آما ی اخهالل اای  وانی ویرای  پنج 

    توانی ذانی ا ائ   رده اات:

   نقصان  ا  رداای اوشی مانند ااهداللک  ل مسهم ک بر نام   یزیک تفکرک انهزاعیک قضهاو ک

یادگیری ترصیمی و یادگیری از تجا ب    ا  د  ا زیهابی اهای بهالینی و فهردی و اه  د       

 آزمون اای ااهاندا د اوش تأئید شده اات.

  انطباقی    منجر ب  عدم داهیابی  ودک ب  ااهاندا داای  شدی و اجهمهاعی نقصان  ا  رد- 

فرانگی د  زمین  ی ااههقالل فهردی و مسههولیت اجهمهاعی وی مهی شهود. بهدون  مایهت         

مسهمرف ای  نقایص انطباقی ابب مردودیت عممکرد فرد د  یک یا چند فعالیت  وزمره ی 

عی و زندگی مسهقل د  مکان اای مخهمف مانند زندگی مانند برقرا ی ا تباطک مشا  ت اجهما

 خان  ک مد ا ک  ا  و اجهماع می شوند. 

 .شروع ای  نقایص اوشی و انطباقی د  دو ه  شد اات 

 میزان شیوع کم توانی ذهنی -2-1-4

د  میزان بروز و شیوع    توانی ذانی د  مطالعا  و جمعیت اای مخهمف تفاو  اهایی وجهود دا د.   

د صد جمعیت ار  شو   ا  ود ان    توان ذانی تشکیل می داد.  5/2تا  5/1خهمف بی  هبق آما اای م

(. بر ااهاس انجمه   ه  تهوان     1319آنها د  فرایند یادگیری و یاددا ی یا مشکل  وبرو اسهند )میالنی فرک

                                                           
1 .Westwood 
2 .Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders,5th, (DSM_5) 



 18 

ات. ( میزان شیوع    توان ذانی بی  یک تا ا  د صد از  ل جمعیت برآو ده شده ا2002) 1ذانی آمریکا

د صد از جمعیت عقب ماندگان ذانهی  ا   15از میان ای  تعدادک دان  آموزان    توان ذانی آموزش پذیر 

 تشکیل می داند. د   شو   انادا ا   دود ا  نفر از ار صد نفرک    توان ذانی اسهند. 

تها   6 ودک اهنی    613000( تقریباً 2002امچنی  براااس گزا ش وزا   آموزش و پرو ش آمریکا)

اال دا ای برخی اطوح    توانی ذانی اسهند و نیاز ب  آموزش ویژه دا ند. د  واقع از ار ده  ودکک  21

( 2009یک نفر ب  خاهر برخی اطوح    توانی ذانی آموزش ویژه  ا د یافت می  ند. ااالاان و  افم  )

( گزا ش  ردنهد  ه    2010)میزان شیوع    توانی ذانی  ا یک د صد گزا ش  رده اند. گا ال و امکا ان 

(نیهز  2013د صد از فراد جهان  ا    توان ذانی تشکیل می داند. انجمه   وانپزشهکی آمریکها )    3 دود 

شیوع    توانی ذانی د   دود یک د صد  افراد جامع  اعالم  رده اند و میزان شیوع بسه  ب  هیف اهنی  

   می باشد.د  ازا 6فرق می  ند و شیوع    توانی ذانی شدید د   دود 

 علل کم توانی ذهنی  -2-1-5

   توانی ذانی یک بیما ی جسمانی نیستک ب  امی  دلیل ایچ د مان پزشکی برای آن وجهود نهدا د.   

شما نمی توانید آن  ا از  سی بگیرید. بسیا ی از دانشمندان عمل    توانی ذانی  ا شنااایی  رده اند  ه   

د  هی دو ه با دا یک مشکال  د  انگام تولد و مشکال   مهی   ایج تری  آنها شرایط ژنهیکیک مشکال  

 (.1392؛ترجم   سی  خانزاده و مرمدی آ یاک 2006االمت اسهند.)آلگوزی  و یسمدایکک 

عمل    توانی ذانی والبا  یش  د  دو ه ی با دا ی یها تولهد دا د و بهی  از افهصهد و پنجهاه عامهل       

لقوه باعث    توانی ذانی شوند.با وجود ای  ک موقع ا زیابی افهرادک  شنااایی شده اند    میهوانند ب  هو  با

ک 2ب  جز افراد بااخهالل ژنهیکی یا نشهانگیک والبها تشهخیص دقیهق عمهت آاهیب ویهرممک  ااهت)اوا د        

(.ای  مسال  ب  خصوص د  شرایطی    افراد دا ای    توانی ذانی خفیف بوده و معمولیت دیگهری  2009

(و  وانهی  4)عضهوی 3صدق می  ند. عوامل عمی معمهوال به  دو داهه  زیسهت شهناخهی     نیز ندا ندک بیشهر 

(. شوااد پژواشی نشان مهی دانهد  ه     2007و امکا انک  7( تقسی  می شوند )براون6)مریطی5اجهماعی_

فقط بیست و پنج د صد از    توانی ذانی ناشی از عمل ژنهیکی اات و افهادوپنج د صد بها قهی مانهدهک    

                                                           
1 .American association of mental retardation  
2 .Heward 
3 .biological 
4 .organic 
5 .psycho-Social 
6 .environmental 
7 .Brown 
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اجهماعی یا عوامل ناشناخه  ب  وجود مهی آینهد. وضهعیت نامسهاعد     _ر وضع نامساعد  وانیعمدتا ب  خاه

 وانی اجهماعی اصطال ی اات برای بیان اینک  ذا   ودک ب  خصهوص د  اهال اهای اولیه   شهد بها       

 (. 2009و امکا انک  1قرا گرفه  د  مریط فقیر و آایب زا  شد الزم  ا نکرده اات)انمی

 ر به کم توانی ذهنیعوامل ژنتیکی منج

   توانی ذانی ممک  اات تواط ژن اای نابهنجا  ب  ا ث  ایده از هرف والدی ک خطااهای ایجهاد   

شده ب  انگام تر یب ژن اا یا دیگر مشکال  مرتبط با ژن اا ب  وجود آید. تقریباً ام  ی نشهانگان اهای   

اهای جسهمانی ظهااری نیهز مهی      ژنهیکی    منجر ب     توانی ذانی می گردنهدک باعهث ظههو  ویژگهی     

 (.1392گردند) سی  خانزادهک 

ک 4ک نشانگان ایکس شکننده3مانند: نشانگان داون2اخهالال   روموزومی: ناانجا ی اای  روموزومی -1

(.ایه  نابهنجها ی اها مهی توانهد به  صهو   نابهنجها ی         2007ک7؛  وزیه  2007ک 6)گهو دن 5نشانگان   

فقدان یک  روموزوم د   ا یو تایه   رومهوزومی( بهروز نمایهد.      روموزومی )جابجاییک شکسهگی و یا 

( 2000وامکها انک 1نشانگان ژنهیکی ب  عنوان عمت  ه  تهوانی ذانهی شنااهایی شهدند)دیکنز      750 داقل 

زیهادتر از   xامانند نابهنجا ی اای  روموزوم اای جنسی )مثل اند م  مدی  فمهر یک  روموزوم جنسی 

دا د(و نابهنجها ی اهای    xxبه  جهای    xترمز بیمها  فقهط یهک  رومهوزوم      معمول د  مردان و یا اند م

ک 15و  13 ووموزومی جسمی. شامل اهند وم داونک اهند م صهدای گربه ک تریزومهی  رومهوزوم اهای        

 .(1392)بنی ااشمیک والم زاده صفا ک 11تا  17تریزومی  روموزوم اای 

منجر ب  نقایص آنزیمی و آایب اهاخها ی  اخهالال  مهبولیس : خطااای اوخت و اازی ا ثی     -2

 (.2007ک 10)گو دون9مغز می شوند: مانند فنیل  هونو یا

 اخهال اای ترولی مربوط ب  شکل گیری مغز -3

برخی از شرایط می توانند بر ترول ااخها ی مغز تأثیر بگذا ند و موجب    توانی ذانی گردند. ایه   

شرایط د  برخی موا د ا ثی بوده و با نشانگان اای ژنهیکی امراه اسهند و د  برخی موا د دیگهر  اصهل   

                                                           
1 .Henley 
2 .chromosomal Anomalies 
3 .Down syndrome 
4 .fragile x syndrome 
5 .Rett syndrome 
6 .Gordon 
7 .Roizen 
8 .Dykens 
9 .Phenylketonuria 
10 .Gordon 
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د واهفالی ااهت. د    شرایط دیگری مانند عفونت اا اسه . دو نمون  از ای  اخهالل اا میکروافالی و ای

میکروافالی ار ب  هو  ویر هبیعی  وچک اات.    توانی ذانی ناشی از ای  وضعیت معموالً از شدید تا 

عمیق اات. د مان خاصی برای میکروافالی وجود ندا د و انهظا  زندگی  وتاه اات. اید وافالی  اصل 

ان مایع منجر ب  فشا  اضافی ب  مغز و تجمع مایع مغزی نخاعی داخل یا بیرون مغز اات. بمو   شدن جری

بز گ شدن جمجم  می گردد. شد     توانی ذانی بسهگی ب  ای  دا د    ایه  اخههالل د  چه  زمهانی     

 (.1392تشخیص داده شده و د مان گردد) سی  خانزادهک 

 عوامل محیطی 

نامسهاعد   برنام  اای مداخمه  بهنگهام بهرای  ود هانی  ه   ه  تهوانی ذانهی شهان ناشهی از شهرایط           

اجهماعی ااتک والبا منجر ب   شد شناخهی قابل مال ظ  ای می شوند و امی  امر از ایه  دیهدگاه   _ وانی

(. د  2001 ک1   آایب ذانی شان تا اندازه ای ناشی از اثرا  مریطی منفی ااتک  مایت مهی  نهد)ویه   

نهیکهی د  تعامهل بها عوامهل     بسیا ی از موا دک    توانی ذانی ممک  اات ب  خهاهر تر یبهی از عوامهل ژ   

( . اصهطالعاتی از  2004 و امکها انک  2مریطی نامطموب و آاهیب  اهان ایجهاد شهده باشهد)بمک بهو ن      

نیز برای ای  قبیل عوامهل  « 4خانوادگی_مررومیت فرانگی»و « 3اجهماعی_وضعیت نامساعد فرانگی»قبیل

 عمی مریطی مو د ااهفاده قرا  می گیرند. 

 با دا ی عوامل آایب  اان دو ان

ای  عوامل شامل بیما ی اای مهاد  د  دو ه بها دا ی امچهون اهیفمیسک اهرخچ ک تو واوپالاهوزک       

عفونت اای ویروایک ایپرترمی می باشدک امچنی  مصرف الکل و دا و مسمومیت ناشی از آنها و مصرف 

و عامل ا  خهونی  ( 2007ک 6؛ دیویسون و مایر2007ک 5مواد مخد  و دخانیا ک اوء تغذی  شدید ماد  )بیل

RH  (.1392د  ایجاد    توانی ذانی دخیل اند )بنی ااشمیک والم زاده صفا ک 

 عوامل آایب  اان د   ی  زایمان

و 7مانند تولد دشوا ک آایب مغزی ب  خاهر  مبود ا سیژنک زود ایک    وزنی خیمی زیهاد )بها  شهاو   

 (.2007امکا انک 

                                                           
1 .Weiten 
2 .Blackbourn 
3 .Socio-cultural Disadvantage 
4 .Cultural-Familial Deprivation 
5 .Bell 
6 .Davison & Myers 
7 .Batshaw 
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 عوامل آایب  اان پس از تولد

مانند ایاه ارف ک ارخکک مننژیتکآنسفالیت می توانند باعث    توانی ذانی گردند.) سی  بیما یهایی 

( امچنی  اوء تغذی ک مراقبت پزشکی نا افی و یا د  معرض قهرا  گهرفه  اهمومی ماننهد     1392خانزادهک 

ه ترجم   سی  خانزاد ؛2006ارب و جیوه می توانند موجب    توانی ذانی شوند)آلگوزی  و یسمدایکک 

امی  هو  اوانح و  وادثک خنثی اهای جسهمی و  وانهیک عوامهل فرانگهی و       (.1392و مرمدی آ یاک 

تربیهیک اخهالال  ناشی از بد ا ی وده ایپوفیز و اخهالال  ودد داخمی  ودک نیز می توانند منجر ب   ه   

اد مهی شهود )بنهی    توانی ذانی شوند. بیما ی اای تهانی و  رتنیس  د  اثر بد ا ی ودد داخمی جنی  ایجه 

 (.1392ااشمیک والم زاده صفا ک 

ب  هو   می دو ه اولی   ود ی د  زندگی ار فردی زمان بسیا   ساس و مهمهی ااهت امها ایه  دو ه     

برای  ود ان با    توانی ذانی بسیا  پر اامیت تر اات. زیرا د  صو   عدم مداخم  به  انگهام د  ایه     

ق تر شدن نیازاای ویژه و ایجهاد مرهدودیت اها از یهک اهو و      دو هک دو  خداد امزمان پیشرفت و عمی

 اا  و از دات دادن فرصت اا از اوی دیگر برای  ود ان با    توانی ذانی اتفاق می افهد و ب  تد یج 

 (.1316موجب ترمیل توانایی فرد و ترمیل بیشهر ناتوانی ب  او می شود )اصغری نکاحک 

 اجهماعی    توان ذانی -عمل  وانی

ی  عوامل عبا تند از فقرک او تغذی ک او ااهفاده مزم ک وفمت جسمی و ایجهنهیک والهدی   ه  تهوان     ا

( معهقد ااهت  2006)1ذانی و یا دا ای اخهالل اای  وان پزشکیک  مبود ترریکک  مبود فرصت. اانهراک

 الیک  افرادی  اوش بهر ا ثر افرادی    عمل    توان ذانی شان ژنهیکی ااتک پایی  تر از پنجاه اات د 

اجهماعی ااتک دا ای اوش بهر بی  پنجاه تها افههاد اسههند. بهرای      –   عمل    توانی ذانی شان  وانی 

ا ثر افراد با اوش بهر باالتر از پنجاه آموزش موثر اات و فراگیری اازی  امل یا پا ه وقت د  برنام  اها  

 ی تمفیقی برای آنان مفید اات.

د   فها ک نقاط قو  و ضعفک الگواای پااخ داهی و انگیهزش بها یکهدیگر       ود ان با    توانی ذانی

(. ب  امی  دلیل معممان باید دان ک مها   اا و  فها اای انطباقی  ا 2003ک 2تفاو  دا ند)اوداپ و دیکنز

   دان  آموز قبال  سب  رده اات  ا شنااایی  نند و آنچ   ا    دان  آموز باید د  مر م  بعهدی یهاد   

                                                           
1 .Santrock 
2 .Hodapp & Dykens 
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؛  1993ک 1رد با ب  ااداف گنجانده شده د  برنام  آموزشی اش دات یابد  ا تعیی   نند) رونی  و پاتونبگی

 (.2006ک 2اانل و براوان

 

 طبقه بندی کودکان کم توان ذهنی   -2-1-6

د  زمین  هبق  بندی  ود ان    توان ذانی امانند اایر جنب  اا )عمت شناایک معنا و مفهومک تعا یفک 

با تنوع و گوناگونی مواج  اسههی .  وان پزشهکانک  وان شنااهان و مهخصصهان تعمهی  و تربیهت        شرایط(

 ار دام نگاه خاصی ب  هبق  بندی  ود ان    توان ذانی دا ند:

    توان ذانی از دیدگاه پزشکان و  وان پزشکان:

 مثالً پزشکان از زمان اای قدی  دو نوع    توانی ذانی  ا مطرح  ردند:

 نی ذانی اصمی یا ا ثی    منشاء و اثهی دا د.   توا 

  (1311   توانی ذانی ثانوی یا مریطی     یش  د  عوامل مریطی دا د )ا مدوندک 

  وان پزشکان جدید نیز تقسی  بندی چها گان   ا معرفی می نمایند.

 توانی ذانی با عمت عوامل ا ثی    

 توانی ذانی با عمت عوا ض دو ان با دا ی    

    توانی ذانی ب  عمت  وادث زایمان 

 اجهمهاعی و فرانگی)بنهی ااشهمی و وهالم زاده صهفا ک      -   توانی ذانی ب  عمت عوامل مریطی 

1392) 

 15و نمرا  ااههاندا د   100ب  هو   می نمرا  آزمون اوش تقریباً نوع بهنجا  دا ندک معموالً میانگی  

اوشی بهنجا   ا از ویر بهنجا  مشخص می  نهدک   اات. د  تشخیص    توانی ذانیک نقط  ای     ا  رد

د  تشخیص    توانی ذانیک نقط  ای     ا  رد اوشی ب  انجا   ا از ویربهنجا  مشهخص مهی  نهدک د     

ک افهرادی  ه  نمهرا  آنهها د      70انرراف ااهاندا د زیر میانگی  اات. یعنی اوشبهر پایی  تهر از   2 دود 

گیردک اگر د  مها   اازشی نیز نقص داشه  باشندک    توان ذانهی  آزمونهای اوش زیر ای   د قرا  می 

(. د  چها می  ویرای   اانمای تشخیصی آما ی اخههالل اهای   1311تشخیص داده خوااند شد) ا اوندک 

                                                           
1 .Cronin & Patton 
2 .Snell & Brown 
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هبقه  تقسهی  شهده     4ا ائ  گردید    توانی ذانی ب   1994 وانی انجم   وان پزشکان آمریکا    د  اال 

 اات    عبا تند از:

  70تا  55   توانی ذانی خفیف با میزان اوشبهر 

  55تا  40   توانی ذانی مهواط با میزان اوشبهر 

  40تا  25   توانی ذانی شدید با میزان اوشبهر 

  25   توانی ذانی عمیق با میزان اوشبهر زیر 

ال  نیز به  مقهو   (1994نوعی    توانی ذانی با شد  نامشخص تواط انجم   وان پزشکان آمریکا )

چها گان  فوق اضاف  شده    شامل افرادی اات    آزمون پذیر نیسهند یعنی اخههاال  شهدید آنهها مهانع     

(. امچنهی  د  پنجمهی  ویهرای   اانمهای     1392اجرای آزمون می شود )بنی ااشمی و والم زاده صهفا ک 

گردید    تهوانی   ا ائ  2013تشخیصی آما ی اخهالل اای  وانی انجم   وان پزشکان آمریکا    د  اال 

 هبق  تقسی  شده اات    امانند ویرای  چها م می باشد. 4ذانی ب  

 شدت کم توانی ذهنی -2-1-7

تها   3و شهدید  2ک مهواهط 1ب  هو  مهداول    توانی ذانی  ا بر اااس میزان شد  ب  ا  داهه  خفیهف  

بها پهایی  آمهدن مقیهاس از     (. د صد افراد د  ار هبق  2005ک 5هبق  بندی می  نند) وا  وااپنسیر 4عمیق

خفیف )اشهاد و پنج د صد مواد(ک مهواط )ده د صد( و شدید تا عمیق )پنج د صد( ب  هو  قابل مال ظ  

ای  اا  می یابد. افزای  شد     توان ذانیک میزان  مایت مو د نیاز برای یادگیری و بهرای زنهدگی   

ی شدید و عمیق ژنهیکی عضوی اات و معمهوال   وزمره نیز افزای  می یابد. عمل ا ثر    توانی اای ذان

د  چنی  موا دی    توانی ذانی با آایب اای جسمیک  سیک  وان پزشکی یا  فها ی اضافی نیهز امهراه   

 (.2001ک 1؛ مایرباک و وان تهچینر2009و امکا ان ک  7؛ فمس2007و امکا انک  6اات)با  شاو

 کم توانی ذهنی خفیف

ی د  ای  هبق  قرا  می گیرندک شرایطی    به  خهاهر خفیهف بهودن ک     د صد از عقب ماندگان ذان 15

اومب تا زمان و ود ب  مد ا  تشخیص داده نمی شود. ای   ود ان د  انی  پایی  تر آاسه   شد می  نند 

                                                           
1 .Mild 
2 .Moderate 
3 .Severe 
4 .Profound 
5 .Cohen & Spenciner 
6 .Batshaw 
7 .Felce 
8 .Myrbakk & von tatzchner 
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و ب   مک و  مایت بیشهری د  زمین  مراقبت از خود مثل خو دنک لباس پوشیدن و آموزشک توالت  فه  

نوجوانی آنها می توانند د  بیشهر  وزه اای زندگی  ا  ردی مسهقل داشه  باشندک آنهها به     نیاز دا ندک د 

گون  ای امیس صربت می  نند و معموالً می توانند بخواننهدک بنویسهند و  سهاب  ننهد. امها فعالیهت و       

مک  اات عممکرد ترصیمی آنها د   د و اندازه  فع نیازاای  وزمره ی زندگی اات. د  بز گسالی آنها م

ب   سی نیاز داشه  باشند    آنها  ا  اانمایی  ندک ب  ویژه د  زمین  مدیریت مالی. بیشههر آنهها مهی تواننهد     

شغل خود  ا  فهظ  هرده و دواههانی داشهه  باشهند. تعهدادی نیهز مهی تواننهد ازدواب  ننهد و بچه  دا             

 (.1311شوند) ا اوندک 

نند د   ال س اای فراگیر ب  خصوص د  دو ه ابهدایی ا ثر دان  آموزان    توان ذانی خفیف می توا

ب  هو  موثر آموزش ببینند. البه ک آنها د   یط  اای ترصیمی نیازمند برخی اصهال ا  د  برنامه  د اهی    

تمفیقی اسهند و از برنام  اای اصالح شده د   یط  اای زبانک خواندن ونوشهه  و  یاضهیا  اهود مهی     

   یط   وابط اجهماعی نیز نیاز به   مهک داشهه  باشهند.زیرا بسهیا ی از      برند.آنها امچنی  ممک  اات د

 ود ان د  دوات یابی مشکل دا ند.امچنی  بعضی ااز آنها نیز ممک  ااهت مشهکال   فهها ی داشهه      

 ( .2009و امکا انک  1باشند)امبرگهس

ا  دا نهد. ایه  دانه     ا ثریت افراد    توان ذانی د  هبق  خفیف با اوش بهر پنجاه و پنج تا افهاد قر

آموزان دا ای اوش بهر افهاد تا اشهاد و پنج    د  گذشه  د  آموز نامیده می شدندک تفاو  بسهیا   مهی   

دا ند. ا ثر دان  آموزان    توان ذانی خفیف از نظر جسمی و  فهها ی بسهیا  شهبی  به   ود هان عهادی       

  آموزان  امال عهادی به  نظهر مهی  اهند و      اسهند. ب  امی  دلیل بیرون از بافت مد ا  ا ثریت ای  دان

مشکالتشان فقط زمانی آشکا  می شود    د  برنام  د ای مد ا  دچا  مشکال  یهادگیری مهی شهوند.    

عدم موفقیت آنها د  برنام  د ای والبا منجر ب  ضعف عهز  نفهسک ضهعف اعهمهاد به  نفهس و  هاا         

ب  فقدان توانایی شان نسبت می داند و امهی   انگیزش یادگیری می شودو آنها معموال شکست اایشان  ا 

امر باعث می شود موقع مواجه  با تکالیف چال  انگیز مد ا  پایدا ی و پشهکا شان  هاا  یابهد. ا ثهر    

افراد    توان ذانی خفیف می توانند پس از فا غ الهرصیل شدن از مد ا  زندگی  هامال مسههقل داشهه     

( مشااده  رد   ا ثهر  2001)2وق العاده موفقی نداشه  باشند. ویه باشند) اگرچ  ممک  اات لزوما زنگی ف

 دان  آموزان ای  هبق  از نظر ترصیمی با تاخیر تا پای  شش  پیشرفت می  نند.

                                                           
1 .Imbregets 
2 .Weiten 
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(. د  موا د انهد ی عمهت  ه     2009ک 1معموال عمت اصمی    توانی ذانی خفیف ناشناخه  اات)اوا د

گان ایکس شکنندهک نشانگان داونک نشانگان الکل جنینهی(  توانی ذانی ممک  اات عضوی) برای مثل نشان

(. اما د  ا ثر موا د عمهل آنهها عمهدتا    2005ک 4؛ ویشر 2007و امکا انک  3؛ نالم 2004ک 2باشد )دیوایوز

مریطی اات. ب  امی  دلیل دان  آموزان دا ای خانواده ه ی نابهنجا  ک دان  آموزان گروه اای اقمیهت و  

و  5مریط اای نامطموب د  هبق     توانی ذانی خفیف بیشهر دیده می شوند)  ا تمج دان  آموزان دا ای

 (.2003ک 6؛ اوداپ و دیکنز2009امکا انک 

 کم توان ذهنی متوسط

االگی ظاار می شود. اوشبهر آنها بی  چهل تها پنجهاه و    3یا  2   توان ذانی مهواط معموالً از ا  

ی  گون   ود ان می توانند خودشان با فنجان و قاشهق آب و وهذا   االگیک ا 6پنج می باشد. د   دود ا  

خو دهک د  لباس پوشیدن امکا ی  نندک آموزش آداب توالت  فه   ا شروع  نندک از تعدادی لغت ااهفاده 

نمایند و شکل اا  ا تشخیص داند. د  نوجوانیک آنها مها تهای مراقبت از خود  ا ب  خوبی یاد می گیرنهد  

مکالم  ای ااده  ا انجام داندک چند لغت بخوانند و تکهالیف اهاده  ا انجهام داند) ا اونهدک      و می توانند

1311  .) 

ای  دان  آموزان مشکال  یادگیری قابل مال ظ  ای دا ند. آنها معموالً نیازمنهد آمهوزش ویهژه تمهام     

موفقیهت آمیهزی د     وقت اسهند و فقط تعداد  می از آنها د  اال اای اوایل مد ا  می توانند به  ههو   

 الاهای تمفیقی جاگما ی شوند. آنها با آموزش موثر و مسهمر می توانند از نظر ترصیمی تا اطح  الس 

(.ای  دان  آموزان نقهایص قابهل مال ظه  ای د     2006ک 7دوم الی چها م با تاخیر پیشرفت  نند)اانهروک

وزش مها   اای خهود مهدیریهی و قابمیهت و     فها  اازشی دا ند. بنابرای  برنام  آموزشی شان باید بر آم

ا تباط اجهماعی تمر ز نماید. برنام  مدیریت  فها  فعمی نیز برای بعضی از ای  دان  آمهوزان بسهیا  الزم   

ک 1ااتک زیرا خود  نهرلی ضعیفی دا ند    می تواند منجر ب   فها اای بسیا  چهال  انگیهز شود)واههوود   

2009.) 

  

                                                           
1 .Heward 
2 .Dew-Hughes 
3 .Nulman 
4 .Wishart 
5 .Cartledge 
6 .Hodapp & Dykens 
7 .Santrock 
8 .Westwood 
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 کم توانی ذهنی شدید

بهره اوش    توانی ذانی شدید بی  بیست وپنج تا چهل می باشد. ای  میزان از آایب شناخهی باعث 

مشکال  شدید یادگیریک ا تباط و خود مراقبهی می شود.  ا  رد دانه  آمهوزان د  ایه  اهطح نیازمنهد      

تررک و  مدیریت و  مایت دائمی د  اراار زندگی اات. بعضی از ای  دان  آموزان ا  د  جابجایی و

ا  د  گفها  مشکل دا ند. ب  امی  دلیل ا   ا  د مانی برای آن اا بسیا  ضهرو ی ااهت و اه  بایهد از     

 وش اای جایگزی  ا تباهی ااهفاده  رد. ای  گروه می توانند تعهدادی از مها تههای مراقبهت از خهود  ا     

الیت  وزان  انجام داند. آموزش آموخه  و با آموزش مناابک ا اایی  ا د  یک  ا گاه  مایهی یا مر ز فع

د  ای  اطح بسیا  اودمند اات. ب  خاهر اینک  ای  امر می تواند باعث شود    فرد ب  جای مواسه  ای  

شدنک مولد باشد. ب  ار  الک ای  افراد نیازمندند    ب  هو  قابل توجهی ترت نظها   باشهند. آنهها مهی     

دی از آنها د  صربت  ردن مشکل داشه  و د  مها تهای عددی توانند زبان مراو ه ای  ا بفهمندک اما تعدا

 (.2003ک 1و خواندن د   د زندگی  وزمره  ا آمد نیسهند)باندی و فراات

 کم توانی ذهنی عمیق

بهره اوشی ای  داه  از    توانی ذانی زیربیست و پنج اات. ای   ود ان د  صهو   آمهوزشک مهی    

انجام داندک اما نیازمند نظا   شدید و  مایهت اسههند. د   هوزه     توانند فعالیت اای مراقبت از خود  ا

زبان مشکال  زیادی دا ندک و ممک  اات مفاای  مربوط ب  یک ا تباط ااده  ا د ک نمایند. آنها معمهوالً  

توانایی بسیا  اند ی د   رف زدن دا ند یا ب   ل از توانایی صربت  ردن مرروم اسهند. عده ای از ایه   

  خاهر مشکال   فها ی شدید یا معمولیت اای جسمانی چندگان     دا ندک د  مواس  باقی می  ود ان ب

مانند. افرادی    د  ای  هبق  تشخیص قرا  می گیرندک اومب ب  دلیل آمادگی بیشهر جهت ابهال ب  بیما یهاک 

ی اهای چندگانه  ارگهز    د   ود ی یا نوجوانی می میرند. بعضی از افراد با    توانی ذانی عمیق و نهاتوان 

بدون  مکک از عهده مها   اای زندگی  وزمره خود برنمی آیند و د  تعداد  می از آنها نیز آموزش بهی  

( امالً واضح اات    دان  آموزان با    توانی ذانهی شهدید و    2001 ک2تأثیر بوده و فایده ای ندا د)ویه 

 (.2007 و امکا ان ک3وعمیق  نهرل  می بر ایجان یا  فها  خود دا ند)با  شا

                                                           
1 .Bondy & Frost 
2 .Weiten 
3 .Batshaw 
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( 2009و امکا انک2و  فها اای واواای داشه  باشند) وپر 1آنها ممک  اات پرخاشگریک خود آزا ی 

معموالً برای  اا  یا  ذف ای   فها اای نامطموب از فنون اصالح  فها  ااهفاده مهی شهودک د  مهدا س    

)ااتکینسهون و   5( و ااهنوزل  2009ک 4ک فیهرس 2006ک 3ویژه  وش اایی از قبیل تعامل  مسههمر ) الهدویل  

(برای ترریک پااخ اای دان  آموزان با    توانی ذانی شدیدتر می توانهد مهو د ااههفاده    1994ک 6 وای 

 قرا  گیرد.

 ویژگی های کودکان کم توان ذهنی -2-1-8

عهادی  آشکا  تری  ویژگی دان  آموزان    توان ذانی ای  اات    د  اومب مطالبی    دان  آموزان 

ب   ا هی یاد می گیرندک ای  دان  آموزان مشکال  بسیا  زیهادی دا نهد. آنهها د  توانهایی تفکهر اهریعک       

ااهدالل عمیقکب  یادآو ی  ا تک برنام   یزی برای آینده و انطباق اریع با شرایط جدید ضهعف دا نهد.   

لبا  فها اا و پااهخ اهایی  ا   ای  دان  آموزان نسبت ب  امساالنشان ناپخهگی بیشهری نشان می داند و وا

   منااب  ود ان    ا  تر ااتک بروز می داند. با وجود ای  قبیل ضعف اای آشکا ک دانه  آمهوزان   

   توان ذانی قاد  ب  یادگیری اسهند و ب  ویژه زمانی    از  وش اای آموزش موثر ااهفاده شهودک آنهها   

   مریط مد ا   مایهی باشدک بسیا ی از ایه  دانه     میهوانند  فها اای جدید زیادی  ا فراگیرند. زمانی

آموزان ب   دی خوب پیشرفت میکنند    والدی  و معممان شان  ا شگفت زده می  نند. ب  امهی  دلیهلک   

ضرو ی اات    انهظا مان از پیشرفت شان  ا د  اطح باال نگ  دا ی . دان  آموزان  ه  تهوان ذانهی د     

ههر اسهند و معممان و والدی  باید ای  نقاط قو   ا شنااایی  نند تا بر وی بعضی زمین  اا تا اندازه ای ب

آنها  ا   نند.  وش اای موثر و اصول آموزشی برای  ا  بر وی ای  نقاط قو  و داههیابی به  پیشهرفت    

 (.2009ک 7بهین  د  ادام  ای  فصل ا ای  شده اات)واهوود

ک میهزان خهود مهدیریهی ک نقهاط قهو  و ضهعف ک        دان  آموزان    توان ذانی از نظر اهطح  ها  رد  

خصوصیا  شخصیهی ک توانایی با تکالیف مد ا  ک پااخ ب  آموزش ک واعت آایب اای جسمی و  سی 

امراه    توان ذانی ک شرایط پزشکی و مشکال  ایجانی یا  فها ی با یکدیگر بسیا  مهفاوتنهد)اوداپ و  

بوده و ناشهی از نهوع    2(. بعضی از ای  تفاو  اا ذاتی2001  ک 1مایر باک و وان تی تیچنر ک 2003ک  1دیکنز

                                                           
1 .Self-injury 
2 .Cooper 
3 .Caldweel 
4 .Firth 
5 .Snoezelen 
6 .Hutchinson 
7 .Westwood 
8 .Hodapp & Dykens 
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نشانگان    توان ذانی دان  آموز اات.اما بعضهی از تفهاو  اها ناشهی از اهطوح گونهاگون مراقبهت و        

ترریک و  مایهی اات    آنها د  د ون خانواده و مریط مد ا  د یافت می  نند. ویژگی برجسهه   ه    

ودیت قابل مال ظ  د   ا  رد شناخهیک امراه بها مشهکال  عمهده د   سهب     توان ذانی عبا تند از: مرد

ب  توانایی  سب  4(. اصطالح  ا  رد شناخهی2002ک 3 فها اای انطباقی)انجم  عقب ماندگی ذانی آمریکا

اشها ه   6و یهادگیری از هریهق آمهوزش    5دان ک تفکر و ااهداللک ا تبهاطک یهادگیری از هریهق انجهام دادن    

و خهود   9ک قابمیهت اجهمهاعی  1ب  توانایی اای  ا  ردی از قبیل خهود مراقبههی   7 فها  انطباقیدا د.اصطالح 

( 2009و امکها ان )  11   برای ااهقالل د  زندگی  وزمره ضرو ی اسهندک اشا ه دا د. ااالاان 10مدیریهی

عامهل بها   )د ک موقعیهت اهای اجهمهاعی و ت    12معهقند     فها  انطباقی موثر بر تر یبی از اوش اجهماعی

)توانایی  ل مشهکال   وزمهرهک  سهب مهها   اهای       13دیگران بع شیوه مطموب( امراه با اوش عممی

و  ا  رد مسهقل( مهکی اات . افراد    توان ذانی خیمی اوقا  د  ار دو جنبه  اجهمهاعی و    14خودیا ی

 عممی ضعف دا ند.

 ویژگی های یادگیری افراد کم توان ذهنی -2-1-9

یادگیری افراد    توان ذانی بی  از یک قرن اات    میزان زیادی از پهژوا  اها  ا به     ویژگی اای 

خود اخهصاص داده اات. انواع مخهمف    توانی ذانی منجر ب  الگواای  فها ی گوناگون و پااخ اهای  

مشهکال   مهفاوتی ب  آموزش می شوندک با ای   الک مرققان یافه  اند    تقریباً ام  افراد    توان ذانهی  

( ای  مشکال  از ضهعف د  توجه    2003اااای مشابهی  ا د  یادگیری بروز می داند )اوداپ و دیکنزک 

انهخابیک ارعت پردازش اهالعا ک  افظ ک ااهداللک  شهد مفهاای ک زبهان و انهقهال یهادگیری ناشهی مهی        

 وش اهای مهوثر بهرای    ( عالوه بر ای ک دان  آموزان    توان ذانی تمایمی ب  تدوی  2007ک 15شود)پرتیر

تکالیف آموزشی ندا ندک زیرا آنها د  آگاای فراشناخهی    آنها  ا قاد  می اازد تا بر نهایج  ا شان نظا   

                                                                                                                                                                                  
1 .Myrbakk & Von Tezvhner 
2 .Innate 
3 .American Association of Mental Retardation 
4 .cognitive functioning 
5 .learn from one,s own Actions 
6 .learn from instruction 
7 .Adaptive Behavior 
8 .Self-care 
9 .Social competence 
10 .Self-Management 
11 .Hallalhan 
12.Social Intelligence 
13 .Practical Intelligence 
14 .Self-help 
15 .Prater 
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(. افراد    توان ذانی نمی دانند    چطو  یادبگیرنهدو  2007ک 1 نندک بسیا  ضعیف اسهند)اا دم  و د و 

(. د  واقهع ندانسهه  چگهونگی یهادگیری مهوثر      1392د  فرآیند یادگیری فعهال نیسهند) سهی  خهانزادهک    

(. 1995ک 2پراهمی و مهک  رومیهک    ک2009بز گهری  نقص افراد    توان ذانی اات)ااالاان و امکا انک 

ک ب  تنظی   وش خود برای یادگیری فعالیت 3برای مثالک ای  دان  آموزان ب  ند   با ااهفاده از خودگویی

بیشهر ب  صو   تکانشی و با میزان خطای باال پااخ مهی دانهد. از ایه   و     اا می پردازند. د  مقابلک آنها

آموزش موثر برای ای  دان  آموزان باید شامل آموزش مسهقی  و شفافک امراه با  وش اای منااب برای 

 (.2009جذاب  ردن تکالیف جدید باشد)واهوودک 

ل می  نند اما د  اهطری  ه  بهر    دان  آموزان    توان ذانی د  ا ثر  وزه اای ترصیمی ضعیف عم

پای  نمرا  آزمون اای اوشی آنها انهظا  می  ود عمل می  نند. ایه  امسهانی بهی  اهطوح مهو دنظر و      

اطح عممکردک یک تمایز بی     توانی ذانی و ناتوانی یادگیری اات ]بی  نمهرا  آزمهون اهای اوشهی     

آزمون اهای پیشهرفت )اهطح عممکهرد( آنهها      دان  آموزان با تانوانی یادگیری)اطح مو دنظر( با نمرا  

فاصم  وجود دا د[. امچنی  تمایز یادگیری بی  ای  دو گروه د  واعت نا اایی د  عممکرد اات. دانه   

آموزان    توان ذانی معموالً د  ا ثر  وزه اای ترصیمی ضعیف عمهل مهی  ننهدک د   هالی  ه  دانه        

اای خاصی از مها   اهای ترصهیمی دا ای مشهکالتی     آموزان  با ناتوانی اای یادگیریک اومب د   وزه

 (.1392اسهند) سی  خانزادهک 

یکی از مهمهری  مشکال  افراد    توان ذانیکدشوا ی د ب  یادآو ی اهالعا  می باشد. ب  دلیل ایه   

 نقصک  ود ان بامشکل    توانی ذانی د  یادگیری یک مها   ب  زمان بیشهری نیازمندند. از آنجا    اینان

د  یادآو ی مطالبی     وز قبل یادگرفه  اند دچا  مشکل می شوند آموزششهان مسههمزم تکهرا  و تمهری      

(. دان  آموزان  ه  تهوان ذانهی د   ها  رد     1311؛ ترجم  جبا یک 1997ک4بیشهری می باشد)لی و نیمس 

ک تشخیصهی  ه    شناخهی با تاخیر مواج  اسهند. نمره پایی  یا نمرا  پایی  د  آزمون اای اوشهیک مهال  

توان ذانی و شد  آن ااتک عالوه بر عدم یادگیری موثر یا  افی د  مقایس  با امساالنک دان  آموزان    

توان ذانی اومب د  تعمی  دای و مفهوم اازی  ندتر اسهند و ممک  اات مها   اهای د  هی ضهعیفی    

نااایی قیاس اا داشه  باشند. آنها داشه  باشند. آنها ممک  اات مشکالتی د  تمیز دادنک زنجیر اازیک و ش

                                                           
1 .Drew & Hardman 
2 .Pressley & Mccormick 
3 .Self-talk 
4 .Lee & Nilsen 



 30 

امچنی  ممک  اات نسبت ب  امساالن  مهر قاد  ب  د یافت مفاای  انهزاعی باشهند. ایه  نا اهایی اهای     

 (.1392شناخهی عمت اصمی مشکال  ترصیمی آنها د  نظر گرفه  می شود ) سی  خانزادهک 

 توجه و پردازش اطالعات -2-1-11

ن  آموزان    توان ذانی ک اطح تمر ز ضعیف د  موقعیهت یهادگیری   یکی از ویژگی اای برجسه  دا

 امی اات. آنها ب  ویژه د  توج  انهخابیک توج  پایدا ک تقسی  توج  بی  ابعاد مخهمهف تکمیهف و تهوالی    

پردازش اهالعا  بیشهری  مشکل  ا دا ند. البه  اال اای زیادی اات    موا د مذ و  شنااایی شده اند. 

ی ک ای  دان  آموزان تواط  ویداداایی    د   الس د س د  اهرافشان  خ می دادک ب  آاانی افزون بر ا

دچا   واس پرتی می شود. امچنی ک توج  ضعیف توانایی د یافت اهالعا  و یادگیری از هریق مشااده 

  ( معهقهد ااهت  ه   2007)1(. پانهدا 2009و تقمید  ا ب  هو  قابل مال ظه  ای  هاا  مهی داد)واههوودک     

مشکال  توج  ای  دان  آموزان نسبت ب  اایر نا اهیی اای شناخهی ب  هو  قابل مال ظ  ای بیشهر بوده 

و د  مشکال  یادگیری شان نق  بیشهری دا د. د  واقع  وااپرتی و فراخنای توج  مرهدود مهی توانهد    

 الس اای تمفیقهی   د  2مشکال  قابل مال ظ  ای  ا برای  ودک با    توانی ذانی موقع یکپا چ  اازی

ایجاد  ند. معممان باید از مشکال  توج  دان  آموزان    توان ذانی آگاای داشه  باشند و موقهع  ها  و   

آموزش دان  آموزان    توان ذانی آنها  ا مدنظر قرا  داند. اولی  مر م  د  آموزش مؤثرک جمب و  فظ 

و برانگیخه   س  نجکاوی دان  آمهوزان  ه    توج  یادگیرنده اات    ای  امر مسهمزم عالق  مند  ردن 

توان ذانی اات. برای مثالک با ااهفاده از مواد و واایل آموزشی عینی و دیدا ی و  وش اای فعال پااخ 

(. 2001ک 3داههی مههی تههوان آنههها  ا عالقهه  منههد  ههرده و توجهه  آنههها  ا جمههب  رد)داونینههگ و ایچینگههر 

زان موفقیت بیشهری  ا تجرب   نندک بیشهر ب  تکمیف توجه   ( معهقد اات    ارچ  دان  آمو2009)4اوا د

نموده و  فظ توج  شان نیز بیشهر اات. از آنجایی    دان  آموزان    توان ذانی ب  خصوص د  شروع 

 آموزش توج  ضعیفی دا ندک تکرا  مسهمر و مرو  و تمری  بیشهر بسیا  ضرو ی اات.

توج  و برخی عوامهل دیگهر به  زمهان بیشههری بهرای       دان  آموزان    توان ذانی ب  عمت ضعف د  

(. وافه ک بهاس و   1999ک 6؛ بینه  1995ک 5پردازش اهالعا  و پااخ دای نیاز دا ند)پرامی و مک  رومیهک 

                                                           
1 .Panda  
2 .Integration 
3 .Downing & Eichinger 
4 .Heward 
5 .Pressley & Mccormick 
6 .Bennett 
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( مععهقدند    دان  آموزان    توان ذانی بسیا   ندتر یاد می گیرند و ب  خصهوص انجهام   2007)1ااکام

برای شان چال  انگیز و گیج  ننده اات. ب  خاهر ای  ویژگی اای  تکالیف پیچیدهک انهزاعی و چند بعدی

یادگیریک آموزش مؤثر ای  دان  آموزان مسهمزم ترمیل پیچیده ب  بخ  اای بسیا   وچکهر و دادن وقت 

 (.2001 افی ب  دان  آموزان برای د ک داهو  عمل اا و ا ائ  پااخ اات)دانینگ و ایچینگرک 

 حافظه -2-1-11

مشهکال    2از دان  آموزان    توان ذانی د  ذخیهره اهازی اهالعها  د   افظه  بمندمهد      بسیا ی 

(. د  ا ثر موا د ای  مشهکل بها شکسهت آنهها د      2007ک 4؛ پریهر2004ک 3زیادی دا ند)پیکرینگ و گاد  ل

ا  مهه   توج  ا تباط تنگاتنگی دا د. البه  ای  دان  آموزان  اابرد مؤثری نیز برای ب  خاهر اپردن اهالع

( معهقهد ااهت   2003)5یا تشخیص اینک  چ  زمانی اهالعا  باید ب  خاهر اپرده شوندک ندا ند. ااهرنبرگ

   نا اایی اای  افظ  افراد    توان ذانی ناشی از عدم  شد فراینداای فراشناخهی مهمی ااهت  ه  به     

صهرف نظهر از عمهت اصهمی      پیوند بی  اهالعا  جدید با اهالعا  قبالً آموخه  شده آنها  مک می  نهد. 

مشکلک تأثیر مردودیت د   افظ  ای  اات    ذخیره اازی اهالعها  زمهان زیهادی ههول مهی  شهد و       

( خاهر نشان می اازد    ترقیقها  اخیهر د  مهو د  افظه      2009نیازمند تکرا  بسیا  زیاد اات. اوا د )

افت می  نند و ب   افظ  بمند مهد   نشان می داند زمانی    دان  آموزان    توان ذانی اهالعا   ا د ی

می اپا ندک می توانند امانند افراد عادی با  ا آمدی مطموب اهالعا   ا د  هول زمان  فظ  رده یها به    

 یاد آو ند.

 تفکر، استدالل و رشد مفاهیم -2-1-12

اهالعها   تفکر و ااهدالل فراینداای شناخهی پیچیده ای اسهند    موا دی از قبیل: ااهفاده منااب از 

ذخیره شده و مفاای  قبالً  سب شدهک توانایی برقرا ی ا تباط بی  اهالعا  جدید با اهالعا  قبالً آموخه  

شدهک اوال  ردنک تشخیص  ابط  عمت و معمولیک نظا   و بازخو دک فرضی  اازی و آزمون فرضهی  اهاک   

(. افهراد  ه  تهوان ذانهی     2007ک 6ااهنهاب و  شد عقاید و دیدگاه اا  ا شامل می شوند) ایگه  و  اچهاک  

آشکا ا د  زمین  تفکر و ااهدالل ضعف عمده دا ند و امی  امر  ل مسأل  و برنام   یزی پیشرفه   ا برای 

آن اا بسیا  دشوا  می اازد. ای  نکه  برای ما شگفت انگیز نیست زیرا اهوش گهاای اوقها  به  عنهوان      
                                                           
1 .Vaughn, Bos & Schumm 
2 .Long-term Memory 
3 .Pickering & Gathercole 
4 .Prater 
5 .Sternberg 
6 .Eggen & Kauchak 
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   ا  رداای ذانی تقریباً ب  هو  خودبخود نشان دانده توانایی تفکر و ااهدالل تعریف می شود. آایب د

مشکل د   ا  رد ای  فراینداای شناخهی پای  اات. ب  نظر می ایهد  ه   یطه  اهای خاصهی از مغهز د        

(. بنابرای ک ار نوع آایب یا بد ا  ردی ااخها ی    با ایه   یطه  اها    2001ک 1ااهدالل نق  دا ند)ویه 

ایب د  توانایی ااهدالل منجر شود    د  افراد    توان ذانی نیز دیده مهی  مرتبط باشدک ممک  اات ب  آ

( بیان می  نند   پردازش اهالعا  خوب نیازمند مغز بهنجا  و اال  1995)2شود. پرامی و مک  رومیک

وابسهه  ااهت.  افظه      5یا انبا ه  وتاه مد  4ک  افظ   ا ی3اات. امچنی  از تفکر ب   افظ   وتاه مد 

 مد  نیز وابسه  ب  مغز اال  اات.  وتاه

( نشان داد    عمقک  یفیت و پیچیدگی تفکر   ود ان د  ههول اهال اهای بهی      1967)6مطالعا  پیاژه

تولد تا اواخر نوجوانی ب  هو  قابل مال ظ  ای تغییر می  ند. براااس دیدگاه پیاژه  شد شناخهی  ود ان 

شروع می شود و بها گهذ  از مر مه  عممیها       7مفهومی مرا می  ا پشت ار می گذا د    از مر م  پی 

می  اد. افراد    توان ذانی نیز مرا ل مشابهیک از  شهد  ا   9ک ارانجام ب  مر م  ه ااهدالل انهزاعی1عینی

پشت ار می گذا ندک اما گذ  آن اا از ای  مرا ل بسیا   ندتر اات و ا ثریت آن اا ممک  اات ارگز ب  

ل انهزاعی نراند. ا ثر دان  آموزان با    توانی ذانهی خفیهف یها مهواهط د  مر مه       مر م  باالتر ااهدال

عممیا  عینی تثبیت می شوند. یعنی آنها فقط اشیاء و موقعیت اایی  ا د ک نموده و ب  خاهر مهی آو نهد   

ن بها نهاتوانی      می توانند مسهقیماً تجرب   نند و ب  چیزاایی    قبالً آموخه  اندک پیوند داند. دان  آموزا

( اات و قاد  ب  ااهدالل قیاای یا  10شدید از نظر شناخهیک عممکردشان د  اطوح پایی  تر)پی  عممیاتی

 (. 2007ک 11ااهقرایی نیسهند)ایگ  و  اچاک

اات. مفهوم  ا می توان  12بخ  عمده ای از تفکرک ااهدالل و یادگیری شامل فراگیری و  ا برد مفاای 

تعریف  رد    ام  ویژگی اای ضرو ی یک شیءک موقعیهت یها یهک ایهده  ا د      ب  عنوان تصویر ذانی 

بردا د. مفهوم اازی یعنی اینک  ما ب  صو تذانی مریط مان  ا ب  صو   وا داای اهالعهاتی معنهی دا    
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اازمان دای می  نی  تا بهوانی  د  مراجعا  آتی از آنهها ااههفاده  نهی . تفکهر قویهاً بهر توانهایی  تراهی          

یمی     شد یافه  و د   افظ  بمند مد  ذخیره شده اندک مهکی اات. فرایند مفهوم اازی شامل هبق  مفاا

بندی و پیوند ماده اای اهالعاتی با یکدیگر بر اااس خصوصیا  مشهرک بهی  آنهها ااهت. بهرای مثهالک      

ن د ونی اتاق اا مفهوم خان ک دان  تصویری ما از ظاار بیرونی و مدل اای مخهمف خان ک آگاای از چیدما

و  ا  ردشان و نوع  ا بری ارخان   ا د  بر می گیرد. امچنی  ما ای  مفهوم  ا د  د ون مفهوم بز گهری 

ب  نام ااخهمان جای می دای . دان  مفهومی  ا می توان ب  عنوان شبک  اهالعا  ب  ا  پیواهه  د  نظهر   

انی نسبت ب  دان  آمهوزان عهادی د  ایجهاد    گرفت    تفکر  ا تسهیل می اازد. دان  آموزان    توان ذ

ا تباط بی  اهالعا  و یکپا چ  اازی ماده اای اهالعاتی جدا از اه ک مهها   بسهیا   مههری دا نهد. د       

نهیج   شد مفهوم د  آنها بسیا   ندتر اات و امی  مرددیت مفاای ک توانهایی تفکهر و ااههدالل آنهها  ا     

 (.2007 ک1مردود می اازند)پریهر

 زبانمهارت های  -2-1-13

زبان د  یادگیری و د   شد فردی و اجهماعی نق  بسیا  مهمی دا د. زبان فرد  ا قاد  مهی اهازد  ه     

نیازاا و ایده اای خود  ا ب  دیگران بفهماند. برای  سب و ا ای  اهالعا  از دیگران اهوال بپراهد و به     

برقرا  نمهوده و د  مد اه   ها  ردی مهؤثری      اوال دیگران پااخ دادک از نظر اجهماعی با دیگران ا تباط

داشه  باشد.  هی مهمهر از ای  ااک زبان تسهیل  ننده اصمی  شهد شهناخهی ااهت. زیهرا واژگهانک مهواد و       

واایل خاصی  ا    ما موقع تفکر و ااهدالل ااهفاده می  نی   ا ا ائه  مهی دانهد. وقههی  ه  مفهاای  به         

شوند. ما آنها  ا بههر و بیشهر جذب و ذخیره می  نی . افهرادی  ه     صو    المی و با واژگان نیز بیان می

فاقد مها   زبانی  افی اسهندک د  یهادگیری)ا  د  د ون مد اه  و اه  د  بیهرون مد اه ( و د   شهد       

اجهماعی مشکال  بیشهری دا ند.یکی از با زتری  تاثیرا     توانی ذانی بر  وی ای  نوع دان  آمهوزان  

موزانی با اوش بهر مهواط و شدید تا عمیق ای  اات    مها   اهای ا تبهاهی  ا بسهیا     ب  ویژه دان  آ

(ک افزون بر ای  گفها  بسیا ی از افراد با    توانی ذانی شدید ارگز  شد 2001ک 2 ند فرا می گیرند ) ود 

 (. 2005ک 3نمی  ند و باید برای آموزش از  وش اای ا تباهی جایگزی  ااهفاده  رد)امر و بیگی

تقریباً ام  دان  آموزان    توان ذانی شدید د  توانهایی ابهراز یها بیهان خهود و د ک دیگهران دا ای       

مردودیت اسهند. بسیا ی از آنها نمی توانند صربت  نند یا از ایما و اشا ه جهت برقرا ی ا تباط ااهفاده 
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ن ذانی ضعیف برخهی اوقها  د     نند و ممک  اات ب  ا تباط از هرف دیگران پااخ نداند. افراد    توا

توانایی د ک  ردن با تاخیراتی مواج  اسهند و دا ای مشکالتی د  زبان بیانی و د یافهی اسههند)آلگوزی   

 (.1392؛ ترجم   سی  خانزاده و مرمدی آ یاک 2006و یسمدایکک 

بهبهودی شهان د    (. البه  2001  ک1ا ثر دان  آموزان    توان ذانی نیازمند گفها  د مانی اسهند)اگدی

ای   یط  نیز بسیا   ند اات. پااخ ضعیف دان  آموزان    توان ذانی ب  د مان ممکه  ااهت ناشهی از    

عدم تنااب آموزش و د مان با نیاز دان  آموزانک فقدان انگیزش برای تمری  آنچ  آموخهه  شهده و عهدم    

دگی باشد.  شد مها   اهای ا تبهاط   توانایی انهقال آموخه  اای مریط بالینیک ب  موقعیت اای  وزمره زن

 المی و ویر  المی د  برنام  اای مداخم  بهنگام و د  برنام  د ای مدا س ویژه از اولویت بسیا  بهاالیی  

برخو دا  اسهند. یکی از فواید جاگما ی دان  آموزان    توان ذانی د  مدا س تمفیقهی ایه  ااهت  ه      

ذانهی د  معهرض الگواهای زبهانی خهوب  ا افهزای  مهی        امکان ا تباط و قرا  گرفه   ودک  ه  تهوان   

 (.2006 و امکا انک 2اامیت -داد)برنی

 تعمیم دهی و انتقال یادگیری -2-1-14

زمانی اتفاق می افهد    چیزی    د  یک زمان و د   4و انهقال 3د  بافت یادگیری ترصیمیک تعمی  دای

(. 2007ک5هفاده قهرا  گیهرد)ایگ  و  اچهاک   یک مکان خاصی آموخه  شده ااتک د  بافت دیگری مو د اا

( نشان دادند     فها  اوشمندان  با توانایی  ا برد آموخه  اا د  موقعیت اهای  2005و امکا ان) 6اا دم 

جدی مرتبط اسهند. والبًا برای دان  آموزان    توان ذانیک تعمهی  داهی یهک مهانع جهدی ااهت. زیهرا        

یاد گرفه  اند  ا  یادگیری آنها بسیا  وابسه  ب  موقعیت بوده و ب  ند   خودبخود آنچ   ا    د  یک مکان

(. ترقیقا  ب  ای  نهیج   ایده اند    ای  دانه  آمهوزان   2001ک7ب  بافت اای جدید انهقال می داند)پاندا

فقط د  صو تی    د  مریط اای هبیعی آموزش ببینندک تعمی  داده و می تواننهد دانه  و مهها   اهای     

برای افزای  تعمی  دای ام  ی معممان باید  آموخه  شده  ا د  بافت اای جدید مو د ااهفاده قرا  داند.

با آموزش مجدد مها   اا یا مفاای  د  مقعیت اای مخهمف)مانند  الس د سک  ا گاه و مرم ( فقهط بها   

ادف انهقال آموخه  اا آموزش داند. با چنی  آموزشی دان  آموزان می فهمند    یک مها   یها  اابهرد   
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د ااهفاده قرا  گیرد و با تقویت مثبت دان  آموزان انگام  ا برد خاص د   جا و چ  زمانی می تواند مو 

ای  مها   اا د  بافت اای مخهمفک ااهفاده از دان  قبمی و تعمی  آموخهه  اهای پیشهی  شهکل ممکه       

 (.2007ک 1اتفاق می افهد) ولینز

 انگیزش -2-1-15

 2ط بهرای یهادگیری از انگیهزش   معموالً د  اال اای اولی ک دان  آموزان    توان ذانی خفیف یا مهوا

بهنجا  برخو دا ند. با ای   ال از آنجایی    د  مد ا  مشکال  و شکست اهای زیهادی  ا تجربه  مهی     

 نندک اثرا  ناشی از انباشهگی ای  شکست اا و مشکال ک بسیا  اریع اعهماد ب  نفس آنها  ا از بی  بهرده  

آنها ممک  اات منفعل و وابسه  شهده و د  انجهام    و تالش و  وش  الزم د  آنها  مهر و  مهر می شود.

شهوندتا بهدی  واهیم  بها ا سهاس       3 ا اا منهظر  مک دیگران شوند و یا ممک  اات د   الس اهر   

قد    مبود نمود د  زمین  اای دیگر  ا جبران  نند. امچنی  برخی از آنها ممک  اات دچا  د ماندگی 

انهظا  د  آنها شکل بگیرد    ار چیزی  ه  معمه  از آنهها مهی     شوند. یعنی ممک  اات ای   4آموخه  شده

 (. 2009خوااد تا انجام داندک بسیا  مشکل بوده و منجر ب  شکست خوااد شد)ااالاان و امکا انک 

یکی از بز گهری  چال  اای معممان و والدی   ود ان    توان ذانی  فظ انگیزش آنهها و عالقمنهد   

ز هریق آماده اازی تکمیف و فرایند انجام آن و  مک ب  دان  آموزان بهرای   ردن آنها ب  یادگیری اات.ا

افزای  توانمندی بالفعل آنها و ااهفاده از  وش اای تد یس منااب می توان انگیزش آنها  ا  فظ نموده 

  و ب  یادگیری عالق  مند  رد. تکمیفی  ا    هرا ی می  نی  مو د عالق  دان  آموز بوده و مهنااب با ا

تقویمی شان باشد و د  عی   الیک  باید مطمه  شوی     ا همال موفقیت دان  آموز د  انجام آن بسهیا   

و  5زیاد ااتک باید  می ا  چال  انگیز باشد. ای  دان  آموزان    توان ذانی برای افزای  عهز  نفهس  

ل ب  ارزن  خود آنها به   نیاز مسهمر ب  پاداش و تقویت دا ند و برای ومب  بر می 6ا ساس خود  ا آمدی

هو  مسهمر نیاز ب   مک دا ند. برای ای  منظو  باید دائماً ب  آنها د  مو د  ابط  مثبهت آنهها بها مراقبهتک     

تالشی    آنها برای انجام تکمیف صرف می  نند و نهایجی    ب  آن می  اندک بهازخو د داده شهود. ایه     

 (.2009ودک نامیده می شود)واهو« بازآموزی ااناد»فرایند 
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 خود مدیریتی -2-1-16

( برای  ا  رد مسهقل د  زندگی مه  اات. ای  اصهطالح نه  تنهها به      2)یا خود تنظیمی1خود مدیریهی

 نهرل  فها  و تکان  اای فرد تواط خود اشا ه دا دک بمک   وشی    فرد تکالیف  وزمهره  ا )بها انهخهاب    

برآو ده  ردن انهظها ا  و ااههفاده مفیهد از زمهان( به  ههو        ادف اای مربوط ک مدیریت مواد و واایلک 

 ا آمد انجام می دادک  ا نیز د  بر می گیرد. مهاافان ک دان  آموزان    تهوان ذانهی مهها   اهای خهود      

؛ ویمهی  2005ک3مدیریهی  ا بدون  اانمایی معممانک والدی  و امساالن بروز نمی داند ) وا  و ااپنسهینر 

( ب  ویژه  ود انی    د  مریط خانواده بی  از  د مو د  مایت قرا  می گیرندک 2001ک 4وی و گروابویز

د  ای  زمین  ضعف بیشهری نشان می داند.شوااد  وشنی وجود دا د    ای  دانه  آمهوزان مهی تواننهد     

 (. 2009مهنااب با اطح    توانی شان خودمدیریهی  ا آموزش ببینند)واهوودک 

آایب خفیف یا مهواط  اابرداای مهؤثرتر خودمهدیریهی  ا آمهوزش ببیننهدک     وقهی    دان  آموزان با 

موفقیت آنها د   الس اای تمفیقی ب  هو  قابل مال ظ  ای افزای  می یابد. البهه  دانه  آمهوزان بها  ه       

توانی شدید و چندگان  ارگز ب  اطح خودمدیریهی  امهل نمهی  اهندک امها ا ثهر آنهها مهی تواننهد بهرای          

بیشهر آموزش ببینند.برای  ایدن ب  ادف خود مدیریهیک ب  جای اینکه  بهرای لرظه  لرظه       5خوداتکایی

زندگی  وزمره شان دیگران تصمی  گیری  نندک باید فرصت اای زیادی بهرای انهخهاب  هردن و تصهمی      

 (.2001و امکا انک  7با نست -؛ نیمی2005ک 6گیری د  مو د خودشان ب  آنها داده شود )االو ااها 

 تعریف سندرم داون -17 -2-1

اای یکسان  ا توصیف  رد. ک گروای از افراد با ویژگی1166النگدون داون برای نخسهی  با  د  اال جی

معروف شدک مثبت نبود.  دود یک قرن بعد د  « اند وم داون»نام خود او ب  ای  توصیف    بعداا ب 

د یافت    اند وم داون  اصل یک اخهالل  10و ترپی  9ک مو تاگوتیر1ک د هر جرم لوجون1956اال 
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اا د  زمین  فیزیولوژی و عموم اجهماعی صو   اات. از آن زمان ب  بعد بسیا ی پیشرفت 1 روموزومی

 (.1391گرفت )ب  نقل از میرزایی ک 

 ای از  شد  ودک  ا ترت تأثیر قرا  داد و میزان تأثیر آنتواند ار جنب اند م داون شرایطی اات    می

ب  ااخها   می  ودک بسهگی دا د.  ودک با اند م داون د  بدو تولدک د  زمین   شد جسمیک ذانی و 

اای ای   ود ان د  تمام عمر فرد داد. برخی از ویژگیاای زیادی از خود نشان می فها ی توانمندی

-وزش مسهمر  شد میمانند و برخی با  ایدگی دلسوزان ک د  زمان مناابک تعالی  ب  موقع و آمثابت می

 نند. برای د ک بههر اند م داونک باید تا  دی د  مو د ژنهیک انسانک یعنی ااخها  اصمی بدنک اهالع 

اا یاخه  تشکیل شده اات و د  ار یاخه  تعدادی ژن وجود دا د    داشه  باشی  و بدن انسان از میمیون

 (.1319)افروزک  نند  یفیت  شد جسمی و ذانی و صفا  ظااری  ا تعیی  می

د صد( د  بیست و یکمی  جفت  روموزوم خود یک  95تقریباً تمام ای   ود ان با اند م داون)

-می« 2تری زومی» روموزوم اضافی دا ندک یعنی ا   روموزوم. پژواشگران ای  خطای  روموزومی  ا 

ع خطای نامند    منظو  وجود ا   روموزوم د  بیست و یکمی  جفت  روموزوم اات. دو نو

 46جاییک  ودک د  نوع جاب «. جاییموزاییکی شدن د  جاب »و « جاییجاب » روموزومی دیگر عبا تند از: 

 روموزوم دا دک اما یک جفت آن شکسه  اات و  وی  روموزوم دیگر قرا  گرفه  اات. د  نوع 

د موا د اند م داون ب  د ص 5تا  4 روموزوم دا ند.  47و بعضی دیگر  46اا موزاییکیک بعضی از یاخه 

(.تنها یک  روموزوم اضافی  افی اات تا  شد منظ  1319عمت دو خطای  روموزومی اخیر اات )افروزک 

امی  دلیل اات     فها  ای   ود ان با  فها   ود ان دیگر مهفاو  جسمی و ذانی  ا مخهل  ند. ب 

 ند. میزان ای  شود و دیرتر  شد میمی اای برخااه  از آن  وبروااتک با نقایص ماد زادی و بیما ی

-آیند و عالئ   می دا ند و بعضی دیگر ب  مراقبتمشکال  مهفاو  اات. بعضی  ود ان اال  ب  دنیا می

 (.1391؛ ب  نقل از میرزاییک 1993اای د مانی دقیق نیاز دا ند )بریلک اای دا ویی فو ی و پیگیری

 ستند؟چه عواملی در بروز سندرم داون مؤثر ه

 نند    ایچ یک از  فها اای والدی  د  دانند. آنها تأ ید میای ژنهیک میپزشکان اند م داون  ا پدیده

   داون پزشک انگمیسیک برای ی با دا ی و قبل از آن نقشی د  ایجاد ای  شرایط ندا د. قبل از آندو ه

اای زیادی  ا د  ای  با ه پژواشگران نظری  ندک اای داون  ا از یکدیگر جدا توصیف میاولی  با  ویژگی

                                                           
1
 .Chromosomal disorder 

2
 .Trisomy21. 
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اا دانشمندان اند م داون  ا ب  عمل گوناگونی از قبیل اخهالال  او مونیک ا ائ   رده بودند. هی اال

اندک ویروسک مصرف الکل تواط والدی ک  مبود ویهامی ک مصرف دا واای قوی یا اشع  ایکس نسبت داده

 (1319اند )افروزک ن عمت قطعی اند م داون شناخه  نشدهعنوااما ایچ یک از ای  عوامل ب 

ک لوجون و امکا ان د  شنااایی عمل اصمی اند م داون موفقیت جدیدی  سب  ردند 1959د  اال 

اای بدن ترقیقا  آنها نشان داده اات    عمت اصمی ای  اخهالل وجود یک  روموزوم اضافی د  یاخه 

الدی   ا از عذاب وجدان  اا ااخه  اات. پس از ای  ترقیقا ک اات. ای   شف بز گ تا  د زیادی و

-ای ناقصی  ا    ب  اند م داون منجر میداهاو د عممی دیگری پیدا نشده اات    عمت تقسی  یاخه 

شودک توضیح داد و از ای   و عمت اصمی و د مان ای  اخهالل امچنان ب  صو   یک  از باقی مانده 

داد. ای اات    ا همال ابهال ب  اند م داون  ا افزای  میمل شناخه  شدهاات. ا  والدی  تنها عا

د   1شود. د  ای  ا  ا همال بروز اند م داون االگی مشااده می 35بیشهری  د صد ای  اخهالل بعد از 

د صد  10 اد.  هی با د  دات داشه  چنی  ا قامیک می 35د   1االگی ای  میزان ب   45اات. د   400

اال اات. د   ال  اضر  35شوند    ا  آنها زیر  ان با اند م داون از ماد انی مهولد می ود

د صد  30تا  20 نند. هبق برآو داا پژواشگران د  مو د ا تباط ا  پد  و اند م داون نیز ترقیق می

داندک ت میشود. بعضی از مطالعا  باال  فه  ا  پد   ا ب  ای  بیما ی نسبموا د ب  ا  پد  مربوط می

؛ ب  نقل از 1993اال بوده اات )بریلک  50زیرا د صدی از  ود ان با اند م داون مهعمق ب  پد ان باالی 

 (.1391میرزاییک 

 ی سندرم داونهاویژگی -2-1-18

شود. د  اا د  یک فرد ظاار مینشان  دا دک ولی ب  ند   تمام یا ا ثر ای  نشان  50اند م داون بی  از 

اا د  بدو تولد د   ودک وجود دا د. ناگفه  نماند    امکان ظهو  ار نوع تر یبی از ای  نشان  ار صو  ک

گاه ضعف و کشیدگی عضالت: شود.اای جسمی و  ر هی مربوط میاا ب  ویژگیا ثر ای  نشان 

ی ار هاای ار: گاه اندازشوند. ویژگیقد  نرم اسهند     اعضای ار و بدن شل و آویزان میعضال  آن

شود. )ب  تر از  د معمول اات و نقاط نرم بیشهری د  ار دا ند    دیرتر ا  افت میو یا گردن  وچک

 (.1391نقل از میرزایی ک 

تر از چش  ا ثر  ود ان با اند م داون ب  هرف باال مو ب ااتک بینی  وچک و په ک داان  وچک

دا ی  اد و معموالً نگ نظر می. زبان بز گهر ب معمول و اقف فوقانی آن ب  هرف پایی  شکل گرفه  اات

تر از جای تر و پایی زبان د  داان برای  ودک مشکل اات. گوش بیرونی از نظر ظاار ناقصک  وچک

معمول قرا  گرفه  اات. دندان د آو دن د  ای   ود ان نیز مشکل خاص خود  ا دا د. دات و پای ای  

-از اایر  ود ان اات. خطوط  ف دات . پا یکسان نیست. د  ماهتر و گوشهالوتر  ود ان  می  وچک

اای اولی ک  فها  ای   ود ان شبی   ود ان دیگر اات. اما ممک  اا   مهر گری   نند و بیشهر بخوابندک 
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هو   می  شد آنها ب   ندی ی ماد  مک بزنند یا  وی بدن خود بغمهند و ب دیرتر یاد بگیرند    ب  این 

اایی اسهند    اای قمبیک مشکال  گوا شی و آب مروا ید از جمم  نابهنجا ییرد. بیما یگصو   می

 شود.د  بسیا ی از  ود ان اند م داون مشااده می

-بندی و بیما ی آلزایمر از جمم  بیما یی تیروئیدک اسهی ااهخوانعفونت داهگاه تنفسیک اخهالال  وده

افهادگی دا ند. بر  ان با اند م داون ب  لراظ ذانی تا  دی عقباای شایع د  ای  افراد اات. ا ثر  ود

باشد و می 70تا  36اااس آنچ  تا نون گزا ش شده ااتک ضریب اوشی ا ثر  ود ان با اند م داون بی  

توانند اصول خواندنک نوشه  و  یاضیا   ا فرا بگیرند و ب  افراد نیم  ای  بدی  معناات    آنها می

 شوند. مسهقمی تبدیل

 -شود:  شد  سیزمین  دیگر مربوط می 5هو   می ب  اای نخست عالوه بر  شد جسمی ب  شد د  اال

 (.1319عاهفی و خودیا ی )افروزک  - ر هیک ا تباهیک شناخهیک اجهماعی

 وزه  ودک با اند م داون نسبت ب   ود ان عادی تأخیر دا د و ممک  اات برخی  5هو   می د  ای  ب 

 وند  شد  ودک عادی با  ودک با اند م داون  ا مقایس   2-1اا  ا ارگز  سب نکند. جدول مها  از 

  ند.می
 هو  نسبیک مقایس  بی   ودک اال  و  ودک با اند م داون.  وند  شد ب 2-1جدول 

 دود میانگی  برای  ود ان با اند م  اافعالیت

 داون )ا  ب  ماه(

ال  )ا   دود میانگی  برای  ود ان ا

 ب  ماه(

 1-2 5/1-3 بمند  ردن ار

 مااگی 6-3 1-3 لبخند زدن و ادای صدای نامفهوم

 2-10 2-12 ومهیدن

 2-4 2-3 خیره شدن ب  اشیاء

 3-7 3-4 داشه  اشیاءنگ 

 3-9 3-7 اظها  عالق  ب  اصوا 

 4-1 6-17 نشسه 

 5-7 5-10 دا ادای صدای  یه 

 6-11 7-19 خیز  فه این 

 6-16 7-26 وذا خو دن با دات

 7-14 9-30 ادای  مما  ب  تنهایی

 1-20 12-36 ااهفاده از قاشق

 1-20 12-31  اه  فه 

 9-12 12-24  ل مسائل ااده

 13-30 16-44 ادای جمال  ااده
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 11-41 20-16 توالت  فه 

 20-42 21-70 لباس پوشیدن

 (1993ک «ااهثنایینگرشی بر آموزش »)منبع: ما تی  تا گ بریل 

 : مهارت های زبانی دومبخش  -2 -2

اای مجادل  برانگیز و قابل مطالع  بشری اات. توانایی ما د  ب   ا  بردن داهو  زبان و زبان یکی از پدیده

اازد    ا تباهی پیچیده برقرا   رده و بهوانی  عقایدی انهزاعی  ا بیان ای گسهردهک ما  ا قاد  مینام واژه

اای شناخهی بشر زمانیک  بطو  جدی مو د بر ای قرا  گیرندک نسبت ی چامسکی ایسه  نی . بنابر گفه 

 نندک پس ما ا هساب یک ااخها  شناخهی امچون ب  ااخها اای فیزیکی    د  زندگی موجودک  شد می

ک 1ی ) اندل و ادوا دزدااای انسانی پیچیده مو د مطالع  و بر ای قرا  میزبان  ا بیشهر از برخی ا گان

1997.) 

 تاریخچه گفتار و زبان -2-2-1

بشر چنانک  از زمان ا اطو »گوید شناای و زبان مید   هاب زبان( 1919) 2امانطو     جولیا اس فالک

 ند. د   قیقت ار چ  د  تا یخ ب  قهقرا بروی  اندک  یوانی اات    ب  شکل اجهماعی زیست میگفه 

بینی . پس از تشکیل جامع  مهمهری  امر د  زندگی اجهماعی بشرک  الت انفرادی نمیارگز بشر  ا د  

باشدک اا با یکدیگر میسر نمیایجاد ا تباط با امنوعان  بوده اات و چون ای   ابط  بدون د گیری ذا 

«. بوده اات ای ب   ا  برد و مهمهری  وایم  ا تباط افرادک امیش  زبانناچا  برای ای  منظو  باید وایم 

 ند. زبان بشر  ا ب  توانایی تفاا  و ا تباط اجهماعی با اای مهعددی د  زندگی بشر ایفا میزبان نق 

 اازد    فرانگ خود  ا از نسمی ب  نسل دیگر منهقل اازد.  ندک انسان  ا قاد  میامنوع خود تجهیز می

و د  عی   ال اارا آمیزتری  مرصول ذا   زبان واالتری »( د  مو د زبان معهقد اات    1915) 3لینجر

تواند شود و انسان میپذیر میآمیزی از نماداا امکان ا برد وایع و موفقیت ب  وااط  زبانک آدمی ااتک

زبان نظامی اات از » معهقد اات: 4 ایپرون «.بیان  ند تفکر و اندیش  خود  ا ب  شکمی  وش  و گویاک

 (.1374)نجفیک «. اای معنادا ای  نماداا و تبدیل آنها ب  وا دنماداای مشهرک و شیوه تر یب 

زبان گروای مردود یا نامردود از جمال  اات و ار » ( د  خصوص زبان اعالم داشت:1957چامسکی)

ب  عقیده چامسکی  «باشدمردودیهی د  جمم   یا ااخها  آن خا ب از مردودیت گروه عناصر آن می

                                                           
1
 .Rondal & Edwars 

2
 .Julia S.Falk 

3
 .Linger 

4
 .Van Riper 



41 
 

مواد  اای جواریکامگانی اند.دو نوع جواری و صو ی تشکیل شده اای زبان ازامگانی (1965)

اای صو ی ب  شودک اما امگانیای    زبان از آن ااخه  میااخهمانی و اصل زبان  ا د  بردا ند یعنی ماده

 (.1312 گردند)  ضوانیکشکل یا ااخت داهو  زبان مربوط می

فراگرفه  وی باید چگون  اازمان داده شود. ای  داهو  داند    داهو   ودک از پی  می ب  نظر چامسکیک

 بر ا  مجموع  مخهمف باشد: باید مشهمل

 یک مجموع  قواعد واجی برای توصیف و مشخص ااخه  الگوی صوتی. -1

 اای معنایی زبان.یک مجموع  قواعد معنایی برای تنظی  جنب  -2

 اای معنایی زبان برقرا  اازد.یک مجموع  قواعد نروی تا ا تباط الزم  ا بی  جنب  -3

 (.1312شود) ضوانیکا  مجموع  بصو   زیر نمای  داده می

 

 

 تعریف زبان -2 -2-2

دانشمندان عموم مخهمف اریک از دیدگاه ا ائ  یک تعریف جامع از زبان  ا ی بس دشوا  اات. 

شنااان شنااان و  واناند. بههری  تعا یف از اوی زبانای از زبان ا ائ  دادهتخصصی خوی  تعریف ویژه

 ا ائ  شده اات.

 شناای تعریف زبان از دیدگاه زبان

اازی آن اسهند. زبان و شنااان عالقمند ب  توصیف نرو و معانی زبان و امچنی  آوااا و اصول واژهزبان

اای خاص    خاصی با واژه 1اایگفها  ا  معنا نیسهند. گفها  یک  ن  مادی و فیزیکی اات. تولید گفه 

ای شوند. زبان یک پدیده ذانی ااتک پیکرهای بیان میای خاص آ ای  یافه  و تواط آوااای ویژهب  شیوه

-شنااان ب  توصیف دان  زبانی پااخ  جای دا د. زباناز دان  مربوط ب  آواااک معانی و نرو    د  ذا

اای واقعی ممک  د  زبان خود اازد تا  می  گفه گویان  ا قاد  میگویان زبان عالقمندند. دانشی    اخ 

تمایز قائل شوند.  ن  زبانی   3و  ن  2داند    بی  توان شنااان ترجیح می ا تولید و د ک  نند. زبان

گویان قعی اات یعنی  ا برد زبان د  زندگی  وزمره. توان  زبان دان  ناخودآگاه اخ  فها  زبانی وا

تنها ب  نوشه  داهو  زبانک بمک  ب  تعیی  شنااان ن یک زبان د با ه آواااک معانی و نرو آن اات. زبان

                                                           
1
 .utterance 

2
 .linguistic competence 

3
 .linguistic performance 

 قواعد معنایی

 (semantic rules) 

 قواعد نروی

(synmactic rules) 

 قواعد واجی

(phonological rules) 
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ند. از ای   وک اای امگانی موجود د  ار زبانی نیز اشهغال دا اصول عام  ا   بر زبان بشری یعنی ویژگی

شناای نوی  اای ویژه دو جنب  مربوط ب  ا  زباناای زبانی و تدوی  داهو  زبانجسهجو برای جهانی

 (.1372باشند)فالکک می

  ند:شناس اوئیسیک زبان  ا اینگون  تعریف میزبان( 1911)1 فردینان دو اواو 

ای از صدااا و ب  نظر وی زبان مجموع «. دا دزبان نظامی اات بالقوه    فقط د  ذا  اال زبان وجود »

آو د. وی بی  زبان و گفها  ای اات    بر  وی ا  نظام یا ایسهمی بوجود میاا نیستک بمک  شبک واژه

زبان از یک او جنب  اجهماعی دا د زیرا د  ذا  افراد جامع  وا دک ب  نرو »گوید: گذا د. او میتمیز می

از هرف فردک ب  آن جنب   -گفها -شده اات و از اوی دیگر ترقق عممی آن یکسانی ب  ودیع  گذاشه 

 وانی )بیان مفاای  ذانی و د ک آن(ک زیسهی )ایجاد آوااای گفها ( و فیزیکی )انهقال امواب صوتی ب  

 (.1371)جمیموندک « بخشدشنونده( می

 شناایتعریف زبان از دیدگاه  وان

شناای گیری آگاایک مهمهری  شاخ   وانو نق  آن د  ا تباط و د  شکلشاید ااخها   وانشناخهی زبان 

شناای زبان پریشی ب  بر ای گفها  و نق  آن د  اازمان بخشیدن ب   فها  و نیز آایب 2باشد. لو یا

اای عصبیک اموا ه بندی فعالیت ذانی و آایب آن د  فروپاشی)آفازیا( پرداخت. نق  گفها  د  نظ 

اای شنااانک زبان  ا نظامی مرتبط با ایسه د  آثا  لو یا  فظ  رده اات. د  واقع  وان اامیت خود  ا

معهقد اات: زبان نظامی پویا و مهشکل از عالئ  ( 1921) 3 نند. ویگونسکیشناخت و تفکر قممداد می

فهی  و اات    دو نق  مهفاو  و مربوط ب  ا  دا د. نخسهی   ا  رد زبان د   ودک القای عاهفی و ت

ای از  مزااات    بر زبان نظام پیچیده»گوید: باشد. لو یا میتفاا  اات و نق  دیگر آن تشکیل فکر می

اای نماید تا ای  عناصر  ا بصو   نظام ند و ب  شخص  مک میاشیاءک صفا ک افعال و  وابط داللت می

-ای میگیری تفکر انهزاعی و آگاای مقول اا مرتبط و منظ  نماید. ای  نظام  مزی ب  شکلخاصی از مقول 

 (.1312انجامد) ضوانیک

 رشد واجی و صوتی در سندرم داون -2-2-3

یابد    ای  ظرفیت از د   ود انک ظرفیت تولید صدااای گفها ی افزای  می د  هی اولی  اال زندگیک

دوم اال اول زندگیک مهمهری   د  نیم   ند.هریق مرا ل وان و وون آانگی  و بازی صوتی ا تقاء پیدا می

                                                           
1
 .F.De.susor 

2
 .Luria 

3
 .Vygotsky 
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ترقیق د  زمین  وان ووون د   ود ان مبهال ب   شود.پیشرفت برای گفها  یعنی وان ووون  انونی شروع می

اای مهناقضی منجر شده اات. اگر چ  برخی مطالعا  ایچ تاخیری  ا د   شد صوتی اند م داون ب  یافه 

اات ای  مطالعا  معیا اای دقیق و  ساس برای  یفیت اند. ممک   ود ان دا ای اند م داون نیافه 

اند    د  واقع تأخیراایی د  آواز وان و و امکا ان  نشان داده1صوتی  ا بکا  نگرفه  باشند و اخیراً الر

وون د   ود ان دا ای اند م داون وجود دا د. مقایس   ود ان دا ای اند م داون با یک گروه از  ود ان 

ماه بعد از  ود ان  2   ا  آواز وان و وون برای  ود ان دا ای اند م داون  دود هبیعی نشان داد 

اا بی  دو گروه وجود داشت. ای  تأخیر خاص د  آواز وان و وون پوشانیهبیعی بود. اگرچ  برخی از ا 

بوط با باشند و امینطو  مراا شایع اات نمید  نهیج   اا  شنوایی خفیف    تقریبا د  بی  اند م داون

   وان و وون  انونی د   ود ان دا ای اند م داون آواز وضعیت االمهی  ود ان ا  نیست. اولی  زمانی

اند    زمان آوازوان و وون  انونی  شود ثبا   مهری نسبت ب   ود ان هبیعی دا د. مطالعا  نشان دادهمی

شود پدیدا     ود ان هبیعی شروع می   وان و وون آانگی  دد   ود ان دا ای اند م داون امان زمانی

- ند    ار دو مرا ل  شدک  فها اای موزون اصمی  ا نشان میگردد و ای  مسال  پیشنهاد میمی

 (. 1312داند) ضوانیک 

( پیشنهاد نمود    تاخیر د  وان و وون  انونی د   ود ان دا ای اند م داون ممک  اات با 1990) 2لینچ 

باشد. بنابرای   ود ان اای ای  گروه می  عضالنی مرتبط باشد    یکی از ویژگیتاخیر  ر هی و  اا  ت

داند    مرتبط با میزان عممکرد ا تباهی دا ای اند م داون الگواایی از تاخیر د   شد صوتی  ا نشان می

 اات. 

یابد. امچنی  ای  اای بسیانی زبان د  دو ان  شد د   ود ان دا ای اند م داون ادام  میاخهالل د  جنب 

 داند.شناای زبان نشان میاای واب ود ان د  تولید اولی   مم ک مشکالتی د  جنب 

شناای تولید شده تواط  ود ان عقب مانده ذانی شدید دا ای اند م داون  ا ( خطااای واب1976) 3داد

شده بودند  ا با ا  با  ود ان عقب مانده ذانی اند میک و  ود ان هبیعی    از نظر ا  عقمی امها 

تری از اای دیگرک خطااای بیشهر و انواع مهفاو مقایس   رد.  ود ان دا ای اند م داون نسبت ب  گروه

                                                           
1
  

2
 .Linch 

3
 .Dod  



 44 

شناخهی آنها بطو  خاص از دیگر اطوح شناخهی آنها  ندتر  ردند و  شد وابخطااا  ا تولید می

 (.1999ک 1بود)بَر 

دبخودی تولید شده تواط یک گروه از  ود ان عقب مانده د  یک مطالع  ازگفها  خو 3و گامون2ااهوئل

اای انگمیسی بودند و الگوی اا قاد  ب  تولید وابذانی خفیف دا ای اند م داون د یافهند    نمون 

 ند    شان بطو  ایسهماتیک مرتبط با اشکال بز گهر  مما  ادف بود. ای  مسال  پیشنهاد میخطااای

اای واجی  ود ان ای   وزه وجود ندا د. امی  مرققی  د یافهند    تواناییایچ دلیمی بر انرراف د  

باشد و ولی ای  مرققی  اند م داون قابل مقایس  با  ود ان هبیعی    د  امان اطح زبانی قرا  دا ند می

ح اای اند م داونشان بطو  واضحک تاخیری مرتبط با اط( نمون 1979گروه  نهرل نداشهند و مانند داد )

ک 4ا  عقمی داشهند. مشکال  تولیدی اومب د   ود ان بز گهر و بز گساالن دا ای اند م داون دا د)بَر 

1999.) 

 رشد کاربردشناسی و ارتباطی در سندرم داون  -2-2-4

-باشد. الگواای تعامل اجهماعی اازمانای اات    تعامل  ودک و والدی  زیاد میاال اول زندگی دو ه

-ا تباط مهقابل و ارانجام ا تباط اماانگ شامل اماانگی صوتی و دیدا ی اازمانبندی میشود. بندی می

اای شود و د  آواز از تعاملمااگی ب  صو   ا تباط ا ادی شروع می 9شود. ای  الگواا د  ابهدا  دود 

اهی شامل یابد و ای  الگواای ا تباای پیچیده چند نفری گسهرش مییکنفره شروع شده و ب  اوی تعامل

شود.  ود ان د  بندی و تعریف میای اات    ب  عنوان ا تباط پی  بیانی هبق جمب توج  و جمب توج 

ای و  وزمره مانند االم  ردن  ا بیان اای امری و عممکرداای ا تباهی  میش ای  زمانک معنای خوااه 

داندک آنها  مهر از مهقابل نشان می نند.  ود ان دا ای اند م داون تاخیر د  شروع تماس چشمی می

اای دو نفره آنها با ماد شان  مهر اماانگ شده اات. بطو   نندک تعاملدیگر  ود ان صدااازی می

داند. د  ای  مر م   ود ان  وی خاصک اطوح باالتر تماس چشمی مهقابل با ماد   ا از خود نشان می

 نند. ای  افزای  بیشهر از  ود ان هبیعی صدااازی میشوند و اا بیشهر از دیگر صو   مهمر ز میچش 

تر توج  ب  اشیاء  و قابل توج  تماس چشمی د   ود ان د  اواخر اال اول زندگی امراه با اطح پایی 

اای مهفاوتی ااات. بنابرای   ود ان دا ای اند م داون یکسال  با ماد شان و اشیاء تعاملااباب بازی
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اا و ا تباها  اولی  د  الگواای اجهماعی  ود ان دا ای اند م داون د  بازی اایدا ند. ای  تفاو 

شود. د  چندی  مطالع  مقطعی مخهمف از ادفمندک د  اال دوم زندگی ا  ادام  یافه  و منعکس می

 (. 1312 ود ان دا ای اند م داون نهایج مشابهی بدات آمده اات ) ضوانیک 

گروه بز گ  ود ان دا ای اند م داون با یک گروه عقب مانده ذانی  ای یک( د  مطالع 1911) 1ماندی

ویر اند میک و یک گروه  ود ان هبیعی با ا  عقمی مشاب   ا با معیا  ا تباط اجهماعی مو د مقایس  قرا  

داد. وی د یافت    د   ود ان دا ای اند م داون  فها اای مهقابل  ا بافر انس باالتری نشان دادند    

اا    مخهص اا بود ولی  فها اای د  خواات شیءک فر انس  مهری داشت. ای  یافه دیگر گروهعکس 

باشد با مها   پراها ان  ودک یا تاثیرگذا ی پراها ان ا تباط ندا د ولی با توانایی زبان اند م داونها می

ای اند م داون    ا  بیانی د   ود ان اند م داون با ا  عقل  مهر ا تباط داشت. د  بی   ود ان دا 

عقل باالتری داشهندک ا تباط زبان بیانی بطو  معنادا  وجود ندا د. بنابرای   ود ان دا ای اند م داون توج  

یابد یعنی بیشهر  وی افراد و  مهر  وی اشیاء مهمر ز دا  تغییر میو ا تباهشان بی  افراد و اشیاء بطو  معنی

  نیت ا تباهی د   ود ان دا ای اند وم داون فقط از هریق ایما و شوند. مطالعا  دیگر نشان داد  می

گردد    د  شودک بیان میای    با آوااازی یا  مم  تر یب میاشا ه و بیشهر از هریق الگواای ایما و اشا ه

 اد    ابهدا امراه با مشکال  واجی و صوتی اات. د  مقایس  با نقص د  زبان بیانی و واجی بنظر می

 (.1319باشد)افروزک انایی داهو یک یک نا ی  قوی د   ود ان دا ای اند م داون میتو

تا  7/1نفری از  ود ان دا ای اند م داون    میانگی  هول گفه  آنها  4د  یک مطالع  مقطعیک یک گروه 

انگام نفری از  ود ان هبیعی مقایس  شد. مکالم  ای   ود ان  4بود با میانگی  هول گفه  یک گروه  2

اا نشان داد     ود ان دا ای اند م داونک نیت ا تباهی تعامل با ماد شان ضبط شد.  وی ا   فه  یافه 

 ردند. هی د  مرا ل اولی  ا هساب زبانک  ود ان با عممکرد گفها ی  ا امانند  ود ان هبیعی بیان می

اا از نظر آما ی معنادا  گروه دا ای اند م داون خیمی شبی  ب   ود ان هبیعی بودند. اگر چ  تفاو 

 ند     ود ان دا ای اند م داون نسبها  فها اای د خوااهی  مهری نیستک اهالعا  فراوان پیشنهاد می

اا و اعهراضا  ااااا باا  برابر اات. برند د   الیک  فراوانی تفسیرااک پااخاز  ود ان هبیعی بکا  می

تر از  ود ان دا ای اند م داون    با یک گروه  ود ان امها شده ای  الگوی ناقرین  د  یک مطالع  وایع

از نظر میانگی  هول گفه  و یک گروه  ود ان هبیعی امها شده از نظر ا  عقمی با ا  مقایس  شده بودند 

 (.1312نیز گزا ش شد)  ضوانیک 
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 رشد واژگانی در سندرم داون -2-2-5

ای توانند چنی  واژگان گسهردهپردازند    چطو   ود ان میاای  شد معناشناای ب  ای  مسأل  میتهو ی

 ا اریع و بدون تالش  سب  نند. ترقیقا  اخیر د  مو د  شد واژگان د   ود ان دا ای اند وم داون 

اند. د  بر  ا برد اصول عممکردی د  ا هساب  مما  جدید )بیشهر برچسب زدن بر اشیاء( مهمر ز شده

شوند )مانند ماشی ک گذا ی اشیایی    اطح پای  نامیده میلی  بیشهر برای برچسب ود ان هبیعی  مما  او

گذا ی اجزاء اخهصاصی یا اطوح  می )چرخک  یوان(. امچنی  اشیاء شود تا برچسباگ( بکا  برده می

-اا  ا با ا  د  یک گروه داه شوند چنانک   ودک تمایل دا د. ام  ماشی بندی مید  اطح پای  مقول 

( د یافت 1915و1911و1990) 1 ودک دا ای اند وم داونک مرویس 6بندی  ند. د  یک مطالع  هولی از 

باشد.  هی د   ود ان بز گهر دا ای گذا ی اولی  اشیاء تواط  ود ان د  اطح پای  می   برچسب

بههر از اطوح ای دا ندک د ک  مما  د  اطح پای  بطو  معنادا  اند وم داون    واژگان  امال گسهرده

اای یک مااگی د  شروع گفها  معنادا )گفه 12باشد. د   دود ا  هبق  باالیی یا اطوح هبق  زیری  می

خو د. د  ای   ود ان اولی   مما  معموال ای( د   ود ان مبهال ب  اند وم داون تأخیر ب  چش  می مم 

ال ب  اند م داون میزان گفها  معنادا  قابل شود. د  ای  ا  د  ا ثر  ود ان مبهمااگی ظاار می 24 دود 

-االگی می 4یابد. د  االگی بهد یج افزای  می 4د صد اات. ای  میزان تا  دود  5تشخیص  مهر از 

 اد  ود ان هبیعی و  ود ان دا ای توان گفها  معنادا  بیشهری  ا د  ای   ود ان مشااده نمود بنظر می

اد  ب  تعریفک د ک و بکا گیری تعداد  مما  مشابهی باشند. امچنی  اند وم داون با ا  عقمی برابر ق

-د   ود ان مبهال ب  اند وم داون و  ود ان هبیعی با ا  عقمی برابرک نهایج  اصل از تکالیف تداعی واژه

مااگی و پیدای  اولی  تر یبا  دو  مم   1-45باشند. فولر بیان  رد پیدای  اولی   مما  از اا مشاب  می

 (.1999ک 2االگی گزا ش شده اات)بَر  6تا  1ی از ا

 رشد ساخت واژه و نحو در سندرم داون -2-2-6

اای خاص د  زبان بیانی  ود ان اند م داون وجود دا د. امانگون     ذ ر شد تاخیراای معنادا  آایب

نیک  جمال  اای د  ی د  اند م داون وجود دا د بویژه زما نند    آایبمطالعا  ا  پیشنهاد می

اای داهو ی پیچیده د  آزمون است.ای  نقائص مسهقیما د  ا تباط با نقائص خاص د  ا هساب جنب 

باشد. مطالع   ود ان دا ای اند م داون نشان داد    میزان بسیا  مهفاوتی د  میانگی  هول گفه  زبان می
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می و اوشبهر قابل توصیف اای فردی د  ا  تقوید  ای  گروه وجود دا د    فقط بوااط  تفاو 

 (.1312اسهند) ضوانیک 

االگی تر یب  مما   ا  4( دخهر اند م داونی  ا گزا ش  رد    تا  دود 1994) 1برای مثال فولر

ای شروع نکرده بود. ولی ارعت  شدش بعد از ای  مر م  اریعهر شد و تفاوتی  مم  2بصو   عبا ا  

 اید. اومب  ود ان  5/3ب   5/5میانگی  هول گفه  وی د   با  ودک هبیعی نداشتک بطو یک  ارانجام

 6تا  5( ممک  اات تا 1911اات )فولر 50مبهال ب  اند م داون بویژه آنهایی    میزان اوشبهرشان زیر 

   تقریبا گذا نند د  هی زمانیاالگی تر یب  مما   ا شروع نکنند. اما اپس یک دو ه هوالنی  ا می

 (..1999ک 2برند)بَر  ا بکا  میای عبا ا  دو  مم 

اا ب  امراه دیگر ای   ود ان ممک  اات ارگز مرا ل اولی   شد داهو ی  ا تواع  نداند.ای  یافه 

دا ی د   شد نروی د   ود ان اند م داون داد    تاخیراای معنیمطالعا  گزا ش شده نشان می

تر و مشابهی  ا د  شانک جمال   وتاهواژگان وجود دا د.  ود ان دا ای اند ون داون مرتبط با میزان

برند. د  یک مطالع  از  ود ان انگمیسی مقایس  با  ود ان هبیعی و  ود ان دا ای اند م ویمیام بکا  می

زبانک مشخص شد    د  اطوح مشاب ک میانگی  هول گفه  بکا   فه  د   ود ان دا ای اند م داون و 

اص اندازه یکسان از ااخها اای داهو ی  ا امانند  ود ان هبیعی د  اای زبانی خ ود ان دا ای آایب

برند. ام  مطالعا  انجام شده شامل  ود ان دا ای اند م داونک مقایس  با شاخص نرو تولیدی بکا  می

نشان دانده نقایص ویژه د  ا هساب مقوال  عممکردی ااتک اگرچ  بطو  واضح برخی موا د ااهثنایی از 

 (.1319داند)افروزک وجود دا د    ایچ نقصی  ا د  ای   وزه زبانی نشان نمیاند م داون 

 ند )ای  عمیرو  اینک  اازماندای داهو ی گفها  افراد مبهال ب  اند م داون با افزای  ا  پیشرفت می

گردد( ای  اازماندای اموا ه ناقص پیشرفت از هریق افزای  تد یجی میانگی  هول گفه  مشخص می

اات.  3ند. میانگی  هول گفه  یک شاخص پایا و معهبر د  زمین  اازماندای داهو ی زایشی اولی مامی

مطالعا  مخهمف نشان داد    افزای  پیچیدگی داهو ی د  افراد مبهال ب  اند م داون تا بعد از انی  

ن زیادی تمگرافی باقی یابد زبان خودانگیخه  تر یبی افراد مبهال ب  اند م داون ب  میزانوجوانی ادام  می

ماند. ویژگی ای  زبانک ااهفاده مردود از واژگان داهو ی ) روف اضاف ک افعال  مکیک افعال  بطیک می

گیردک باشد. بعنوان نمون ک انگامی    ضمایر اوم شخص مو د ااهفاده قرا  میضمائرک  روف  بط( می
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یر ضمایر انعکاایک منجر ب  مبه  گردیدن ممک  اات فقدان تبرر د  زمین  تدابیر مراو ه منسج  نظ

یابند و ترقیق عبا ا  ا جاعی برای فرد شنونده شود. چنی  موا دی اومب د  انی  بز گسالی دوام می

-نماید. تنها نیمی از گفه د  مو د بز گساالن فرانسوی زبان نیز ای  مطمب  ا تایید می 1 وندال و المبر 

 فتک تنها د  نیمی دادند. د  موا دی    فعل بکا  میاا تشکیل میمم اای ضبط شده د  ای  ترقیق  ا ج

شدند. زمان افعال د  ا ثر مواقع زمان  ال خبری بود    بدنبال آن از از موا د افعال ب  د اهی صرف می

ک شد و ای   هی د  گفها  پیواه   وایی نیز صادق بود. بطو   میک  مهر از یزمان ماضی نقمی ااهفاده می

%( و  می بی  از یک تعریف 44خو د )بطو  مهواط د  ار گفه   رف تعریف د  ار گفه  بچش  می

 (.1999ک 2% د  ار گفه () بَر 56خو د )بطو  مهواطمربوط ب  جنسیت یا تعدادک د  ار گفه  بچش  می

 اکتساب زبان در سندرم داون -2-2-7

اند م داون نوعا شامل تاخیراای ویژه و نقایصی د  اای شناخهی دیگرک فنوتی  د  ا تباط با  وزه

-اای داهو ی و وابا هساب زبان اات. اومب  ود ان دا ای اند وم داون تاخیراای بیشهری  ا د  جنب 

اای بنیادی  شد زبان  ود ان مبهال ب  اند م داون با آنچ  د  داند. بطو   می جنب شناای زبان نشان می

شناای  ود ان دا ای اند م شودک منطبق اات.  شد وان و وون و  شد وابی شد زبان هبیعی دیده م

باشد.  شد خزان  واژگان ک  شد اولی  ااخت واژه و نروک فراگیری  ودک میداون منطبق با آنچ  انهظا  می

  ام ک  ی وند. با ای اای  شدی  ود ان هبیعی پی  میاصول بنیادی  ا بردشناایک نیز بر هبق زنجیره

اای مهعددی بی   ود ان اند م داون و  ود ان  اد با تفاو بر ای دقیق و عمیق موضوع بنظر می

 (.2000ک 3اندک مواج  گردی ) دگالس و بهزهبیعی    بر اااس ا  عقمی یا اطح زبانی امهااازی شده

 های زبان زمونبرخی از آ -2-2-8

 11ک امک اف برای انی  دو اال و 5تواط گا دنر 2000اال   د   4آزمون د ک واژگان مصو  تک  مم 

شود. آزمون دقیق  اجرا می 20 ند و د  اال هرا ی شده اات. واژگان د یافهی  ا ا زیابی می 12ماه تا 

اال هرا ی  11و دیگران برای انی  ا  اال و افت ماه تا  7تواط  اکو 1999   د   6 شد اولی  زبان

اای د صدی و  ند و نمرا  ااهاندا دک  تب انی و د یافهی  ا ا زیابی میشناای و نرو بیشده اات. معنی

-دقیق  اجرا می 15-20وضعیت انجا  شده اات و د   30 ودک د   1114داد و  وی معادل انی می
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برای انی  دو اال و ش  ماه تا بز گسالی  2تواط دان 1997د    1شود. آزمون واژگان مصو  پی بادی

اای اای د صدی و معادل ندک نمرا  ااهاندا دک  تب واژگان د یافهی  ا ا زیابی میهرا ی شده اات. 

دقیق  قابل  10-20اال ااهاندا د شده اات. ای  تست د  زمان  2-11 ودک  4012داد و  وی انی می

اال  3-12برای انی  4تواط ااتکینسون 1917   د   3اجرا اات. آزمون فراینداای زبانی  ود ان

هرا ی شده اات. د یافت شنواییک د ک شنواییک  افظ ک اصوا  گفها ی مهوالیک واژگان بیانی و 

اای خواندن و نوشه  دا د.  ند و برای  ود ان بز گهر ا  آزموند یافهیک  وانی و آانگ  ا ا زیابی می

 (.1999)بر ک دقیق  قابل اجرا اات 20-60 ودک انجا یابی شده و د   200 وی 

برای انی  دو تا افت اال هرا ی شده اات و زبان بیانی  ا  6تواط لی 1974د   5آزمون  شد جمم 

داد و شود و نمره  شد جمال   ا میاای گفها ی  ود ان ترمیل می ند و د  آن نمون ا زیابی می

تواط  2000 اال د   7 مم   ودک ااهاندا د شده اات. آزمون بیان واژگان تصویر تک 200ایمینویز  وی 

اای انی  ند و معادلبرای انی  دو تا دوازده اال هرا ی شده اات. واژگان بیانی  ا ا زیابی می 1گا دنر

( یکی از 10و اامیل 9)نیو امر دقیق  قابل اجراات. آزمون  شد زبان 20داد و د  اای د صدی میو نمره

 زیابی  شد زبان  ود ان انگمیسی زبان اات    تواط اا د  زمین  اتری  آزمونمعهبرتری  و جامع

( انجا یابی شده اات. ای  آزمون برای 1379 مینائیک پژواشکده  ود ان ااهثنایی تهران ) س  زاده و

اصال اتی د  آن  1911و 1912با پنج زیر آزمون انهشا  یافت و پس از آن االهای  1977اولی  با  د  اال 

اال  انجام شد. ای  آزمون  4-12د   ابط  با  ود ان  1911ویرای  آن د  اال صو   گرفت و آخری  

اای اای زبان شناخهی شامل مولف نظام شناخهی ااتکاا و مخهصا  زبانمبهنی بر یک مدل دو بعدی نظام

اای معناشناخهیک باشد و مخهصا  زبان شناخهی شامل مولف گوش  ردنک اازماندای و صربت  ردن می

مو د اصمی آن نرو و معنا    ا زیابی  6زیر آزمون    د   9باشد. ای  آزمون شامل شناای میو واب نرو

نفری شامل  1235باشد. ای  آزمون  وی یک نمون  شناای آن تکمیمی میزیر آزمون واب 3 ند و می

اخهالل نقص »و  ود ان هبیعیک عقب مانده ذانیک  ود ان دا ای اخهالال  گفها یک ناتوانی یادگیری 

 (.1995؛ 11انجا  شده اات)بهزک دل و دَل« بی  فعالی -توج 
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( و مدل زبانی آن  اما ب  1963ک 3و  رک 2)مک  ا تی 1زبانی ایمی نو ی -اای  وانیآزمونهای توانایی

 منظو  تمایز میان زبان د یافهی و زبان بیانی هرا ی شده اات.

 زبانی د  ای  آزمون عبا تند از:- وانی ا  رداای زبانی گوناگون موجود د  مدل 

 تکمیل داهو ی-5 افظ  شنیدا ی   -4تداعی شنیدا ی   -3تمییز شنیدا ی  -2د ک شنیدا ی  -1

 (.1تکمیل بینایی)-10 افظ  بینایی   -9تداعی بینایی   -1د ک بینایی  -7تکمیل شنیدا ی  -6

از والدی  و مراقبی   ودک اهالعا   یفی بدات برای ای  ا زیابی باید « 4آزمون  شد د ک و بیان زبان»

اای  ودک باشد. ای  آزمون دانده اطح واقعی توامندیتواند نشانآیدک ارچند ای  اهالعا  امیش  نمی

اال     د   شد زبانی تاخیر دا ند نیز  ا برد دا د. با اجرای ای  آزمون د مانگر و  3ماا  تا  1د   ود ان 

توانند تشخیص داند. ای  آزمون  شد زبانی  ودک و نیز مر م  تاخیر د   شد  ا نمی خانواده میزان تاخیر

بینی  شد زبانی  ودک د   ی  بازی داد. برای پی دیدگاه  وشنی از توالی  شدی  ودک ب  دات می

 (.1319شود)افروزک اایی چون توج ک تماس چشمیک گوش  ردن و  شد زبانی ا زیابی میجنب 

اای بازی مهنوع و هبیعی اات    ب  آزمونگر ای  آزمون شامل موقعیت«: 5زبانی د بای شایرهر وا ه »

داد چگونگی انهقال اهالعا   المی  ا بر ای نماید.  ودک باید داهو ا  منظ   ا د یافت اجازه می

اشد. بخاص انجام داد. د  ای  آزمون توانایی  ودک و تالش وی برای انجام صریح آن مو د نظر می

شود و د  بخ  بیان ا  ترمیل داهو ی د ک داهو  و  مما   ا بردی د  مرا ل  شد ا زیابی می

 (.2000گیرد )دگالس و بهزک صو   می

 زبان دریافتی و زبان بیانی در کودکان سندرم داون -2-2-9

یان آنها وجود شوی     فاصم  زیادی بی  د ک و بد  بر ای جدایی بی  د ک بیان با  ود انی مواج  می

شود    واژگان بیانی  ا با تأخیر شروع     ود انی  ا شامل می 6دا د. ای   ود ان شامل: گفها  دیرانگام

 نند. شود    واژگان بیانی  ا با تأخیر شروع می    ود انی  ا شامل می 7 نند. گفها  زودانگاممی

 انی با نقایص شناخهی  اصل از اند وم داون اای مغزی قبل یا  ی  زایمان و  ود ود انی    با آایب

اای زبانی آنها تقریباً د  ار مر م  و ویمیام.  ود ان اند م داون د  ا هساب زبان تأخیر دا ندک اما توانایی
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تر از اطری اات    ما از ا  عقمی آنها انهظا  دا ی  و شود( پایی )مر م  بز گسالی  ا ا  شامل می

 (.1995ک 1داد و ن  یک نقص )بیتان د  ای  گروه تصویر یک تأخیر  ا نشان میاای د ک و بی خنی 

داند    د  مقایس  با ا   ود ان مبهال ب  اند م داون نقایص انهخابی  ا د  واژگان بیانی و نرو نشان می

اای بیانی بینی  ننده مها  تر ااتک عوامل پی اای د  ی خودشان پایی شان و نیز تواناییاای عقمیا 

د   ود ان اند م داون عبا تند از: ا  تقویمیک وضعیت شناخهیک وضعیت شنوایی و د ک زبان د  

گزا شا  مربوط ب   ود ان اند م داون اولی  تولیدا  زبانی با انی  تقویمی مهفاوتی مطرح شده اات. 

یک تا ش  االگی گزا ش ای از مااگی و پیدای  اولی  تر یبا  دو  مم  1-45پیدای  اولی   مم  از 

یابد. پیدای  اولی  اای چشمگیر  اا  میشده ااتک اگرچ  د  انی  عقمی ویر المی برابر ای  تفاو 

 مما  بیانی د   ود ان اند م داون تقریباً امزمان با ظهو  ای   مما  د   ود ان هبیعی  وچکهر با ا  

ارعت افزای  واژگان بیانی  مهر از گروه  نهرل  باشد. اما د  ا ثر  ود ان اند م داونعقمی برابر می

تر افزای  اای گفها  آزاد د   ود ان اند م داون آاسه دات آمده از نمون ب  MLUبعد  اات. از آن ب 

اای با افزای  ا  تقویمی ا تباط دا د. مها   MLUاالگیک افزای   1-5/3 و  اینک  د  یابدک عمیمی

ا  عقمی مهفاو  نبودک اگرچ  بز گساالن   گروه اند م داون با گروه ا د ک واژگان و د ک نرو د

 (.2000ک 2تری  ا د  مقایس  با گروه امس  عقمی نشان دادند )چپم اند م داون د ک واژگانی پیشرفه 

 (1996جولی شرم  )ای از  شد زبان د   ود ان اند م داون خالص : 2-2جدول 

 در کودکان سندرم داون رشد زبان بیانی دامنه )به ماه(

 نند و ا همال دا د    اای شما شروع ب  لبخند زدن میاا و خندهنوزادان د  پااخ ب  صداااک گری  مااگی 1تولد تا 

 صدااای قدامی  ا تولید  نند.

 صو   جداگان  یا نند. ای  صدااا ممک  اات ب اازی و اجاگویی  ا شروع میاا شب  وا  بچ  مااگی 20-6

شوند اایی    د  ای  دو ه بیشهر تولید میخوانیای از صدااا تولید شوند. ا صو   زنجیرهب 

اای  نند و ب  بازی   د  مکالما  شر ت می/ اات. آنها   m/,/n/,/p/,/g/,/kعبا تند از: /

 داند.گیری مثل توپ  ا ومهاندن پااخ میاای نوبتشکمکی مثل دالی  ردن و بازی

-داند و تولید  مما  واقعی  ا شروع میادام  می«( داغ»برای « دا»اا ب  تولید شب   مما  )مثل بچ  مااگی 36-11

 شود شامل: نند. صدااایی    شنیده می

/d/,/m/,/n/,/p/,/b/,/t/ ًو ا هماال /k/,/gنند شامل ااامی افراد اا تولید می   بچ / اات.  مماتی 

 نند. اا شروع ب  شکمک د آو دن و االم و خدا افظی  ردن میامچنی  بچ خانواده و اشیاء اات. 

اای زبان اشا ه  امی برای برقرا ی ا تباط ااهفاده  نند و نیاز گروای ا  ممک  اات از ایسه 
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 دا ند     شد زبان بیانی آنها افزای  پیدا  ند.

   خوااه  اشیاءک  نند. آنها   مثل مامان ب  می ایاا اومب شروع ب  ااخه  عبا ا  دو  مم بچ  مااگی 36-24

  نند.نامیدن افراد با ااامی خودشان و پرایدن اؤاالتی مثل ای  چی ؟  ا شروع می

گردانند و گردند. آنها ارشان  ا ب  امت صدااا برمیشان ب  امت صدااا برمینوزادان د  مریط مااگی 1تولد تا 

  دیگران د  آین  لبخند بزنند و ب  صدا زدن اامشان پااخ ممک  اات د  پااخ ب  دیدن صو 

 داند.

 نند و  ا بیان می« ن »داندک آنها با صدااازی اا ب  اا  خودشان و ااامی آشنایان دیگر پااخ میبچ  مااگی 24تا  12

اا ب  داهو ا  ممک  اات ااامی بعضی اشیایی    د  میدان دیدشان اات  ا تشخیص داند. بچ 

 داند و نیز اشیایی با تصاویر  نگی  ا تشخیص داند.اای ویر  المی پااخ مید خواات یا

 نند. آنها امچنی  بر ای و داهو ا  ااده بدون شکمک میاا شروع ب  د ک عبا ا  دو  مم بچ  مااگی 36تا  24

اا شروع ب  بچ  داند. نند ب  اشیایی    د  میدان دیدشان نیسهند ا جاع می سب افعال  ا د ک می

  نند.شناخه  اشیاء د  تصاویر  نگی می

اای تولیدی  ود ان اند م داون نسبت ب  د ک آنها تأخیر دا د و ( اظها  داشت    مها  2000) 1لیهون 

اای داهو ی  ود ان اند م داون د   ندک امچنی  مها  ای  فاصم  با باال  فه  ا  افزای  پیدا می

 ند    مداخال  زبانی اا پیشنهاد میاای شناخهی آنها پیشرفت  مهری دا د. ای  یافه مقایس  با توانایی

 (.2001ک 2بایسهی د  بز گسالی افراد اند م داون ا  ادام  یابد )پائول

( اظها  داشت    بیشهر  ود ان مبهال ب  اند م داون د  زبان بیانی نسبت ب  فه  گفها  و 1991) 3 ومی 

تر اات. اای زبان د یافهی نسبت ب  زبان بیانی پیشرفه شهری دا ندک یعنی معموالً مها  زبان مشکال  بی

تر اا )مثل داهو ( برای  ود ان اند م داون آااناا نسبت ب  اایر  وزهاای زبانی خاص مثل واژه وز

اات د مان ار دو اای پی  از دبسهان بههر اات    برای  اا  فاصم  زبان د یافهی و زبان بیانی د  اال

 وزه مو د توج  قرا  گیرد. د  ای  مر م   ا   وی زبان د یافهی ممک  اات  وی  افظ  شنوایی و 

اای اول مد ا  اسهند و نیز  وی  شد اای مهمی برای االاهاعت از داهو ا  مهمر ز شود    مها  

خهمف مهمر ز شود. د مان زبان اای مااک  روف اضاف  و تجرب  بازیااک اشکالک جهتمفاای  مثل  نگ

اای پایانی شناایک افزای  میانگی  هول گفه  و آموزش ااخها اای داهو ی و ااختبیانی شامل معنی

  مما  )مثل عالمت جمع( اات.

ب  نقل از  1911شود )میمرک تر میتر و پیشرفه اای اولی  مد ا   ا   وی زبان د یافهی جزئید  اال 

امل اهاعت از داهو ا  چندبخشی اات و نیز ممک  اات تمرینا  د  یک خواندنک ( و ش1991 ومی ک 
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اای داهو ی(  ا ا  شامل شود. واژشناای و نرو )نق اای تجربیک د ک  مما  خاصک تکفعالیت

واژشناای و نرو مهمر ز اا و تکاا و تفاو د مان زبان بیانی  وی موضوعا  پیشرفه   مما ک شباات

 (.1991گیرد ) ومی ک هماالً افزای  هول گفه   ا ا  د بر میشود و ا می

 م : مهارت های انطباقی سوبخش  -3 -2

از مشخص  اای  ود ان    توان ذانی می توان ب  ای  موا د اشا ه  رد از لراظ  شد اجهماعی دچا  

گرفها  مشکال   ضعف چش  گیرند و  فایت اای الزم  ا برای  ویا ویی با انهظا ا  اجهماعی ندا ندک

ا تباهی خاص و اخهالل د   وابط اجهماعی و خانوادگی ند. د   وابط با امساالن با مشکل موج  می 

شوند و تواط امساالن هرد و د  نهایت منزوی می شوندک بیشهر از  ود ان عادیک از تعامل با دواهان 

 (1392بخشی با زیمی و امکا انک  ایز و تعامل آنها با پرخاشگری و  فها اای نامنااب امراه اات. )

دان  آموزان مبهال ب     توانی ذانی  فها اای نااازگا ان  نشان می داند    ممک  اات دامن  آن از 

تکان بدن یا برا  زدن داهها تا پرخاشگری ب  اوی خود یا دیگران مهغیر باشد نا امی ااده د  موقعیت 

موا د دلیل موجهی برای خود مفهومی ضعیف و فقدان  اای ترصیمی و یادگیری می تواند د  برخی از

تالش د  مد ا  باشد. دان  آموز    توان ذانی گاای اوقا   فها اای ناپخه  ای نشان می داند    ب  

ی ناتوانی آنها د   نهرل ایجانها و تاخیر د   ضامندی آنها اات. دان  آموزان با  هو   می منعکس  ننده

اات اطح ترمل پایی  و نا افی داشه  باشدک ب  آاانی گری   نند و  ا اایی  ا     فها اای ناپخه  ممک  

از نظر اجهماعی نامنااب ااتک انجام داند. مطالعا  نشان داده اند     فها  دان  آموزان مبهال ب     

 ند  توانی ذانی خفیف و مهواط می تواند از هریق فنون اصالح  فها  و آموزش مها   اجهماعیک تغییر

 (.1999)اانت و ما شالک 

 تعریف رفتار انطباقی  -2-3-1

د   قیقت اازه بسیا  جامع و فراگیری اات    مولف  ذانیک سیک  ر هی و شخیصیهی  1 فها انطباقی

(.. فها  انطباقی ب  معنی قد    نا  آمدن با دیگران و 1391؛ ترجم  مشفقیک1911ک2 ا د  بر میگیرد) وا 

ا تباط برقرا   ردن با آنهاک یعنی  نا  آمدن د  مذا را  کد گیری ااکاشهبااا  وامچنی   نا  آمدن با 

فرد با موقعیت اای جدید و اایر موقعیت ااات.از هرفیکپرو ش  فها  انطباقی منجر ب  برقرا ی ا تباط 

(. اازه ذانی 1313مریط اهراف خود و مقابم  با شرایط ااهرس زا می شود)بوزانکترجم  مینوییک

                                                           
1 .Aduptive Behavior 
2 .Cohen 
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 فها اای انطباقی ک  یش  د  تا یخچ  تعریف ناتوانی ذانی دا د. د  واقعک یک تعریف مهعا ف از  فها  

از لراظ شناخت و اندازه انطباقی ک مبهنی بر بسط مفهوم    توانی ذانی اات. از هرفی  فها  انطباقی 

گیری آن یک اازه ی نوپاات. مفاای  فعمی از  فها  انطباقی و تعا یف موجود د  ای   ابط   ا می توان 

د  اولی  تالش اای انسان برای تشریح ناتوانی ذانی جسهجو نمود. تعریف  فها اای انطباقی از تالش 

جو د  اازه  فها  انطباقی ااتک منهج شده اای وایعی د  پژوا  اای مهعدد    شامل  فها اای مو

اات. چنانچ  با توج  ب  ااخها  چند عاممی آنک ا ائ  تعریف وا دی از  فها  انطباقی بسیا  مشکل اات. 

ب  ار  الک تعا یف مهعدد از  فها  انطباقی د  تا یخچ   فها  انطباقی وجود دا د. شما  زیادی از ای  

با  فها  انطباقی مانند  شد اجهماعی گنجای  و ظرفیت اازگا یک لیاقت و تعا یف شالوده معانی مهرادف 

( مها   1965)2(. پژواشگر پیشهاز د  ای  میدان دال2009ک1اازگا ی اجهماعی بنا شده اات)پااکویز

اای انطباقی  ا ب  عنوان فعالیت اای  وزان     نیازمند  مایت اای فردی و خودبسندگی اجهماعی می 

مل برقرا ی ا تباط عممی و  وابط اجهماعی منااب و شامل برقرا ی ا تباط عممی و  وابط باشد و شا

اجهماعی مناابک مها   اای بازی و اوقا  فراوتک جاب  جایی  ر هیک مراقبت شخصیک مها تهای 

ک انجم  آمریکایی    توان ذانیک اولی  1959ا تباهی و ایمنی شخصی ااتک تعریف  رده اات. د  اال 

هو العمل  امی خود  ا د  تعریف    توانی ذانی    شامل نقایص موجود د   فها  انطباقی ب  عنوان دا

جزء الینفک د  تعریف    توانی ذانیک عالوه بر اوش زیر میانگی  د  فرد بودک منهشر ااخت؛ ب  هو  

عنوان یک بخ  مکمل   امی نقص د   فها  انطباقی  ا عالوه بر پایی  تر از میانگی  بودن نمره اوشک ب 

 (. 1391 د  تعریف ناتوانی ذانی ذ ر نمود)مشفقیک

 فها  انطباقی مجموع  ای از مها   اایی اات    ب  شخص امکان می داد تا ار  وز ب  هو  مؤثر 

(ک فرد    2002د  خان ک مد ا  و  ا  د  جامع  عمل  ند. بر هبق تعریف انجم     توانی ذانی آمریکا)

انطباقی ب  صو   توانی ذانی مردودیت اای معنادا ی د   ن  و ی اوشی و  فها  انطباقی دا د.  فها  

مها   اای انطباقی مفهومیک اجهماعیک و عممی بیان می شود. ا   یط  وایع د   فها  انطباقی د  

)لو ااون و امکا ان( نشان می داد؛ چرا    د  تعریف  1992تعریف  نونیک تغییری  ا د  تعریف 

  انطباقی ب  عنوان مالک ویرای  نه ک داشه  مردودیت اای معنادا   داقل د  دو مها   از ده مها 
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ب  جای ا هساب مها   اا امچنی  بر بروز عممکرد و مها   اای مرتبط  2002مطرح شده بود. تعریف 

 تأ ید  رده اات. بنابرای  انهظا  می  ود    دالیل مردودیت د  مها   اای انطباقی ا هماال چنی  باشد؛ 

 اایی د  ا هساب(الف( فرد نداند    چگون  مها    ا انجام داد) نا 

 ب( فرد نداند    چ  وقت از مها   اای یادگرفه  شده ااهفاده  ند ) نا اایی د  عممکرد(

 ب( عواممی انگیزشی دیگری    ممک  اات بر بروز مها   اا تأثیر گذا ند )نا اایی د  عممکرد(. 

 اایی د  وقهی فردی د  ظرفیت اوشی دا ای مردودیت ااتک امنا اایی د  ا هساب و ا  نا

عممکرد ممک  اات باعث    توانی ذانی گردند. مطابق با ای  دیدگاهک بیشهر ابزا اای  فها  انطباقیک ب  

هو  معمول اطح مها   فرد  ا ب  انگام پااخدای ب   شا   اای مریطی اندازه گیری می 

ها  اای انطباقی  ا (  ف2005)1(.ااپا و1392؛ ب  نقل از  سی  خانزادهک 1996 نند)ویدم  و مک گروک 

مجموع  مها   اایی برمی شمرد    افراد  ا خود فا و از لراظ اجهماعی الیق و شایسه  با  می آو د. 

بنابرای ک الگواای  ایج د   فها اای انطباقی برشایسهگی عممکرداای فردی د  امو   وزان  تأ ید دا د    

می شوند. د  نهیج  امکان تغییر ای  عممکرداا بر  تواط انهظا ا  و معیا اای موجود د  مریط فرد تعیی 

اااس عوامل مریطیک زمین  اجهماعی و مداخال  وجود دا د. با ای   الک  فها  انطباقی تنها مهکی بر 

قابمیت اای فردی جهت بکا گیری فعالیت اای  وزان  نیست؛ بمک  بر عممکرد فرد د  فعالیت اای 

ل  ا د  مواقع مو د نیاز ب  ند   ب   ا  گیرندک بدی  معناات    ای  افراد  وزان  تأ ید دا د. اما ای  اعما

(. 1391؛ ب  نقل از مشفقیک1917ک2د   وزه ای از  فها اای انطباقی دچا  مردودیت اند)او ن و فکس

عنوان داشت     فها اای انطباقی ب   3ک انجم  ناتوانی اای ذانی و ترولی آمریکا2010امچنی  کد  اال 

   امالً مؤثری بر زندگی  وزان  و توانایی اای افراد تأثیر دا د. بر اااس تعریفی    ای  نجم  از هو

 فها اای انطباقی ا ائ  نموده ااتک  فها اای انطباقی مجموع  ای اات از مها   اای اد ا یک اجهماعی 

   اا مشهمل بر موا د ذیل و عممی    افراد باید ب  صو   عممکردی د  زندگی شان پیاده  نند. ای  مها

 می باشد.

مها   اای اد ا ی: شامل زبان  اا و گویاک خواندن و نوشه ک مدیریت پول و زمانک خود ابری یا  -1

 خودادایهی.

                                                           
1 .Sparrow 
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مها   اای اجهماعی: شامل  وابط بی  فردیک مسهولیت پذیری و پااخگوییک ا هرام ب  خود و  -2

 وانی ک اجهناب از قربانی شدن.عز  نفسک زودباو یک اادگیک پیروی از ق

مها   اای عممی: شامل مها   اای خودیاو ی و فعالیت اای شخصی د  زندگی  وزان  مثل  -3

وذاخو دنک پوشیدن و جاب  جا شدن و ااهفاده از توالتک انجام فعالیت اای اودمند د  زندگی  وزان  

ااهفاده د ات از دا وااک انجام فعالیت اای مثل ااهفاده از تمف ک ااهفاده از واایل  مل و نقل عمومیک 

خان  دا ی و مها   اای  ا ی و  رف  ای. ای  انجم  عالوه  بر تعا یفی    از نقایص ذانی و  فها اای 

انطباقی داشه ک برنام  اایی  ا نیز برای  شد و پرو ش  فها اای انطباقی د   ود ان    توان ذانی ا ائ  

د    نقایص موجود د   فها اای انطباقی یکی از دالیل اصمی د  تشخیص داده اات. امچنی  نشان دا

 ناتوانی ذانی اات.  

 هوش و رفتارهای انطباقی -2-3-2

ب  مرو     اامیت  فها  انطباقی و آموزش آنها ب   ود ان افزای  یافتک مطالعا  و پژوا  اای 

 وایی ااخها  آن مو د بر ای قرا   گسهرده ای بر وی انج   فها  انطباقی صو   گرفت و اعهبا  و

گرفت؛ بر ای  اااس پژواشگران  ابط  مثبهی بی  عممکرداای انطباقی و توانایی اای اوشی و ترصیمی 

(. د   هابچ   اانمای انجم     توانی ذانی آمریکا د  بخ  اصطالح 2009ک1ب  دات آو دند)پااکویز

 د    عمیرم شمول  فها  انطباقی و اوش د  تعریف ( اظها  می دا1913)2شناای و هبق  بندیک گروام 

   توانی ذانیک معموما  و دان  اا د   ابط  با چگونگی ا تباط بی   فها  انطباقی و اوش انوز ناقص 

اات. اگرچ  د  برخی پژوا  اا عنوان شده    ی  دوک ااخها ک  وش و ابزا  اندازه گیری  امالً مجزا از 

 مبسهگی باالیی بی  آنها وجود دا د و دواازه وابسه  ب  یکدیگرند)مشفقیکا  دا ندک د  عی   ال ا

1391.) 

 اجزاء رفتارهای انطباقی -2-3-3

اوش  ا بردی و اوش اجهماعی دو جزء اااای د  تعریف  فها  انطباقی اند. اوش  ا بردی ب  

زندگی  وزان  اشا ه دا د. اما توانایی فرد د  اعمال مسهقالن  و ادا ه  ردن فعالیت اای مو د نیز برای 

اوش اجهماعی اشا ه ب  توانایی فرد د  فه  انهظا ا ک داو ی اجهماعی و نشان دادن مها   اای اجهماعی 

(. اجزاء  فها اای انطباقی د  ابزا اای 1999ک 3منااب د  زمین  اای گروای مهفاو  دا د)ااکاالک

                                                           
1 .Paskiewicz 
2 .Grossman 
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د  برمی گیرد. د  مرو ی بر ابزا اای  فها  انطباقی)  گوناگونک مهفاو  می باشد و مها   اای مخهمف  ا

مقیاس  فها  انطباقی مو د انج  ااتک فهرات  69(  وزه اای عمومی    ب  وایم  1315بوزانک 

گردیده    ب  هو   می پنج  وزه ویژه د  ا ثر ای  مقیاس اا آشکا  بوده اات. ای   وزه اا عبا تند از: 

هماعی(ک خودیا ی عمومی و مها   اای زندگی  وزان ک ا تباط  وزمرهک اجهماعی شدن) مها   اای اج

 شد  ر هی و مها   اای پی  شغمی و شغمی. امچنی  مها   اای انطباقی داگان  ویرای  نه  

( د  2002( و ابعاد ا  گان   فها  انطباقی ویرای  دا  انجم  )1992انجم     توانی ذانی آمریکا)

 ت.ا ائ  شده اا 1-2جدول 

 : انواع مها   اای انطباقی د  ویرای  اای نه  و دا  انجم     توانی ذانی آمریکا1-2جدول 

 (1992مهارت های انطباقی مربوط به ویرایش نهم انجمن کم توانی ذهنی آمریکا)

واژگانک گفها ک زبانک و مها   اای گوش  دادن مو د نیاز برای برقرا ی ا تباط با دیگران شامل  برقرا ی ا تباط

 پااخدای ب  اوال ااک و مها   اای گفهگو.

مها   اای مو د نیاز برای عمل  ردن د  جامع  شامل ااهفاده از منابع جامع ک مها   اای خرید  ااهفاده از جامع 

  ردنک و موا د دیگر

ترصیال  

  ا بردی

هک عممکرد مسهقلک خواندنک نوشه  و  یاضیا  پای  و دیگر مها   اای ترصیمی مو د نیاز  وزمر

 شامل گفه  زمانک نوشه  یادداشت و نام  و موا د دیگر.

مها   اای مو د نیاز د  مریط خان  یا زندگی شامل تمیز  ردن خان ک نگهدا ی اموال و اثاثی  منزلک  زندگی د  خان 

 و تهی  وذا و خرده  ا ی اای منزل

مها   اای مو د نیاز برای  فاظت از االمت د  مقابل بیما ی و آایب مانند پیروی از داهو العمل  االمت و ایمنی

 اای بهداشهیک ااهفاده از دا وک و موا د دیگر 

مها   اای مو د نیاز برای مشا  ت و برنام   یزی فعالیت اای اوقا  فراوت و ارگرمی شامل  اوقا  فراوت

 د  ارگرمی اای منزلک و پیروی از مقر ا  بازی بازی  ردن با دیگرانک مشا  ت

مها   اای مو د نیاز برای مراقبت شخصی شامل وذا خو دنک لباس پوشیدنک  مام  ردنک توالت  مراقبت از خود

  فه ک آ ای   ردن و بهداشت.

 خود

 ادایت گری

 ردن و انجام  مها   اای مو د نیاز برای ااهقاللک مسهولیت پذیریک و خود مها گری شامل شروع

 دادن تکالیفک داشه  برنام ک پیروی از داهو ا  و انهخاب  ردن.

مها   اای مو د نیاز برای برقرا ی تعامل اجهماعی و انطباقی با دیگران شامل داشه  دوات اای  اجهماعی

مخهمفک نشان دادن ایجان اای مخهمف و اازماندای آنهاک  مک  ردن ب  دیگرانک و ااهفاده از ادا و 

 اهوا  )ایما و اشا ه( 

یا تمام وقت د  یک موقعیت  ا یک  مها   اای مو د نیاز برای عممکرد موفق یک شغل پا ه وقت  ا 

 شامل انجام تکالیف  ا یک  ا   ردن با ناظری ک و عمل  ردن بر اااس یک برنام   یزی

 (2112مهارت های انطباقی مربوط به ویرایش دهم انجمن کم توانی ذهنی آمریکا)



 58 

 ایمنی و االمتشامل برقرا ی ا تباطک ترصیال   ا بردیک خودادایت گریک و مها   اای  مفهومی

 شامل مها   اای اجهماعی و مها   اای اوقا  فراوت اجهماعی

شامل مراقبت از خودک زندگی د  خان / مد ا ک ااهفاده از جامع ک ایمنی و االمت و مها   اای  عممی

  ا 

 

 

 مهارت های اجتماعی -2-3-4

مها   اای اجهماعیک  فها اای خاصی اسهند    افراد برای  فظ  ابط  بی  فردی مؤثر و تعامل با 

مجموع  مها   اا و  فها اایی اات    د  شروع و  فظ  1اجهماعی شایسهگیدیگران ب   ا  می برند 

ود. تعامال  مثبت ب  فرد  مک نموده و باعث می شود    فرد د  د ون مریط اجهماعی اازگا  ش

بسیا ی از  ود ان    توان ذانی نیاز ب  آموزش مها   اای اجهماعی دا ند و ای  آموزش باید از اال 

  ا دا ندک شروع شود.  2اای پی  دبسهان یعنی زمانی    آنها بیشهری  گیرایی

آموزش ب  انگام مها   اای اجهماعیک ابزا  اصمی  اا  یا پی  گیری از مشکال  د  اال اای 

(. مها   اای اجهماعی اومب ب  عنوان 2004ک 4؛ ایپراهی  و  یکا دز2005ک 3می باشد) ا تمجبعدی 

مجموع  پیچیده ای از مها   اا د  نظر گرفه  شده اند    شامل ا تباطک  ل مسهم  و تصمی  گیریک 

 .(2003ک 5مکس ول -جرر  و زیک تعامال  با امساالن و گروه و خودمدیریهی اسهند) الب و اانمی

( مها   اای اجهماعی  ا توانایی انجام  فها اایی می داند    د  توانمنداازی یک 2003)6ااپنس 

 فرد برای  سب قابمیت اجهماعی مه  اسهند. 

برخی دیگر از تعا یف مها   اای اجهماعی    تواط مهخصصان ا ائ  شده اند عبا تند از:  فها اایی 

(؛ مجموع  1999ک7مانند پذیرش امساالن و دواهی می گردند)لد   باعث بهبود پیامداای ا تباهی مثبت 

 فها اای فراگرفه  قابل قبولی    فرد  ا قاد  می اازند تا با دیگران  ابط  مؤثر داشه  و از عکس العمل 

(؛ توانایی اازش  ودک د  پی  بینی  ردنک د ونی 1990ک1اای نامعقول اجهماعی خوددا ی  ند)گرشام
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(ک انجام  فها اای 1919ک 1العمل نشان دادن ب  نشان  اای موجود د  بافت اجهماعی)ااهرایراازی و عکس 

خاص مطابق با انجا اا و الزاما  مریط اجهماعی و تعامال  بی  فردی و انجام ندادن یا عدم بروز 

 (. 1392  فها اای اجهماع ناپسند) سی  خانزادهک

 اهمیت مهارت های اجتماعی -2-3-6

اای گوناگون تعامال  اجهماعی موثر و منااب برای  ن  و ی موفقیت آمیز فرد د  موقعیتبرقرا ی 

)مانند خان ک مد ا ک  ا  و  ویداداای اجهماعی( و با دامن  ای از افراد مخهمف )مانند خانوادهک دواهانک 

ز افراد    د  افراد مه  زندگیک مراقبان و اایر اعضای اجهماع(ک ضرو ی اات. از اویی دیگرک برخی ا

اای اجهماعی دا ای مشکالتی اسهندک ممک  اات د  برقرا ی تعامال  اجهماعی و  سب  سب مها  

اای شخصی مه ک ناموفق باشند. نا اایی د  مها   اای اجهماعی اومب ب  ایجاد مشکال  بمند ادف

اندازد. د ب  تعویق میاای بیشهر  ا د  فرگردد و ب  تد یج  سب مها  مد  د  اازش یافهگی فرد می

اای اجهماعی ممک  اات  مهر ب  عنوان یک شریک بازی انهخاب ب  عنوان مثال یک  ودک فاقد مها  

اای گروای امساالن خا ب گردد. د  نهیج  ممک  اات ای   ودک زمان بیشهری  ا تنها شود و از فعالیت

اای  مهری برای ند و بدی  ترتیب فرصتبگذ اند و یا با امساالن با مها    مهرک ا تباط برقرا   

اای اجهماعی مهنااب با ا  خود ب  دات می آو د. ب  هو  مشاب  نا اایی د  یادگیری و  سب مها  

اای نوجوانی و بز گسالی د  زمین  اای اای گفهگو ممک  اات باعث ایجاد مشکالتی د  دو همها  

 (.1392مخهمف ترصیمی و شغل گردد ) سی  خانزادهک 

بسیا ی از  ود ان دا ای ناتوانی فاقد مها   اای اجهماعی ضرو ی برای  سب تعامال  اجهماعی 

مثبت با امساالن و بز گساالن اسهند و ای  مها   اا  ا از  اه مشااده ی اوشمندان  ب  دات نمی 

وانی تعامل پایی  تری آو ند. برخی مؤلفان د  بازنگری ادبیا  پژوا  نهیج  گرفهند     ود ان دا ای نات

(. با توج  ب  ای     1996و امکا انک 2با امساالن عادی دا ند و  مهر تواط آنها پذیرفه  می شوند)فا مر

ای   ود ان اومب دچا  مشکال  اجهماعی می شوندک بنابرای  عز  نفسک  ضایت شخصی و  شد آنها 

ن نسبت ب  آموزش آنها منفی می نیز ترت تأثیر قرا  می گیرد و د  نهیج  نگرش مثبت امساال

(. امچنی  برخی شوااد نشان می داند نا اایی د  مها   اای اجهماعی مو د نیاز 2002ک 3شود)مو یس
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برای برقرا ی تعامال  مثبت با معم  و امساالن می تواند منجر ب  مشکال  ترصیمیک اجهماعی و ایجانی 

 (. 1997 ک 1اشه  باشد) الدا ال و مرلگردد    می تواند اثرا  منفی د  زندگی آینده د

ب  هو   میک ضرو   مداخال  مربوط ب  مها   اای اجهماعی د  ام  ی افراد ب  ویژه افراد دا ای 

 ناتوانی  ا می توان با توج  ب  نهایج پژوا  اای مهعدد صو   گرفه ک ب  صو   زیر بیان  رد:

مل د  شکست افراد دا ای ناتوانی د  جایابی فقدان مها   اای اجهماعی مناابک اصمی تری  عا -1

؛ 1911ک 3( و دلیل از دات دادن شغل می باشد)گرینسپ  و شولهز1999 ک2اای اجهماعی)پا ااکیو و اویمی

 (.1317 ب  نقل از  سی  خانزادهک

آموزش مها   اای اجهماعی می تواند باعث  اا  د  تعداد  فها اای نامنااب د   الس د س  -2

( و بهبود  وابط 2002 ک6؛  امپز و ای2005و امکا انک5؛ فراار2002و امکا انک4خاشگری) امپزمانند پر

 (.2002شخصی دان  آموز با امساالن و بز گساالن شود) امپز و  ایک 

؛ ب  1917 ک7آموزش مها   اای اجهماعی باعث  اا   فها اای بزاکا ان  می شود)گاتفرداون -3

 .(1317 نقل از  سی  خانزادهک

آموزش مها   اای اجهماعی باعث افزای  یکپا چ  اازی افرا د دا ای ناتوانی با افراد عادی می  -4

 (.1993و امکا انک  1شود)فرتی

ترول عاهفی و اجهماعی  ود انک ظرفیت دان  آموزان  ا برای تمر ز بر فعالیت اای ترصیمیک  -5

 (.     2007 ک9زای  می داد)انسیبهبود االمت  وانشناخهی  می و  اا  مشکال   فها ی اف

 ابعاد مهارت های اجتماعی -2-3-7

(ک  فها  اازشی ب  ده داه  مها   اای اازشی 1992د  ویرای  نه  انجم     توانی ذانی آمریکا )

تقسی  شده اات    مها   اای اجهماعی بخشی از ده داه  مها   اای اازشی مطرح شده اات. بر 

    ب  مبادال  اجهماعی با افراد دیگر مربوط می شود عبا تند از: اااس مها   اای اجهماعی

 شروع تعامل با دیگران 
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 خاتم  دادن تعامل با دیگران 

 د یافت و پااخگویی ب  عالئ  مریطی 

  شناخت ا سااا 

 ا ائ  پسخو اند مثبت 

 ا ائ  پسخو اند منفی 

 نظ  دادن ب   فها  شخصی 

 آگاای از امساالن و پذیرش آنان 

 میزان و نوع تعامل با دیگران انجیدن 

  مک ب  دیگرانک برقرا ی  ابط  دواهان  

 از عهده تقاضااای دیگران برآمدن 

 انهخاب  ردن 

 مشا  ت د  امو  اجهماعی 

 د ک و فه  صداقت و انصاف 

 مها   ردن امیال 

  پیروی از قوانی 

 .نشان دادن  فها اای اجهماعی منااب د  مقابل جنس مخالف 

مهعدد دیگری نیز د  ایعاد مخهمف  فها  اازشی د  ویرای  نه  مطرح شدند    می  مها   اای اازشی

توان آنها  ا د  یک برنام  د ای مها   اای اجهماعی گنجاند: توانایی د ک و میان اهالعا  از هریق 

دنی و  فها اای نمادی )مانند واژگان گفها ک واژگان نوشها ی و ...( و یا  فها اای ویر نمادی ) ر ا  ب

ایماء و اشا ه و ...( ااهفاده از منابع جامع  )مسجدک واایل  مل و نقلک اینماک تهاتر و ...(  ل مسهم  ب  

انگام  ویا ویی با موقعیت اای جدیدک جرئت و زیک انهخاب نوع ارگرمیک ااهفاده و لذ  بردن از 

   فها  منااب د  فعالیت اای اوقا  فراوت د  خان ک شر ت د  بازی اای اجهماعیک  عایت نوبتک داشه

تفریری و ارگرمیک انهقادپذیریک تقاضای  مک از دیگرانک داشه  تعامل منااب با امکا ان. د  ویرای  

دا ک  فها  اازشی ب  ا  مقول   می مها   اای اازشی مفهومیک اجهماعی و عممی تقسی  شده اات و 

نیز مو د تایید و تصویب قرا  گرفه  اات  2010ی هبق  بندی د  ویرای  دا  انجم  د  اال  ای  شیوه

 (.1392) سی  خانزادهک 



 62 

 بهبود رشد اجتماعی -2-3-8

 شد اجهماعی یکی از  یط  اایی اات     ود ان    توان ذانی نیاز ب  مداخم  و  مایت خاصی د  

ضی از آنها آشکا ا ای  زمین  دا دک ای  دان  آموزان ب   ا هی د  گروه امساالن پذیرفه  نمی شوند )و بع

هرد می شوند( زیرا فاقد مها   اای اجهماعی پای  اسهند    آنها  ا قاد  می اازد تا با دان  آموزان 

( عنوان  رد آموزش مها   اای 2005) 1دیگر ب   ا هی ا تباط برقرا  نموده و دوات شوند. بهمو

توان ذانی می شود)جمیمی آبکنا  اجهماعی ابب افزای  اوش ایجانی و مدیریت  وابط د   ود ان    

 (.1392و امکا انک 

قابمیت اجهماعی مجموع  مها   اا و  فها اایی اات    د  شروع و  فظ تعامال  مثبت ب  فرد 

 مک نموده و باعث می شود    فرد د  د ون مریط اجهماعی اازگا  شود. بسیا ی از  ود ان    توان 

ی دا ند و ای  آموزش باید از اال اای پی  دبسهان یعنی زمانی ذانی نیاز ب  آموزش مها   اای اجهماع

(.آموزش ب  انگام مها   اای 2004ک 2   آنها بیشهری  گیرایی  ا دا ندک شروع شود)ایپراهی  و  یکا دز

(. 2009ک3اجهماعیک ابزا  اصمی  اا  یا پی  گیری از مشکال  د  اال اای بعدی می باشد)واهودد

هماعی ب  نوجوانان با    توانی ذانی ابب ا ساس ا زشمندی و خود  ا آمدی آموزش مها   اای اج

شده و ای  امر ب  نوب  خود منجر ب  بروز  فها اای پسندیده بر مبنای انجا اای اجهماعی می شود 

 (1391)عاشو ی و امکا انک 

بافت  ( توصی  می  ند    آموزش مها   اای اجهماعی باید عمدتاً د  د ون2005) 4 ا تمج

 ویداداایی    ب  هو  هبیعی د  د ون  الس  ودک یا مریط پی  دبسهان اتفاق می افهدک صو   گیرد. 

می توان از  وش اای تر یبی از قبیل الگواازی د  فضای بیرون از  السک تمری  مها   اای مو دنظر 

انهخاب شده برای  و تقویت مها  اای مو د نظر د  بافت اجهماعی واقعی ااهفاده شود. مها   اای

آموزش باید د  مریط اجهماعی  ودک ا زش  ا  رد فو ی داشه  باشد. ب  منظو  افزای  مها   اای 

اجهماعی د   ود ان    توان ذانیک باید مها   اا و دان  اایی آموزش داده شود    افراد فاقد آن 

اای جدید ب  بافت اای زندگی  اسهندک بمند مد  و مسهمر باشندک بر سبک تعمی  دای و انهقال مها  

(.آموزش باید مهنااب با اطح توانایی دان  2004ک  اوالی و مااهر ک 2002 وزمره تا ید  نند)گرشامک 
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آموزان    توان ذانی باشد و ب  یادگیرنده نیز فرصت داد    مها   اای یادگیری  ا د  خود پرو ش 

 (.1392داد)جمیمی آبکنا  و امکا انک 

مها   اای اجهماعی باید بازی اایی فراا   رد    د  آن فعالیت اای  وزمره و مها   برای بهبود 

اای اجهماعی منااب )مثل االم و ا والپرای اای دواهان( نمای  داده شوند. برای  اا  گوش  گیری 

اجهماعیک فعالیت اای گروای  ا تقویت  رد و فرصت اایی  ا برای مشا  ت فراا  نمود)آلگوزی  و 

 (.1392؛ترجم   سی  خانزاده و مرمدی آ یاک 2006مدایکک یس

 راهبردهای آموزشی برای مربیان -2-3-9

وظیف  معم  د  قبال دان  آموزان    توان ذانی    د   الس اای عادی  ضو  دا ند ای  اات    

 ثر  ا اایی    اادافی  ا برایشان د  نظر بگیرد    مبهنی بر واقعیت توانایی اای آنان باشد. یادگیری ا

دان  آموزان عادی بدون آموزش یاد می گیرند برای ای   ود ان مشکل می باشد و بایدتوج  داشت    

ا ثردان  آموزان    توان ذانی بدون توج  ب  شد  اخهاللکد زمین  ترصیمیک خودیا یکزندگی اجهماعی 

د  آموزش آنان بایسهی از اشیاء ( 1392 و مها   اای  رف  ای  نیاز ب  آموزش دا ند) سی  خانزادهک

عینی و ممموس ااهفاده شود. معم  باید یک تکمیف مشخص  ا ب  بخ  اای مخهمفی تقسی   ند و پس 

از آن    اهمینان یافت     ودک د  یک بخ  مها    افی  ا  سب  رده اات ب  اراغ بخ  بعدی 

ی تکالیف نوشهی از شیوه اای آموزشی برود. آموزش تواط امساالن و ااهفاده از تکالیف شفاای ب  جا

موفق برای ای  دان  آموزان مرسوب می گردد. تمر ز اصمی آموزش اایی    ب  ای   ود ان داده می 

شود بایسهی بر اااس نیازاایی باشد    آنان د  زندگی واقعی دا ند. مشاومی مانند  ا  د   اهو انک 

لیدی  ا اای بسه  بندی و ... برای ای  افراد منااب می وظایف تکرا ی و اادهک  ا  د   ا خان  اای تو

باشد. با  وند و تواع  عادی اازشی آموزشیک افراد    توان ذانی ا ساس خوبی  ا از امراای و 

مشا  ت افراد عادی د  جامع  خوااند داشت و از موفقیت اایی     سب می  نند  ضایت خاهر و 

 (1311؛ ترجم  جبا یک 1997ک 1آ ام  ب  دات می آو ند)نیمس 

 مراقبت از خود

دان  آموزان    توان ذانی بز گهر باید  اابرداای  فها  مرافظت از خود  ا آموزش ببینند تا بهوانند 

از خود د  مقابل اوء ااهفاده جنسی و اایر اوء ااهفاده اا مرافظت  نند. آنها د  قضاو  اجهماعی 

اات د  خصوص ضعف دا ند    امی  امر باعث می شود    بسیا  صادق و ااده باشند. آنها ممک  
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تماس بدنیک د ات و ومط  ا ب  هو   امل د ک نکنند و د  نهیج  د  معرض خطر اوء ااهفاده قرا  

بگیرند. ای  دان  آموزان باید بیاموزند    بعضی از تماس اا قابل پردازش نیسهند و باید خطرا   فه  ب  

دانند. برنام  خود مراقبهی مبهنی بر دو ارجایی با افراد وریب  یا پذیرش ادی  برای مساعد  با آنان  ا ب

 اصل اات: 

 نخستک ام   ق دا ند    اموا ه ا ساس امنیت  نند.

 (.2009 ک1دومک ایچ موضوع بدی وجود ندا د    نهوان د با ه آن با  سی صربت  رد. )واهوود

نااب  ا د  برای بهبود مها   اای مراقبت از خودک االمت و ایمنیک دان  آموزان باید  فها اای م

(.یافه  اای پژواشی 1392 موقعیت اای آزمایشی تمری   نند و مو د برث قرا  داند) سی  خانزادهک

نشان داده اند    ب  آماده اازی دان  آموزان    توان ذانی برای اشهغال د  بعضی از مدا س توج  بسیا  

ن با    توانی ذانیک تعمی  (. مشکل اصمی  ود ان و نوجوانا2001ک 2 می صو   می گیرد) اُ مراد

(.داهیابی ب  1391مها   اای آموخه  شده و  ا برد آنها د  زندگی  وزمره اات )عاشو ی و امکا انک 

شغل یکی از مهمهری  پیشرفت اایی اات    دان  آموزان    توان ذانی باید ب  آن براند. ب  امی  

ااب ای  نیاز  ا مو د تا ید قرا  داند دلیل مدا س باید با فراا  اازی آموزش پی   رف  ای من

( برای ای  دان  آموزان    توان ذانی داهیابی ب  مها   اای  فها  اازشیک 2001و امکا انک  3)اامیت

ب  منظو  موفقیت د  دنیای  ا  نیاز مه  اات.مها   اای شغمی عبا تند از: پیروی از داهوالعملک وقت 

بدون د نگک انجام مسهمر تکمیف یا وظیف ک ب  اتمام  ااندن و شناس بودنک شروع  ردن انجام وظایف 

 (.1392 تکمیل  ردن تکایمف یا وظایف ) سی  خانزادهک

 بهبود مها   اای تفریری

دان  آموزان    توان ذانی نیاز دا ند تا مها   اای  فها  اازشی  ا یاد بگیرند تا از اوقا  فراوت 

 تفریری عبا تند از: خود ااهفاده و لذ  ببرند. مها   اای

 ا  رد منااب و مسهقل د  هی زمان اوقا  فراوت  

 .مشا  ت د  فعالیت اای ارگرمی    مها   اای اجهماعی  ا پرو ش می داند 

برای بهبود مها   اای تفریری نیاز ااتک نیازاای تفریری دان  آموزان خود  ا شنااایی  نید. 

رهوای آموزش وا د  نیدک از فعالیت اای تفریری برای مها   اای تفیریری و ارگرم  ننده  ا د  م
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تقویت آموزش  الس د س ااهفاده  نید و موقعیت اای  ل مسهم  ای  ا د  پیرامون فعالیت اای 

؛ترجم  2006ک 1تفریری ایجاد  نید و  اه  ل اای آنها  ا مو د برث قرا  داید)آلگوزی  و یسمدایک

 (.1392 سی  خانزاده و مرمدی آ یاک 

 مهارت های اجتماعی در کودکان کم توان ذهنی  -11 -2-3

افراد با اخهالل    توانی ذانی ب  هو   می د  مها   اا و قابمیت اای اجهماعی دا ای ضعف اسهند. 

 فها اای اجهماعی نامنااب آنها ممک  اات ناشی از اد ا ا  ناد ات موقعیت اای اجهماعی باشد. آنها 

نشان  اای بافهی با مشکالتی مواج  اسهند و د  نهیج  ممک  اات مسائل امچنی  د  تشخیص و د ک 

اجهماعی  ا اشهباه تعبیر  نند. آموزش مها   اای اجهماعی ن  تنها جنب  اای اجهماعی زندگی  ود ان با 

ناتوانی اای مخهمف  ا بهبود می بخشدک بمک  می تواند مها   اای ترصیمی آنها  ا نیز ب  هو  بالقوه 

ود بخشد. از لراظ انهی تأ ید بر برنام  اای آموزش مها   اای اجهماعی ک ترت اشعاع برنام  اای بهب

مربوط ب  ا هسابا  آموزشگاای)مها   اای ترصیمی( قرا گرفه  اات. با ای   ال بسیا ی از مربیان نیاز 

ع تر برای دان  آموزان ب  تأ ید فزاینده بر  شد مها   اای اجهماعی  ا جهت بهبود قابمیت اجهماعی وای

 (.1392؛ترجم   سی  خانزاده و مرمدی آ یاک 2006با ناتوانی تأئید  ردند)آلگوزی  و یسمدایکک 

یکی از  یط  اایی اات     ود ان    توان ذانی نیاز ب  مداخم  و  مایت خاصی  2 شد اجهماعی

یرفه  نمی شوند و بعضی از آنها د  ای  زمین  دا دک ای  دان  آموزان ب   ا هی د  گروه امساالن پذ

آشکا ا هرد می شوند زیرا فاقد مها   اای اجهماعی پای  اسهند    آنها  ا قاد  می اازد تا با دان  

آموزان دیگر ب   ا هی ا تباط برقرا  نموده و دوات شوند. البه  زمانی    ای  دان  آموزان مشکال  زبان 

 (. 2009 دک شرایط بدتر ا  می شود)واهوودکو گفها  و اخهالل اای  فها ی نیز دا ن

دان  آموزان    توان ذانی بسه  ب  شد  اخهالل از نظر اجهماعی با مشکالتی مواج  اسهند. ای  افراد 

د  فرایند یادگیری منفعل اسهند و د  تعمی  دای و انهقال مها   اای یادگرفه  شده دا ای مشکال  

(  ود ان    توان ذانی خفیف 1391ل از مرمدی آ یا و امکا انک ؛ ب  نق2000ک 3عمده ای اسهند )پاو 

د  انی  اولی  ترولک مها   اای اجهماعی مانند خیره شدن از هریق چش ک لبخند زدن د  پااخ ب  یک 

(  فها اای اجهماعی  ود ان    توان 1393لبخند با تعامل و ا تباط اجهماعی  ا  سب می  نند )خانزادهک 

نی آنان پایی  تر می باشد و معموالً تمایل ب  بازی با  ود ان    ا  و اال تر از خود  ا ذانی از اطح ا
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دا ند.  الت اای ایجانی آنان برای موقعیت اای خاص نامنااب می باشد و معموالً  فها اای آنان بسیا  

 (. 1311؛ ترجم  جبا یک 1 ود ان  اات )لی ونیمس 

انی و زبانی اومب مشکالتی د  برقرا ی  وابط با امساالن دا ند و تا ای   ود ان ب  خاهر نا اایی اای ذ

ا  چها  الی پنج االگی نمی تواند با یک امسال  ابط  داشه  باشد. مشکال  خاصی نیز د  توانایی آنها 

د  شروع فعالیت اای اجهماعی و  بازی مشا  هی وجود دا د. آنها امچنی  د   ل تعا ض و مسائل 

ناتوان اسهندک نا اایی اجهماعی ای   ود ان بیشهر ناشی از مشکال  زبان و گفها ک  افظ  اجهماعی نیز 

 (.1392 ا ی و تاخیر شناخهی اات ) سی  خانزادهک 

د   ل مرققان قاد  ب  شنااایی دقیق ویژگی اای اجهماعی و عاهفی خاص دان  آموزان    توان 

آموزک تفاو  منرصر ب  فردی ا  د  اطح    توانی ذانی ذانی نیسهندک ا هماالً ب  ای  عمت    ار دان  

و ا  د  انواع ویژگی اای مشخص دا ا اات. هبق تعریفک افراد    توان ذانی  فها اای اجهماعی 

نامناابی  ا نشان می داند    اومب از لراظ اجهماعی و عاهفی  شد نایافه  اسهند.  فها اای نامناابک 

اهوا اای عجیب و وریب باعث هرد افراد    توان ذانی تواط دیگران می   فها اای ضد اجهماعیک ادا و

شوند. برخی از افراد    توان ذانی شدید یا عمیق د  مها   اای زندگی مسهقل مانند لباس پوشیدنک 

تغذی ک تمری   ردنک  نهرل اد ا  و مدفوع و  فظ بهداشت شخصی دا ای مشکالتی اسهند. آنها اومب 

م هول زندگی ترت مراقبت باشند. برخی از ای  افراد ممک  اات امچنی  ب  آموزش اای باید برای تما

خاصی شامل واایل اازشی )مانند ظرف اای وذاخو ی ب  هو  خاص هرا ی شده( یا توالی اای 

یادگیری اازش یافه  )مانند امسم  مراتب ترمیل تکمیف( برای یادگیری مها   اای اااای نیاز داشه  

ریباً ام  دان  آموزان    توان ذانی شدید د  توانایی ابراز یا بیان خود و د ک دیگران دا ای باشند.تق

مردودیت اسهند. بسیا ی از آنها نمی توانند صربت  نند یا از ایما و اشا ه جهت برقرا ی ا تباط ااهفاده 

ضعیف برخی اوقا  د   نند و ممک  اات ب  ا تباط از هرف دیگران پااخ نداند. افراد    توان ذانی 

توانایی د ک  ردن با تاخیراتی مواج  اسهند و دا ای مشکالتی د  زبان بیانی و د یافهی اسهند آلگوزی  و 

 (.1392ترجم   سی  خانزاده و مرمدی آ یاک  ؛2006یسمدایکک 

د د   ل فقدان توانایی ذانی ای  دان  آموزان و عدم  شد مها   اای اجهماعی اینان موجب می شو

   معموالً ای   ود ان از جانب دیگران هرد شوند و ای  مسهم  منجر ب   اا  خودپندا ه و اعهماد ب  

 (.1311؛ ترجم  جبا یک 1نفس آنان می شود )لی و فیمس 
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 اصول کلی برای آموزش دانش آموزان کم توان ذهنی  -2-3-11

نااب باشدک  ویکردی اات    ب  هو   می  ویکردی    برای ام  دان  آموزان    توان ذانی م

 یادگیری تجربی  ا با تد یس مسهقی  تر یب  ند.

( ب  ای  نهیج   ایده اات    آموزش موثر دان  آموزان    توان ذانی دا ای ویژگی اای 2009)2اوا د

 زیر اات:

  ااهفاده از ترمیل تکمیف    مها   اایی    باید آموخه  شود  ا ب  ما  ل قابل داهیابی تقسی 

 می  ند.

 باعث می شود    دان  آموزان د  زمان موجود پااخ اای بیشهری ا ای  داندک3ابک آموزشی    

 4فراا  اازی انگیزاننده ااک ارنخ ااک داهو العمل ااک پیشنهاداای بیشهر)   دا بست وااط  ای 

 نامیده می شوند( برای  مک ب  داهیابی دان  آموز ب  ادف یادگیریک 

  و مسهمر از تقویتک اصالح اشهباه و بازخو دااهفاده مداوم 

 آموزش برای انهقال و تعمی  دای 

  ااهفاده منطقی از انج  تکوینی برای بر ای پیشرفت دان  آموزان و برای ادایت هرح

 آموزشی و اصال ا .

( معهقد اات    عالوه بر فهرات مذ و ک تکالیف جدید باید بسیا  واضح و  امالً 2001)5ا مراد

شده باشد و برای اهمینان از میزان باالی موفقیتک آموزش باید با دقتک آاسه  و گام ب  گام  تعریف

(نیز تعادل مطموب بی  آموزش معم  مرو ک دان  آموز مرو  و 2001و امکا ان ) 6صو   گیرد. پالوی

 یادگیری با  مک امشاگردی  ا پیشنهاد  رده اند.

 : قصه گویی    چهارمبخش  - 5 -2

گویند. ای  یکی از چیزاایی اات    مها  ا انسهان و از اهایر موجهودا  مهمهایز      اا امیش  قص  میانسان

اا برای انهقال  وادث واقعیک تا یخک  وابط خانواده و امچنی  برای ارگرمی مهو د ااههفاده    ند. قص می

ب  نسهل دیگهر ااههفاده    اا برای تد یس  ود ان و انهقال آداب و  اوم  ا از نسمی قرا  می گیرند. از قص 

اا بخشی از آموزش  امی بوده اات. د  قرن نوزدا ک معممان بهرای گفهه    گویی برای االشود. قص می
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اهای  آموزان آموزش می دیدند. قص  دا ای اامیت آشکا  د  اوادآموزی ااتک اما د   وزهقص  ب  دان 

اهای صهربت  هردن و    برای  شد مهها   تواند یک ابزا  ا زشمند دیگر ا  دا ای اامیت اات. قص  می

تواند اای فمسفی و فکر  ردنک باشد. قص  میگوش دادن و ب  عنوان مررک برای برث و گفهگو یا مها  

ب   شد آگاای اجهماعی و ایجاد واژگان عاهفی و ایجانی د   ودک  مک  نهد. گهوش دادن به  قصه  و     

اای صهربت  هردن و گهوش    تقاء اوادک مها  تواند ب   اا  ااهرس د   الس د سک ا گفه  قص  می

دادنک  مک ب   ود ان برای تواع  ااهراتژی اای فکر  ردن و ترویج  شد اجهماعی و عاهفیک  مک  ند 

 (.2006ک 1)فا س ایدز

 وان  مشهکال   د مهان  به   تنها و دا د ایابعاد گسهرده د مانی ف  یک مثابة ب  قص  د مانی از ااهفاده

اهای  قصه   ادبیها   و زبان د  تغییر    اات ای  بر فرض د مانی قص  د  .نمی شود  خه  ود ان شناخهی

 بهرای  جدیدی اایفرصت زندگی قص  د  تغییر شودومی منجر فرد زندگی معانی د  تغییر ب  خود زندگی

 (.2005ک 2 ند )دااشیو می ایجاد دیگران با  وابط  فها  و

 ایه   از مد نیسه   پسهت .دا د امخهوانی  نوگرایی فرا یا مد نیس  پست اای مفروض با د مانی قص 

ک 3)دون دا د بسههگی  مها  دیهدگاه  نظهر و  ب  بمک  ندا دک وجود مطمقی  قیقت ایچ    میکند عقیده  مایت

 امهان  به   آینهد؛  می  ساب ب   ردن عمل برای فضای آزادی ودااهان قص  مد ن پست دنیای (. د 1991

تجربه    د     د می یابد  ا نکاتی قص  گو می آو دک فراا  دوبا ه عمل ابهکا  برای فرصهی قص     اادگی

 تری بز گ اایدااهان با دااهان  پیوند د  نیز و دیگران اایدااهان با دااهان  پیوند د  اوک اای شخصی

 اادااهان ای  و اسهی  یکدیگر دااهان د  شخصیههایی ما امة اینک  د ک دا دک  یش  انسانیت و از فرانگ

 (.1991ک 4برند )پری می پی  عمل د   ا ما

 د  قصه  اها    ه   دا نهد  تأ یهد  ایه   بهر  د مهانی   وان ب  دااهانی  ویکرداای    اات دلیل امی  ب 

؛ به  نقهل از شهیبانی و امکها انک     1997)ااههرندک   نند می ایفا مؤثری نق  ما واقعیههای و  فها  چگونگی

 و شهدنی   ال عی  د  و انگیزند شگفت و ویرمنهظره  نند    می ا ائ  ه  ل اایی  ا ما ب  اا (. قص 1315

؛ به   1996 نی  )پزشهکیانک   پیدا  اایی تعا ضهایمان قفس از تا داند می امکان ما ب  اا قص  .اسهند مثبت

 ایه  ایهده   بها   وان د مهانی  به   قص  گهویی   ویکرداای اااس ای  (. بر1315نقل از شیبانی و امکا انک 
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 ب  و می اازد آشکا   ا مراجع توانمندی خالق وگوی گفت ویژه ای از نوع اااااً د مان    دا د امگرایی

 قص  د مانی    داند می نشان پژواشی (. شوااد1999)فا النگرک  داد می  ردن تغییر شهامت و جرئت او

 (.1994ک 1اجراات )زیمرم  و دیکراون قابل گروای موقعیههای د  ا  و فردی موقعیههای د  ا 

یکی از  اابرداای مبهنی برقص  د  آموزش  ود ان    توانی ذانیک  اابرد بازگویی قص  اات. ایه   

توانهد اهطح د ک   گیهرد و مهی   اابرد یک تکنیک ا زیابی اات    ب  هو  گسهرده مو د ااهفاده قرا  مهی 

تد یس خواندن و  شهد   تواند ب  عنوان یک  وشآموزان  ا بسنجد. ای   اابرد امچنی  میخواندن دان 

تواند برای  ود ان د  ار انی مو د ااهفاده قرا  گیرد. گیرد. ای  ف  مید ک مطمب مو د ااهفاده قرا  می

امچنی  ب  هو  معنی دا ی ب  بهبود د ک خواندن و د ک و ا ساس اهاخها  دااههان مهؤثر ااهت و به       

 (.1916 ند )ما وک ا تقاء  وانی خواندن  مک می

آموزان  ا با چها چوب اایی برای بازگویی نکا   میهدی دااههان آشهنا    بازگویی قص  دان   اابرد 

( از اصول مبهنی بر آموزش  اابرد شناخهی د  آموزش  اابرد بازگویی قصه  ااههفاده   1917 ند. باس )می

  رده اات. او پیشنهاد  رده اات   :

توانید د  مو د تهأثیر  اابهرد     داید. بدی  منظو  میآموزان  ا برای یادگیری  اابرد افزای( انگیزه دان 1

 آموزان می خوانند برای آنها صربت  نید.د  ب  خاهر اپا ی مه  اایی    دان 

( مؤلف  اای قص  نظیر مکان و زمان وقوع قصهدااهانک شخصیت اایقص ک مه  تهری  مشهکل و مسههم     2

 آموزان توضیح داید.قص  و پایان آن  ا برای دان 

آموزان مه   ا بخوانید و ب  مؤلف  اهای آن اشها ه  نیهد. پهس از خوانهدنک آن  ا بهازگو  نیهد.        ( با دان 3

 توانند دااهان  ا برای معم  خودک برای یکدیگر یا بر  وی نوا   اات بازگو  نند.آموزان نیز میدان 

خود بهازگو  ننهد )به  نقهل از     آموزان بخوااید ار یک ب  هو  مسهقل قص   ا بخوانند و برای ( از دان 4

 (.1319شکوای یکها و پرندک 

اا برای افهزای  یهادگیری زبهان د   ود هان ااهت. ترقیقها        خواندن قص  یکی از مه  تری   وش

اهای مخهمهف  شهد    اند     ود ان تواط خواندن قص  ب  ههو  معنهی دا ی د   هوزه   بسیا ی نشان داده

آموزان ک  ها برد قصه  به     ( د  آموزش دان 1999  نظر ویمیامز)(. ب2002ک 2 نند ) اد اوک و جااهیکمی
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 ند. ب  نظر او پس از تهی  ااداف آموزشیک ابهدا باید دااهانی  ا با توج  د ک مطمب آنها  مک بسیا ی می

 ب  آن هرا ی  رد و اپس مرا ل زیر  ا هی نمود:

 ه  بها اهدف شنااهایی و د ک      ( برث د  مو د ااداف د س و نکا  مه  قص  قبهل از خوانهدن مهه    1

 گیرد.موضوع د س صو   می

 آموزان با  مک معم  و هرح پرا  اای مخهمف د  مو د موضوع مه .( خواندن قص  تواط دان 2

اای  ل مسهم  د  قصه   اای قص ک وقایع آن و  وش( برث د  مو د موضوع اصمی مه     ب  شخصیت3

 شود.مربوط می

  ندک موضوع اصمی قص   ا می نویسند.ه از الگویی    معم  ا ائ  میآموزان با ااهفاد( دان 4

داد)ب  نقل از شکوای آموزان پیوند میااییک قص   ا با زندگی واقعی دان ( معم  از هریق هرح پرا 5

 (.1319یکها و پرندک 

اهی  گویی و دااهان خوانهدن د  مرههوا مشهاب  اه  اسههندک امها آنهها د   اه اهای ااا         قص اگرچ  

اها  ااک د  مشا  ت مخاهبان اات. د  قصه  گهویی بچه    فرآیندشان با ا  تفاو  دا ند.یکی از ای  تفاو 

( ایه   1996) 2(.  انهی 2004 ک1شهوند)ایزبل بنداای تکرا ی تشویق میبرای پیواه  ب  عبا   اا یا ترجیع

  ند.اای قص  گویی  ا ب  عنوان مشا  ت خالق و ا تباط دو هرف ک توصیف میجنب 

 کگفه  شده    یکی از مزایای  میدی گفه  دااهان برای  ود هان  شهد قهوه تخیهل آنهااهت )الهیس      

اه اا اای اجهماعی مربوطک دیدگ(. دااهان اجهماعی یک وضعیتک مها   یا مفهوم  ا د  قالب نشان 1997

 نهد. اهدف از دااههان اجهمهاعی به       و پااخ اای  ایج د  یک ابک یا قالب تعریف شدهک توصیف مهی 

اشهراک گذاشه  اهالعا  اجهماعی دقیق با یک فرد ب  شیوه ای اهمینان بخ  اات    ب  آاانی مخطبان 

  (.1994ک 3 ند)گرای ا د ک می

اهای اجهمهاعی از    ند. دااهانی اجهماعی  ا ا ائ  میدااهان اجهماعی یک دااهان  وتاه اات    آموزه اا

آموزان اسهندک مهمایز اند. امهراه بها د    اایی     وتاهک شخصی و نوشه  شده از دیدگاه دان دیگر دااهان

اای اجهماعی از جمال  مهنوعی برای  ایدگی به  نیازاهای خهاص    نظر گرفه  دیدگاه  ودکک د  دااهان

 (.2013ک 4؛ ب  نقل از  ودز 2000کود)گرایشآموز ااهفاده میدان 
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اای اجهماعی باید د  اطح خواندن  ود ان نوشه  شوند و د  آنها از واژگان مهنااب با اه   دااهان

اهای  توانند نیازاای مهنوع یادگیرندگان  ا ب  واهیم  تر یهب نشهان    اای اجهماعی میااهفاده شود. دااهان

( پیشنهاد  رده 2002) 2(. گا  و اافران2004ک 1اازند )با ی و بو لی اای  المیک برآو دهبصری با نشان 

اهای  اای اجهماعی د  هول آموزش خواندن ب  عنوان وایم  ای برای بهبود مها  اند    گنجاندن دااهان

 اجهماعی و عممی اات.

ردی اسههندک  اا فه اای اجهماعی چندی  نقط  قو  ب  عنوان مداخم  دا د. از آن جا    دااهاندااهان

اهای اجهمهاعی ایه  امکهان  ا     توانند مهنااب برای پااخگویی ب  نیازاای ار یادگیرندهک باشند. دااهانمی

ک 3 ننهد )مهو   اا و افزای  ا تباها  بی  والدی ک معممان و  ود انک فهراا  مهی  برای تمری  اضافی مها  

ا د   داقل زمان و ب   ا ههی د   هالس د س   توان آنها  اا  وتاه اسهندک می(. از آن جا    دااهان2004

 (.2006ک 4اجرا  ردک    د  خالل آن آموزش خواندن نیز اتفاق می افهد )اونکس 

آنها با ااهفاده از اهالعاتی    ب  هو  مسهقی  مربوط ب  تجربه  منرصهر به  فهرد اهر  هودک ااهتک        

بنی بهر اینکه   ه  دااههان اهرایی بهرای       (. د  ای  جا برخی دالیل م2001ک  نند )مو  ود ان  ا د گیر می

گیهرد  تواند برای تکمیل برنام  د ای مو د ااهفاده قرا  مهی تواع  آموزش و پرو ش ضرو ی اات و می

 شود:ذ ر می

اای  ود ان برای تفسیر و د ک وقایع فراتهر از تجربه  آنهی شهان  مهک      گویی ب   شد توانایی( دااهان1

  ند. می

 ند تا با شخصیت اهای موجهود   ا   ا ب  اشهراک می گذا د و ب   ود ان  مک میگویی تجربی( دااهان2

 د  دااهان امد دی  نند. دااهان ابزا ی برای  شد اجهماعی و  وابط بی  فردی اات.

 نند. آن امچنی  اثر مفیدی  وی مهها   خوانهدن و قهاد  بهودن به       اا ب   شد زبان  مک می( دااهان3

 ا سااا  با  مما  خوااد داشت.ا تباط معانی و بیان 

 ند.  ود هان اامیهت گهوش دادن و    اای گوش دادن و صربت  ردن  مک میگویی ب  مها  ( دااهان4

چگونگی برقرا ی ا تباط ایده اا و اندیش  اا و تعامل با دیگرانک  ا یاد می گیرنهد. آنهها فرانهگ واژگهان     

 عبا ا  منااب ااهفاده  نند  ا تواع  خوااند داد. خود  ا و یادگیری اینک  چ  وقت و  جا از  مما  و
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 ند و ب  ایجان می آو د    ای  بخ  مهمی از یادگیری اات. اگهر  گویی  ود ان  ا ارگرم می( دااهان5

  ود ان با لذ  د گیر فرآیند یادگیری شوندک اهالعا  بیشهری  ا یاد می گیرند.

ای برای تجزی  موضوعاتی    برای یادگیری مشکل اسههند  تواند د  اراار برنام  د گویی می( دااهان6

 ااهفاده شود. 

 ندک عالوه بر اینک  ب  آنهها د  بر اهی   گویی ب   ود ان برای د ک فرانگ اای دیگر  مک می( دااهان7

  ند.ا زش اای شخصی خودشان  مک می

اب و خواندن اات )دیهویس  گویی  وشی هبیعی برای معرفی  ود ان ب  دنیای شگفت انگیز  ه( دااهان1

گویی یک مسیر ضرو ی و نوآو ان  برای ا تقاء یادگیریک ب  دلیل ایه   قیقهت ااهت  ه      (. دااهان2007

شود    یادگیرندهک ااخت معنا و مفهوم  ا براااس مشاادا  و دانه  خهودک   اایی ابب میچنی  فعالیت

 (.2010و امکا انک  1منعکس اازد )لیو

 پیشینه و جایگاه داستان )قصه(  -2-4-1

  ضر  شدند. شاید  انده خدا بهشت از شیطانک فریب با باشد     وا و آدم قص  قص ک نخسهی  شاید

 تعریف فرزندان  برای  ا بهشت از خوی  شدن  انده قص  با اا گوکقص  اولی  عنوان ب  السالمعمی  آدم

تری  مه  از یکی انسانک اسهی تا یخ د  هول گوییکنخو ند. قص  فریب و بگیرند عبر  تا باشد  رده

  هابت    د ازی اات. د   وزگا  بوده شانفرزندان با پد انک و ماد ان پیام انهقال و ا تباط ایجاد اای اه

 اای اه تری مه  از گوییقص  یابندک انهقال توانسهندمی  رف بیان  اه از تنها مفاای  و بود نشده پیدا

 پس ااقرن و خط با پیدای   رد.  هیمی منهقل دیگر نسل ب  نسمی از  اک ااقص  و ااو تجرب  بوده ا تباط

 اادااهان و نشسهند گوش  آن و گوش  ای  د   الیک  د  ااانسان چاپک صنعت گسهرش و اخهراع آنک از

 واایل گسهرش  هی نشدند. نیازبی گوکقص  با شدن قص  و  ود  و شنیدن از خواندندک اا هاب از  ا

وا د  لطم  گوییقص  ا زش ب  نهوانست ا  تمویزیون و  ادیو اینماک تهاترک شدن امگانی و جمعی ا تباط

 (.1317 ند )  ماندواتک 

 گرچ  ااتک پرداخه  قص  قالب د  پیامبران و اقوام ارگذشت بیان ب  قرآن آیا  از ایتوج  قابل بخ 

 و تراناک و تا یک اایگذ گاه از انسان دادن عبو  اای دااهان و ااقص  نقل از قرآن اصمی ادف

                                                           
1
. Liu  
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  ا اثرگذا ی بیشهری      ااندمی انجام ب  ایگون  ب  بیان ای  اما اااتک وشنایی ارزمی  ب  او  ااندن

 (. 1315باشد )تویسر انیک  داشه 

قص   تماماً  ا« قرآن»خود  فرمایشا  د  عمی )ع( گاه  ضر     بدانجاات تا قرآن د  قص  زبان اامیت

 آنها برای خواب انگام ویژهب  خاص مواقع د  اند   داشه  ندیمانی معموالً نیز گذشه  اند. شااانخوانده

-می بر امر ای  از اایینمون  ب  صفوی شااان و وزنوی مرمود امطان زندگی شرح اند. د گفه می قص 

آن  ب  مربوط نکا  و بیما ان  فه  خواب ب  برای گوییافسان  تأثیر از نیز قدی  هبی اای هاب خو ی . د 

 (. 1317اات )  ماندواتک   فه  اخ  ار س میل بر سب ااافسان  انواع و

 و عصبی ااینا ا هی تسکی  خوابک مشکال  مداوای برای پراها ان ااوازک شاپو  جندی بیما اهان د 

ه.ق(  451بطالن ) اب  اثر الصر تقوی  ترجم  د  اند. امچنی گفه می قص  شانبرای بیما ان اضطراب مها 

اات. پیشین   شده اشا ه  ا ت خوابی و خوش اوقاتی داشه  و آ ام  ایجاد د  گوییافسان  تأثیر نیز ب 

  ند. د می تأیید د مان امر د   ا قص  بالینیک  ا برداای اایو تجرب  ااپژوا  بر ای و اانظری   اوی

 هابت  ب  نهضت    انوشیروان زمان داشت. د  وجود منظومی و منثو  اایدااهان نیز ااالم از پی  ایران

شد. اولی   ترجم  پهموی ب  دیگر ممل اایدااهان یا گشت مدون ایرانی اایافسان  پیدا شدک آثا  آو دن د 

و   یانیان یعنی اولی  ایرانیان آو دندکد    هاب صو   ب   ا آن و زدند افسان  تصنیف ب  دات     سانی

 (. 1313اخامنشیان بودند )دادو ک 

 است. از و بوده پرشو  اایافسان  و آموزنده اایقص  از ارشا  تا نون باز دیر از نیز ما  شو  ادبیا 

و   شدمی تصویر ب  زیبایی ب   ا شر و خیر تقابل    فردوای شاانام  پسنددل و جاودان  اایااطو ه

و  دمن  و  میم  تمثیمی اای کایت تا گرفه  نظامی  ننده مهأثر اایدااهان و اات تخیمی اایمای  از لبریز

موجود  مفهومی و ایااهعا ه جزء یک نفوذ و اامیت نشانگر اعدیک گمسهان پندآموز و شیری  اایقص 

 (.1315ااات )تویسر انیک انسان د ونی زندگی د 

 داستان )قصه(های ویژگی -2-4-2

-ویژگی از یکی بنابرای  گذا دکمی قص  آن قهرمان جای ب   ا خود خواندکمی ا   ایقص   ودک    زمانی

برای  الزم شایسهگی از تنهایی ب   یوان یا پری خواه انسانک خواه قص ک قهرمان    باشد آن باید قص  اای

د   و باشد یکدیگر با مرتبط باید قص  باشد.  وادث برخو دا  گرفه  قرا  او  اه ار بر    موانعی از عبو 

 آن از تقمید و فه  ب  قاد   ودک تا باشد ااده باید دااهان  ند. زبان ایجاد قوی ذانی تصویراای مخاهب



 74 

 مسایل و امو  د با ه بایستمی دااهان تمام دا ندک توج  مرسواا  ب  بیشهر  ود ان    آنجا گردد. از

ااک خاهره باشد قاد  باید اات. دااهان دو  ب  آنان تصو  از    معنوی و معقول امو  ن  باشد مرسوس

و  داد قرا  آنها اخهیا  د  ایتازه اایتجرب  و  ند الهام  ود ان ب   ا مفید اایتجرب  و اهالعا  افکا ک

برانگیزد )ایدیک  شنونده د   ا مهعددی اایایجان و باشد عاهفی  نگ دا ای باید دااهان ارانجام اینک 

1315.) 

بخ  آموزشی مو د عنوان ابزا  ارگرمی و وایم  لد توانند ب اا می( معهقد اات    دااهان2003) 1بایر

اای خود  ا توانند تواناییاای گروای میگویی د  بازیآموزان از هریق دااهانااهفاده قرا  بگیرند. دان 

تری   ا برد بالینی قص  قاد  ااخه  فردک اااای و  شد داند.  ا  گرفه د  زبانک صدا و تصویراازی ب 

گروه یا خانواده برای گفه  دااهان خودشان اات زیرا مراجعان اومب خودشان د   ی  بیان دااهانک 

ای اای عامیان  شیوه(. دااهان1997ک 3و گا دنر 2 نند )دواویدینکا   مهمی از گذشه  خود بیان می

 نند و مشکال  انسانی و ن  تهدید ننده برای نگاه  ردن ب  مسائل مخهمف فراا  میخوشایند و دلنشی  

 نند شان  مک مینمایانند و ب  افراد د  ا زشیابی افکا  و ا سااا  ا معمولی و ویرشخصی می

ای قوی ار دو شناخت و ا ساس  ا ب   ا  گرفه  و از ای  هریق اا ب  شیوه(. دااهان2001ک 4)بیچواکی

 (. 2002و امکا انک  5 نند )لکفولدوقایع انهزاعی  ا قابل داهرای می

 برای مکانیسمی ااموقعیت با برخو د د  جایگزی  اای وش دایارمشق و الگواازی هریق از اادااهان

( و امکان تغییرا  د مانی  ا 2002ک 6داده ) ا یل ا ای  مشکل اایموقعیت با برخو د برای هر ی خمق

 انگیزهک افزای   اضرک مشکل ب  نسبت مراجع بین  افزای  ااک ل اه پیشنهاد نکا ک  شیدن تصویربا ب  

  ابط  برقرا ی و داندمی نشان مقاومت مسهقی  اایداهو العمل مقابل د     مراجعانی د  مقاومت  اا 

 شانپنداای و  رده تسهیل  ا اهالعا  پردازش اندکبرجسه  و ماندنی یاد ب    آنجایی از و برندمی باال  ا

 (.2003ک 7یابد )افنر تعمی  مراجع واقعی زندگی ب  د مان جمس  از تواندمی

 کارکردهای داستان )قصه( -2-4-3

  نند:می ترویب آن از ااهفاده ب   ا ما اسهند    عطفی نقاط قص  مزایای و اافایده
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 مشکلک شنااایی    چرا دانست د مانی  وان و مشاو ه قمب باید  ا  ابط  برقرا یبرقرا ی  ابط :  -1

 اولی  وظیف  زیرا شودمی  اصل منااب  ابط  برقرا ی بسهر د  امگی بهبودی و د مان  یزیهرح

 نماید.  ا هی ا ساس  ودک    ایگون  ب  اات تفاا  و ا تباط ایجاد و  ودک جذب گرمصا ب 

با  امراای و  ودک ذانی چها چوب د ک برای  ا زمین  بههری  تواندمی د ک چها چوب ذانی: قص  -2

نویسندگان     باشد. ازآنجا  ود ان اض  و د ک قابل تفسیراای و تعبیر و اابرداشت و نگرش فضای

نموده  مراجع  خوی   ود ان  تجا ب ب  بیشهر اثر خمق برای دا ندکمی ابراز  ود ان ک قص  یا  ودک  هاب

د ک  و قص  ااخت اایارنخ خود اهراف  ود ان  نونی اایفعالیت و  وابط د  تفرص و وو  با یا

 گیرند.می آنهاک  مک زبان فه 

  ود ان با  ا  د  موجود مشکال  از اای انفعالی  ودک و افزای  مشا  ت: یکی اا  وا ن  -3

زنند. می لجبازی و  ا ی منفی ب  دات و گاه نداشه  امکا ی برای  افی انگیزه اسهند    مراجعانی

 ب   ود ان و عالق  مسهقی  ویر هبیعت ب  عنایت با قص  شودمی مشااده شده هی  وند د     گون امان

  ا  ودک لرظ  ار تخصصی اایمها   با مشاو  آن  ی  و  رده جذب خود ب   ا  ودک تواندآنک می

 بکااد. او انفعالی اایوا ن  از و نموده ترفعال

 تکالیف تمر ز د   مبود و توج  فراخنای  مبود فراخنای توج  و بهبود د ک مسأل : مشکلافزای   -4

 د  قد   مردودیت    MRویژه )نظیر  نیازاای با  ود ان و خاص مراجعان د  بویژه شده خوااه 

 و اا وش از تا دا دمی آن بر  ا بالینی شناسدا ند(  وان اپا ی بخاهر اایمها   و بیان ااهداللک د کک

 زمان د     اات آن موید نیز باشد. شوااد آن اایاولویت از تواندمی گوییقص  ببردک    بهره خاص ابزا 

و  فعال بصو    ا مراجع فرد یا د مانیک گروه قص  از ااهفاده با تواندقیق ( می 45هوالنی ) دود  نسبهاً

 نمود. د گیر پذیرا

  امی و  المیکمصا ب  د مها تهای ضعف عمت ب  مصا ب : ودکفراا  آو دن چها چوبی برای  -5

 ای  برای مناابی تواندچها چوبمی آن ضم  شده مطرح واؤاال  قص  آو دکنمی تاب  ا یافه  ااخها 

 باشد. امر

 با و گذاشه  قص  اایشخصیت جای ب   ا خود  ودک معموالً گوییقص  د : 1ا ائ  الگوی  ل مسأل  -6

 پردازد   می ابهدایی اای ل اه ا ای  و اازیفرضی  ب  آنها مشکال   ل برای و شودمی امراه آنها

                                                           
1
 .problem solving 
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 او ب  مراجع اندازه و  د د   ا مسأل   ل اایمها   از اایینمون  فرایند ای  ادایت با تواندمی مشاو 

 (.1312نماید)اصغری نکاحک  منهقل

 آن جمم  از دا دک بسیا ی دالیل نمای ک شیوه ای  از ام  خشنودی و  ضایت و گوییقص  ب  عموم عالق 

  رد:  اشا ه زیر موا د ب  توانمی

آید    انهظا  ایجاد چنان وجود میاای  ب گو و مخاهبگوییک صمیمیهی میان قص د  برنام  قص  .1

 اای نمایشی دیگر مشکل و گاه مرال اات.صمیمیهی از فرم

صو   شخصی و ای ب دون وایم  و مقدما  د  ار خان تواند بگویی نمایشی اات    میقص  .2

 خانوادگی اجرا شود و پااخگوی نیاز افراد د  ای  زمین  باشد.

اا برای گویی بههری   اه بیان آ زوااات. قص  زبان مشهرک انسانااات    قص  و قص قرن .3

 نسل دیگر بوده اات.اای اخالقی و معنوی از نسمی ب  ااک انهقال ا زشاا و معنیتشریح اشا ه

اند    د  گوش  و  نا  ای  گیهی پهناو ک  سان دیگری ا  بوده و اسهند    اا نشان دادهقص  .4

 اای معنوی آنهاک با ما مهفاو  اات.خمق و خو و ا زش

بخ  ااو آ ام تواندمای  نشاط ام ک وایم  تأمی  بهداشت  وانی و د مان نا ا هیگویی میقص  .5

 باشد.

 (.1316داشهنی اات )والیک گوییک خوبک دلنشی  و دواتالمک قص  و قص د  یک   .6

 ارزش تربیتی داستان )قصه( -2-4-4

 مواس آلمانی 1روبلکفد یافت  ا دااهان اامیت و جدیدا زش د  االهای    دانشمندتربیهی نخسهی 

 و اولی  انگ گوییدااهان نهاد. اادااهان بر  ود سهان د   ا  ود ان تربیت  ا  اااس بود. او  ود سهان

 از جمعی  س یک تا  نندمی  مک جامع  یک اعضای ب  اا ود. دااهانمی بشما  آموزش زیربنایی

 دیگر بسازند.  وابط و  ود ان تولد ازدوابک عشقک  شمک ک مرگک مانند: بیما یک شانمشهرک تجربیا 

-می گوید: دااهانمی  ود ان برای دااهان از ااهفاده خصوص د  نیز  فها ی شناس وان 2بی.اف.ااکینر

دینگ   ند. گم  تقویت آنها د   ا  الم  وانی و آو د ا مغان ب  آنها برای  ا بنفس اتکای و ا هرام تواند

 ب  عنوان گوییقص  و قص  دو ک ااید گذشه  داد    نشان تا اات  رده ترجم   ا بسیا ی ااناد 3اولسان

 قدیمی یونانی ااینمای  از یکی د  خود ااید  نوشه  اات. وی شده توصی  منااب آموزشی شیوه یک

                                                           
1
 .Frobel,F 

2
 .B.F.Skinner 

3
 .Glen ding Olson 
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  ا  ود انت اشک جا ی اایچشم »اات:  آمده دااهان از قسمهی د   ند   می اشا ه 1«ارا مس»

 (.1315بپذیرند)ایدیک   ا تو    وادا      ا نریف اایشیرینی و آن بده تسمی قص  با آنها ب  بخشکان و

 از یکی جایگزی   ا خود توانندمی برا هی خوی ک تخیل قد   از گیریبا بهره نوجوانان و  ود ان

 خود ا سااا  و عواهف تمطیف ب  او اایپیروزی و اانا امی گیریپی با و  رده قص  اایشخصیت

 ماجراجوی و همب ااهقالل  وح خوبک نوجوانان  قص  یک االمت ب  نهواند چیز ایچ بپردازند. شاید

داهاو دی     چنی ب  برا هی قص  قهرمان جای ب  خوی  جایگزینی با گوید. نوجوانان پااخ  ا نوجوانان

 (.1317یابند )  ماندواتک می دات ااتک مه  بسیا  تربیهی نظر از

 و مقر ا  از بسیا ی و شوند واقع موثر نیز اخالقی و اجهماعیکعاهفی تربیت نظر توانندازمی ااقص 

 ل  و مشکال  با  وبرو شدن نمایند. چگونگی منهقل  ا زندگی اایداهو العمل و اجهماعی انجا اای

بیان  اادااهان د   ا انی و اجهماعی مخهمف اایهبق  و ااد  گروه  فها ی الگواای از بسیا ی و آنها

 (.1315شود )ایدیک می

 و شود. صمیمیتمی ایجاد شنوندگان  و گوقص  بی  مهقابمی اعهماد و صمیمیت گوییقص  زمان د 

پیدا  ادام  ااخیال و ااجاده و  ویااا دنیای و تا شکندمی  ا مکان و زمان اایواقعیت مرز    اعهمادی

 موثر عوامل توانندمی العادهخا ق اایانسان و خیالی اایقص  باو ند    ای  بر بیشهر شنااانک ند. وانمی

 (.1316ک یباشند )وال اابچ  شخصیت ب  بخشیدن د  تکامل قد تمندی و

 گوش  اه از  ا مطالب چگون  گیرندمی یاد  ود ان و  ندمی تقویت نیز  ا اپردن گوش انر قص 

د. اسهن  ود ان خوانی هاب اطح باالبردن برای ااییشیوه گوییدااهان و خوانیبیاموزند. دااهان

 قد   میان فاصم  تواندمی گوییباشند. قص  جدید  مما  با  ود ان آشنا  ردن برای اا وش موثرتری 

از  بسیا ی د  مسایل د ک قد   و خواندن قد   ببرد. فاصم  بی  از  ا او د ک قد   و  ودک خواندن

  ند منظو     ای  ب  و اخهالف ای  بردن بی  از انجامد. برایمی هول ب  اال ا  تا یک از گاه  ود ان

-لذ  و د ک قابل برای      ا اشعا ی و اادااهان باید نکندک عالق بی  هاب ب  نسبت  ا خوانیک  ودک

 (.1317خواند )  ماندواتک  اسهندک بخ 

 مرسواا ک عال  با تعقل و تفکر تدبرک توا ک مانند: تخیلک آدمی د ون شگفت دنیای نیرواای قص  د 

 تعریف برای  اای انسان ایسه ک ای   یزند. د می پی  ا ااقص  بنیاد شگفتک فرایندی د  و شده تر یب

 (.1310یابد ) کمتک می اهراف  ناپیدااای و پیدااا تعریف خودک
                                                           
1
 .Heracles 
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د      داند نشان  ود ان ب  امبمیک صو   ب  توانندمی اادااهان     رد مشااده( 1976) 1بهمهای 

برای  خوبی بسیا  مرمل قص     دا دمی بیان بگیرند. او پی  د   ا  اابردی چ  مشکل بروز صو  

 شرایط  می ارشت تا  وزمره جزییا  از زندگی ب  مربوط مفاای  و ااتجرب   ویدادااک تفسیر و ا زیابی

 آموزدمی شنونده ب  و  ند تقدی  شنونده ب   ا آموزشی مرهوای و معنا ارگون  اات قاد  اسهند. قص  بشر

 اات  سانی نخسهی  از (.افالهون2007ک 3ک آد یان2 ند)چریل  ل  ا برخو دوآنها با مشکال  چگون    

 پرو شیگوید:جمهو یت میاز  هاب  بخشی اات.او د یافه   ا نوجوانان و  ود ان برای قص  اامیت   

 و زش بوایم  آنها جس     اات از تربیهی بی  مراتب ب   ندمی  اصل  کایا  بوایم  اهفال  وح   

 (.1317  ند)  ماندواتکمی پیدا

 عناصر قصه یا داستان -2-4-5

 دید از ماجرا تمام و دا د  ضو  اا صرن  تمامی د  دااهان  کایت هول د   اویگو(: راوی )قصه

پی   د     وقایعی از قص  شخصیت از بی  و ماجراات تمام ب  آگاه او .شود می  وایت    اوات

باشند  شنونده صرفا او شنوندگان    دادمی ترجیح گودااهان چند (. ار1313دا د )دادو ک  ااتک اهالع

 (.2007ک 4 ند )چریلک آد یانمی ااهقبال آنها اایپااخ و از پرا  اما

 دا ای اابد. خوب یا خوبند یا شده معرفی اایشخصیت مملک اایافسان  و ااقص  ا ثر د  ها:شخصیت

 ااافسان  ای  ام  اند. د مربت و شجاعت اخاو ک جوانمردیک قبیل: فروتنیک از انسانی عالی خصایل

 دا ای    قهرمانانی اموا ه ولی شوندک ااییاخهی و مشکال  ابب اات ممک  گرچ  نیکو صفا  ای 

 ب  و شده تنبی  ایگون  ب  نیز بد اایشخصیت اادااهان ای  ام  د  پیروزند. البه  پایان د  صفاتند ای 

 (.1313 اند )دادو ک می خود اعمال ازای

 دااهان  ل    ایگون  ب  بینی می ا   نا  د  معموالً  ا ااصرن  ااکقص  و ااافسان  د  زمان و مکان:

 و بوده فرضی دااهان د  مکان و شود. زمانمی اپری دااهان تعریف زمان مد  امان د  اال  چندی 

 و اات  می اامکان توصیف ااافسان  و ااقص  د  ضم  باشد. د می داهرس د  و وصول قابل ام  چیز

ندا د  اامکان جزییا  از شناخهی ایچ و دا د  می تماس ااباغ و اا وچ  ااکخان  فضای با خواننده

 (.1317  ماندواتک )

                                                           
1
 .Bettleheim 

2
 .Cheryl,A 

3
 .Adrian,N 

4
 .Cheryl & Adrian 
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دا د.  وجود جادویی و واقعی ویر عامل یک ااافسان  و ااقص  اومب د انگیزی:  اعجاب و جادو و سحر

 قالیچ . بدی  ترتیب مانند جادویی ای شئ یا باشد ایمرغ مانند الطبیع  مافوق  یوانی تواندمی عامل ای 

شود )ایدیک می گشوده دااهان قهرمان تری مربوب دات ب  جادو اررک  مک ب  ماجرااا اصمی گره

1315.) 

 او هایویژگی و گوقصه -2-4-6

 ا برای  ایقص  گوییقص  ف  از ااهفاده با دا د تصمی     اات گو  سیقص های درونی: الف(ویژگی

 انراای مثل ا  گوییقص  انر داد. شاید انهقال موثرتر  ا قص  پیام تا بازگو ندک مشخصی اایمخاهب

-برآید. قص  گوییقص  عهده از نهواند  سی ار و باشد داشه  شخصی ذوق و قبمی اایزمین  ب  نیاز دیگرک

 ر ا ک  باید نیز و بنشیند خودش دل ب   ند    انهخاب گفه  برای  ا ایقص  باید اول مر م  د  گو

ب    ا آنها از گیریبهره توانایی و بشنااد  ندکمی ایجان ایجاد مخاهب د      ا  وانی عوامل و اصول

قص   جز و نبینند  ا گوقص  جز اامخاهب چش  و شود    گوش باشد. باید چنان داشه  گوییانگام قص 

 و  نندمی برقرا  ا تباط دیگران با  ا ت و اسهند جوش زود اصطال ا    نشنوند. معموال  سانی  ا او

 دا ند.  سی گوییقص  ااهعداد دیگران از بی  برندکمی پی شاناایمخاهب  و ی اایویژگی ب  تراریع

 خاص منطق  اضر نیست و نداشه  آنها با امنشینی ب  ایعالق  و داندمی هفیل و مزا    ا اهفال   

 (.1317آید )  ماندواتک نمی بر گوییقص   ا  پس از بشناادک  امیت ب   ا نوجوانان و  ود ان

 های ظاهری:ب( ویژگی

 بر    گوییباشد. قص  معمولی و عادی گوک باید  امالقص  ظااری و آ ای  بپوشد: لباس عادی ( لباس1

انهظا   تواندنمی  ندک جموه عادی ویر  دک از خا ب لباای خوش و آ ااهگی یا و  د از بی  ژولیدگی اثر

 او مخاهب نوجوانان و  ود ان وقهی  نند. مخصوصا توج  او قص  ب  فقط اای مخاهب    باشد داشه 

 ا  آنها قص  خود از بیشهر گوقص  ویرعادی ظاار شود   می باعث آنهاک هبیعی اایگوشی باشند. بازی

 (.1315تاثیر بگذا د )ایدیک  آنها  وی بر و  ند جمب

 اعهراض و عصیان باعث باشدک اای مخاهب اال و ا گو ا باشد: اگرقص  اای مخاهب از تر( بز گ2

 اایاز ویژگی خودنمایی و همبی شخصیت    نوجوانی ا  د  شود. بویژهمی شان ساد  یا و د ونی

اات  دشوا ی دیگر  ا  نوجوان برای نوجوانک یک  اانیپیام و گوییقص  ااتک ترمل نوجوانان معمول

 (.1315ایدیک )
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صدای     اسهند مرداایی بزندک  رف تو دماوی  امال اات ممک  نفر باشد: یک داشه  منااب ( صدای3

-ویژگی چنی  اات. وجود شبی  مردان صدای ب  شانصدای دا ند    وجود ا  زنانی یا و دا ند زنان  زیر

معمولی  و عادی  ند. صدااایمی امب قص  اصمی مه  از  ا اامخاهب توج  گوکقص  صدای د  اایی

 (.1316مناابند )والیک  گوییقص  برای

 و نفوذ از ایعمده بخ  باشدک داشه   الم تکی  گوقص  باشد: اگر نداشه   الم وتکی  لهج  زبانک ( لکنت4

 و اات عادی ویر چیزی اینک  دلیل ب  نیز زبان داد. لکنتمی دات از  ا اای مخاهب بر خود تاثیر

 منااب گوقص  برای دادکمی نوجوانان و  ود ان ب   ا  مما  بیان از خاصی شیوه ب  توج  و تقمید امکان

 تر یک اصفهانیک  ردیک ومیظ لهج      سانی  ند. مسممامی فرق ایاندازه تا مسال  لهج  مو د نیست. د 

 (.1317اسهند )افروزک  خوبی گویقص  خودشان اایمریط برای دا ندک شمالی

 گوییقصه فنون و هاشیوه -2-4-7

 جمم : از  رد ااهفاده مخهمف اای وش ب  اادااهان از توانمی  ودک با  ا  د 

 خوانیقصه

  وی از  ا و آن گیردمی دات ب   ا قص  مه  گوکقص   وشک ای  باشد. د می گوییقص  شیوه تری ااده

اا تعدادشان مخاهب    انگامی و خان  مریط د  خوانیخواند. قص می اای مخاهب برای  اوذ یا  هاب

-می توصی  اندکنرفه  مد ا  ب  انوز     ود انی برای خوانیاات. قص  خوب خیمی باشد نفر مهر پنج از

و  اکو  توقفک خوانیقص  شود. انگاممی آنها  شف برای شده خوانده ایاای خطوط  از زیرا شود

 (.1317 ند )  ماندواتک می بیشهر  ا  ا  اثر مناابک و بجا نگاه

 ساده گوییقصه

 تغییراتی و گوقص  چهره خطوط ااده گوییقص   افظ . د   مک ب  بمک  مه ک  وی از ن  اات قص  بیان

دا د.  قص  بههر انهقال د  ایعمده نق  شودکمی ایجاد گوقص  چهره د  قص  اایصرن  بیان انگام   

 (.1315باشد )ایدیک می منااب بسیا  نوجوانان برای ااده گوییقص 

 بازیگران با همراه گوییقصه

و  انددیده تعمی  قبال    افرادی از ااهفاده با یکی دا د؛ امکان  اه دو از دیگران از گیریبهره ب  گوییقص 

 گرد قص  شنیدن برای فقط و ندا ند ا  تمری  اابق     اامخاهب برخی امراای با گوییقص  دیگری

بازیگران  با امراه گوییقص   ا دوم نوع و پنهان بازیگران با امراه گوییقص   ا نخست اند. نوعآمده
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افراد  از تعدادی با قبال گواات. قص  شبی  تهاتر ب  پنهان بازیگران امراه گویینامی . قص می آشکا 

-شخصیت از یکی نق  آنها از  دام ار گوید. ب می آنها برای ا   اشقص  و گیردمی تماس خود مخاهب

 ا  الزم  اال  و داد. جمال می یادشان  ا آنها نق  مردود تا  دی و اپا دمی  ا اشقص  اای

آخر  اایاال آموزاندان  برای شیوه  ند. ای می اجرا  ا اانق  تمری  برنام  آنها با و  ندمی یادآو ی

    اات دیگری شیوه آشکا  بازیگران از گیریبهره با گوییاات. قص   ننده ارگرم و گیرا بسیا  دبسهان

 شودمی  فه  بکا   ود ان تخیل قد   شیوه ای  اات. د  دبسهان اوایل و دبسهان از پی  اایاال برای

و « مهمانی بازی»باشد. ای  شیوه شبی  بازی گویی داشه  ادا ه برنام  قص  برای  افی تسمط باید گوقص  و

 (.1317اا اات )  ماندواتک بچ « خال  بازی»

 1داستان سرایی دو سویه

2 یچا د گا دنر
 از ابهدا مشاو   وش ای   رد. د می ااهفاده د مان فرایند د  اوی  دو ارایی دااهان ف  از 

و  واط آوازک باید دااهان یک    آموزدمی  ودک ب  مشاو  ضم  د  بگویدک دااهانی خواادمی  ودک

 آن از پس بگویدک  ا آن اخالقی نهیج  دااهان پایان د  تا خواادمی  ودک از باشد. امچنی  داشه  پایان

 اصمی اایشخصیت  ند   می آماده  ودک دااهان مشاب  زمین  و موضوع از ااهفاده با  ا دااهانی مشاو 

پای  پی  شرایط امان د   ا بههری اایاا و  اهپااخ مشاو ک گیرد. دااهانمی بر د   ا  ودک دااهان

 (.1315داد )ایدیک می قرا   ودک

 حرکات تقلید با همراه گوییقصه

 انگام پیام  ااندن بههر برای اندام از منااب ااهفاده  قیقت د   ر ا ک تقمید با امراه گوییقص  شیوه

 ضعیف و لرزان  ا خوی   الم لر   هی توانی می گویی کمی  ا پیرزنی قص  ما اات. وقهی گوییقص 

آ ام   آ ام و بگذا ی   مر ب  دات و  نی  خ   ا خود  می و برخیزی  خوی  جای از آ امی ب  اما نکنی ک

 دبسهانی اایبچ  برای گوییقص  شیوه  نی . ای  ادا گویدکمی قص  د  پیرزن    ا    مماتی و بروی   اه

 (.1317اات )  ماندواتک  منااب

3بازی با کلمات احساسی
 

 اخهی ب  آنها از اات.بسیا ی خود ا سااا  بیان د   ود ان ناتوانی  ود انک د مانی  وان عمده مشکل

 آمیزندک تهدید    ا ساااتی مقابل د  ظاارا بداند.آنها د ات پااخ مسهقی  پرا  برابر د  توانندمی
                                                           
1
 . Mutul Story-Telling Technique 

2
 .Richard Gardener 

3
 .The feeling word game 
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 خصوص ب  مهعددی مشکال  د مان د  ا ساای  مما  با اسهند.بازی ناتوان یا  نندمی مقاومت

 شکل ب  تا دادمی اجازه  ودک ب   وش اات.ای  گرفه  قرا  ااهفاده مو د یادگیری ناتوانی و  مبودتوج 

  نند.ای می برقرا   ا ا تباط بههری  بازی خالل د  بپردازد.  ود ان خود ا سااا  بیان ب  گوییقص 

  ودک اایمقاومت آن د     اات ا تباط از خاصی شکل اات.بازی خود بیان برای وایم  تری هبیعی

ب   اهواال  ب  پااخ  ند؛چونمی پیدا ا سااات  د با ه صربت برای بیشهری تمایل و یابدمی  اا 

 اما دا ندک آگاای آن از     ا خود  سااا  ا افکا و دادتامی فرصت  ود ان ب  اات.بازی بازی شکل

 یا  فها ی مشکال      ود انی مو د د   وش گذا ند.ای می نمای  ب  د آو ندک  الم ب  توانندنمی

دا ندک  فعالی بی  اخهالل     ود انی از بسیا ی  وش ای  از ااهفاده باشد.د می مفید دا ند اضطرابی

 (.1991ک 1 نند ) داا  برقرا  ا تباط د مانگر با بخوبی قاد ند

 خوانیپرده با همراه گوییقصه

  وی چند  وادثی تصویر داشهند     نگی  ایپرده خوانکپرده باشد. مرشدانمی قدیمی  امی خوانیپرده

 امی   ردند. عی می گرمی مجمس و آویخهندمی دیوا  ب   ا  فهندک پردهمی    بودک ار  جا شده نقاشی آن

 انگام گوکقص  اگر مجموع اات. د  موثر و ممک  دبسهان اایاال  ود ان برای گوییقص  بعنوان  ا 

-قص  دادک نشان بینندگان  ب  شده تهی  قبال نقاشی بصو      ا   ا قص  از ااییصرن  قص ک گفه 

 انههایبی تخیل جمو چ  اگر خوانیپرده با امراه گوییاات. قص  شده اجرا خوانیپرده با امراه گویی

پیام  زودتر و ببرند بیشهری لذ  قص  از تا  ندمی آنها  مک ب  اما گیردکمی ایاندازه تا  ا دبسهانی  ود ان

 (.1317بگیرند )  ماندواتک   ا قص 

 2گویی با نمدقصه

 بر صرن  اثاثی  و نمای  صرن  آ ای  ااک رد. نق  تهی  توانمی  ا هی ب   ا  وش ای  برای الزم مواد

 ایجاد مشا  ت و تعامل آن شنوندگان و گوینده بی   وش  ند. ای  تغییر تواندمی دااهان موضوع اااس

دانده  نشان تواندمی بردکمی  ا  ب  آن د     موضوعی و  ندمی انهخاب  ودک    نمداایی  ند. انواعمی

 ند  دخالت  سی مسهقیما    ای  بدون آزادند خود بیان د  باشد. آنها اراس یا خش  ترسک پرخاشگریک

 (.1991؛ ب  نقل از  داا ک 1991ک 3)مهینگمی

  
                                                           
1
 .Kaduson 

2
 .Story telling with felts 

3
 .Metingly 
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 صدا تقلید با همراه گوییقصه

وقهی  اما ببردک پی  ااده گوییقص  شیوه ب   ا قص  مه  گوقص     اات ای  گوییقص  اایشیوه از یکی

 الم  لر  آنهاک صدای نوع و فکر هرز و شخصیت تنااب ب  خو ی کمی بر قص  اشخاص گفهگوی ب 

  ا  الم  لر  باید گوقص   ادکمی مسهکبر آدم یک اای رف ب  قص  مه  وقهی داد. مثال تغییر  ا خود

 (.1317بیاندازد )  ماندواتک  وبغب ب  بادی و بزند  رف ایری ار از  ندک مسهکبران 

 1گویی کامپیوتریقصه

  ا شاناایدااهان اینک  ضم  آموزاندان  آن د     اات دیجیهال گوییقص  گوییکقص  از دیگری نوع

 از داه  آن آموزند. برایمی  ا اااای تکنیکی اایمها   و گرفه  بکا   ا خود خالقیت  نندکمی تعریف

 تواندمی  امپیوتر هریق از گوییدااهان برندکنمی لذ  آموزشی موجود اای وش از    آموزانیدان 

باعث  تنوع ای  و اازدمی فراا   ا گرافیک پاو پوینتک از ااهفاده امکان  امپیوتر باشد. زیرا  ننده  مک

 با مراجعان زندگی ب     ای  ضم   وش (.ای 2004ک 2شد )گمد خوااد آموزاندان  د  عالق  ایجاد

-می  ا   امپیوتر با خودشان وقهی نیست. ود ان تهدید ننده ا  چندان  ندکمی نگاه مهعادل اندازیچش 

 ای  و  نندمی اامیت ا ساس شودکمی دیکه  آنها ب  یا گویندمی ایقص  مسهقیما    وقهی از بیشهر  نندک

  نند.ای اا میدااهان  وی  نهرل و قد   ا ساس آنها زیرا دادمی افزای   ا آنها نفس ب  اعهماد ویژگی

  وش ای  ب  وافری عالق   ود ان آنک  باشدضم مفیدمی گیرگوش  و یا پرخاشگر  ود ان مو د د   وش

 (.1991 ؛ ب  نقل از داا ک1990 ک3داند)بروو می نشان

 داستان گروهی بیان

 بی  چیزی مسهمزم آن د مانی مفهوم ب  گوییاات. قص  دااهان گروای بیان گوییقص  اای وش از یکی

 ااقص   نند.بیانمی بیان گروه برای و خمق  ا تازه دااهانی  ود ان  وش ای  اات.د  دااهان ااده بیان از

 با  نند و گوش خوب  ا دیگر  ود ان اایقص  تا دادمی  ود ان ب   ا فرصت ای  گروای صو   ب 

 (.1315شوند )ایدیک  آشنا مشکل با  ویا ویی د  ار  ودک  اابرداای

  

                                                           
1
 .Computer storytelling 

2
 .Gold,O 

3
 .Brover,N.E 
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 1پایانداستان بی

 اایا زش ب  مربوط مسایل با آمیخه  اایدااهان اات. معم  پایانبی دااهان گوییکقص  اایشیوه دیگر از

 ا  مهعددی اایگزین  تواندمی  ااند. معم نمی پایان ب   ا آنها اما  شدمی تصویر ب   ا اجهماعی و فردی

خاتم   دااهان ب  خود یا  نند انهخاب  ا آنها از یکی تا بخوااد  ود ان از و  ند پیشنهاد دااهان پایان برای

ار  پایان ب  نسبت  ود ان مهفاو  اایدیدگاه ااهنباط  وش ای  از ااهفاده د  معم  اصمی بخشد. ادف

 برای تمام نیم  اایدااهان اات. از پیشنهادی موا د از یک ار مفاای  د با ه برث  الای و دااهان

و  تمام نیم  دااهان پایان از پس    اات ای  بر اعهقاد و شودمی ااهفاده نیز عاهفی اایاخهالل تشخیص

 دیگری شکل ب  دوبا ه و  امل منااب  اابرد ا ای  با  ا دااهان بایسهی د مانگر  ودکک تواط آن تکمیل

 ب  و  ندمی خالق و فعال  ا  ودک ذا  گوناگون اایشکل ب  دااهان  ند. ا ای  مطرح  ودک برای

بر سب  باید  ا اانیاندیشد. دااهان  ل  اه یک ب  تنها مشکال  با  ویا ویی د  آموزد   می  ودک

بهواند   ودک بررانک و نا امی بروز صو   د  تا  رد خمق  ودک  وانی و  شدی  مبوداای و نیازاا

 (.1315داد )ایدیک  نشان خود از وا ن  مناابی

 اشیاء با گوییقصه

چها   تقریبا ایدقیق  30جمس   ار د  معمول هو  ب  و داندمی نشان عالق  بسیا  شیوه ای  ب   ود ان

 قوانی   نید. پس آماده اتاق د  آن مانند و  مید داه  مانند: عرواکک شئ پنج آواز گویند. د می قص 

و   رده گوش او دااهان بگوید. ب  قص  یک شئ ار برای بخوااید او از و گفه   ودک ب   ا گوییقص 

 ود انی     مو د د   وش  نید. ای   شف  ا ا تباهات  و تعا ضا   ودک قص   نید. د  تکرا  برای 

؛ ب  1995ک 2باشد )فرد یکس می  ننده  مک اندکگرفه  قرا  انزوا و  فها ی بد پرخاشگریک وفمتک مو د

 (.1999نقل از  داا ک 

 درمانی خانواده در قصه کاربرد -2-4-8

گردد. بکاو  و بر میمیالدی  90و اوایل دا   10اابق  ااهفاده از قص  د  خانواده د مانی نیز ب  اواخر دا  

3بکاو 
عنوان یک  اابرد مؤثر برای هیفی اا ب نویسند: اخیرا د مانگران خانواده با  ا برد قص ( می1993) 

عنوان یکی از پیشگامان ای  ( ب 1917اند. آنها از اند اون و امکا ان  )از مشکال  بالینی آشنا شده

قالبی برای مصا ب  با افراد خانواده و د ک دیدگاه آنها از  عنوان نند    از ااخها  قص  ب عرص  یاد می
                                                           
1
 .Open-Ended Story 

2
 .Feredrikson,J.K 

3
 .Becaver,D.S & Becaver,R.J 
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ایسه  خانواده  رده و امچنی  برای ا زیابی تغییرا  از دیدگاه اعضاء د  هول مد  د مان یا ی جسهند 

 (.1994ک 1)مرواهی

نسبت اای شهرزاد  ا ب  شفای گفها ی آنها ( موفقیت دااهان1994(؛ ب  نقل از مرواهی )1916 مینهون )

اای جو  ا مسهقیما با نشان اا و  کایا  د مانداد. بسیا ی از مهخصصان بالینی اعهقاد دا ند    چون قص 

 ند. ای   وش د  مو د  ود انی    قد   تخیل  ندک بنابرای  مقاومت ا  ایجاد نمیبیما ی  مواج  نمی

ک 4ک افسردگی3اای بیما گون مبهال ب  ترس 2و ااهعداد خیالپردازی دا ند و برای د مان  ود ان  وان  نجو 

 مخهمفی منابع از بالینی مهخصصان باشد.اای جسمانی و عاهفی مفید میو آایب 6ک پرخاشگری5اضطراب

 ااهفاده اازیقص  برای  ودک یا تخیال  د مانگر وایم  ب  امزمان  ا تونی موضوعا  فیم ک افسان ک مثل

 1و  راولی 7الزم اات از نظر مایمز ایدااهان ااهعا ه خمق د     اازیقص  اااای جزء  نند. چندمی

 ( عبا   اات از:1916)

 ای مشاب  تعا ض  ودکا ای  یک تعا ض ااهعا ه .1

 ااک مثل قهرمانان و تبهکا انتجس  فراینداای ناخودآگاه از هریق انواع شخصیت .2

 شود.موفقیت د  قهرمان میایجاد مجموع  شرایط یادگیری امزمان    باعث  س پیروزی و  .3

 ای    ارانجام باعث  ل تعا ض د  قهرمان شود.ا ای  یک برران ااهعا ه .4

  اد. شد ا ساس اویت جدید د  قهرمان وقهی    ب  پیروزی می .5

؛ ب  نقل 1916 ل منجر ب  مراامی امراه با ا ساس اویت جدید شود )مایمز و  راولیک ای   اه .6

 (.1999از  داا ک 

ابداع  رد. د  ای  « 10گویی ااناد  یوانیتکنیک قص »نام ( تکنیکی  ا د  خانواده د مانی ب 2004) 9آ اد

خوااد یک امهای  یوانی  ا ب  ار عضو از خانواده نسبت داده و تکنیک د مانگر از افراد خانواده می

ای    ااخها  و قص بگویند.  -با یک آواز و میان  و پایان -ایاای  یوانیک قص اپس د با ه قهرمان

 مبهال فرزند چند یا یک دا ای اایخانواده برای  ا تکنیک ای  گیرد. اومی قرا  برث مرو پرداخه  شده 

                                                           
1
 .Marvasti,J.A 

2
 .Neurotic children 

3
 .Phobia 

4
 .Depression 

5
 .Anxiety 

6
 .Aggression 

7
 .Mills,J.C 

8
 .Crowly,R 

9
 .Arad, D 

10
 .The animal attribution storytelling techneque 
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-پی  ااخها  تکنیک ای      ندمی اشا ه و گرفه   ا  ب  -توج   نقص -فعالی  بی  و اخهالل اموک ب 

 فضای  ند. د می تسهیل د مان فرایند د  انی ار از  ا  ود ان شر ت و داشه  جمسا  برای پذیری بینی

 و خود د با ه ناد ات باو اای تصریح و اازی وش  مهعا ضک ا سااا  بیان برای مجالی قص  ام 

  ند. می فراا   ا تخیال  و خصمان  ا سااا  ااکترس آ زوااک  یزیو برون دیگران

 کودک درمانیروان رویکردهای در قصه جایگاه -2-4-9

  وان د  توانندمی گسهرده و خاص هو  ب  دا ندک  ود ی دنیای با    ایویژه اماانگی دلیل ب  ااقص 

 ااقص  دیگر عبا   یابند. ب می  اه  ودک د ون ب   ا هی ب  ااشوند. قص  گرفه   ا  ب   ود ان د مانی

 و اازیبرون  ا ااتعا ض  ردهک اماننداازی ااشخصیت با    داندمی  ودک ب   ا فرصت ای 

ب      دادمی فرصهی او ب  نیز  ودک خود پردازیآید. قص  نایل بین  ب  و  ند تخمی   ا ایجانات 

؛ 1919بپردازد )داویسک  مردودیت بدون و ام  خیالیک فضایی د  آنها با برخو د و خود مسایل جسهجوی

 ساس  و دشوا  مسایل    دادمی  ا فرصت ای   ود ان ب  قص  از (. ااهفاده2001ک 1ب  نقل از  ا لسون

 قص  (.2002؛ ب  نقل از  ا یلک 1999ک 2 نند ) ا لسون و آ تو  ا زیابی  ا ممک  اای ل اه و  ا بر ای

مخرب  گوییقص   قیقت  ود. د   ا  ب  تواندمی د مان فرایند از نقط  ار د  و د مانی وان نوع د  ار

 (.2003اات )افنرک  د مانی  ویکرداای و نظری اایگیریجهت از وایعی آ ای  بی  مشهرک

 گریتحلیل روان رویکرد

 ااخه  یکپا چ  و نااوشیا ی د آو دن آگاای ب  گریترمیل  وان ادف    باشی  داشه  اعهقاد اگر

فرایند  ای  توانندمی مناابی هو  ب  اااات. قص  شخصیت  می ااخها  د ون ب  شده ار وب موضوعا 

اای دفاعی ( اشا ه دا دک مکانیس 1316ب  نقل از مممی ) (؛1999) 3    رامر هو  نند. امان  ا تسهیل

گیرند. اای عامیان  مو د  ویا ویی قرا  مینااوشیا  انکا ک فرافکنی و اماننداازی د  بسیا ی از قص 

اا  ا چنی  توضیح از هریق قص ( ا  مر م  د  فرایند د مان  ودک 2004) 5( ب  نقل از برنز1990) 4پا  ر

ااخهگی  یا واقعی آنها خواه قص ک وقایع و ااشخصیت با  ودکداد: الف( مر م  امانند اازی: می

 ب  و شده قص  د  د گیر ایجانی لراظ از ایجانی:  ودک تخمی   ند.ب( مر م می اازی امانند باشندک

اایر  و خودش بین :  ودک گردد. ب( مر م می قاد  ام  مریطی د  خفه  فرو ایجانا   اااازی

                                                           
1
 .Carlson, 

2
 .Arthur 

3
 .Cramer 

4
 .Parker 

5
 .Berns,C.F 
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 دات تشابها  اامیت ب  نسبت بینشی ب  و  رده شناای باز قص  د   ا اشزندگی مه  اایشخصیت

 شهامت بیشهری ب  فهمیک ودک خود و خودآگاای اطح وافزای  و انزوا تنهایی ا ساس  اا  یابد.بامی

 آید. می نایل خوی  مشکال   ویا ویی با برای

 فردی )آدلری( شناسیروان

 ناشی    ایشیوه نگریستکمی زندگی ناد ات اایشیوه عنوان ب   ا شناخهی وان اایاخهالل عامل آدلر

 عالیق پرو ش  ا د مان ادف اات. او جهان و خود د با ه ناد ات ااینگرش و اشهباه ااداف از

و  (. قص 1316؛ ب  نقل از مممیک 1312ک 1)شیمینگدانست می ناد ات ااینگرش و ااداف اجهماعیک تغییر

شود.   ود ان با د مان و مشاو ه جمس  وا د  ویکرد ای  خدمت د  تواندمی ظریفی شکل پردازی ب قص 

دا ای  اما آن مشاب  ایقص  با د مانگر و  ندمی تعریف  ا ایقص   ودک نیز گا دنر گوییقص  تکنیک د 

 ای  با آدلری مشاو ه (.د 1999ک 3و گولد 2داد )ااکو زلیمی پااخ وی ب  ترمنااب و پایان اا ل  اه

 قد  ک همبیک خود )توج  اشهباه ااداف ب  نسبت بین  ب   ودک داهیابی برای قص  از د مانگر تکنیکک

 مسیر د   ا  ودک اشهباه ااداف قص  د با ه بازگویی د  او  ندکمی  مبود( ااهفاده یا نقص و انهقام

 داد. بازگوییمی شکل د   ودک  ا اجهماعی عالق  و تصریح  ا ناد ات باو اای و  رده ادایت دیگری

و  4 ند ) وتم فراا  می ا ساس تعمق ب  یابی دات منظو  ب   ودک برای  ا جایگزینی اای اه مشاو 

 (.1315؛ ب  نقل از تویسر انیک 1990ک 5ااهیمز

 درمانی شناخت

اضطراب  ااکآشفهگی د  آنها نق  و ویرمنطقی افکا  شناخت برای  ود ان ب   مک د مانی شناخت ادف

(. 1316؛ ب  نقل از مممیک 1312اات )شیمینگک  معقول و منطقی افکا   ردن جایگزی  و آنها افسردگی و

 با تواندمی د مانگر و دادمی نشان  ا آنها باو اای نظام گویندکمی د مان جمس  د   ود ان    ااییقص 

 ا برای  فرصهی اسهندک دااهانی اایشخصیت ب  مهعمق  اضر  ال د     باو اا ای   شیدن چال  ب 

6 ند. نایت فراا  مخرب و نامعقول باو اای تغییر
-( می1315(؛ ب  نقل از یوافی و امکا ان )2003) 
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و  نو دیدگاای او ب  و  رده تسهیل  ا شناخهی و ایجانی  شد فراینداای  ودکتواط  1اازینویسد: قص 

 داد. می ا ای  آنها بی   وابط و دیگران از خالق

 درمانی رفتار

 زمین  یک د  اازگا ان   فها  نروه د با ه مه  اایپیام مسهقی  ویر انهقال برای قدیمی انهی گوییقص 

 زبان از ااهفاده ب  لزوما ویر المی )    فها  هریق از زبان مطالع  ب      فها  گراناات. ترمیل اجهماعی

  ند.می ادایت  ا انسان  فها  زبان     نندمی بیان دادن( عالقمندندک تکان دات مثل ندا دک نیاز گفها ی

تسهیل   ا عامل  فها  فراگیری تواندمی ااکقانون مثل انسان زبان اایجنب     دادمی نشان  فها  ترمیل

و قوانی   2عمل ایجاد دایک ارمشق باشندک  فها  بر قص  تاثیر  ننده تبیی  اات ممک     زبان  ند. عناصر

 (.1315؛ ب  نقل از تویسر انیک 1990اسهند ) وتم  و ااهیمزک  3خود ااخه 

 دهی سرمشق

 از یادگیری ااتک شده شناخه  ایمشااده یادگیری یا جانشینی اازیشرهی عنوان ب     دای ارمشق

مشااده   ا پااخ ا گانیس  دادکمی نمای   ا پااخی الگو شیوه ای  اات. د  مسهقی  ویر اایتجرب  هریق

    هو دا د. امان ا تباط دای ارمشق داهو العمل( با ب  داهو ی )وابسه   ند.  نهرلمی تقمید  ا آن و

وضعی  اا نیز چنی ک د  قص «آن  ا انجام بده»داد: گر داهو  میپااخی  ا نمای  داده و ب  مشااده الگو

  ا  ا  بگوید: ای  لفظی صو   ب  اینک  جای ب  اما دادمی نشان  ا پااخی الگو شخصیت وجود دا د.

برای  شخصی قانونی قص ک از فردی و ایااهعا ه ترمیل اااس بر    خواادمی گرمشااده از بدهک انجام

عممکرد  5( معهقدند    الگوااک 2003(؛ ب  نقل از افنر )1991) 5و گو مونت 4 ند. ااپیگمر ایجاد خود

اا نیز  ا برد دا د: آموزش  فها اای جدیدک بهبود  فها اایی    د  خزان   فها اای دا ند    د  مو د قص 

 مراجع وجود دا دک برانگیخه ک  اا  اضطراب و تشویق  فها .

 ایجاد عمل

-پااخالفظیک اا بر خالف زبان ترت( بر ای  باو  اات    ااهعا ه2003(؛ ب  نقل از افنر )1975ااکینر )

تسهیل   ا دااهان از تاثیرپذیری و یادگیری و ااخه  برجسه   ا پیام ایجانا  برانگیخه ک  ا ایجانی اای

                                                           
1
 .Narrative building 

2
 .Establishing operation 

3
 .Self generation rules 

4
 .Spiegler 

5
 .Guevremont 



89 
 

  ا تقویت اثربخشی و انگیزدبرمی عمل ب   ا فرد     نندمی بیدا   ا عواهفی ااقص   نند. بنابرای  می

 داد. می افزای 

 ساخته خود قوانین

 پیام د با ه خواادمی فرد از ضمنی هو  ب     شودمی  امل شناخهی مولف  یک با اادااهان ایجانی مولف 

 دااهان پیام چگون  اینک  بر مبنی داد شکل ایااخه  خود قانون آنک مرهوای ترمیل با و  ند فکر دااهان

 (.2003)افنرک دا د   ا برد او شخصی زندگی د 

 قصه روانکاوانه کارکرد

 برای ابزا ی قص   ا  ردک ای  اات. د  انسان پیرامون واقعی جهان و خیالی جهان آمیزش  اصل قص 

 یط   د     آنجا از و اات مطمق  امیابی دنبال ب  نیازاای  تمام با اات. بشر انسان د  تعادل ایجاد

 ب  داهیابی    آنجا اات. از تالش د  فراوان  نج گرفه ک پیواه  باقرا  « موانع تضاد آفری »پر از  دنیایی

جهانی  پس نمایدکمی ممک  ویر -همب  مطمق انسان برای -پر شمک   جهان ای  د   امیابی مطمق یک

اای توانایی وایم  ب   ا خوی  اایناتوانایی از بسیا ی و  ندمی ترای  خوی  برای قص  د   ا آ مانی

ما  اااس ای  یازد. برمی دات اااهیری قهرمانان خمق ب   وند ای  د  و اازدمی جبران ااقص  قهرمانان

 اسهی :  وبرو دو جهان د  زندگی با

 زندگی د  جهان واقعی .1

 اا )تخیمی(زندگی د  جهان قص  .2

د   و بوده یکدیگر مکمل جهان دو دا د. ای  نیاز جهان دو ای  د  امزمان زندگی ب  بهزیسهی برای انسان

 (.1310اازد ) کمتک می جبران دیگرانک اایداشه  وایم  ب   ا خود اایناداشه  انسان آن

 کاربردقصه شیوه -2-4-11

 دا د. برای عمده اایتفاو  گرددکمی جا ی بز گساالن برای آنچ  با  ود ان د مانی  وان و مشاو ه

 گیرد: انجام زیر اایفعالیت نظیر مقدماتی باید ابهدا  ودک با  ا  د  ابزا ی یا تکنیک ار از ااهفاده

 داندگان  ودک    اومب والدی  اسهند.مصا ب  با ا جاع .1

 د یافت گزا ش  فها ی عاهفی از معممان و مربیان  .2

 اای  ودک تواط والدی  و معم مشااده  ود ان و یا تکمیف ثبت مشااده فعالیت .3

 با  ودک  برقرا ی ا تباط با  ودک و مصا ب  اولی  .4
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 اای مهنااباجرای آزمون .5

 پس و شوندمی مسال  یا مشکل اولی  تشخیص ب  منجر مقدما  ای  باشد   می  ایج مقدماتی مرا ل اینها

 ابزا اای و تکنیک انهخاب مو د د  گیریتصمی  و انفرادی مشاو ه اایجمس  تشکیل ب  نوبت آن از

 و  ا برد آن ا ای  شیوه و قص  نوع و موضوع انهخاب و  ادمی او مشکال  و مراجع وضعیت با مهنااب

 امال  د مانی  وان و مشاو ه جمس  د  آن بکا  بسه  و ا ای  شیوه و موضوع شود. انهخابمی مطرح

 (.1313دا د )اصغری نکاحک   ودک ادبیا  با شناس  وان وآشنایی بالینی اایب  تجرب  بسهگی

 ویژه نیازهای با کودکان برای گویی قصه -2-4-11

 گنجاند. قص  د  انسانی و  یوانی اایشخصیت با توان ا می د مانی و آموزشیک ترمیمی اایموضوع ا ثر

 قص  ااخه  باشند. د  مخاهب فرد یا گروه جنس ا  و ا  ا   دودی تا قص  اایشخصیت اات بههر

 ا ا   نامطموب شرایط ب   ایدن اای اه ادام  د  و گنجاند  ا نا امی و مردودیت شرایط ابهدا د  توانمی

 نظر از ناتوان ویژهک  ود ان با نیازاای از  ود ان بسیا ی داد. برای ا ای  دااهان اایقهرمان از یکی تواط

 گوییقص  اایجمس  توانمی نیز عاهفی اخهالال  و مزم  اایبیما ی و جسمی شنواییک بیناییک ذانیک

 گوی قص  یک از برتر ااییویژگی باید گویدمی قص  از  ود ان داه  ای  برای    داد. فردی تشکیل

 توانایی    داشت توج  نکه  ای  ب  باید اوشی ناتوانی با  ود ان برای گوییقص  باشد. د  داشه   ا خوب

  وبرو مشکل با مجرد مفاای  د ک و فه  د     هو یب  اات اایر ود ان از  مهر آنان پردازیخیال

 د  گذشه  برند. د می لذ  شده شناخه  چیزاای و  یوانا  د با ه ااده ااییدااهان از آنهااسهند. 

  ود ان برای گوییشد. قص می تا ید عینیت و ایجاز بر اای یادگیریناتوانی با  ود ان برای قص  انهخاب

 اای الت    آنجا از اما دا دک شباات بینا  ود ان برای ارایی دااهان ب  زیادی  دود تا بینا نیم  و نابینا

 گزیندمی بر    ااییواژه و گوقص  صدای  یفیت یابدکنمی انهقال شنوندگان ب  بدنی اای ر ت و چهره

اات.  نیازمند خاصی فنون ب  دا ند شنوایی نقص     ود انی برای ارایی اات. دااهان مه  بسیا 

  ود ان ای  مو د و امچنی  د  اازدمی میسر  ودک برای  ا مفهوم د ک تصویریک اای هاب و اانمای 

 برای مالی  آانگی با  ا دااهان و  رد بیشهری ااهفاده بدن اای ر ت و چهره اای الت از اات الزم

 (.1315نمود )ایدیک  بازگو آنها
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 برداری از داستانراهبرد نقشه

آمهوزان  اازمان دانده ای تصویری اات    عناصر ااخها ی دااهان  ا به  دانه    1بردا ی از دااهاننقش 

داند     ویداداای دااههان  ا به  یکهدیگر    آموزان ای  امکان  ا میداد. ای  نقش  اا ب  دان آموزش می

ا تباط داند و بی  عناصر اصمی آن پیوند برقرا   نند. یک نقش  اهاده ممکه  ااهت تنهها شهامل مفهاای        

تواند شامل اؤال اایی د با ه شخصیت اهاک  روعک واط و پایان باشد. د   الی    یک نقش  پیچیده میش

اهازد  آمهوزانک آنهها  ا قهاد  مهی    مریط و  ویداداا باشد. تد یس عناصر ااخها ی یک دااهان به  دانه   

یهزان یهادآو ی وقهایع    بینهی  ننهد. م  اهالعاتی    باید د  انگام خواندن دااهان ب  دنبالشان باشند  ا پهی  

اهای  آموزان ب  جهذب ویژگهی  بردا ی از دااهانک وادا   ردن دان دااهان  ا نیز افزای  داند. ادف نقش 

اای یهادگیری معمهواًل بها تکهالیف شنااهایی شخصهیت اها و        آموزان با ناتوانیاصمی دااهان اات. دان 

اهایی   ی از دااهان ب   شد چنی  مها  برداموضوع دااهان مشکل دا ند. ماایت  وش  و تصویری نقش 

اای اصمی د   ند. افزای  توانایی بازگویی دااهان و ب  خاهر اپردن ویژگیآموزان  مک مید  ای  دان 

آموزان با ااهفاده از  اابرد ب  نقش   شیدن دااهان ب  اثبا   ایده ااهت )ااالاهان و امکها انک    ای  دان 

 (.1390نک ؛ ترجم  عمیزاده و امکا ا2005

اای د ک مطمب ب   ا  بهرده  بردا ی از دااهان یکی از مداخالتی اات    برای آموزش مها  نقش 

داند. نقش  اا فضایی برای اهالعا   میدی د  یک دااهان ا ائ  می -شود. نقش  اا یک نمای  دیدا یمی

فضهایی بهرای ثبهت اهالعها  فهراا        نند تا عناصر دااهان  ا شنااایی  ننهد و  آموزان  مک میب  دان 

آموزان با اازماندای و اتصال ب   ویداداای اصمی  مک  نند. نقش  اها  ا  توانند ب  دان  نند. آنها میمی

(. 2004و امکها انک   2توان قبل از خواندنک برای بر ای اهالعا  و دان  قبمهی به   ها  بهرد )بولینیها     می

آمهوزان  ا د   هالس   اهای د ک دانه   بردا ی از دااهان مها  داند    نقش مطالعا  پژواشی نشان می

 (. 1999ک 3داد )گا دیل و جیهند ااای آموزش ویژه و عمومیک افزای  می

 استفاده از روایت در بررسی سطح زبانی کودکان دارای سندرم داون -2-4-12

- ا گیری اجزای زبانک ب باشد    عبا   از صو   بندی پیامتولید زبان شامل چندی  اطح پردازش می

باشد. ار چند ای  واجیک نرویک معناشناای و عناصر  ا برد شناخهی( و اجرای گفها  می -شناخهی )آوایی

شود دادک انگامی    آزمای  گفها ی پیچیده میهو  خود ا  د   ود ان عادی  خ میاا نسبهاً ب پردازش

                                                           
1
. story mapping 

2
. Boulineau 

3
. Gardill & Jitendra 



 92 

-نروی د   وایت -د م داونک نقایصی  ا د  تولید واجیشود.  ود ان مبهال ب  انای  پردازش تضعیف می

 (.2003ک 1 نند )اانگ و چپم ای تجرب  میاای مراو هخودی و نمون گویی خودب 

نروی نسبت ب  افراد عادی د  امان  -اای واجیبنا ب  اینک   ود ان مبهال ب  اند وم داون د  پردازش

اایی    با  پردازش اهالعاتی  ا ب  تالش بیشهری دا ند آزمای اطح زبانی یا د  اطوح زبانی باالترک نیاز 

داند برای  ود ان مبهال ب  اند وم داون نسبت ب  گروه خودی  اا  میگویی خودب د  مقایس  با  وایت

تواند مفیدتر باشد. یادآو ی دااهان چنی  تکمیفی خودک میگویی خودب  نهرل امسان شده د  تولید  وایت

خود یک  وایت د  یک زمین  را یادآو ی دااهان نسبت ب  آزمای  تولیدک و اازماندای خودب اات. زی

اای بههری برای انهخاب واژگان و ااخها اای نروی جهت انهقال  وایت  ا فراا  اا و مدلخاصک زمین 

د   ود ان دا ای تری  ا توان گفها  پیچیدهگویی می(. با ااهفاده از  وایت2003 ند )اانگ و چپم ک می

(. یادآو ی فو ی دااهانک ا هماالً تالش مو د نیاز جهت 2007اند م داون و عادی ااهخراب  رد )پائولک 

   ای   ود ان عمدتاً نقایص اازی  ا برای  ود ان دا ای اند م داون  اا  خوااد دادک د   الیدااهان

 (.2003داند )اانگ و چپم ک تولید زبان  ا نشان می

 گویی در کودکان دارای سندرم داونهای داستانویژگی -2-4-13

اای ااخها  دااهانک د  مقایس  با امساالن داد     ود ان عقب مانده ذانی د  مقیاسمطالعا  نشان می

اای شنیده شده تری دا ند. د  ضم  توانایی یادآو ی وقایع از  وایتشان عممکرد ضعیفمنطبق زبانی

ک 2تر اات )بود یا و چپم شان ضعیفب مانده ذانی نسبت ب  امساالن منطبق زبانیقبمی د   ود ان عق

2000.) 

اازی دات آمده از بازنمایی ذانی  ود ان از وقایعک و  المیگویی تواط دان  ب اای  وایتتوانایی

بمند مد   شود. ااخها  بازنمایی ذانی تواط اهالعا  زمان  ال و دان  ناشی از  افظ وقایع ایجاد می

   با گر باید یک مدل پیچیده از  وابط بی  وقایع  ا د  ذا  نگ  دا د د   الیشود. لذا  وایتایجاد می

شناخهی اای زباناای عادی بازنمایی وقایع و جنب  ند. د  بچ ااهفاده از زبان ای   وابط  ا  المی می

و  بی  شناخت ویر المی و زبان بیانی د  افراد  نند. اما تفاهو  امزمان  شد میگویی ب مها    وایت

اای ذانی بههر وقایع نسبت ب  زبان بیانی مو د ااهفاده برای دا ای اند م داون ممک  اات ب  بازنمایی

گویی د   ود ان دا ای اند م  وایت  ردن وقایع منجر شود.  ابط  بی  توانایی شناخهی و ااخها   وایت
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-اای تطبیق مهفاو  میاای مهفاو  و مقیاستا  دودی ناشی از  وش شناای باشد   ثبا  میداون بی

 (.2000باشد )بود یا و چپم ک 

ا هماالًک مها   زبانی بیانی مردود شده د   ود ان دا ای اند م داونک بیان مرهوی  وایت  ا مردود یا 

مد  شنیدا ی فرد بسهگی    وتاهاازد. از آنجایی    بازگویی دااهان ب   افظتفسیر وقایع   ا دشوا  می

هو  مشهودی مرهوای  مهری  ا نسبت ب  افراد عادی منطبق بنا ب  ا  دا دک افراد مبهال ب  اند م داون ب 

تواند اطح باالتری از آو ند. تکالیف مهکی بر  افظ  بینایی برای مرهوی دااهان میخاهر میذانی ب 

مطالعا ک مشکال   ود ان دا ای اند م داون  ا د  ا  زمین  اای مها   تخیمی  ا آشکا   ند. یافه 

  ند    عبا تست از:پیشنهاد می

 اابرقرا   ردن بازنمایی ذانی از  وایت 

 یابی ب  دان  از هریق بازنمایی ذانی و/ یا  افظ  بمند مد دات 

 (.2000اای ذانی )بود یا و چپم ک شناخهی بنا ب  بازنمایی یزی ااخها اای زبانهرح 

 شناختی در کودکان دارای عقب ماندگی ذهنی و سندرم داونمهارت زبان

اندک ماندگی ذانی و  ود ان عادی    از لراظ توانایی  المی امسان شدهمقایس   ود ان دا ای عقب

عممکرد مشابهی  ا د  ااهفاده از  روف  بط واژگانیک میانگی  هول گفه ک هول دااهان و تنوع واژگانی 

مانده ذانی مشکال  بیشهری د  ااهفاده از ادوا  ا جاعی نسبت ب  امساال  داد.  ود ان عقبن مینشا

شان دا ند. د  مقایس   ود ان عقب مانده ذانی با امساالن عادی منطبق شده بنا ب  ا  ذانیک منطبق زبانی

نوع واژگانی مشخص اای میانگی  هول گفه  و تتر  ود ان عقب مانده ذانی بر مقیاسعممکرد ضعیف

اای شناخهی بی   ود ان مبهال ب  عقب ماندگی ذانی و  ود ان عادی بنا ب  مقیاسشد. لذا مها   زبان

 (.2002تطبیق بسیا  مهنوع اات )میمز و چپم ک 

اند. نهایج گویی افراد دا ای اند م داون  ا بر ای  ردهشناخهی د   وایتترقیقا  مردودی مها   زبان

 نند    ای  افراد د  مقایس  با امساالن منطبق ا  ذانیک د  پیچیدگی نروی )میانگی  هول میپیشنهاد 

تری داشهند. تأثیرا  گفه (ک تنوع واژگانی )ونای واژگانی( و  وانی )تعداد  ل  مما ( عممکرد ضعیف

 ای نقایص ار ال  ود ان داشود. ب شناخهی مو د ترمیل مشااده میاای زبانا  برای ام  مقیاس

تر منطبق زبانی د  برقرا ی ا جاعا  د  تکمیف زبانی بسیا  شبی   ود ان بز گهر و تکامل یافه 

انگام ا زیابی زبان بیانیک د   نند.  ود ان و بز گساالن دا ای اند م داون ب ااخها دای دااهان عمل می
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تری  ا نسبت ایک نقایص عمدهمراو هاای گفها   وایهی و میانگی  هول گفه  و ونای واژگانی د  نمون 

 (.2000داند )بود یا و چپم ک ب  شناخت ویر المی و د ک نروی نشان می

 م: گستره پژوهشیپنجبخش  -2-5

قص  و قص  گویی عمری ب  د ازی  مم  دا د.از  وزگا ان  ه  تا یخک انت ااک مذاابک آداب و  اوم و 

تربیهی ا زشمند یک قوم از هریق قص  ااک از نسمی ب  نسهل   قهرمانی یک ممت و د  واقع عمده ی ارمای 

دیگر انهقال یافه  اات. دااهان اای مسیح از  اه قص  اای نقال ااک یعنی امان  شی  اها و  اابه  اهای    

اولی  ب  گوش مردم می  اید و تاثیرشان چنان بود    مردم قا ه ا وپا ب  مرض شنیدن به  مسهیریت مهی    

 (. 1315 گرویدند)تویسر انیک

 های داخل کشورپژوهش -2-5-1

ای هوالنی دا د. ااهفاده از  ویکرد قص  د مانی امچنی  برای شنااایی قص  ب  عنوان ابزا ی تربیهیک اابق 

 اای اخیر د  ایران مو د توج  قرا  گرفه  اات. فع مشکال   وانشناخهی و ایجانی د  اال

اای دااههانی منااهب بها    ا ادف بر ای میزان تأثیر  هاب( د  پژوا  خود    ب1390پریرخ و ناصری ) 

ای  ه  د   د مانی بر پرخاشگری  ود ان انجام گرفتک د یافهند  ه   فها اهای پرخاشهگران     ویکرد  هاب

دقیقه  ای   30الهی  20جمسه    10اا هی پی  آزمون شنااایی شده بودک تا  دی  اا  پیدا  ردند. دااهان

اای ب  دات آمده نشان داد    ب  جهز یهک مهو دک اهایر     ااده اا و نیز دادهبرای  ود ان خوانده شد. مش

  فها اای پرخاشگران     د  پی  آزمون شنااایی شده بودک تا  دی  اا  پیدا  ردند.

اثر قص  گویی امراه با نمای  خالق بر مها تهای اجهماعی دان  آموزان  ( پژواشی با عنوان1394آزادبر )

ای  پژوا  با ادف تاثیر قص  گویی و نمای  خالق بر مها تهای انجام دادند.  نیمبهال ب  نا ااخوا

اجهماعی دان  آموزان مبهال ب  نا اا خوانی د  شهر  شت انجام شده اات نمون  آما ی ای  پژوا  

نفر دان  آموز دا ای نا ااخوانی بوده    ب  صو   تصادفی ب  دو گروه آزمای  و  نهرل  30شامل 

جمس  با مشا  ت  1دند. اپس برنام  آموزش قص  اای  وتاه و نمای  خالق و ایفای نق  هی تقسی  ش

دان  آموزان ب  گروه آزمای  آموزش داده شد. بعد از ای  دو ه آموزشی دوبا ه آزمون مها   اای 

زی  و اجهماعی  وی ار دو گروه اجرا شد. د  نهایت داده اا ب  وایم  آزمون ترمیل  ووا یانس مو د تج

ترمیل قرا  گرفت. ترمیل  ووا یانس پس آزمون نمرا   ل مها   اای اجهماعی پس از تعدیل پی  

داد    با  ذف اثر نمره اای پی  آزمونک اثر مهغیر مسهقل بر نمره اای پس آزمون معنی آزمونک نشان می
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  گروه  نهرل د  آزمون دا  اات . با توج  ب  نهایج ب  دات آمده گروه آزمای  عممکرد بههری نسبت ب

مها   اجهماعی داشت. یعنی آموزش قص  گویی و نمای  خالق د  افزای  مها تهای اجهماعی دان  

 آموزان مبهال ب  نا ااخوانی مؤثر بود.

خهوانی بهر افهزای  انگیهزش خوانهدنک      اثربخشهی آمهوزش دااههان   ( پژواشی با عنوان 1393یریی زاده )

-ایه  پهژوا  از نظهر  وش    انجهام داد.  آموزان نا اهاخوان خواندن دان خودپنداشت خواندن و نگرش 

پس آزمون با گروه آزمای  و  نهرلک بوده اات. جامع   -شناایک یک مطالع  آزمایشی با هرح پی  آزمون

آموزان مقطع ابهدایی مبهال ب  نا اهاخوانی شههر  شهت د  اهال     آما ی د  ای  پژوا  شامل تمامی دان 

گیهری تصهادفی انهخهاب و د  دو گهروه     نفر از آنها با  وش نمونه   24بودند    تعداد  1392-93ترصیمی 

(ک 1969اا د  ای  پژوا  از آزمون اوش )و سهمرک  آو ی دادهآزمای  و  نهرل جایدای شدند. برای جمع

د (ک پراشنام  انگیزش خواندن )ویگفیمه 1311آزمون  امی خواندن و نا ااخوانی ) رمی نو ی و مرادیک 

( ااهفاده 1990(ک و نگرش خواندن )مککنا و  رک 1961( ک خودپنداشت خواندن )آامووالیاک 1997و گاتریک 

آموزان ب  گروه آزمای  آموزش داده شهد د   جمس  با مشا  ت دان  1شد. برنام  آموزش دااهانک د  هی 

ی پژوا   اضر نشان داد  ه   اا الی    گروه  نهرلک آموزشی د  ای  زمین  د یافت نکردند. ترمیل داده

آزمون بی  دو گروه آزمای  و  نهرلک از نظر میزان بهبودی د  انگیزش خواندنک خودپنداشت د  مر م  پس

ای ابب افزای  و بهبود مهغیراا د  خواندن و نگرش خواندنک تفاو  معنادا ی وجود دا د. برنام  مداخم 

 گروه آزمای  شد

 گویی قص   وش ب  بینی خوش الگوی آموزش اثربخشی  اضرک پژوا  از ادف (1391گنجی و امیریان)

 خهوش  الگوی آموزش    داد نشان نهایج. بود انقر شهر دبسهانی  ود ان د  ترصیمی پیشرفت افزای  بر

 امچنهی  . ااهت  شهده  دبسههانی   ود هان  د  ترصهیمی  پیشهرفت  افزای  باعث گوییک قص   وش ب  بینی

 پیشهرفت  تهوان  مهی  بنابرای . اات شده ماه ش  از بعد آن اثرا  پایدا ی ب  منجر  وش ای   ا بردپذیری

 از ااههفاده  بها  و داد تغییر گویی قص   وش ب  بینی خوش الگوی آموزش از ااهفاده با  ا  ود ان ترصیمی

 اهایر  به   منجهر   ه    ا ترصهیمی  پیشهرفت  از ناشهی  مشهکال   از بسیا ی توان می  ود ان ب  آموزش ای 

  .داد  اا   داقل یا برد بی  از شد خوااد مشکال 

 بهر  مبهنهی  اجهماعی اای مها   گروای آموزش اثربخشی پژواشی با عنوان (1392مرمودی و امکا ان) 

چند   ووا یانس ترمیل آزمون نهایج. شد بر ای  ود ان شده اازی برونی  فها ی مشکال  بر گویی قص 

 شهکنان   قانون و پرخاشگران   فها اای  نهرلک گروه با مقایس  د  آزمای ک گروه د     دادند نشان مهغیری
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 و پیشگیری قممرو د  بالینی  ا برداای واجد پژوا  ای  یاا یافه . یابد می معنادا ی  اا  دو ه پایان د 

 .اات مدا س و بالینی فضااای د   ود ان شده اازی برونی  فها ی مشکال  د مان

 میزان افزای  بر گویی قص  و بازی اثربخشی مقایس  منظو  ب   اضر پژوا  (1392 ادبخ  و امکا ان)

 باعث معنادا ی هو  ب  گویی قص  و بازی  وش از ااهفاده    داد نشان نهایج. اات آموزان دان  خالقیت

 و بهازی  یاها   وش از ااهفاده. شد گویی قص  و بازی یاا گروه د  آن مولف  چها  ار د  خالقیت افزای 

 و بخه   لهذ    ونهدی  با مسائل  ل ب   مک و فکری اکون خالقیتک موانع بردن بی  از با گوییک قص 

 جمسها   د   ه   آموزانی دان  دلیل امی  ب . شود می آموزان دان  خالقیت افزای  موجب  ننده ارگرم

 .اسهند تر موفق مسائل برای جدید و اصیل یاا  ل  اه یافه  د  یابند می  ضو  گویی قص  و بازی

 بهر  اجهماعی یاا مها   آموزش بر مبهنی گویی قص  تاثیر پژواشی با ادف بر ای (1392چسمی)  وش 

  فهها   اخههالل  ب  مبهال اال  ده تا اشت پسر آموزان دان   فها ی مشکال  و اجهماعی یاا مها   بهبود

 مقایس  د  آزمایشی گروه    داد نشاناا  داده ترمیل. داد انجام گرگان شهر( ODD) اعهنایی بی و ای مقابم 

 ا زیهابی  ااهاس  بهر  اجهماعیک یاا مها   آموزش بر مبهنی گویی قص  جمسا  پایان از پس گواهک گروه با

 یاها  مها    می نمره و خود ک مها  وجود ابراز ک امکا ی یاا مقیاس خرده د  معنی دا ی افزای  معم ک

 .اات  رده پیدا  فها ی مشکال  نمره د  معنی دا   اا  و اجهماعی

 خرداهال  دخههران  اخالقهی  اهوش  بر گویی قص  تاثیر بر ای پژواشی با عنوان (1393ا بری و امکا ان)

 امهدلیک  مهغیراهای  لرهاظ  از گهروه  دو بی     داد نشان  ووا یانس ترمیل آزمون نهایج. بود اصفهان شهر

 یهک  عنهوان  به   گهویی  قص  از توان می  و ای  . از دا د وجود دا  معنی تفاو  بردبا ی و ا هرام وجدانک

 بها  شهده  تعیهی   پی  از یاا  وش با آزاد صو   ب   ود ی دنیای با مهنااب و ویرمسهقی  آموزشی  وش

 .گرفت بهره اخالقی ادفمند و خاص آموزه ب  توج 

(ک پژواشی با عنوان برای تاثیر بازگویی دااهان بر بهبهود شهاخص اهای زبهانی     1391 سی  زاده اشرفی)

اال  عقمهی انجهام    6 -7میانگی  هول گفه ک ارعت گفها  و ونای واژگانی د   ود ان دا ای اند م داون 

ونه  گیهری د    اهال  عقمهی بها  وش نم    6 -7 ودک دخهر مبهال به  اهند م داون    12داد. د  ای  پژوا  

داهرس انهخاب شدند و ب  هو  تصادفی ب  ا  گروه تقسی  شدند. نهایج نشان داد    بازگویی دااهان بهر  

 اال  تأثیر دا د.  6 -7شاخص اای زبانی  ود ان مبهال ب  اند م داون 

انهی  ( پژواشی با عنوان تأثیر قص  د مانی بر  اا  اخهالل  فها ی  ود ان  ه  تهوان ذ  1390جهانشاای)

آموزش پذیر  ا انجام داد. ای  پژوا  یک پژوا  نیم  تجربی و شامل دو گهروه آزمهای  و گهواه بهود.     



97 
 

نفر از دان  آموزان    توان ذانی آموزش پهذیر بودنهد و د مهان ایه  دانه        30نمون  اای ای  پژوا  

   دص ر هزص اتهباطز   ام   برای تجزیه    تلیلهد داده  هز ام ر هزص تی هل        دقیق  ای بود.  45جمس   12آموزان 

نهایج نشان داد    قص  د مانی توانست د   اا  اخهالال   فها ی دانه   تلیلد کی اصیزنس  اتب زده شد.

 آموزان    توان ذانی آموزش پذیر مؤثر باشد.

 ش  پسران پرخاشگری  اا  د  قص  گویی (ک د  پژوا  خود با عنوان تأثیر1319نصیر زاده و  وش  )

بها   پهس آزمهون پیگیهری    -پی  آزمون هرح یک قالب د  شب  تجربی  وشی چها چوب  ک د اال اشت تا

 جمسه   11 مهد   به   آزمهای   اال   ا مو د بر ای قرا  دادند. گروه اشت تا ش  پسر 22 نهرلک  گروه

 پایهان  از پس .نکرد د یافت مداخم  ای ایچ  نهرل گروه و گویی قرا  گرفتمسهقل قص  مهغیر تأثیر ترت

وابسهه    مهغیهر  بهر  مهغیهر مسههقل   تأثیر تا آمد عمل ب  آزمون گروه دو ار از آن از پس ماه ا  نیز و مداخم 

  ا پرخاشهگری  اهای نشهان   گهویی قصه    ه    ردنهد  گزا ش والدی  و پرخاشگری مشخص شود. معممان

 قص   ا برد قابمیت نهایج می ماند. ای  پایدا  نیز ا  ماا  د  پیگیری  اا  ای  .می داد  اا  د  ود ان

 می داد. نشان آنها مشکال   ل و  ود ان  ا د آموزش آن ااخها  و

  اا  د  دااهان از ااهفاده با خش   نهرل اای مها   آموزش تاثیر( پژواشی با عنوان 1311قزل افمو)

اال  شهر تهران انجام دادند. نمون  اای ای   10-19پذیر آموزش ذانی مانده عقب پسران پرخاشگری

نفر گروه  نهرل ( بودند    با  وش نمون  گیری  15نفر گروه آزمای  و  15نفر )  30پژوا  شامل 

یانگی  نمرا  د  پی  آزمون و پس «خوش  ای چند مر م  ای انهخاب شدند. نهایج نشان داد    بی  

روه  نهرل تفاو  معنی دا  وجود دا د. آموزش مها   اای  نهرل آزمون گروه آزمای  د  مقایس  با گ

خش  با ااهفاده از دااهان د   اا  پرخاشگری  می پسران    توان ذانی آموزش پذیر موثر بوده ااتک 

 ولی د   اا  پرخاشگری  المی ب  خود پسران    توان ذانی آموزش پذیر تأثیری نداشه  اات. 

 قصه    وش به   بینی خوش آموزش الگوی تاثیر بر ای پژوا ک ای  از دفا (1317من  و  اظمی) نیک

. ااهت  بوده ابهدایی پنج  و چها م اال دبسهانی د  ود ان خوشبینان  ب  بدبینان  ااناد ابک تغییر بر گویی

 آزمهون  و آزمون پس آزمونک پی  با  نهرل و آزمای  گروه دو هرح با تجربی ااهفاده مو د پژوا   وش

 بعد افه  دو و شد اجرا جمس 12 هی آزمایشی هرح .اات بوده نفر 30 شامل نمون  گروه. باشد می پیگیری

 خوش آموزش الگوی    داد نشان نهایج. شد اجرا پیگیری آزمون بعدک ماه 6 و آزمون پس جمسا  اتمام از

. ااهت  شهده  دبسههانی   ود هان  د  خوشبینان  ب  بدبینان  ااناد ابک تغییر باعث گوییک قص   وش ب  بینی

 توان می ای  بنابر. اات شده ماه 6 از بعد آن اثرا  نسبی پایدا ی ب  منجر  وش ای   ا بردپذیری امچنی 
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 آمهوزش  با و داد تغییر گویی قص   وش ب  بینی خوش آموزش الگوی از ااهفاده با  ا  ود ان تبیی  ابک

 .داد  اا   ا بینان  بد ااناد از ناشی مشکال  از بسیا ی توان می  ود ان ب  خوشبینی

گویی بر اهازگا ی  ود هانک  ه     ( د  پژوا  خود    ب  منظو تعیی  تأثیر قص 1311امایی و امکا ان )

پس آزمون بها گهروه  نههرلک به  انجهام       -نفر و با ااهفاده از هرح پی  آزمون 40 وی نمون  ای با  ج  

 یط   فها  اازگا ی  ود ان گروه آزمای  و  نهرلک د   ایدک ب  ای  نهیج   ایدند    بی  میانگی  ش  

 گویی بر  فها  آنها تفاو  معنادا ی وجود داشت.زمین  تأثیر قص 

و  یهادگیری  اهای نهاتوانی  دا ای آمهوزان دانه      دادند نشان پژواشی (ک د 1390ابوالقاامی و امکا ان )

بهاال   و مهواهط  ترصهیمی  پیشرفت دا ای موزانآدان  ب  نسبت پایی  ترصیمی پیشرفت دا ای آموزاندان 

(ک د  پژوا  خهود به  ایه  نهیجه  داهت      1391خرای  و امکا ان ) .دا ند پایی  تری اجهماعی شایسهگی

اای یادگیری د  باو اهای خود ا آمهدی و انگیهزه پیشهرفت     آموزان با و بدون ناتوانییافهند    بی  دان 

 پهایی   اطوح ب  دلیل یادگیری ناتوانی با آموزاندان     معنا اای معنادا ی دا ندوجود دا د. بدی تفاو 

 .میکنند تجرب   ا پیشرفت ی انگیزه و خود ا آمدی باو اای از پایینی اطوح خودک ازانهظا ا  

 ایرانهی   ود ان د  خدا مفهوم برترول گویی قص  تاثیر بر ای ب  پژوا  ای  (1319داداهان و امکا ان)

 آن یاا مولف  ام  و خداوند مفهوم ترول بر گویی قص     داد نشان ترمیل  ووا یانس. پرداخت لبنانی و

. نداشت معنادا  تفاو  فرانگ دو و جنس دو آموزان دان  د  خداوند مفهوم  ل نمره. داشت مثبت تاثیر

 آمهوزان  دانه   و خداونهد  مطمهق  عمه   و  ال زمان د  خداوند وجود مولف  دو د  ایرانی آموزان دان  اما

 دخههران  از تر قوی  ا خداوند پسرانک.  ردند  سب باالتری یاا نمره خداوندک بودن نامریی مولف  د  لبنانی

 د   نههرلک  گهروه  و دخههران  به   نسبت باالتری نمره آزمایشی گروه پسران آزمونک پس د .  ردند توصیف

 آو دند. دات ب  خداوند ماایت مولف 

 و آموزش برای چها چوبی  ا ای  برای ویرمسهقی   وشی عنوان ب  گویی قص  (1319من  و  اولی ) نیک

 مهوثر  نقشهی  نوجوانهان  و  ود ان االمت د  تواند می تجا بک ب  دادن و د  و  ا آیی خودفهمیک ا تقا

  هاا   بر گویی قص   وش ب  بینی خوش آموزش الگوی تاثیر بر ای پژوا ک ای  از ادف. باشد داشه 

 بهر   ود ان ابک تغییر    داد نشان نهایج. بود ابهدایی پنج  و چها م اال دبسهانی  ود ان افسردگی میزان

 افسردگی میزان  اا  باعث گوییک قص   وش ب  بینی خوش آموزش الگوی و اات موثراا  آن افسردگی

 بهر  توانهد  مهی  گهویی  قص  الگوی ای  از ااهفاده بنابرای . اات شده ماه 6 از بعد آن اثر پایدا ی و  ود ان

 .باشد داشه  پایدا ی نسبها تاثیر  ود ان افسردگی  اا 
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 مر ز  ود ان عاهفی -  فها ی مشکال  د مان د  گویی قص   ا برد عنوان ترت ( پژواشی1315ایدی)

اای  مها   بود   صو   بدی  پژوا  ای  اجرای  وش . اات داده انجام آ ام  ای ه مشاو  خدما 

 هرا ی یافه  اازمان نیم  اای اوال آموزشک پایان د  و شده داده آموزش دااهان از ااهفاده با اجهماعی

 شده

د مان  و د  اا  دااهان از ااهفاده ادا  مع  تاثیر از  ا ی نهایج . شد می پرایده از ود ان مرقق تواط

 اات. بوده  ود ان عاهفی - فها ی مشکال 

  اا  د  دااهان از ااهفاده با اجهماعی  اابرداای تاثیرآموزش عنوان ترت ( پژواشی1314چها مرالی)

پژوا   نوع از مذ و  پژوا  . اات داده انجام دخهر دبسهان از پی  آشکا  ود ان  فها ی اخهالال 

 ا   ود ان از نفر 20نمون   بعنوان و باشد می  نهرل( گروه با آزمون پس - آزمون پی )آزمایشی

 ااهفاده مو د ابزا  (انهخاب شدند. نهرل گروه عنوان ب  نفر 10و  آزمای  گروه عنوان نفرب  10)  ود سهان

  اابرداای . اات بوده 9 برش نقط  با  اتر  فها ی اخهالال  پراشنام  مربی فرم پژوا  ای  د 

 گروه و شد داده آموزش آزمای  گروه  ود ان ب  جمس  7مد   ب  دااهان تکنیک ااهفاده از با اجهماعی

 بدات نهایج .شد گرفه  آزمون پس گروه دو ار از پایان د  .نکرد د یافت  ا گون  آموزشی ایچ  نهرل

 آشکا   فها  اخهالال  د  اا  دااهان از ااهفاده با اجهماعی  اابرداای آموزشمعنی دا  تاثیر آمدهک

 .باشد می دخهر دبسهان از پی  د  ود ان

 اجهماعی ی اا مها   د آموزش قص   ا برد عنوان با ( پژواشی1316(؛ ب  نقل از مممی)1315ههماایان)

 انجام ک گویی قص  نروه و برگزا  مد ای  برای  وزه دو اای  ا گاه اپس . اات داده انجام  ود ان ب 

از  پس. شد داده آموزش  ود ان ب  آموزی مها   و اازی فعال قص ک ار اجرای از بعد پااخ و و پرا 

 اجهماعی مثبت ی  فها اا افزای  بر آن تاثیر و برنام  بودن بر ا بردی مبنی ای پراشنام  برنام  اجرای

 90بر بالا دبسهان پی  پای  د     داد نشان نهایج . گردید تکمیل مدا س مدیران و مد ای  تواط و تهی 

 د صد مدیران برنام   ا موثر و  ا بردی می دانسهند. 10د صد و د  پای  اول دبسهان بالا بر 

  اابرداهای  بهر  د مهانی  صه  ق تهأثیر (ک د  پژوا  خود    با اهدف بر اهی   1315یوافی لوی  و مهی  )

افهه   وی   4یادگیریک انجام گرفتک پس از ا ائ  برنام  مداخم  هی مهد    با مشکال   ود ان  ویا ویی

 موجب قص  د مانی پسر(ک  ب  ای  نهیج  دات یافهند    10دخهر و 10آموزان پای  چها م )نفر از دان  20

 .شود می یادگیری مشکال  با  ود ان  ویا ویی  اابرداای بهبود
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( پژواشی با عنوان بر ای و مقایس  تأثیر  وش د مانی تمفیقی و تقمیدک چند  سیک  1311)گرجی ااراقی

 5تا  3پذیر  آموزش ذانی مانده عقب  ود ان د  بیانی گان واژ اطح د   ایج اای  وش و گویی قص 

 آنها نفر 20    بوده اند نفری 40گروه  یک او اات. نمون  داده اا ی انجام و بهشهر شهراای اال  عقمی

با  ماا  4آموزی  زبان برنام  مداخم  گروه گرفهند.برای قرا  آزمای  گروه د  دیگر نفر20شااد و د  گروه

 د یافت  ا  ایج آموزشی اای ه برنام امان مد  ای  د   نهرل گروه .شد اجرا تمفیق  وش از ااهفاده

 تمفیقی  وش د   ود ان ای  بیانی واژگان اطح داد   نشان نهایج آزمون پس اجرای از نمودند. پس

 .اات بوده توانبخشی مرا ز د   ایج اای از  وش بیشهر

  شهد  بها   فهها ی  مشهکال   مقایسه   و ترمیهل  شنااهاییک »( د  پژواشی با عنوان 1376 سینی )مرویان 

آمهوزان  مشکال   فها ی د  دان  ب  ای  نهیج   اید    میزان« عادی آموزاندان  نفس عز  و اجهماعی

آمهوزان دا ای  شهد   آمهوزان عهادی ااهت و ایه  دانه      دا ای اخهالال  خواندن و نوشه  بیشهر از دان 

 اجهماعی و  رمت خود پایی  تری اسهند.

آمهوزان   دانه   نگرش و آگاای بر گویی دااهان  وش تاثیر بر ای عنوان ترت ( پژواشی1313فراادی)

 بهر  گهویی  دااهان  وش تاثیر تصادفی انهخاب و آزمون پس آزمونک پی  هریق ازپسر پای  اوم ابهدایی( 

 نگهرش  و آگهاای  اهطح  بهبهود  دانهده  نشهان  نهایج .اات گرفه  قرا  مو د بر ای آنها نگرش و آگاای

 باشند. می اا آزمودنی

 اای اخههالل  نشان   اا  بر د مانی قص  تاثیر( پژواشی ترت عنوان 1315دالو  ) لوی ک یوافی شیبانیک

 دخههر  آمهوزان  دان  از نفر 14آن  د     اند داده انجام چها م پای  مضطرب آموزان دان  اضطرابی اای

 - آزمهون  پهی   نوع از پژوا  هرح . شدند داده شر ت اضطرابی اای ل اخهال دا ای ابهدایی چها م پای 

 از پس .گرفت قرا  ااهفاده مو د  ود ان مرضی عالئ  پراشنام . اات بوده  نهرل گروه بدون آزمون پس

 ( افه  دوبا  د  – دقیق  90مد   ب  جمس  ار) جمس  14مد   ب  د مانی قص  برنام  آزمونک پی  نجام ا

مکهر    یهری  گ انهدازه  بها  وا یهانس  ترمیهل   وش از اا ه داد ترمیل برای . شد اجرا آزمایشی گروه برای

 پس اا آزمودنی  ل د  امبود اخهالل و اضطرابی اخهالل اای اای نشان     داد نشان نهایج . شد ااهفاده

  .اات داشه  معنی دا   اا  د مانی قص  از

 پزشهکی  عمه   پیچیهده  مفهاای   انهقال د  اخنرانی و گویی قص  تاثیر مقایس  مطالع  ای  ( ادف1316والی)

 پزشهکی  عمهوم  دانشهگاه  د  1314 اهال  د  آموزش از پس گروای دو صو   ب  تجربی نیم  مطالع . بود

 گذ اندن مشغول    بالینی  ا آموزی مقطع د  پزشکی دانشجویان از نفری 43 گروه دو. شد انجام اصفهان
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 گویی قص  یاا  وش با پزشکی عم  از یکسان مفهوم ا  گروه ار ب  و شدند انهخاب بودندک پوات بخ 

 شهده   سب  ل نمره آمد. میانگی  عمل ب  آزمون گروه دو ار از اپس. شد داده آموزش ااده اخنرانی یا

 گهویی  قصه    وش بها  دیده آموزش گروه د  و 4,36±1,94 ااده اخنرانی  وش با دیده آموزش گروه د 

 افهزای   د  گویی قص  اثر. بود دا  معنی آما ی نظر از گروه دو بی  تفاو  و 20  ل نمره از 14,14±3,47

 بهرای   وش ایه   از شهود  می توصی  بنابرای ک. بود معمولی اخنرانی از بیشهر بالینی دو ه دانشجویان دان 

 .شود ااهفاده ژنهیک و ناد  یاا بیما ی آموزش

 د  افسهردگی  عالیه    هاا   بر د مانی قص  تأثیر»(ک د  پژوا  خود با عنوان 1315شیبانی و امکا ان )

  ود هان  د   ا اراس و اضطراب افسردگیک عالی  د مانی قص    ایدند   ک ب  ای  نهیج  «افسرده  ود ان

 قصه   ای  بر عالوه .یافت  اا  د مانی برنامة پایان د  ااآزمودنی تمام افسردگی .داد می  اا  افسرده

 اات. بوده مؤثر نافرمانی و لجبازی و اضطرابی اخهاللهای شامل امبود اخهاللهای د مان بر د مانی

 های خارجیپژوهش -2-5-2

( اولهی  فهردی   1901-1910)1ا یکسهون  و دا د گهری  ترمیهل   وان تفکرا  د   یش  قص  د مانی  ا برد

(. ا یکسهون بهرای   2001) ا لسهونک   آموخهت  و  هرد  تبمیها  د مهان  ب   ا ااهعا ه و قص  الراق    اات

 قص  نیروی تغییرک برای آنها ذا  ناخودآگاه نیرواای برانگیخه  و تشویق و بیما ان  ذا  دنیایشناخت 

 ویهر  تمقینهاتی  نهوان  ع به   اها  قص  از ک د مانی ایپنوتیزم مخهمف مرا ل د  و بود گرفه  ب  خدمت  ا اا

 از بخشهی  چه    ه   فهمیهد  ی م اها  ه ااهعا  ای  ه ب بیما ان  وا ن   وی از وی.برد اود می مسهقی 

 تجهویز  چون اصولی پای  بر اا قص  از ا یکسون ااهفاده .اات ا تباط نوعی دا ای بیما  ذانیت با دااهان

 (. 1312ک 2تغییر قالب ذانی بود)ایدنی و مقاومت از ااهفاده ک بیما ی نشان 

اای  وانیک  سب واژگانک و یادآو یک  ا افزای  گوییک مها  (ک د یافهند    دااهان1912) 3فا ل و ناال

اها به  اه   وش  وی    (ک دااههان 2001) 5(. د  مطالع  والکهر 2004و امکا ان  4داد )ب  نقل از ایزبتمی

گوییک خواندن دااهان و ب  صو   ضبط شده د  اهی دی.  ود هان د  گهروه     ود ان اجرا شدند: دااهان

 گوییک نمرا  بیشهری د  د ک مطمب نسبت ب   ود ان دو گروه دیگر ب  دات آو دند.دااهان

                                                           
1
 . Erikson 

2
 . Sidni 

3
. Farrell & Nassell 

4
 . Isbet et al. 

5
 . Walker 
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بردا ی از دااهان بر بهبود فرآینهد د ک  وا  خود با ادف بر ای اثر  اابرد نقش ( د  پژ1917)  1ایدول

آموز    پیشرفت  الس اوم و چها م انجام شدک ب  ای  نهیج   اید    ای  ف  دان  27مه ک    بر  وی 

ان بها عنهو   1917) 2آموزان اثر مثبت دا د. پژوا  ایهدول و  هرول  اای خواندن ای  دان د  بهبود مها  

بهردا ی از  ک نشان داد    نقشه  «بردا ی از دااهان وایم  ای برای بهبود د ک مطمب خواندنآموزش نقش »

 اجزای دااهان یک  اابرد مؤثر برای ایجاد بهبودی و پیشرفت د  د ک مطمب خواندن اات.

ن د  اخههالل   اابرداای مطالع  و یهادآو ی دااهها  »(ک د  پژوا  خود با عنوان 1991و امکا ان ) 3ما ی 

ک ب  ای  نهیج   ایدند    مهغیراای انگیزشهی ااههفاده از  اابرداهای    «اای خواندن مبود توج  و ناتوانی

 ند و د  مشکال  پردازش  المهی د  نهاتوانی خوانهدنک تهأثیر     مطالع ک اخهالل  مبود توج   ا تعدیل می

 دا د.

 اا   د  دااهان از ااهفاده ب  پژواشی د  (2002)6( ب  نقل از گرشام1912)5( و چیهندن1992)4ا انر

موثر  وشی    ود انک برای الگواازی جهت  ا دااهان  وش آنها .اند پرداخه   ود ان  فها ی اخهالال 

 فها ی  اخهالال   اا  د  موثر  وش یک دااهان    داد می نشان پژوا  ای  نهایج . نند می عنوان

 می داد.  شد آنها د   ا اجهماعی مثبت ا تباها  و بوده  ود ان

بهره   ود ان مشاو ه برای اا دااهان از پژواشی د ( 1316( ب  نقل از ممکی)1997گمدا د و گمدا د)

و  جدید  فها اای آنها تا  نند می  مک  ود ان ب  آموزشی اای دااهان    اند  رده عنوان آنها .اند گرفه 

  ا  وش ای  آنها . بپردازند شدهک آموخه  پی  از  اای  فها اصالح و تغییر ب  و بگیرند یاد  ا صریری

 چنی     بودند معهقد زیرا  ردند اجرا اندک ه گرفت قرا  ااهفاده جنسی اوء مو د     ود انی برای

 د  باشند مهوج  و  نند  فظ  ا مرزاا و  د    بگیرند یاد « ن  »از  آنها امچنی  .باید بگویند  ود انی

 ااهفاده  ان  ود برای خش   نهرل و اجهماعی اای مها   آموزش برای اا باید دااهان خطر وجود زمان

 و اجهماعی اای مها   آموزش برای آموزشی نهای دااها از ااهفاده داد    می نشان نهایج .  ردند

 اات. بوده موثر خش   نهرل

                                                           
1
 . Idol 

2
. Idol and Croll 

3
 . Maureen 

4
 . Oconner 

5
 . Chittenden 

6
 . Gresham 
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( د  پژوا  خود    با ادف اثربخشهی آمهوزش مسههقی  خوانهدن د      1997) 1والکو اا و دی بهنکو  

قالب عناصر دااهانک بر افزای  مها   د ک مطمبک و با ااهفاده از هرح تک آزمودنی با خهط اهای پایه     

چندگان  د   فها  خواندن و نوشه ک انجام شدک نهایج مثبت اثرا  مؤلف  اای دااهان شامل یادآو ی دااهان 

 ای  د ک مطمبک مسهند شد.بر افز

( د  یک مطالع  دو  ودک  الس اومی) یک پسر و یک دخهر( 2003)3( ب  نقل از ااتالی 1991) 2پوند

 دااهان د مانیک از ااهفاده با  ا بودندک تنهایی ا ساس و ویرعادی  فها اای اضطرابک افسردگیک دچا    

 ی اجهماعی اا مها   گروهک یک د   ود ان ب     بود صو   بدی  ا اجر  وش .داد قرا  بر ای مو د

 نهایج .شد داده می آموزش گروای د ون  وابط د با ه شان ا ساس و  وابط از آنها د ک چگونگی شامل

 ای  با وجود. اات  ود ان ایجانی اجهماعی  شد ب  د  مک دااهان از ااهفاده معنادا  تاثیر نشاندانده

 .بود نکرده پیدا  اا  تنهایی ا ساس پراشنام  د   ود ان اای نمره

آمهوزان مهو د   اای د ک مطمب دان بردا ی از دااهان  ا د  مها  ( ک اثر نقش 1999) 4گا دیل و جیهند ا

اای یادگیری آمهوزش صهریح و  وشه     آموز مبهال ب  ناتوانیبر ای قرا  دادند. د  ای  مطالع  ش  دان 

آمهوزان  افه  د یافت نمودند. پس از اتمام جمسا  آموزشی از دان  14بردا ی از دااهان  ا ب  مد  نقش 

خوااه  شد تا دااهان خوانده شده د  هول جمس   ا بازگو  نند و ب  یک اری اؤاال  د ک مطمب پااخ 

آموزان زمان پااخ دادن ب  اؤاال  د ک مطمب و یا زمانی  ه  دااههان  ا بهازگو مهی  ردنهد      داند. دان 

آموز بهبود قابهل    از نقش  اای دااهانی ااهفاده  نند. بعد از مداخم  پنج نفر از ش  دان اجازه نداشهند  

بهردا ی از دااههان   توجهی د  یادآو ی عناصر دااهان نشان دادند. مرققان ب  ای  نهیج   ایدند    نقشه  

   نهد  ه    آمهوزان فهراا  ممک  اات چها چوبی از اازماندای و  فظ اهالعا  مه  دااهان برای دانه  

 شود.باعث افزای  د ک می

اای اواد خوانی د  آموزش یادگیری مها  ااهفاده از دااهان»(ک د  پژوا  خود با عنوان 1999) 5 ولینز

تواند برای آموزش  ود هان د  اهنی  ابههدایی مهو د     گویی میمشخص  رد    دااهان« خواندن و نوشه 

ان ا ائ  مفهومی چها چوبی برای تفکر ااهتک  ه  به   ود هان     ااهفاده قرا  گیرد. او نهیج  گرفت    دااه

داند تا تجها ب  اا ب  آنها اجازه میتوانند د ک  نندک شکل داند. دااهانداد تا تجا بی  ا    میاجازه می
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اای انهی الگواای زبان و تفکر  ا برای  ا ترای   نند و ب  صو   ذانی تصویراازی  نند. گفه  دااهان

 توانند از ای  الگواا تقمید  نند. نند    آنها میائ  می ود ان ا 

اهای ابههداییک د    تعامل والدی  با  ود انشان د  اال»( د  پژوا  خود با عنوان 2001بیکر و امکا ان ) 

ک به  ایه  نهیجه     «هول خواندن  هاب دااهان وا تباط آن با فعالیت خواندن د  خان  و موفقیت د  خواندن

امال  عاهفی مثبت با صربت اای مفهومی و معنادا  د   ود هان مهرتبط بهودک و تعهامال       ایدند    تع

منفی با تالش والدی  برای ااهفاده از  اابرداای  مزگشایی برای شنااایی  مما  ناشهناخه  امهراه بهود.    

 د  یفیت عاهفی از عوامل مه  د  ب  چال   شیدن خواندن د   ود ان د   الس اهوم بهودک امها د  مهو    

 موفقیت خواندن اینطو  نبود.

 بهرای  تواند می    اات ای  ه ااهعا  و ااطو ه / افسان  قص ک فواید از ( معهقد اات یکی2001) 1آو یج

  ود هانک  بهرای   ودک  ها   به   مهانی  د  مخهمف اای قالب د  و بالینی اای جمعیت از ای گسهرده هیف

  د مانی. زوب و خانواده ک گروای و فردی مشاو ه مخهمفک نژاداای بز گساالنک نوجوانانک

  اا  منظو  ب  اخهالال   فها ی ب  مبهال  ود ان ب  مسال   ل آموزش ب  قص  هریق (ک از2002) 2فرگان

گویی د  قالب برنامه  ای بهرای  هاا  پرخاشهگری     ( از قص 1999) 3پرداخت. مطالع  شهم  آنها قمد ی

(ک بر  وی اثربخشهی  2002) 4پسرانی    ب  عنوان پرخاشگر شناخه  شده بودندک ااهفاده  رد. مطالع   ا یل

اای  ابط  بها امسهاالن د   ود هان دا ای    یک برنام  قص  مرو  د  بهبود  فایت اای اجهماعی و مها  

یجانی ک    د  آن از قص  اا ب  عنوان وایم  ای برای وا ای مشکال  اجهماعی  ایجهی  ه    اای اناتوانی

اای گزین  و  ا برد  اابرداایی برای  ل ای   ود ان د  مد ا  با آنها برخو د دا ند و پرو ش مها  

 توانایی د   یش  اات ممک  گویی قص  اامیت     ند ( گزا ش می2003)5افنرمشکال ک ااهفاده شده 

 اا قص  از  ا  رد ای نمون  ک ادیان تواط اا قص   ا برد و باشد داشه  اا انسان  فها  ادایت د  اا قص 

 عامه   ب  فرانهگ  مردود اا قص   ا برد    بینی  می بنابرای  . اات مطموب  فها  امت ب  ادایت برای

 دنیهای  بهرای د ک  ابزا ی عنوان ب  آن قالب و ااهعا ه و قص  از نیز مشاو ان و د مانگران  وان و نیست

   نند. می ااهفاده مراجع د   فها ی و ذانی تغییرا  تسهیل و مقاومت  اا  فردک ذانی
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بهردا ی از دااههان بهرای افهزای      ااهفاده از  اابرد نقش »( د  پژواشی با عنوان 2004) بولینیا و امکا ان

ب  نهایج مثبههی مبنهی بهر  فهظ     « اای یادگیرید ک مه  و داهو  زبان د   ود ان ابهدایی مبهال ب  ناتوانی

 زبان دااهان از اثرا  مداخم  پس از د مان  ایدند. نهایج  اصل از ای  مطالع  نشان داد    آموزش داهو

بردا ی از دااهان ک تشخیص شر ت  نندگان از عناصر دااهان  ا انگام خواندن مهون دااههانی  هریق نقش 

 بهبود می بخشد.

گویی و خواندن دااههان د  بهبهود     (ک د  پژواشی با ادف تعیی  اثربخشی دااهان2004ایزبل و امکا ان )

ان د   ود انک به  ایه  نهیجه   اهیدند  ه   ود هانی  ه         پیچیدگی اای زبان شفاای و د ک مطمب دااه

اای گفه  شده  ا شنیده بودند د  بازگوییک بهبهود د  د ک مطمهب  ا نشهان دادنهدک د   هالی  ه        دااهان

 گروای    دااهان  ا خوانده بودندک د  پیچیدگی زبان پیشرفت داشهند.

اای اجهماعی برای  اا   فها اای مخرب د   ود هان مبههال به      (  نیز از قص 2005) 1 روزیر و تینکانی

اتیس  ااهفاده  ردند ) از نظر آنها دااهان اجهماعی یک دااهان ااده و  وتاه ااهت  ه  از دیهدگاه  هودک     

نشهان داد   داد ( مشاادا  آنها بعد از جمسا  د مانی می  شودو آموزش یک  فها  منااب  ا ا ائ  می  نوشه 

 اا د   اا   فها اای مخرب  ود ان ترت مطالع  اثربخ  بوده اات .    ای  قص 

گهویی و فیممههای    ( پژواشی انجام دادند    نشان داد یک برنام  تر یبی قصه  2006و امکا ان) 2ااکاتون 

مها تههای   میهزان بهبهود تعهامال  و افهزای       ویدئویی خود ا زیابان  بسیا  مفید ااهت و باعهث بیشههری    

 باشد . می  د صد 39تا  7میانگی    شود. ای  تاثیرا  از می  اجهماعی

اال  د   17تا  1دخهر( انی   236پسر و  207دخهر و پسر) 443( پژواشی بر  وی 2006) 3اوی و الوو

 ای  از ادف . دادند انجام هبق  یک ای افه  و ای افه  ده دو ه یک د  و مهفاو  بندی هبق  چها 

    گون  بدی  . بود پسران و دخهران میان د  دااهان از ااهفاده با اجهماعی اای مها   پژوا  افزای 

 اای  الس د  آزمای  گروه برای و گرفهند قرا   نهرل و آزمای  گروه دو د  تصادفی اا بطو  آزمودنی

 گروه برای و بود شده نظرگرفه  د  اجهماعی اای مها   آموزش ادف با دااهان ده برنام  مد ا  فوق

 د افرا داد   نشان نهایج .بود (اوی) اجهماعی مها   پراشنام  ااهفاده مو د ابزا  .نشد برنام  اجرا  نهرل

 می عمل  نهرل گروه از تر پیشرفه  اجهماعی مها   د  اموا ه آزمای  دو ه هی از آزمای  بعد گروه

 .نداد نشان جنس دو بی  د  تفاوتی پژوا  امچنی  نهایج .  ردند
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گهویی به   وش   (ک د  پژوا  خود ب  ایه  نهیجه  داهت یافهنهد  ه  دااههان      2001و امکا ان ) 1باالات

(ک د  2014و امکها ان )  2آموزان ب  نوشه  اثهر مثبهت دا د. ااپنسهر   دیجیهالی  وی نوشه  و نگرش دان 

اهای زبهانی   بخ  بود و مها  گویی برای  ود ان لذ  پژواشی ب  ای  نهیج   ایدند    فعالیت دااهان

 آنها  ا بهبود بخشید.

(ک د  پژوا  خود ب  ای  نهیج   ایدند    خواندن دااهان بها صهدای   2011)3منصو  -شو م  و آل -آل

آموزان داشه  باشد. امچنهی   تواند اثر مثبت معنادا ی  وی د ک مطمب خواندن دان بمند تواط معم  می

آموزان مفید باشد. تواند برای دان ات    خواندن دااهان با صدای بمند میبینی  رده ا( پی 2006)4 ایپل

آمهوزان  ا افهزای    برخی از ای  فواید عبا   اند از: شنیدن دااهان با صهدای بمنهد دایهره واژگهان دانه      

توانند بسیا ی از موضوعا  مخهمف د ای نظیهر:  آموزان میداد. از هریق خواندن با صدای بمند دان می

شود. وقههی  آموزان ب  یک دااهان مو د عالق  جمب میعمومک تا یخک جغرافی و ...  ا بیاموزند. توج  دان 

آموزان می خواندک آنها از ای  هریق ب  الگواازی  یک مها   مه  مهی  معم  با صدای بمند ب  امراه دان 

 پردازند.

خوانی د   اا  خطااهای  انی و دااهاناثربخشی  وایت د م»(ک د  پژوا  خود با عنوان 2011  مانی )

نفهر از   30پس آزمون بها گهروه  نههرلک  ه  بهر  وی       -ک با هرح پی  آزمون«خواندن  ود ان نا ااخوان

د صهد   60ایک به  میهزان   آموزان نا ااخوان انجام شدک ب  ای  نهیج   اید  ه  ایه  برنامه  مداخمه     دان 

 داد.خطااای خواندن  ا  اا  می

(ک د  پژوا  خود با ادف بر ای اثربخشی د مانهای  وایههی د  بهبهود د ک خوانهدن د     2013) 5ما  ز

تواند مهها   د ک و  اای یادگیریک ب  ای  نهیج  دات یافت    د مان  وایهی می ود ان مبهال ب  ناتوانی

ایهی با ااههفاده  اای  و(ک مشخص  ردند    د مان2010و امکا ان) 6ااهیهر فه  خواندن  ا بهبود بخشد. 

توانهد به    بردا ی از دااهان ب  عنوان یک  اابهرد مهؤثر و بها ا زش  ه  مهی     از داهو  زبان دااهان و نقش 

 اای یادگیری برای  شد بیشهر د ک مهون دااهانی  مک  ند. آموزان با ناتوانیدان 
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گهویی و  اابهرد   د دااهان( د  پژوا  خود    با ادف مقایس  اثربخشی دو  اابر2014و امکا ان ) 1نایر

آموزان مدا س ابهدایی چهی ک  مهداول و مطابق قاعده و قانون د  عالق ک انگیزشک و موفقیتک بر  وی دان 

گویی ب  هو  قابل تهوجهی عالقه ک انگیهزش و    انجام شدک ب  ای  نهیج   ایدند    ااهفاده از  وش دااهان

ای ک د  مقایس  بها گهروه  نههرل ) ه  به   وش مههداول       آموزان گروه آزمداهیابی ب  موفقیت  ا د  دان 

 آموزش دیدند( افزای  داده اات. 

 ا معرفی  ردند    دا ای  StoryTech( یک ابزا  دااهان ارایی اوشمند ب  نام 2013و امکا ان) 2آیدی 

و اای پس زمین  اای  امپیوتری و یک فضای واقعی شامل  ا  یک فضای مجزای با تصاویر و شخصیت

ی دانهدک برنامه   مهی   یک قسمت ا تباهی اات. وقهی  ود هان اشهیای واقعهی  ا  وی پنهل د یافهت قهرا       

اایشان آو د. ای  برنام   ود ان  ا ب  بیان دااهان امپیوتری تصاویر مربوه   ا  وی صفر  ب  نمای  د می

اهای  وایهت دااههان    الیتد  فع StoryTech ودک نشان داد     90اای عممی با  ند. پژوا می  تشویق

  ود ان نق  داشه  و تاثیر مثبهی بر خالقیت آنها دا د.

ی اه  مااه   ا بهرای بهبهود توانهایی دااههان اهرایی د         یک مداخم   2014( د  اال 2014)3ایدن و اینبر

اال  ا مو د بر اهی   7تا  4د  انی   D/HH ودک  65 ود ان ناشنوا یا    شنوا ب  انجام  ااندند. آنها 

شدند. آنهها  می  ی ویر فنی تجسمی تقسی ی فنی واقعیت مجازی و مداخم قرا  دادند    ب  دو گروه مداخم 

اهای دااههان   ای  ا د  پیشهرفت اای پی  آزمون و پس آزمون  ا تکمیل  رده و بهبود قابل مال ظ مقیاس

اهای بهههر   ک شر ت  نندگان د  ار انی د  آوهاز د مهان بها پیشهرفت    ارایی از خود نشان دادند. ب  عالوه

  ود ان د  دااهان ارایی امبسهگی داشهند.

( ب   شف یک  وش ابهکا ی برای آموزش نگا ش خالقان  با ااههفاده از دااههان   2015)4 رای و امکا ان

پاو پوینهت شهر ت  ردنهد تها     ی زبان و ادبیا  بها نهرم افهزا     ارایی دیجیهال پرداخهند. آنها د  یک دو ه

اای دیجیهال خود  ا برای یک پروژه تواع  داند. بسیا ی از معممهان گهزا ش  ردنهد  ه  دااههان      دااهان

ارایی دیجیهالک قرائت و نگا ش د   ی  آموزش د   الس د س تاثیر ب  ازایی دا ند. معممان داهو ا  

اای د س خهود ااههفاده   نگا ش و قرائت د   الس ادبیا   ا با نرم افزا اای موجود تر یب نمودند تا از

 نمایند.
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اهای  ی قابمیهت ااههفاده از قصه  د مهانی و قصه  گهویی د  تواهع        ( ب  بر ای2015و امکا ان) 1میچی

 20افراد شر ت  ننده د  انی  بی   اای فردی د  مرا ز د مانی پرداخهند.اجهماعی د  بز گساالن با ناتوانی

اال بودند    از انی  پایی  د  بیما اهان بسهری شده بودند. اثرا  بسههری ههوالنی مهد  از نظهر      42و 

-شوند. شناخه  شده تری  پدیدهمی  اای اجهماعیک االمهی عقلک و تغییرا  شخصیهی منعکسزبانک توانایی

شود. نهایج  اصل از ای  مطالع  می  ان ب  بیما اهان زدگی مربوطی مرتبط با اثرا  بسهری شدن د  بیما اه

 اای اجهماعی و  اا  اخهالل  فها  پس از برگزا ی جمسا   ا  خالق بود.نمایانگر افزای  مها  

ی قص  گویی امراه با شوخی  ا د   ود ان مبهال به   ( قابمیت اجرای یک مداخم 2015و امکا ان) 2وا ی

اهال    7-17ی مرتبط با  یفیت زندگی  ا بیان نمودند.  ود ان د  انی  ه و اثرا  اولی ارهان بر ای  رد

مرجع  ا تکمیل نمودند و اپس ب  صو   تصادفی یک مداخم   وی آنهها انجهام    QOLی یک پراشنام 

ای ای خودشان منااب بود. با ای     تفاو شد    برای پااخگویی ب  اواال  و بیان یک دااهان د با ه

اا از نظر جسمیک عاهفیک اجهماعی یا تغییرا  عممکردی مد ا  از نظر آما ی تفاو  معنهادا ی  بی  گروه

 با ا  نداشهندک اما گروه ترت مطالع  عممکرداای عاهفی بههری د  مقایس  با گروه  نهرلی داشهند.

 -یی تخیمی  شهد عهاهفی  گو(ک نشان داد    دااهان2012و ) 3نهیج  پژوا  آ  و ن و یون ااهینس دوتیر

 بها  مهک   اد ا  دچا  بی اخهیا ی (ک  ود ان2006) 4فیشر پژوا  هبق ند.  فها ی  ود ان  ا تسهیل می

 انجام از بعد یکسال تا بهبودی ای  و گرفهند نظر د  خوی  اای ترس از جدا  ا خود دااهان اای ااهعا ه

 .داشت ادام  امچنان مداخم 

اای اجهماعی د   اا   فها اهای مخهرب   (ک د  پژوا  خود ب  ای  نهیج   اید    دااهان2014) 5 ودز

 د   ود ان با اخهالل اای هیف اوتیس  مؤثر اسهند.

( چها  جنب  قص  د مانی ترت عنوان: ا تباط قصه  گهویی   1312( ب  نقل از اصغری نکاح )1993) 6بکوا 

د مان ب  صو    می اشا ه نموده و برهث خاصهی  ا پیرامهون     با زندگیک نق  تشریح قص  و ب  قص  د 

  ا برد قص  د  خانواده د مانی ب  هو  خاص مطرح می نماید.



                                                           
1
 .Theodora Miche 

2
 .Sarah Wray 

3
. Árkvörn &Unnsteinsdóttir 

4
 . Fisher 

5
 . Rhodes 

6
 . Bokvar 
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 پیش درآمد

مطالعه ک  شود. بدی  ترتیب موضهوعاتی ماننهد نهوع    شناای پرداخه  مید  ای  فصل ب  برث د با ه  وش

ایک شیوه اجهرای پهژوا  و  وش تجزیه  و    جامع  و نمون ک ابزا اای مو د ااهفادهک معرفی برنام  مداخم 

 شود.ااک توضیح داده میترمیل داده

 روش پژوهش -3-1

پژوا   اضر با ادف بر ای اثربخشی قص  د مانی بر مها   اای زبانی و انطباقی  ود ان اند م داون 

ای  پژوا  از نظر نوع  وشک یک مطالع  نیم  آزمایشی اات د  ای  پهژوا  از ههرح   انجام شده اات. 

پس آزمون با گروه  نهرل ااهفاده شد. دیاگرام هرح مو د ااهفاده د  ای  پژوا  ب  صو     -پی  آزمون

 زیر اات:

 آزمون با گروه  نهرلپس -آزموندیاگرام هرح پی : 3-1

T2 مداخله T1 R گروه آزمایش 

T2 ____ T1 R گروه کنترل 

T1                                                    آزمون         :پیT2آزمون      انهساب تصادفی::پسR 

 جامعه آماری  -3-2

مبهال ب  اند م داون مقطع ابهدایی مد ا   و دخهر جامع  مو د مطالع  ای  پژوا  دان  آموزان پسر

ب  ترصیل اشهغال بودند.  ج  جامع   94-95ااهثنایی د هر خزائمی  شت بودند    د  اال ترصیمی 

 نفر می باشد. 200مو د نظر 

 نمونه و روش نمونه گیری  -3-3

آموزان نفر از دان  22نمون  مو د مطالع  نیز  د  ای  ترقیق از  وش نمون  گیری د  داهرس ااهفاده شد.

اند م داون بودند.    ب   وش تصادفی ااده انهخاب شهدند و د  دو گهروه آزمهای  و  نههرل جایهدای      

 نفر د  گروه  نهرل(.  11نفر د  گروه آزمای  و  11شدند) 
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 معرفی ابزار پژوهش -3-4

ک آزمون  شد ( 1990مقیاس عممکردی بی  المممی الیهر) اا د  ای  پژوا  ابهدا ازآو ی دادهبرای جمع

ب  شرح (1990مقیاس د ج  بندی مها   اای اجهماعی)گرشام و الیو ک(ک 2001زبان  )نیو امر و اامیلک 

زیرک ااهفاده شده اات:

 (1991)1الیتر المللی بین عملکردی مقیاس

ا زیابی  برای و ویر المی 2فرانگ نابسه  مقیاس یک شدک ابداع الیهر گریدون تواط  اال    مقیاس ای 

و بدون  انفرادی و عممی صو   ب  و شده االکتنظی  11 تا 2انی اطح برای    اات  می اوش

  المی داهو العمل داشه  و خود مرهوای منااب دلیل ب  مقیاس ای  .یشود م اجرا زمانی مردودیت

 دان  آموزان انج  اوش جهت شنااانک وان  برای منااب تشخیصی و وایم  ا زیابی یک اندکک

 ا  رداای  از وایعی گسهره اندازه گیری برای و دا د  ا برد جهانی مقیاس اات. ای  ذانی عقب مانده

 قطعا  با گوناگون هر های اندایک ااخه  شکل اای و مشاب   نگ اای جو  ردن مانند اوشی

 زیر چها  دا ای اال ار برای مقیاس ای  .اات شده تصاویر ااخه  و تکمیل شبااهها یافه  چوبیک

خرده  ش  دا ای االگی 11 ا   ا  رداای اوشی( اات )د  )امان ماده یا خرده مقیاس یا مقیاس

 موفقیت االگیک 10از  بعد عقمی و ماه 3نشان دانده  مادهک ار موفقیت د  االگیک10تا     )اات مقیاس

مقیاس می  اجرای ب  شروع عقمیک ا  برای مرااب  آزمونگر .عقمی اات ماه 6نشان دانده  ماده ار د 

 ام  آزمودنی    می  ند تعیی   ا انی آزمودنی یعنی پای  ا  مقیاسک اجرای با آزمونگر ابهدا نماید د 

 موفق آزمودنی می داد     ادام  جایی تا  ا آزمون اپس .می داد انجام موفقیت  ا با ه مقیاس اا خرد

    می  ند جمع امهیازاتی ام  با  ا آزمودنی پای  نهایت ا  داد. د  پااخ  ا مقیاس زیر ا  نشود

 فرد عممی اوش دانده نشان  اصل امهیاز ترتیبک ای  ب  .اات آو ده دات ب  پای  ا  از آزمودنی بعد

 و پایا مقیاای اات ک قرا  گرفه  ااهفاده مو د  شو  خا ب و داخل د  پژوا  اای    اات. ای  مقیاس

 10/0باالی  ضریب مقیاسک ای  اوشی عممکرداای از نیمی از بی  د  نیز مقیاس ای  پایایی .اات معهبر

 ای  باالی امبسهگی دانده نشان مقیاسک شواادک ای  اازه و مرهوایی اعهبا  تأیید بر عالوه .اات بوده

 اات.  مقیاس مال ی ای  اعهبا  وجود نهیج  د  و 13/0ضریب  با  ود ان مقیاس و سمر با مقیاس

 (1998)نیوکامر و هامیل،  3آزمون رشد زبان

                                                           
11

 . Leiter International Performance Scale 
2
 . culture free test 

3
 .test of language development-3: TOLD-3  



 112 

آزمون  شد زبان ) نیو  امر و اامیل( یکی از معهبرتری  و جامع تری  آزمون اها د  زمینه  ا زیهابی  شهد     

( 1379زبان  ود ان انگمیسی زبان اات    تواط پژواشکده  ود ان ااهثنایی تهران) س  زاده و میناییک 

تهی   ردند. ای  آزمهون دا ای میهانگی     1991انجا یابی شده اات.ای  آزمون  ا نیومامر و اامیل د  اال 

می باشد. ای  آزمون مبهنی بر یک مدل دو بعدی ااهت  ه  د  یهک بعهد آن      15و انرراف ااهاندا د  100

ا د و د  بعهد دیگهر   نظام اای زبان شناخهی با مولف  اای گوش  ردنک اازماندای و صربت  ردن قرا  د

آن مخهصا  زبان شناخهی با مولف  اای معنی شناایک نرو و واب شنااهی قهرا  دا د. آزمهون  هاوی نه       

اال و یازده ماه شکل گرفه  و تواط  سه  زاده و   1خرده آزمون اات    برای ااهفاده  ود ان چها  تا 

مردوده ی انی چها  اال  تا اشت پسر( د   626دخهر و  609 ودک)  1235برای  1310مینایی د  اال 

اال و یازده ماه د  شهر تهران انجا یابی شده اات. پایایی ای  آزمون با ااهفاده از  وش امسانی د ونیک 

بهازآزمون تعیهی  شهده ااهت.      -ب  دات آمده و با ااهفاده از  وش آزمون 19/0با میانگی  ضریب آلفای 

مرااهب  شهده ااهت.     15/0و  15/0یبی    د  باال گفه  شد ضرایب امبسهگی برای خرده آزمون اا ب  ترت

 وایی آن نیز با ااهفاده از  وش اای  وایی مرهواک  وایی مالک و  وایی اازه مو د بر اهی قهرا  گرفهه     

اات. ضرایب امبسهگی بی  چند خرده آزمون آن و آزمون اای مالک تعیی  شده اات    از بی  آنها می 

 اشا ه  رد. ن  خرده آزمونهای ای  آزمون شامل: 70/0ک  42/0ک  71/0ک 57/0توان ب  ضرایب 

گویه  ااهت و    20ای  خرده آزمون آزمون معناشناای شامل خرده آزمون واژگان تصویری:  .1

 ای انهدازه گیهری مهی  نهدک الزم نیسهت      امیزان د ک  ودک  ا از معانی مرتبط با  مما  ف

سهی ب  یکی از چها  تصویر مقابهل خهود  ه      ودک ب  صو   شفاای پااخ دادک او تنها بای

معنی  مم  گفه  شده تواط آزمونگر  ا بههر نشان می دادک اشا ه  ند. مثالً اگر آزمونگر  مم  

 ا بگوید  ودک بایسهی از میان تصاویر اگک  هابک بچ  و توپک تصویری  ا  ه  بها   « بچ  » 

  د یافت پااخ صریح آزمونگر نمره ای   مم  بیشهری  ا تباط  ا دا د انهخاب  ند. د  صو 

 5یک و برای پااخ نامنااب و یا عدم پااخ نمره صفر  ا منظو  می نمایهد. اگهر  هودک د     

 اوال مهوالی امهیازی ب  دات نیاو د اجرای آزمون مهوقف می شود.

گویه  دا د به  اهنج      30ای  خرده آزمهون معناشهناخهی  ه      خرده آزمون واژگان ربطی: .2

ک د  د ک و بیان شفاای ا تباط میان دو  مم  می پردازد. د  ای  جها اهیچ نهوع    توانایی  ود

تصویری ب   ا  نرفه  اات ؛ بمک   ودک بایسهی معنای  مما  گفه  شده  ا د ک  ندک هبقه   
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معنایی آنها  ا تشخیص داد و ا تباهشان  ا بیان  نهد. مهثالً آزمهونگر مهی پراهد :  فه  و       

 ند؟ و ا هماالً  ودک پااخ می دادک ار دو  ا پها مهی  نهی . د     جو اب چ  شبااهی با ا  دا

صو   د یافت پااخ صریح آزمونگر نمره یک و برای پااخ نامنااب و یا عدم پااخ نمهره  

اوال مهوالی امهیازی ب  دات نیاو د اجرای آزمون  5صفر  ا منظو  می نماید. اگر  ودک د  

 مهوقف می شود.

گوی  دا د و ب  اندازه گیری  21ای  خرده آزمون معنا شناخهیک  خرده آزمون واژگان شفاهی: .3

با قمع     تواط « پرنده»توانایی  ودک د  ا ائ  تعا یف شفاای از  مما   ایج فا ای مانند 

آزمونگر بیان می شوندک می پردازد. د  ای  جها ایچگونه  عالئه  تصهویری بهرای  مهک به         

  و صریح تری  پااخ یهک امهیهاز دا دک بها ایه      عممیا   مزگشایی وجود ندا د. جزئی تری

وجود ک دو پااخ توصیفی با صرت  مهر و یا بی  از دو پااخ برای یهک گویه  نیهز ممکه      

اات یک امهیاز بگیرندک مثالً آزمونگر می پراد: ایب چیست؟  ودک ا هماالً پااخ می داد 

د  ای  خرده آزمون پهس  ک میوه ای اات    بر  وی د خت  شد می  ند و آن  ا می خو ی .

 شکست مهوالی اجرای آزمون مهوقف می شود. 5از 

گوی  دا د و توانایی  هودک  ا د    25ای  خرده آزمون نروی ک  خرده آزمون درک دستوری: .4

د ک و فه  معنای جمال  می انجد. د  ای  خرده آزمون تأ ید اصمی برجنب  اهای نرهوی   

ان  المی الزم نیست ک بمک   ودک بایسهی از میهان  جمم  می باشد. د  ای  تکمیف ایچ نوع بی

ا  تصویر ک تصویری  ا انهخاب  ند    جمم  بیان شده تواط آزمونگر  ا دقیق تر نشان مهی  

 ودک بایسهی تصویری  ا انهخاب  نهد  « او اوا ی  رده اات » داد. مثالً د  پااخ ب  جمم  

د   هال ااهب اهوا ی ااهت و او         از میان تصاویر: او می خوااد اهوا  ااهب شهودک او   

اوا ی  رده اات ک ب  بههری  نرو نمایانگر جمم  مررک باشد. د  ای  جا نرهو مهو د نظهر    

اات و ب  امی  دلیل تصاویر ب  گون  ای تهی  شده اند    مرهوای آنها نسبهاً ثابت باشهد. د   

دم پااخ نمهره  صو   د یافت پااخ صریح آزمونگر نمره یک و برای پااخ نامنااب و یا ع

اوال مهوالی امهیازی ب  دات نیاو د اجرای آزمون  5صفر  ا منظو  می نماید. اگر  ودک د  

 مهوقف می شود.
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گوی  ای هرا هی شهده    30ای  خرده آزمون نروی    ب  صو   خرده آزمون تقلید جمله:  .5

د  ایه    ااتک ب  اندازه گیری توانایی  ود ان د  تولید صریح جمال  فا اهی مهی پهردازد.   

خرده آزمون  ودک باید جمال  بیان شده تواط آزمونگر  ا تقمید و تکرا   ند. مثالً آزمونگر 

می گوید: بچ  اا پس از جش  تولد ب  خان   فهندک  ودک باید ای  جمم   ا  ممه  به   ممه     

تکرا   ند. د  صو   د یافت پااخ صریح آزمونگر نمره یک و برای پااهخ نامنااهب و یها    

اهوال مههوالی امهیهازی به  داهت       5ااخ نمره صفر  ا منظو  می نماید. اگر  ودک د  عدم پ

 نیاو د اجرای آزمون مهوقف می شود.

گوی  دا د و ب  اهنج  توانهایی    21ای  خرده آزمون نرویک  خرده آزمون تکمیل دستوری: .6

ینجا تا ید  ودک د  شناخت ک فه  و ب   ا گیری تکواژاای  ایج زبان فا ای می پردازد. د  ا

ویژه ای بر آگاای  ود ان از صو   اای صرفی وجهود دا د. د  ایه   وش  امهل  ردنهیک     

آزمونگر جمال  ناتمام  ا می خواند و  ودک بایسهی تکواژ  ذف شده  ا ا ائ   ند. اگرچه   

ای  خرده آزمون برای اندازه گیری توانایی صربت  ردن د  نظر گرفه  شده ااتک اما مها   

 ردن و اازماندای  ا نیز اندازه گیری می  ندک چرا    پااخ دای  ود انک عمدتاً  اای گوش

ب  توانایی آنها د   مزگشایی جمال  ا ائ  شده د  ای  خرده آزمون بسهگی دا د. گوی  اهای  

ب   ا   فه  د  ای  خرده آزمون مسهمزم آگاای از نشان  اای جمعک ضمایرک زمان افعالک صفت 

و ویره اسهند. د  اجرای آزمون ار جمم  عیناً باید امانگون     نوشه  شهده   تفصیمی و عالی

اات ک ب  هو  واضح بیان شود. تکی  و نواخت هبیعی جمم  د  انگهام بیهان آن بایهد  فهظ     

شود. د  صو   د یافت پااخ صریح آزمونگر نمره یک و برای پااخ نامنااهب و یها عهدم    

اوال مهوالی امهیازی به  داهت نیهاو د     5اگر  ودک د   پااخ نمره صفر  ا منظو  می نماید.

 اجرای آزمون مهوقف می شود.

گوی  ب  انج   20ای  خرده آزمون واب شناخهی با داشه   خرده آزمون تمایزگذاری کلمه: .7

توانایی  ود ان د  تشخیص تفاو  اای موجود د  صدااای گفها ی مشهخص مهی پهردازد.    

اندک  مم  ای    تواط آزمونگر ب  هو  شفاای بیان شده  ودک بایسهی قضاو   ند آیا جفت

یکسان اسهند و یا مهفاو . جفت اای مهفاو  شامل  مماتی اسهند    ب  هو  یکسان برای 

 ود ان آشنا می باشند و تنها د  یک واب د  جایگاه آوازی ک میانی و یا پایانی با اه  تفهاو    
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بها اه    « ن » و «  » ا د  واب آوهازی  خهود یعنهی    دا ند. مثالً  مماتی مانند  فت و نفت تنهه 

اخهالف دا ند. د  صو   د یافت پااخ صریح آزمونگر نمره یک و برای پااخ نامنااهب و  

 یا عدم پااخ نمره صفر  ا منظو  می نماید. 

گوی  دا دو یهک تکمیهف اهازماندای مهی      14ای  خرده آزمون  خرده آزمون تحلیل واجی: .1

باشد    ب  بر ای توان   ودک د  مو د نظام واب شناای زبان فا ای می پردازد.ای  خرده 

آزمون یک جنب  از مها   پردازش شنیدا ی ک ب  ویژه توانایی تجزی   ردن  مما  ب  وا هد  

مون آزمونگر از  ودک می خوااد     مم  اای واجی  وچکهر  ا می انجد. د  ای  خرده آز

 ا تکرا   ند و اپس از او می خوااد     مم   ا بدون یکی از وا داای واجی مجدداً تکرا  

 ند.د  صو   د یافت پااخ صریح آزمونگر نمره یک و بهرای پااهخ نامنااهب و یها عهدم      

 پااخ نمره صفر  ا منظو  می نماید. تمامی گوی  اا اجرا می شود.

گوی  دا د و توانایی  ودک  ا د   20ای  خرده آزمون واب شناخهی  ده آزمون تولید کلمه:خر .9

تولید صدااای گفها ی مه  زبان فا ای اندازه گیری می  ند. از تصاویر و جمهال  مرهرک   

ااهفاده می شود تا تولید خودانگیخه   ممها  مخهمهف  ه  دا ای صهدااای گفهها ی اصهمی       

آزمونگر با نشان دادن تصویر دوچرخ  ب   ودک می گویدک بچ  اا  اسهندک صو   گیرد. مثالً

اوا  آن می شوند و  ودک می گویدک دوچرخ . د  صو   د یافت پااخ صهریح آزمهونگر   

نمره یک و برای پااخ نامنااب و یا عدم پااخ نمره صفر  ا منظو  می نماید. تمامی گوی  اا 

 اجرا می شود.

 (1991اجتماعی) گرشام و الیوت، مقیاس درجه بندی مهارت های 

( ااهفاده 1990ب  منظو  انجام ای  پژوا  از مقیاس د ج  بندی مها   اجهماعی گرشام و الیو )

شده اات. ای  مقیاس برای ا  مقطع پی  دبسهانیک دبسهانی و دبیراهان تهی  شده اات و دا ای ا  فرم 

گوی  بوده  41و  55الدی  و معممان ب  ترتیب دا ای ویژه والدی ک معممان و دان  آموزان اات. فرم اای و

و از دو بخ  مها   اای اجهماعی و مشکال   فها ی تشکیل شده اات. مها   اای اجهماعی شامل 

پرا  اایی د  زمین  امکا یک خودمها گری و جرر  و زی اات. مقیاس  وش د ج  بندی مها   

اای مثبت تأ ید دا د و د  عی   ال د  بر گیرنده اجهماعی دا ای چند ویژگی با ز اات ؛ بر  فها 

مشکال   فها ی اات. ای  مقیاس برای تفکیک دان  آموزان دا ای اخهالال  خفیف نظیر مبهالیان ب  

اخهالال  یادگیریک اخهالال   فها یک عقب ماندگی خفیف ذانی و دان  آموزان عادی  ا برد دا د. 

ا  دیگر ای  مقیاس اات. قابمیت اعهمادک امسانی د ونی و  سب اهالع از منابع مخهمف از خصوصی
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( د  مطالع  ای د  ایرانک مها   اجهماعی 1311دوبا ه انجی برای ار ا  فرم مطموب بوده اات. شهی )

 ود ان عقب ماندای ذانی  ا با ااهفاده از ای  مقیاس مو د بر ای قرا  داد. میزان پایای ای  مقیاس د  

برآو د  91/0و خودمها گری  72/0ک جرر  و زی 76/0ک امکا ی 17/0ها   اجهماعی مطالع  او برای م

ب  دات آمدهک    پایایی نسبهاً  11/0شده اات. د  ای  پژوا  پایایی  ل ای  مقیاس پس از دو افه  

 باالیی می باشد. 

 معرفی برنامه مداخله -3-5

اهان می می نی انهشا ا  افهق برداشهت شهده    قص  از  هاب اای دا 6دااهانها و قص  اای مداخم  شامل 

 7( ااده اازی شده و ب  تأئید و ویرای  1391)اشرفی اات و مه  دااهان اای مذ و  تواط  سی  زاده

نفر از صا بنظران گفها  د مانی  ایده اات. پراشنام  ای ب  داو ان جهت بر ای  یفیت زبهانی دااههان   

اا مراو ه ی تر و از نظر واژگان ااده تر و مهنااهب بها اه  زبهانی     اا داده شد. بنا ب  نظر ایشان دااهان 

 ود ان گردید. دااهان اای بازنویسی شده عبا تند از : می می نی پشت پرده ی  اک  پیدا  ردهک مهی مهی   

نی شده شمخه ک می می نی پیدا میش ک می می نی  اال تمیزترینیک می می دیگ  دوات و  فیق ندا هک مهی  

آمهوزان به    جمس  با مشا  ت دان  1ای د  هی د ودک دواه  با فیل و ا دک. برنام  مداخم می نی تو مه

آمهوزان صهو     اا با توج  ب  بافت و موقعیت واقعی زنهدگی دانه   اا آموزش داده شد. انهخاب قص  آن

آموزش قص  گرفت تا انگیزه و عالق  افراد نمون  جهت مشا  ت د  فرایند آموزش جمب شود. د  جریان 

 آموزان ب   ا  گرفه  شد. اای منااب و برث گروایک تالش و مشا  ت دان گوییک با هرح پرا 

 ای به شرح زیر است:شرح تفصیلی برنامه مداخله

آموزان با یکدیگر و با مربیک آشنایی با برنام  و نروه اجرای آنک آموزش خواندن آشنایی دان  جلسه اول:

 )قص  می می نی پشت پرده ی  اک  پیدا  رده(و برث د با ه یک قص  

برث و پرا  و پااخ د با ه قص  جمس  قبلک خواندن یک قص  جدید )قصه  مهی مهی نهی      جلسه دوم:

 آموزان و ا ائ  تکمیف منزل.شده شمخه ( ب  دان 

برث و پرا  و پااخ د با ه قص  جمس  قبلک خواندن یک قص  جدید )قص  مهی مهی نهی     جلسه سوم:

 آموزان و ا ائ  تکمیف منزل.میش ( ب  دان پیدا 

اای مطالع  اای جمس  قبلک بر ای تکالیف منزلک پرا  د با ه قص : مرو  و بازنگری قص جلسه چهارم

 اا.شده د  جمس  اای قبل و برث د با ه پیام قص 
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ی نهی  برث و پرا  و پااخ د با ه قص  جمس  قبلک خواندن یک قص  جدید )قص  مهی مه   جلسه پنجم:

 آموزان و ا ائ  تکمیف منزل. اال تمیزترینی( ب  دان 

آمهوزان به  ههرح پراه  و     : برث و بر ای د با ه تکالیف ا ائ  شده د  منزلک تشویق دان جلسه ششم

ااک آموزش یک قص  جدید )قص  می می نی دیگ  دواهت و  فیهق نهدا ه( و ا ائه      برث د با ه پیام قص 

 تکمیف منزل.

آمهوزان به  ا ائه  قصه  د      ث و بر ای د با ه تکالیف ا ائ  شده د  منزلک تشهویق دانه   : برجلسه هفتم

 الس و امکا ی با ا ک آموزش یک قص  جدید )قص  می می نی تو مهد ودک دواه  با فیهل و ا دک(و  

 ا ائ  تکمف منزل.

اای مطالعه   ص اای جمس  قبلک بر ای تکالیف منزلک پرا  د با ه قمرو  و بازنگری قص  جلسه هشتم:

 اا.شده د  جمس  اای قبل و برث د با ه پیام قص 

قص  از  هاب اای دااهان می می نی انهشا ا  افق می باشهد   6) تمام دااهانها و قص  اای مداخم  شامل 

نفهر   7( ااده اازی شده و ب  تأئید و ویرای  1391و مه  دااهان اای مذ و  تواط  سی  زاده اشرفی )

 گفها  د مانی  ایده اات(. از صا بنظران

 شیوه اجرای پژوهش -3-6

شههر  شهتک و    2برای اجرای پژوا   اضر پهس از  سهب مجهوز از ادا ه آمهوزش و پهرو ش نا یه        

اماانگی اای الزم با مدیریت مد ا  ااهثنایی د هر خزائمی شهر  شت و انهخاب نمون  ب   وش تصادفی 

اا به   مهک ابزا اهای مهو د ااههفاده د       مد ا  و جمع آو ی دادهآموزان اند م داون ای  از میان دان 

آمهوزان  ماه اجرا گردید. ب  دلیهل اینکه  دانه     2جمس  ب  مد  1پژوا ک برنام  آموزش قص  گویی هی 

-شد و جمسا  ههو ی تقسهی   اا ا ائ  میدقیق  ب  آن 45دچا  خسهگی نشوند مطالب ار جمس ک د  هول 

اهای  آمهوزان د  گهروه  آموزان از برنام  جمهوگیری شهود. دانه    و خروب دان  بندی شدند    از دلزدگی

 آزمون. آزمون و یک با  ب  عنوان پسبا  ا زیابی شدندک یک با  ب  عنوان پی  2آزمای  و  نهرلک 

 هاهای تجزیه و تحلیل دادهروش -3-7

بر افزای  مهها   زبهانی و   با توج  ب  اینک  پژوا   اضر د صدد بر ای اثربخشی آموزش قص  گویی 

اای اای جمع آو ی شده  از  وشانطباقی  ود ان مبهال ب  اند م داون ااتک جهت تجزی  و ترمیل داده

اهای آمها  ااههنباهی    آما  توصیفی مانندفراوانی و د صد فراوانیک میانگی  و انرراف ااهاندا د و از  وش
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نهرم   تمام مرا ل تجزی  و ترمیل بها  ااهفاده شده اات. مانند ترمیل  ووا یانس تک مهغیره و چند مهغیره 

 ( انجام شد.SPSS22افزا  آما ی)
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 چهارمفصل  

 تجزیه و تحلیل داده ها
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 پیش در آمده

گیهرد.  اای پژوا  مو د تجزی  و ترمیل قرا  میاای گرد آو ی شده د   ااهای فرضی د  ای  فصل داده

اای توصیفی مهغیراا د  پی  آزمهون و پهس   آو ی شده ابهدا شاخص اای جمع و ترمیل دادهبرای تجزی  

اا گزا ش شده و د   نا  آنها نیز نهایج آزمهون  آزمونک اع  از میانگی  و انرراف ااهاندا د ب  تفکیک گروه

ههرل گهزا ش   اامیرنف برای بر ای نرمال بودن توزیع مهغیراا د  گروه اای آزمای  و  ن – الموگروف 

اای ااهنباهی فرضی  اای مو د نظر مطرح شده و پس از بر ای مهمهری  شوند. اپس د  قسمت یافه می

 شوند.پی  فرض اای مربوط ب  آن آزمون آما ی و نهایج  اصل از آزمون گزا ش می

 یافته های توصیفی پژوهش   -4-1

  ختی آزمودنی هامربوط به ویژگی های جمعیت شنا یافته های توصیفی -1 -4-1

نفهر  11نفر گهروه آزمهای  و   11نفر از  ود ان مبهال ب  اند م داون ) 22آزمودنی اای ای  پژوا  شامل 

اها  گروه  نهرل( مقطع ترصیمی ابهدایی بودندک د  ذیل ب  برخی اهالعا  جمعیت شناخهی و توصهیفی آن 

 تعداد شر ت  نندگان نمون  بر اااس جنسیت آمده اات. 1-4د  جدول  شود.اشا ه می

 : یافه  اای توصیفی شر ت  نندگان بر اااس جنسیت1-4جدول 

 کنترل آزمایش آزمودنی ها

 د صد فراوانی فراوانی د صد فراوانی فراوانی

 5/54 6 5/45 5 پسر

 5/45 5 5/54 6 دختر

 100 11 100 11 کل

نفر و گروه  نهرل  11نفرمی باشند)گروه آزمای  22ک  ل شر ت  نندگان د  دو گروه1-4جدولباتوج  ب  

نفهر   5نفرپسهر و   6نفر دخههر و د  گهروه  نههرل     6نفر پسر و 5نفر(    از ای  تعداد د گروه آزمای   11

 داد.یک وضعیت انی نمون  اای دو گروه آزمای  و  نهرل  ا نشان م2-4جدول شما ه دخهر می باشند.
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 دو گروه آزمای  و  نهرل نمون  اا د  : وضعیت انی2-4جدول 

 گروه

 وضعیت سنی

 گروه کنترل گروه آزمایش

 د صد فراوانی د صد فراوانی

 3/27 3 2/11 2 ساله 6

 4/36 4 4/36 4 ساله 7

 4/36 4 5/45 5 ساله 8

 100 11 100 11 کل

اال ک  6د صد  2/11نفر با د صد فراوانی  2ک از بی  شر ت  نندگان د  گروه آزمای 2-4باتوج  ب  جدول

اهال   بودنهد.    1د صهد   5/45نفر بها د صهد فراوانهی     205اال   ک  7د صد  4/36نفر با د صد فراوانی  4

 7د صد  4/36د فراوانی نفر با د ص 4اال ک  6د صد  3/27نفر با د صد فراونی  3امچنی  د  گروه  نهرل 

 اال  بودند.  1د صد  4/36نفر با د صد  4اال  و 

 داده ها بودن و بررسی نرمالمتغیرهای پژوهش یافته های توصیفی  -2 -4-1

شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه ها و  3-4در جدول 

 اسمیرنف برای بررسی نرمالیتی داده ها گزارش شده اند. –همچنین نتایج آزمون کالموگروف 

 داده ها بودن : شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه ها و بررسی نرمال3-4جدول 

 K-S Z p انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 

 واژگان تصویری

 33/9 02/9 22/1 90/7 آزمایش پیش آزمون

 39/9 12/9 23/1 11/7 کنترل

 17/9 19/1 90/1 73/19 آزمایش پس آزمون

 90/9 71/9 42/1 27/0 کنترل

 

 واژگان ربطی

 92/9 74/9 92/2 01/3 آزمایش پیش آزمون

 49/9 10/9 09/1 94/3 کنترل

 11/9 93/9 03/1 73/0 آزمایش پس آزمون

 33/9 70/9 92/2 90/9 کنترل

 

 واژگان شفاهی 

 39/9 09/9 14/1 9 آزمایش پیش آزمون

 29/9 99/1 02/1 1/9 کنترل

 29/9 91/1 13/1 1/0 آزمایش پس آزمون
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 21/9 01/9 13/1 39/9 کنترل

 

 درک دستوری

 14/9 14/1 49/1 33/3 آزمایش پیش آزمون

 33/9 70/9 1/1 73/3 کنترل

 24/9 92/1 1/2 94/0 آزمایش پس آزمون

 73/9 91/9 13/1 73/3 کنترل

 

 تقلید جمله

 93/9 73/9 94/1 39/4 آزمایش پیش آزمون

 33/9 04/9 41/1 90/4 کنترل

 09/9 39/9 07/1 0 آزمایش پس آزمون

 74/9 91/9 93/1 33/4 کنترل

 

 تکمیل دستوری

 29/9 99/1 3/1 43/9 آزمایش پیش آزمون

 39/9 07/9 37/1 90/9 کنترل

 32/9 03/9 93/1 01/19 آزمایش پس آزمون

 77/9 99/9 42/1 43/9 کنترل

 

 تمایز گذاری کلمه

 32/9 03/9 39/1 4 آزمایش پیش آزمون

 44/9 19/9 47/1 39/4 کنترل

 10/9 37/9 09/1 12/1 آزمایش پس آزمون

 04/9 33/9 42/1 39/4 کنترل

 

 تحلیل واجی

 01/9 33/9 01/2 39/3 آزمایش پیش آزمون

 14/9 14/1 30/2 01/3 کنترل

 33/9 70/9 1/1 39/19 آزمایش پس آزمون

 33/9 03/9 74/2 90/9 کنترل

 

 تولید کلمه 

 31/9 77/9 31/1 90/4 آزمایش پیش آزمون

 11/9 10/1 31/1 01/3 کنترل

 10/9 37/9 41/1 0 آزمایش پس آزمون

 37/9 71/9 42/1 73/4 کنترل

 

 همکاری

 2/0 11/0 16/3 73/1 آزمای  پی  آزمون

 15/0 19/0 79/3 27/9  نهرل

 14/0 191/0 35/4 55/14 آزمای  پس آزمون

 01/0 207/0 36/2 09/11  نهرل

 جرأت ورزی
 07/0 209/0 1/2 1 آزمای  پی  آزمون

 2/0 12/0 21/2 73/1  نهرل
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 11/0 191/0 29/2 36/16 آزمای  پس آزمون

 12/0 196/0 1/2 36/11  نهرل

 

 خودمهارگری

 2/0 104/0 73/2 36/10 آزمای  پی  آزمون

 079/0 207/0 1/2 10  نهرل

 01/0 206/0 13/3 73/16 آزمای  پس آزمون

 2/0 169/0 45/2 64/11  نهرل

 

کل مهارتهای 

  نطباقیا

 101/0 2/0 1/1 45/26 آزمای  پی  آزمون

 2/0 17/0 45/5 09/25  نهرل

 2/0 17/0 99/4 55/41 آزمای  پس آزمون

 69/0 21/0 93/4 91/27  نهرل

 

 الموگروف اامیرنف برای تمامی مهغیراا معنی دا  نمی باشد    نشان  Zمقادیر  3-4با توج  ب  جدول

نهایج بر ای خطی بودن  4-4د  جدول  دانده نرمال بودن توزیع مهغیراای ترقیق د  گروه اا اات.

  ابط  بی  پی  آزمون و پس آزمون مهغیراای پژوا  د  گروه اای آزمای  و  نهرل گزا ش شده اند.

 : نهایج بر ای خطی بودن  ابط  بی  پی  آزمون و پس آزمون مهغیراای پژوا  4-4جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش متغیر

 p خطی بودن Fآما ه  P خطی بودن Fآما ه 

 001/0 47/39 001/0 14/51 مهارتهای اجتماعی

 001/0 32/1 002/0 79/12 مهارت های زبانی

  

خطی بودن  ابط  پی  آزمون با پس آزمون برای تمامی  Fنشان می داد    آما ه  4-4یافه  اای جدول 

توان نهیج  گرفت    دا  میمعنی دا  می باشد. با توج  ب  ای  یافه  اای معنی 01/0مهغیراا د  اطح 

  ابط  پی  آزمون و پس آزمون مهغیر مها تهای زبانی ومها   اای اجهماعی و مؤلف  اای آن خطی اات.

 با توج  ب  ای  یافه  می توان از آزمون اای پا امهریک مانند ترمیل  ووا یانس ااهفاده  رد. 
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 پژوهش یافته های استنباطی -4-2

 فرضیه اول پژوهش -4-2-1

 قصه گویی باعث بهبود مهارت های زبانی کودکان مبتال به سندرم داون می گردد.

برای بر ای ای  فرضی  بر ار یک از مؤلف  اای مها   اای زبانی از آزمون ترمیل  ووا یانس 

برای  Fنهایج آزمون  5-4قبل از ا ائ  نهایج ای  آزمون د  جدول  شود.چندمهغییره )مانکوا( ااهفاده می

آزمون و پس آزمون مها   اای زبانی د  گروه آزمای  و  بر ای مفروض  امگنی شیب  گرایون پی 

  نهرل گزا ش شده اات. 

 : بر ای مفروض  امگنی شیب  گرایون مؤلف  اای مها   اای زبانی د  گروه آزمای  و نهرل 5-4جدول

F سطح معنی داری 

99/1 61/0 

آزمون امسانی شیب  گرایون پهی  آزمهون و پهس آزمهون مؤلفه  اهای        Fک آما ه 5-4باتوج  ب  جدول 

(. بنابرای  می توان نهیجه  گرفهت   P>05/0( معنی دا  نمی باشد)F= 99/0مها   اای زبانی د  دو گروه )

ب  منظو  بر ای یکسهانی وا یهانس      شیب  گرایون پی  آزمون و پس آزمون د  دو گروه برابر اات. 

 ا ائ  شده اات. 6 -4مهغیر وابسه  از آزمون لوی  ااهفاده شد    نهایج آن د  جدول شما ه 

  : نهایج آزمون لوی  برای نمره مها   اای زبانی6 -4جدول 

درجه  F متغیر
 1آزادی

درجه 
 2آزادی

 سطح معنی داری

 93/1 21 1 117/1 واژگان تصویری

 26/1 21 1 31/1 واژگان ربطی

 86/1 21 1 13/1 واژگان شفاهی

 63/1 21 1 23/1 درک دستوری

 96/1 21 1 13/1 تقلید جمله

 27/1 21 1 28/1 تکمیل دستوری

 61/1 21 1 26/1 تمایزگذاری کلمه

 67/1 21 1 18/1 تحلیل واجی

 41/1 21 1 71/1 تولید کلمه
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 (.p>05/0ک فرض امگنی خطااای ار دو گروه برای مها   اای زبانی تایید شد )6-4بر اااس جدول 

نهایج آزمون ام با س برای بر ای برابری ماتریس  ووا یانس مهغیراای وابسه  د  بی   7 -4د  جدول 

 گروه آزمای  و گروه  نهرل گزا ش شده اات . 

 : بر ای مفروض  اای امگنی ماتریس  وا یانس اا7 -4جدول 

 سطح معنی داری F آماره ام باکس

41/11 53/1 16/0 

(. بنابرای  می P>05/0( معنی دا  نمی باشد)F= 53/1آزمون ام با س ) Fمقدا  ک 7 -4باتوج  ب  جدول 

توان نهیج  گرفت    ماتریس  ووا یانس د  دو گروه آزمای  و  نهرل برابر اات. امچنی  باید مهذ ر 

نهایج آزمون ترمیل  ووا یانس  1-4د  جدول.(P <05/0شد    آزمون خی دو با تمت معنی دا  می باشد)

 مهغیری گزا ش شده اات .چند 

 : نهایج آزمون ترمیل  ووا یانس چند مهغیری مربوط ب  مولف  اای مها   اای زبانی د  گروه آزمای  و  نهرل1-4جدول 

 F DF مقدار نام آزمون
 فرضیه

DF 
 خطا

 سطح 

معنی 

 داری

توان  اندازه اثر

 آماری

 1 99/0 001/0 3 9 14/207 991/0 اثر پیالیی

 1 99/0 001/0 3 9 14/207 002/0 ویلکزالمبدا

 1 99/0 001/0 3 9 14/207 41/621 اثرهتلینگ

بزرگترین ریشه 

 روی

41/621 14/207 9 3 001/0 99/0 1 

ترمیل  ووا یانس چندمهغیری بر ای تفاو  گروه آزمای  و  نهرل د   Fک مقدا  1-4با توج  ب  جدول 

( معنی دا  می باشد. بنابرای  می توان P= 001/0( د  اطح)F= 14/207مولف  اای مها   اای زبانی)

گفت    بی  گروه آزمای   و گروه  نهرل از لراظ مولف  اای مها   اای زبانی د  پس آزمون تفاو  

 نهایج ترمیل وا یانس گزا ش شده اات.  9 -4معنی دا ی وجود دا د. د  جدول 
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 زمای  و گروه  نهرل د  مولف  اای مها   اای زبانی: نهایج ترمیل وا یانس تفاو  گروه آ9 -4جدول 

 شاخص

   مؤلفه ها

SS 
 آزمایشی

SS 

 خطا
MS 

 آزمایشی

MS 

 خطا
F P  اندازه

 اثر

توان 

 آماری

 1 88/1 11/1 5/81 437/1 187/35 818/4 187/35 واژگان تصویری
 1 84/1 11/1 91/58 569/1 497/33 255/6 497/33 واژگان ربطی

 94/1 58/1 11/1 44/15 613/1 475/9 747/6 475/9 واژگان شفاهی
 1 84/1 11/1 65/59 693/1 34/41 623/7 34/41 درک دستوری

 1 82/1 11/1 14/51 887/1 453/44 752/9 453/44 تقلید جمله
 1 96/1 11/1 66/345 169/1 468/58 861/1 468/58 تکمیل دستوری

تمایزگذاری 

 کلمه
288/61 311/4 288/61 392/1 85/153 11/1 93/1 1 

 1 84/1 11/1 71/58 723/1 463/42 956/7 463/42 تحلیل واجی
 1 93/1 11/1 47/145 311/1 317/45 426/3 317/45 تولید کلمه 

( واژگان 91/51(ک واژگان  بطی)5/10برای مؤلف  واژگان تصویری ) Fک مقدا  9 -4با توج  ب  جدول 

(ک تمایزگذا ی 66/345(ک تکمیل داهو ی )14/50(ک تقمید جمم )65/59(د ک داهو ی )44/15شفاای)

معنی دا  می باشد و ای   01/0( د  اطح 47/145( و تولید  مم  )71/51(ک ترمیل واجی ) 15/153 مم  )

دو گروه آزمای  و  نهرل د  ای  مؤلف  اا تفاو  معنی دا  وجود دا د. برای بر ای نشان می داد    بی  

اینک  میانگی   دام یک از گروه اا د  پس آزمون ار یک از مؤلف  اای واژگان تصویری ک واژگان  بطیک 

لید واژگان شفاایک د ک داهو ی ک تقمید جمم  ک تکمیل داهو ی ک تمایزگذا ی  مم ک ترمیل واجی و تو

نهایج میانگی  اای تصریح  10 -4 مم  بیشهر اات از میانگی  اای تصریح شده ااهفاده شد. د  جدول

 .شد ااهفاده اا یانگیم برآو دی برای بنفرون حیتصر  وش    اات ذ ر ب  الزمشده گزا ش شده اات. 
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 د  مولف  اای مها   اای زبانیاای برآو د شده نهایی میانگی : 10-4جدول 

خطای  تفاوت میانگین ها میانگین  گروه مؤلفه ها

 استاندارد

 سطح معناداری

واژگان 

 تصویری

 001/0 41/0 723/3 16/10 آزمای 

    139/7  نهرل

 001/0 47/0 632/3 725/9 آزمای  واژگان ربطی

    093/6  نهرل

 001/0 49/0 932/1 693/1 آزمای  واژگان شفاهی

    761/6  نهرل

 001/0 52/0 035/4 699/9 آزمای  دستوری درک

    664/5  نهرل

 001/0 59/0 114/4 165/1 آزمای  تقلید جمله

    611/4  نهرل

 001/0 26/0 791/4 01/11 آزمای  تکمیل دستوری

    213/6  نهرل

تمایزگذاری 

 کلمه

 001/0 39/0 173/4 027/9 آزمای 

    155/4  نهرل

 001/0 53/0 019/4 27/10 آزمای  تحلیل واجی

    113/6  نهرل

 001/0 35/0 224/4 976/1 آزمای  تولید کلمه

    752/4  نهرل

 گروه  یانگیم و (161/10واژگان تصویری ) د   یآزما گروه  یانگیمک 10 -4با توج  ب  جدول 

 دا یمعن 001/0 اطح د     اات( 723/3)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 139/7)   نهرل

 تفاو  و( 093/6)   نهرل گروه  یانگیم و( 725/9)واژگان  بطی  د   یآزما گروه  یانگیم. .اات

  یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 001/0 اطح د     اات( 632/3)  گروه دو  یا  یب  یانگیم

  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 761/6)  نهرل گروه  یانگیم و( 699/9)واژگان شفاای  د 
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( 699/9) د ک داهو ی د   یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 001/0 اطح د     اات( 932/1)

 اطح د     اات( 032/1)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 664/5)   نهرل گروه  یانگیم و

   نهرل گروه  یانگیم و (164/1تقمید جمم  ) د   یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 001/0

 .اات دا یمعن 001/0 اطح د     اات( 114/4)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 611/4)

 تفاو  و( 213/6)   نهرل گروه  یانگیم و( 011/11)تکمیل داهو ی  د   یآزما گروه  یانگیم

  یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 001/0 اطح د     اات( 791/4)  گروه دو  یا  یب  یانگیم

  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 155/4)  نهرل گروه  یانگیم و( 027/9)تمایزگذا ی  مم   د 

( 272/10) ترمیل واجی د   یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 001/0 اطح د     اات( 173/4)

 اطح د     اات( 019/4)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 113/6)   نهرل گروه  یانگیم و

   نهرل گروه  یانگیم و( 976/1) تولید  مم  د   یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 001/0

 .اات دا یمعن 001/0 اطح د     اات( 224/4)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 752/4)

قص  گویی  بنابرای  با توج  ب  ای  یافه  اا فرضی  اول پژوا  تایید می شود و می توان گفت   

 باعث بهبود مها   اای زبانی  ود ان مبهال ب  اند م داون می گردد

 فرضیه دوم پژوهش  -4-2-2

 قصه گویی باعث بهبود مهارت های انطباقی کودکان مبتال به سندرم داون می گردد.

برای بر ای ای  فرضی  د  اطح نمره  ل مها   اای انطباقی از ترمیل  ووا یانس تک مهغیره ااهفاده 

شود. ابهدا امگنی شیب خط می شود. برای ای   ا  مفروض  اای ااهفاده از ای   وش بر ای می

 گزا ش شده اات.  11-4 گرایون مو د بر ای قرا  گرفت    نهایج آن د  جدول 

 نمره  ل مها   اای انطباقی امگنی شیب خط  گرایون: 11-4جدول 

 F Sigمقدار

685/1 24/0 

و  sig=24/0ک نشان مهی داهد تعامهل بهی  شهرایط و پهی  آزمهون معنهادا  نیسهت )         11-4نهایج جدول 

615/1F=نهد. اهپس به  منظهو  بر اهی      اا از امگنی شیب خط  گرایون  مایت مهی ( د  نهیج  داده 
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ا ائه  شهده    12-4وابسه  از آزمون لوی  ااهفاده شد    نهایج آن د  جدول شما ه  یکسانی وا یانس مهغیر

 اات.

 

 مها   اای انطباقی ل : نهایج آزمون لوی  برای نمره 12-4جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی 1درجه آزادی F متغیر

 29/0 21 1 11/1 کل مهارت های انطباقی

خطااای ار دو گروه برای نمره  ل مها   اای انطباقی تایید شهد  ک فرض امگنی 12-4بر اااس جدول 

(05/0<p بنابر ای ک با توج  ب  امگنی شیب  گرایون و امی  هو  یکسانی وا یانس مهغیر وابسه  برای .)

 13 -4بر ای فرضی  دوم پژوا  از آزمون ترمیل  ووا یانس تک مهغیره ااههفاده شهد. جهدول شهما ه     

 ووا یانس تک مهغیره نمره پس آزمون  ل مها   اای انطباقی د  دو گروه آزمهای   نهایج آزمون ترمیل 

 داد.و  نهرل  ا نشان می

 : نهایج آزمون ترمیل  ووا یانس تک مهغیره پس آزمون  ل مها   اای انطباقی 13-4جدول 

 

 منبع تغییرا 

مجموع 

 مجذو ا 

د ج  

 آزادی

میانگی  

 مجذو ا 

F  اطح

معنی 

 دا ی

ضریب 

 ایها

 19/0 001/0 47/161 945/1617 1 945/1617 گروه

تحلیل کوواریانس با کنترل مقادیر 

 پیش آزمون

017/293 1 017/293 03/21 001/0 59/0 

    454/10 19 62/191 خطا

شودک ترمیل  ووا یانس پس آزمون نمرا   ل مها   اای مشااده می13 -4امانطو     د  جدول 

 مهغیر مسهقل داد    با  ذف اثر نمره اای پی  آزمونک اثر انطباقی پس از تعدیل پی  آزمونک نشان می

میانگی   برای بر ای اینک (. =47/161Fک =1dfو19ک P</ 001بر نمره اای پس آزمون معنادا  اات )

 دام یک از گروه اا د  پس آزمون  ل مها   اای انطباقی بیشهر ااتک از میانگی  اای تصریح شدهک 

ی بنفرون حیتصر  وش    اات ذ ر ب  الزم گزا ش شده اات. 14 -4ااهفاده شد    نهایج آن د  جدول 

  .شد ااهفاده اا یانگیم برآو دی برا
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  ل مها   اای انطباقیاای برآو د شده نهایی : میانگی  14 -4جدول 

 شاخص

   متغیر

تفاوت  میانگین گروه

 میانگین

خطای 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 001/0 44/1 35/11 405/47 آزمای  کل مهارت های انطباقی

    05/29  نهرل

بیشهر از میانگی  گروه  نهرل  مها   اای انطباقیمیانگی  گروه آزمای  د   ل  14 -4با توج  ب  جدول 

 ل مها   قص  گویی باعث بهبود نمره     توان نهیج  گرفتمیمی باشد. بنابرای  با توج  ب  ای  یافه  اا 

بر ار یک از  قص  گوییامچنی  برای تعیی  اثر  .اای انطباقی  ود ان مبهال ب  اند م داون می گردد

قبل از  شود.رمیل  ووا یانس چندمهغیره )مانکوا( ااهفاده میمؤلف  اای مها   اای انطباقی از آزمون ت

 برای بر ای مفروض  امگنی شیب  گرایون پی  Fنهایج آزمون  15-4ا ائ  نهایج ای  آزمون د  جدول 

 آزمون و پس آزمون مها   اای اجهماعی د  گروه آزمای  و  نهرل گزا ش شده اات. 

  گرایون مؤلف  اای مها   اای انطباقی د  گروه آزمای  و نهرل: بر ای مفروض  امگنی شیب  15-4جدول

F سطح معنی داری 

98/1 11/0 

آزمون امسانی شیب  گرایون پی  آزمون و پس آزمون مؤلف  اای  Fک آما ه 15-4باتوج  ب  جدول 

نهیج  گرفت    (. بنابرای  می توان P>05/0( معنی دا  نمی باشد)F= 91/1مها تهای انطباقی د  دو گروه )

نهایج آزمون ام با س  16 -4شیب  گرایون پی  آزمون و پس آزمون د  دو گروه برابر اات. د  جدول 

برای بر ای برابری ماتریس  ووا یانس مهغیراای وابسه  د  بی  گروه آزمای  و گروه  نهرل گزا ش 

 شده اات .

 : بر ای مفروض  اای امگنی ماتریس  وا یانس اا16 -4جدول 

 سطح معناداری F آماره ام باکس

11/6 14/0 54/0 

(. بنابرای  می P>05/0( معنی دا  نمی باشد)F= 14/0آزمون ام با س ) Fمقدا  16-4باتوج  ب  جدول 

توان نهیج  گرفت    ماتریس  ووا یانس د  دو گروه آزمای  و  نهرل برابر اات. امچنی  باید مهذ ر 
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نهایج آزمون ترمیل  17-4د  جدول .(P <05/0شد    آزمون خی دو با تمت معنی دا  می باشد)

  ووا یانس چند مهغیری گزا ش شده اات .

 : نهایج آزمون ترمیل  ووا یانس چند مهغیری مربوط ب  مولف  اای مها تهای انطباقی 17-4جدول 

 F DF مقدار نام آزمون
 فرضیه

DF 
 خطا

 سطح 

 معنی داری

توان  اندازه اثر

 آماری

 1 83/1 111/1 15 3 512/24 831/1 اثر پیالیی

 1 83/1 111/1 15 3 512/24 169/1 ویلکزالمبدا

 1 83/1 111/1 15 3 512/24 9/4 اثرهتلینگ

 1 83/1 111/1 15 3 512/24 9/4 بزرگترین ریشه روی

ترمیل  ووا یانس چندمهغیری بر ای تفاو  گروه آزمای  و  نهرل د   Fک مقدا  17-4با توج  ب  جدول 

( معنی دا  می باشد. بنابرای  می توان P= 001/0( د  اطح)F= 502/24مولف  اای مها   اای اجهماعی)

گفت    بی  گروه آزمای   و گروه  نهرل از لراظ مولف  اای مها   اای انطباقی د  پس آزمون تفاو  

 نهایج ترمیل وا یانس گزا ش شده اات.  11-4ود دا د. د  جدول معنی دا ی وج

 : نهایج ترمیل وا یانس تفاو  گروه آزمای  و گروه  نهرل د  مولف  اای مها   اای انطباقی 11-4جدول 

 شاخص

   مؤلفه ها

SS 

 آزمایشی

SS 

 خطا

MS 

 آزمایشی

MS 

 خطا

F P  اندازه

 اثر

توان 

 آماری

 85/1 62/0 01/0 28/11 644/4 751/47 948/78 751/47 همکاری

 1 71/0 01/0 15/46 661/2 285/58 515/21 285/58 جرأت ورزی

 99/0 75/0 01/0 81/26 779/2 514/74 25/47 514/74 خود مهارگری 

( وخود مها گری 05/46(ک جرر  و زی)21/10برای مؤلف  امکا ی ) Fمقدا  11-4با توج  ب  جدول 

معنی دا  می باشد و ای  نشان می داد    بی  دو گروه آزمای  و  نهرل د  ای   01/0( د  اطح 11/26)
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مؤلف  اا تفاو  معنی دا  وجود دا د. برای بر ای اینک  میانگی   دام یک از گروه اا د  پس آزمون ار 

اای امکا یک جرر  و زیک خودمها گریک بیشهر اات از میانگی  اای تصریح شده یک از مؤلف  

 ذ ر ب  الزم نهایج میانگی  اای تصریح شده گزا ش شده اات. 19-4ااهفاده شد.    نهایج آن د  جدول 

 .   شد ااهفاده اا یانگیم برآو دی برای بنفرون حیتصر  وش    اات

 د  مولف  اای مها   اای انطباقی ده نهایی اای برآو د شمیانگی : 19-4جدول 

خطای  تفاوت میانگین ها میانگین  گروه مؤلفه ها

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 001/0 22/1 913/3 77/14 آزمای  همکاری

    16/10  نهرل

 001/0 637/0 323/4 025/16 آزمای  جرأت ورزی

    702/11  نهرل

 001/0 944/0 111/4 626/16 آزمای  خودمهارگری

    731/11  نهرل

   نههرل  گهروه   یانگیه م و( 77/14)امکها ی   د   یآزمها  گهروه   یانگیه م 19-4با توج  ب  جدول 

 .ااهت  دا یمعنه  001/0 اهطح  د   ه   اات( 913/3)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 16/10)

 تفهاو   و( 702/11)   نههرل  گهروه   یانگیه م و( 025/16)جرئهت و زی   د   یآزما گروه  یانگیم

  یآزمها  گروه  یانگیم .اات دا یمعن 001/0 اطح د     اات( 323/4)  گروه دو  یا  یب  یانگیم

  گهروه  دو  یه ا  یب  یانگیم تفاو  و( 731/11)  نهرل گروه  یانگیم و( 626/16)خود مها گری  د 

بنابرای  با توجه  به  ایه  یافهه  اها فرضهی  دوم        .اات دا یمعن 001/0 اطح د     اات( 111/4)

قص  گویی باعث بهبود مهها   اهای انطبهاقی  ود هان      پژوا  تایید می شود و می توان گفت   

 مبهال ب  اند م داون می گردد.
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 فرضیه اصلی پژوهش  -4-2-3

 گردد. قصه گویی باعث بهبود مهارت های زبانی و انطباقی کودکان مبتال به سندرم داون می

برای بر ای ای  فرضی  بر ار یک از مؤلف  اای مها   اای زبانی و انطباقی از آزمون ترمیل  ووا یانس 

برای  Fنهایج آزمون  20-4قبل از ا ائ  نهایج ای  آزمون د  جدول  شود.چندمهغییره )مانکوا( ااهفاده می

آزمون و پس آزمون مها   اای زبانی و انطباقی د  گروه  بر ای مفروض  امگنی شیب  گرایون پی 

 آزمای  و  نهرل گزا ش شده اات. 

 : بر ای مفروض  امگنی شیب  گرایون مؤلف  اای مها   اای زبانی و انطباقی 20-4جدول

F سطح معنی داری 

35/1 19/0 

آزمون امسانی شیب  گرایون پی  آزمون و پهس آزمهون مؤلفه  اهای      Fک آما ه 20-4باتوج  ب  جدول 

(. بنهابرای  مهی تهوان    P>05/0( معنی دا  نمهی باشهد)  F= 35/0مها   اای زبانی و انطباقی د  دو گروه )

به  منظهو  بر اهی     نهیج  گرفت    شیب  گرایون پی  آزمون و پس آزمون د  دو گهروه برابهر ااهت.   

ا ائه  شهده    21-4یکسانی وا یانس مهغیر وابسه  از آزمون لوی  ااهفاده شد    نهایج آن د  جدول شما ه 

 اات.

 : نهایج آزمون لوی  برای نمره مها   اای زبانی و انطباقی21-4جدول 

درجه  F متغیر

 1آزادی

درجه 

 2آزادی

 سطح معنی داری

 94/1 21 1 115/1 واژگان تصویری

 41/1 21 1 732/1 واژگان ربطی

 94/1 21 1 116/1 واژگان شفاهی

 74/1 21 1 111/1 درک دستوری

 56/1 21 1 337/1 تقلید جمله

 23/1 21 1 511/1 تکمیل دستوری

 38/1 21 1 784/1 تمایزگذاری کلمه

 68/1 21 1 177/1 تحلیل واجی
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 35/1 21 1 913/1 تولید کلمه

 59/1 21 1 287/1 همکاری

 98/1 21 1 111/1 ت ورزیأجر

 11/1 21 1 957/2 خودمهارگری

ک فرض امگنی خطااای ار دو گروه برای مها   اای زبانی و انطباقی تایید شد 21-4بر اااس جدول 

(05/0<p.)  نهایج آزمون ام با س برای بر ای برابری ماتریس  ووا یانس مهغیراای  22 -4د  جدول

 وابسه  د  بی  گروه آزمای  و گروه  نهرل گزا ش شده اات .

 : بر ای مفروض  اای امگنی ماتریس  وا یانس اا22 -4جدول 

 سطح معنی داری F آماره ام باکس

18/22 76/1 09/0 

(. بنابرای  می P>05/0( معنی دا  نمی باشد)F= 76/1آزمون ام با س ) Fمقدا  22 -4باتوج  ب  جدول 

توان نهیج  گرفت    ماتریس  ووا یانس د  دو گروه آزمای  و  نهرل برابر اات. امچنی  باید مهذ ر 

نهایج آزمون ترمیل  23-4د  جدول .(P <05/0شد    آزمون خی دو با تمت معنی دا  می باشد)

 د مهغیری گزا ش شده اات . ووا یانس چن

 : نهایج آزمون ترمیل  ووا یانس چند مهغیری مولف  اای مها   اای زبانی و انطباقی 23-4جدول 

 F DF مقدار نام آزمون
 فرضیه

DF 
 خطا

 سطح 

 معنی داری

 توان آماری اندازه اثر

 61/0 999/0 05/0 1 7 111/229 999/0 اثر پیالیی

 61/0 999/0 05/0 1 7 111/229 454/0 ویلکزالمبدا

 61/0 999/0 05/0 1 7 111/229 167/1609 اثرهتلینگ

 61/0 999/0 05/0 1 7 111/229 167/1609 بزرگترین ریشه روی

ترمیل  ووا یانس چندمهغیری بر ای تفاو  گروه آزمای  و  نهرل د   Fک مقدا  23-4با توج  ب  جدول 

( معنی دا  می باشد. بنابرای  P= 001/0( د  اطح)F= 111/229مولف  اای مها   اای زبانی و انطباقی)
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می توان گفت    بی  گروه آزمای   و گروه  نهرل از لراظ مولف  اای مها   اای زبانی و انطباقی د  

 نهایج ترمیل وا یانس گزا ش شده اات.  24 -4فاو  معنی دا ی وجود دا د. د  جدول پس آزمون ت

 نهایج ترمیل وا یانس تفاو  گروه آزمای  و  نهرل د  مولف  اای مها   اای زبانی و انطباقی:24 -4جدول 

 شاخص

   مؤلفه ها

SS 
 آزمایشی

SS 

 خطا
MS 

 آزمایشی

MS 

 خطا
F P  اندازه

 اثر

توان 

 آماری

 93/1 7/1 11/1 29/16 594/1 672/9 155/4 672/9 واژگان تصویری
 93/1 7/1 11/1 3/16 595/1 716/9 168/4 716/9 واژگان ربطی

 94/1 71/1 11/1 8/16 474/1 96/7 317/3 96/7 واژگان شفاهی
 98/9 78/1 11/1 67/24 692/1 181/17 847/4 181/17 درک دستوری

 74/1 57/1 15/1 22/9 12/1 419/9 139/7 419/9 تقلید جمله
 1 97/1 11/1 71/214 166/1 172/14 459/1 172/14 تکمیل دستوری

 1 91/1 11/1 98/69 296/1 712/21 172/2 712/21 تمایزگذاری کلمه
 99/1 91/1 11/1 61/29 77/1 811/22 39/5 811/22 تحلیل واجی

 99/1 82/1 11/1 97/32 43/1 214/14 116/3 214/14 تولید کلمه
 73/1 67/1 15/1 66/7 22/1 468/4 549/8 468/4 همکاری

 96/1 74/1 11/1 88/18 291/1 374/24 134/9 374/24 جرأت ورزی
 96/1 74/1 11/1 5/19 317/1 689/25 219/9 689/25 خود مهارگری 

( ک واژگان 3/16( ک واژگان  بطی )29/16برای مؤلف  واژگان تصویری ) Fک مقدا  24 -4با توج  ب  جدول 

(ک تمایزگذا ی 71/214(ک تکمیل داهو ی )22/9(ک تقمید جمم  )67/24( ک د ک داهو ی )1/16شفاای )

( و 11/11(ک جرر  و زی )66/7(ک تولید  مم  امکا ی )61/29(ک ترمیل واجی )91/69 مم  )

معنی دا  می باشد و ای  نشان می داد    بی  دو گروه آزمای  و  05/0 ( د  اطح5/19خودمها گری )

 نهرل د  ای  مؤلف  اا تفاو  معنی دا  وجود دا د. برای بر ای اینک  میانگی   دام یک از گروه اا د  

پس آزمون ار یک از مؤلف  اای واژگان تصویری ک واژگان  بطیک واژگان شفاایک د ک داهو ی ک تقمید 

تکمیل داهو ی ک تمایزگذا ی  مم ک ترمیل واجی ک تولید  مم  ک امکا ی ک جرر  و زی و  جمم  ک

نهایج میانگی  اای  25-4خودمها گری بیشهر اات از میانگی  اای تصریح شده ااهفاده شد. د  جدول
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 اا یانگیم برآو دی برای بنفرون حیتصر  وش    اات ذ ر ب  الزمتصریح شده گزا ش شده اات. 

 .شد فادهااه

 د  مولف  اای مها   اای زبانی و انطباقیاای برآو د شده نهایی میانگی : 25-4جدول 

تفاوت میانگین  میانگین  گروه مؤلفه ها

 ها

خطای 

 استاندارد

 سطح معناداری

 01/0 173/0 525/3 763/10 آزمای  واژگان تصویری

    237/7  نهرل

 01/0 175/0 531/3 675/9 آزمای  واژگان ربطی

    143/6  نهرل

 01/0 71/0 191/3 326/9 آزمای  واژگان شفاهی

    121/6  نهرل

 01/0 943/0 615/4 024/10 آزمای  درک دستوری

    34/5  نهرل

 05/0 145/1 477/3 511/1 آزمای  تقلید جمله

    034/5  نهرل

 01/0 29/0 252/4 101/10 آزمای  تکمیل دستوری

    556/6  نهرل

 01/0 617/0 151/5 17/9 آزمای  تمایزگذاری کلمه

    012/4  نهرل

 01/0 995/0 412/5 933/10 آزمای  تحلیل واجی

    521/5  نهرل

 01/0 744/0 272/4 01/9 آزمای  تولید کلمه

    721/4  نهرل

 01/0 153/1 396/2 016/14 آزمای  همکاری

    62/11  نهرل

 01/0 211/1 596/5 662/16 آزمای  جرأت ورزی

    066/11  نهرل

 01/0 301/1 745/5 054/17 آزمای  خودمهارگری

    309/11  نهرل
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 گروه  یانگیم و (763/10واژگان تصویری ) د   یآزما گروه  یانگیمک  25 -4با توج  ب  جدول 

 دا یمعن 01/0 اطح د     اات( 173/0)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 525/3)   نهرل

 تفاو  و( 531/3)   نهرل گروه  یانگیم و( 675/9)واژگان  بطی  د   یآزما گروه  یانگیم. .اات

  یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 01/0 اطح د     اات( 175/0)  گروه دو  یا  یب  یانگیم

  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 121/6)  نهرل گروه  یانگیم و( 326/9)واژگان شفاای  د 

( 024/10) د ک داهو ی د   یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 01/0 اطح د     اات( 191/3)

 اطح د     اات( 615/4)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 34/5)   نهرل گروه  یانگیم و

   نهرل گروه  یانگیم و (511/1تقمید جمم  ) د   یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 01/0

 .اات دا یمعن 001/0 اطح د     اات( 477/3)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 034/5)

 تفاو  و( 556/6)   نهرل گروه  یانگیم و( 101/10)تکمیل داهو ی  د   یآزما گروه  یانگیم

  یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 01/0 اطح د     اات( 252/4)  گروه دو  یا  یب  یانگیم

  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 012/4)  نهرل گروه  یانگیم و( 17/9)تمایزگذا ی  مم   د 

( 933/10) ترمیل واجی د   یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 01/0 اطح د     اات( 151/5)

 اطح د     اات( 412/5)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 521/5)   نهرل گروه  یانگیم و

( 721/4)   نهرل گروه  یانگیم و( 01/9) تولید  مم  د   یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 01/0

 گروه  یانگیم .اات دا یمعن 01/0 اطح د     اات( 272/4)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و

  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 62/11)  نهرل گروه  یانگیم و( 016/14)امکا ی  د   یآزما

( 662/16) جرر  و زی د   یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 01/0 اطح د     اات( 396/2)

 اطح د     اات( 596/5)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 066/11)   نهرل گروه  یانگیم و

   نهرل گروه  یانگیم و( 054/17) خودمها گری د   یآزما گروه  یانگیم .اات دا یمعن 01/0

 .اات دا یمعن 01/0 اطح د     اات( 745/4)  گروه دو  یا  یب  یانگیم تفاو  و( 309/11)

قص  گویی  بنابرای  با توج  ب  ای  یافه  اا فرضی  اول پژوا  تایید می شود و می توان گفت   

 باعث بهبود مها   اای زبانی و انطباقی  ود ان مبهال ب  اند م داون می گردد
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 پنجمفصل  

 بحث و نتیجه گیری
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  پی  د  آمد

شود. پس از ا ائ  خالص  نهایج ب  مقایس  اای پژوا  پرداخه  مید  ای  فصل ب  مرو  اجمالی یافه 

اا با نهایج اایر مطالعا  داخمی و خا جی و برث د با ه آنها پرداخه  خوااد شد. د  پایان با ا ائ  یافه 

واشی فصل  اضر پایان اا و ا ائ  پیشنهاداای  ا بردی و پژنهیج  گیریک مطرح نمودن مردودیت

 یابد. می
 

 بحث و نتیجه گیری مربوط به فرضیه ها -5-1

 : قصه گویی باعث بهبود مهارت های زبانی کودکان مبتال به سندرم داون می گردد.1فرضیه 

نهایج بر ای فرضی   اضر با ااهفاده از آزمون ترمیل  ووا یانس چند مهغیره نشان داد    قص  گهویی به    

ال ب  اند م داون د  افزای  مها   اای زبانی آنها مؤثر اات. امچنی  نهایج  ا ی از آن بود  ود ان مبه

   قص  گویی د  بهبود واژگان تصویریک واژگان  بطیک واژگهان شهفاایک د ک داههو یک تقمیهد جممه ک      

 وده اات.تکمیل داهو یک تمایزگذا ی  مم ک ترمیل واجی و تولید  ود ان مبهال ب  اند م داون موثر ب

(ک د  پژوا  خود ب  ایه  نهیجه   اهیدند  ه  خوانهدن      2011)1منصو  -شو م  و آل -نهایج پژوا  آل

آمهوزان  تواند اثر مثبت معنهادا ی  وی د ک مطمهب خوانهدن دانه     دااهان با صدای بمند تواط معم  می

(ک 1999) 3جیهنهد ا  گا دیهل و  ( ک 1997) 2داشه  باشد. امچنی  نهایج پژوا  والکو اها و دی بهنکهو    

(ک 2004(ک ایزبهل و امکها ان )  2004) بولینیها و امکها ان  (ک 1999) 4(ک  هولینز 1999اایگا دیل و جیهند ا)

(ک گنجهی و  1391(ک سی  زاده اشهرفی) 2014(ک فایر و امکا ان)2013(ک ما  ز)2010( کااهیهر)2006 اپیل)

و  ضمنی با نهیج  پژوا   اضر مبنی بر ( نیز ب  ه1393( و یریی زاده)1392(ک  ادبخ )1391امکا ان)

 خوانی بر بهبود مها   اای زبانی امسو اات. اثربخشی  اابرد دااهان

(ک د  پژواشهی به  ایه  نهیجه   اهیدند  ه  فعالیهت        2014و امکا ان ) 5امسو با پژوا   اضر ااپنسر

 اای زبانی آنها  ا بهبود بخشید.گویی برای  ود ان لذ  بخ  بود و مها  دااهان

                                                           
1
 . Al-Mansour & Al-Shorman  

2
 .Vallecorsa and deBettencourt 

3
 . Gardill and Jitendra 

4
 . Collins 

5
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 د مان و امرمشاو ه د  خالق ااهراتژی یک و پنجاه از یکی عنوان ب  د مانی ب  قص (.1312اصغری نکاح )

  ا اای د  اه خالقیت بیشهری  -د مانی قص  ازجمم  -خالق اای هراتژیاا د  ای  یاد می  ند     ودک

 اات. بکا  فه  د مانی

گهویی و  (ک د  پژواشی با ادف تعیی  اثربخشی دااههان 2004امسو با پژوا   اضر ایزبل و امکا ان )

نهیجه   خواندن دااهان د  بهبود پیچیدگی اای زبان شفاای و د ک مطمهب دااههان د   ود هانک به  ایه       

اای گفه  شده  ا شنیده بودند د  بازگوییک بهبود د  د ک مطمهب  ا نشهان    ایدند     ود انی    دااهان

 دادندک د   الی    گروای    دااهان  ا خوانده بودندک د  پیچیدگی زبان پیشرفت داشهند.

 اهدایت  د  اها  قصه   توانهایی  د   یش  اات ممک  گویی قص  اامیت     ند ( گزا ش می2003)1افنر

 به   اهدایت  بهرای  اا قص  از  ا  رد ای نمون  ک ادیان تواط اا قص   ا برد و باشد داشه  اا انسان  فها 

  وان و نیسهت  عامه   ب  فرانهگ  مردود اا قص   ا برد    بینی  می بنابرای  . اات مطموب  فها  امت

  اا  فردک ذانی دنیای برای د ک ابزا ی عنوان ب  آن قالب و ااهعا ه و قص  از نیز مشاو ان و د مانگران

   نند. می ااهفاده مراجع د   فها ی و ذانی تغییرا  تسهیل و مقاومت

(ک پژواشی با عنوان براهی تهاثیر بهازگویی دااههان بهر      1391 سی  زاده اشرفی) امسو با پژوا   اضر

 ود ان دا ای اند م داون بهبود شاخص اای زبانی میانگی  هول گفه ک ارعت گفها  و ونای واژگانی د  

اال  عقمی با  وش  6 -7 ودک دخهر مبهال ب  اند م داون  12اال  عقمی انجام داد. د  ای  پژوا   6 -7

نمون  گیری د  داهرس انهخاب شدند و ب  هو  تصادفی ب  ا  گروه تقسی  شهدند. نههایج نشهان داد  ه      

 اال  تأثیر دا د.  6 -7اند م داون بازگویی دااهان بر شاخص اای زبانی  ود ان مبهال ب  

آموزان مدا س ابهدایی چی ک انجام شدک ب  ایه   ( د  پژوا  خود    بر  وی دان 2014نایر و امکا ان )

گویی ب  هو  قابل توجهی عالق ک انگیزش و داهیابی ب  موفقیت  ا نهیج   ایدند    ااهفاده از  وش قص 

یس  با گروه  نهرل )   ب   وش مهداول آموزش دیدند( افزای  داده آموزان گروه آزمای ک د  مقاد  دان 

 اات.

( د  پژوا  خود با عنوان اامیت انگیزش د ونی)ذاتی( د  تعیی  توانهایی  2011لوگانک  مدفو د و ااگز )

عممکرد باال یا پایی  د ک خواندنک ب  بر ای ای  مسهم  پرداخهند    چطو  عوامل شهناخهی و انگیزشهیک   

 نند. آنها ب  ای  نهیج   ایدند    عوامل مخهمف د ک خواندن و انگیزش بینی می  خواندن  ا پی مها 

اهای   نند و ب  عنوان عاممی د  توانایی پهایی  عممکهرد خواننهدگان د  ا زیهابی    د ونی افراد  ا مردود می
                                                           
1
 . Heffner 
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شهود. انگیهزش   دود میاای شناخهی مخهمف مراای خواندن خوانندگان با تواناییخواندن اسهند. مها  

 ند. مداخال  برای خوانندگان ضعیف بینی مید ونی اخهالف عممکرد خواندن خوانندگان ضعیف  ا پی 

 باید شامل عناصری باشد    ب  افزای  انگیزش آنها  مک  ند.

 زنهدگی  د   ه   معهقد اات اویت از هریق نقل تجرب  شکل می گیردک د مو د ود هانی ( 1997 اتاناب )

 بعنهوان  تها  نمایهد  می  ا توصی  د مانی بازی امراه ب  گویی قص  نمایندک می تجرب   ا مشکالتی یا   ادث

  ه   نماید می  ا ا ای  اایی نمون  وی . نماید  مک اا تجرب  اصالح و  اانمایی و ان بی ب  منااب بسهر

 اهای  اا گزا ش قص  ای  . اات گردیده ی  تدو و هرح مراجعان اای تجرب  پیرامون اایی قص  آن هی

 اهاک  بها نا هامی   مرتبط وقایع از ای ااهعا ه و الی  چند تصو اتی بمک  نیسهند آنها زندگی وقایع از مسهقی 

 ههرح  بها  ا یکسون .می گیرد بر د   ا آنها نزدیک وابسهگان ناگهانی گهای مر و مد  هوالنی اای بیما ی

 مهی  اشا ه خود بالینی اای تجرب  ب  شخصیت و تغییر زندگی د  قص  نق  تبیی  و د مانی قص  پیرامون نظرخود

 وا هن   تفسیر و تعبیر ب  ک د مانی  وان اای جمس  هی ناتمام د  اای قص  و  وتاه اای قص  از ااهفاده با  ند  

 مطالعه   ( د گهزا ش 1997و امکا ان  ) 1مونهرومی پردازد.  او اای پااخ و نظراا ترمیل و جو د مان اای

 بهههری   از یکهی   ه   دا نهد  مهی  اذعهان  2اایپرلیکسیا ب  مبهال  ودک د مان و مشاو ه امر د  خود مو دی

 بها  مهنااهب   ه   بهود  اهایی  قصه   ااههفاده  هردی    گفها ی مشکال  ب  مبهالیان برای ما    اایی تکنیک

 برای مرتبط مهنی هی بالقوهک  هی مشکال  یا و آمده وجود ب  برای  مد ا  د   وز هی د     مشکالتی

 اعمال انجام و خود  ا اای ب  اصالح  ا او و شده جو  آنها   ا سااا با    نروی ب  شدک می تنظی  او

 آنهاک نمود   مهیا فرصهی بعالوه و برداشه  د  خوبی نهیج   ا  رد و گویی قص   . رد می ترویب صریح

 بردا د. 3خود پندا ه اش بهبود برای گامی ما مقابل د  اا قص  خواندن با

توان گفت    قص  گویی ب  ترویب  ود ان و تقویهت  هس  نجکهاوی د     مید  تبیی  نهایج فرضی  اول 

شود تا  ود هان به     ند. خواندن دااهان برای  ود ان از اوی معم  یا پد  و ماد  ابب میآنان  مک می

د دیگر    برای  قص  می خواند تقمید از ای  الگواای مه  د  زندگی خودک بپردازند.  ودک با مشااده فر

 نهدک  ( اشها ه مهی  2006شود    خودش ب  تالش برای خواندن بپهردازد. امهان ههو   ه  ادز )    ترویب می

 یهک  مثابهة  ب  قص  د مانی از ااهفاده ند. ااهفاده از قص  ب  تقویت ا سااا  مثبت د   ود ان  مک می

 قصه   د  .نمی شود خه   ود ان  وان شناخهی مشکال  د مان ب  تنها و دا د ای ابعاد گسهرده د مانی ف 
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 فهرد  زندگی معانی د  تغییر ب  خود قص  اای زندگی ادبیا  و زبان د  تغییر    اات ای  بر فرض د مانی

برخی  نهد.  می ایجاد دیگران با  وابط  فها  و برای جدیدی فرصههای زندگی قص  د  تغییر شودومی منجر

توانند ذا   ودک  ا ب   اوش وادا ند.  ودک برای ا ضای معمایی    دا ند می اا ب  دلیل خاصیتدااهان

شود تا با تالش و با  مک معم  و والدی   ل دااهان  ا بخواند. البه  الزم  س  نجکاوی خود ترویب می

ب  ذ ر اات    نق  معم  و والدی  ب  عنوان  اانما و  مک  ننهده ااهتک  هودک بایهد بهرای خوانهدن       

 ندک ممک  اات فرآینهد د ک  زش ببیند. شنونده بودن صرفک  ودک  ا د  امر خواندن دچا  تنبمی میآمو

مطمب د   ودک بهبود یابد ولی  مزگشایی و امچنی  تالش برای خواندن    یکی از مؤلف  اای انگیزش 

دی  ه  از  مانهدگی ذانهی و  ود هان عها    خواندن ااتک ضعیف باقی می ماند. مقایس   ود ان دا ای عقب

اندک عممکرد مشابهی  ا د  ااهفاده از  روف  بط واژگانیک میانگی  هول لراظ توانایی  المی امسان شده

داد.  ود ان با نیازاای ذانی مشکال  بیشهری د  ااهفاده از گفه ک هول دااهان و تنوع واژگانی نشان می

قایس   ود ان با نیازاای ویژ با امسهاالن  شان دا ند. د  مادوا  ا جاعی نسبت ب  امساال  منطبق زبانی

اهای میهانگی    تر  ود ان عقب مانده ذانی بهر مقیهاس  عادی منطبق شده بنا ب  ا  ذانیک عممکرد ضعیف

شناخهی بی   ود ان مبهال ب  عقب ماندگی ذانهی  هول گفه  و تنوع واژگانی مشخص شد. لذا مها   زبان

بسیا  مهنوع اات. افراد دا ای اند م داون د  مقایس  با امساالن اای تطبیق و  ود ان عادی بنا ب  مقیاس

منطبق ا  ذانیک د  پیچیدگی نروی )میانگی  هول گفه (ک تنوع واژگانی )ونای واژگانی( و  وانی )تعداد 

شهناخهی مهو د ترمیهل    اهای زبهان  تری داشهند. تأثیرا  ا  برای ام  مقیاس ل  مما ( عممکرد ضعیف

تر منطبهق  ار ال  ود ان دا ای نقایص زبانی بسیا  شبی   ود ان بز گهر و تکامل یافه ب  شود.مشااده می

  نند.زبانی د  برقرا ی ا جاعا  د  تکمیف ااخها دای دااهان عمل می

 خوانی باعث بهبود مهارت انطباقی کودکان دارای سندرم داون می گردد.: داستان2فرضیه

ااهفاده از آزمون ترمیل  ووا یانس نشان داد    آموزش قص  گویی به   نهایج بر ای ای  فرضی   اضر با 

 ود ان دا ای اند م داون بر افزای  مها   اای انطباقی آنها مؤثر اات. امچنی  نهایج  ا ی از آن بود 

 ود هان اهند م داون مهوثر    خود مها گری و امکا یک جرر  و زی   قص  گویی د  بهبود مها   اای 

 بوده اات.

( د  پژواشی با عنوان تأثیر قص  د مانی و قص  گهویی د  تواهع  قابمیهت اهای     2015میچی و امکا ان)

اجهماعی و انطباقی د  بز گساالن با ناتوانی اای فردیک ب  ای  نهیج   اهیدند  ه  قصه  د مهانی و قصه       
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ود و امکها ان  گویی موجب  افزای  مها   اای اجهماعی و انطباقی و  اا  اخهالل  فها  می گهردد. د 

( نیز د  پژواشی ب  ای  نهیج   ایدند    قص  گویی تواط والدی  و معممان با مضامی  مها تهای 2007)

اجهماعی باعث  شد و اصالح موثر مها تهای اجهماعی و اازشی د   ود ان مبههال به  اخههالل فراگیهری     

  نههایج پهژوا  اهای وا ی و     شد می شود    ای  نهایج  با نهایج ای  فرضهی  امسهو اسههند. امچنهی    

 ،(ک2013(ک آیدی ک امکها ان) 2014(ک ایدن و اینبر)2014(ک  ودز)2015(ک  رای و امکا ان)2015امکا ان)

(ک باالاهت و  2011منصهو  )  -شهو م  و آل  -(ک آل2012(ک آ  و ن و یون ااهینس دوتیهر) 2013) 1ما  ز

هو  ضمنی با نهیج  پژوا   اضر مبنهی بهر    ( نیز ب 2006(ک اوی و الوو)2006 ایپل ) ،(2001امکا ان)

 اثربخشی قص  گویی د  بهبود مها   انطباقی امسو اات.

خوانی د   اا  خطااهای  ( مبنی بر اثربخشی  وایت د مانی و دااهان2011نهایج پژوا    مانی )

ضهی   اضهر   آموزان نا ااخوانک و د نهیج   اا  عالئ  و ایجانا  منفی آنانک با نههایج فر خواندن دان 

(ک 1394(ک آزادبهر) 1393امچنی  امسو با پژوا   اضرک پژوا  عمی ا بری و امکها ان)   امسو اات.

(ک گنجههی و 1392(ک یریههی مرمههودی و امکهها ان)1392(ک  ادبخهه  و امکهها ان)1392 وشهه  چسههمی)

( مهی باشهد.   1311( و امهایی و امکها ان)  1319(ک نصیرزاده و  وش ک نیک مهن   اهولی)  1391امیریان)

جهت تبیی  نهایج فرضی  پژوا   اضر می توان گفت    قص  گویی باعث می شود    مها   خوانهدن  

ب  هو  ویر مسهقی  برای  ود ان اند م داون آموزش داده می شود    ضعف د  مها   خواندن مهمهری  

آمهوزش  ( گزا ش می  ند    د  خالل گفه  دااههان  2006)مشکل  ود ان با نیازاای می باشد. اونکس 

قص  اا و دااهان اا با ااهفاده از اهالعاتی    ب  هو  مسهقی  مربوط ب  تجربه   خواندن نیز اتفاق می افهد. 

اهای   شد توانهایی قص  گویی باعث  (.2001ک  نند )مو منرصر ب  فرد ار فرد ااتک  ود ان  ا د گیر می

و باعث تقویت د ک و فهه   ود هان    د ود ان برای تفسیر و د ک وقایع فراتر از تجرب  آنی شان می شو

نسبت ب  مسائل مریط می شود. از آنجایی     ود ان نا ااخوان د  خواندن اد اک مطالب خوانده دچها   

مشکل می باشند. خواندن قص  باعث تقویت د ک و فه  مطالب خوانده شدهک می شود و امی  امر باعث 

( اشا ه می  نند    دااههان  2004ردد. بولینیا و امکا ان)باال  فه  اد اک مفاای  انطباقی و اازگا ی می گ

 گویی باعث د ک مه  و داهو  زبان د   ود ان با ناتوانی اای یادگیری می شود. 

امچنی  قص  گویی باعث تقویت  شد زبان می شود و ابب افزای  دایره لغت و مها   اای زبانی 

 ود ان می شود. قص  گویی  وی مها   خواندن و قاد  بودن به  ا تبهاط معهانی و بیهان ا سااها  بها       

ن  نهد.  ود ها  اای گوش دادن و صربت  ردن  مک مهی گویی ب  مها   مما ک تاثیر مفیدی دا د. قص 

اامیت گوش دادن و چگونگی برقرا ی ا تباط ایده اا و اندیش  اا و تعامل با دیگرانک  ا یاد مهی گیرنهد.   

                                                           
1
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آنها فرانگ واژگان خود  ا و یادگیری اینک  چ  وقت و  جا از  مما  و عبا ا  منااب ااهفاده  ننهد  ا  

و د  ه  ایه  بخه  مهمهی از      ند و ب  ایجان مهی آ گویی  ود ان  ا ارگرم میتواع  خوااند داد. قص 

یادگیری اات. اگر  ود ان با لذ  د گیر فرآیند یادگیری شهوندک اهالعها  بیشههری  ا یهاد مهی گیرنهد.       

تواند د  اراار برنام  د ای برای تجزی  موضهوعاتی  ه  بهرای یهادگیری مشهکل اسههند       گویی میقص 

شود تا  ود ان به  تقمیهد از   ماد  ابب میخواندن قص  برای  ود ان از اوی معم  یا پد  و ااهفاده شود. 

ای  الگواای مه  د  زندگی خودک بپردازند.  ودک با مشااده فرد دیگر    برای  قص  می خواند ترویهب  

شود    خودش ب  تالش برای خواندن بپردازد وقهی قص  گویی باعث توانایی دان  آموز د  برقهرا ی  می

می  امهر بهر موفقیهت او د  مد اه  تهأثیر مهی گهذا د. موفقیهت          وابط انطباقیو اازشی بیشهر می شود ا

 ترصیمی باعث تقویت انگیزه ترصیمی می شود. 

( گزا ش می  ند    افهراد نا اهاخوان مشهکل بز گهی د  یهافه   ممها  بهرای        2011پریس ایال) 

  اهواال   اظها اتشان دا ند د  نهیج  ممک  اات لکنت پیدا  نند یا برای مد  هوالنی قبهل از پااهخ به   

مکث  نند. ای  مسهم  می تواند از ای  لراظ جدی باشد    آنها نهوانند ب  گفهگواایشان ادام  دانهد و یها   

 هی د  ایجاد دواهی با امساالن شان دچا  مشکل شوندک امی  امر باعث شود    افراد دیگر آنها  ا مای  

( اشا ه می  ند    قصه  گهویی باعهث    2004بل)ارگرمی قرا  داده و دواهی با ای  فرد  ا ادام  نداند. ایز

بهبود پیچیدگی اای زبان شفاای و د ک مطمب  ود ان می شود. آنها امچنی  اثهر مفیهدی  وی مهها      

توانهد د   گهویی مهی  خواندن و قاد  بودن ب  ا تباط معانی و بیان ا سااا  با  مما  خوااند داشت. قص 

 (. 2007ک1دیویس)   برای یادگیری مشکل اسهند ااهفاده شود اراار برنام  د ای برای تجزی  موضوعاتی

 ود ان اند م داون توانایی  می د  فهه  موضهوعا  ویهر  المهی دا نهد و مشهکالتی د        امچنی  

(.  وش قصه  گهویی باعهث    2001اجهماعی نشان می داند)ووگه کالباوم و بو دم ک - ا  رداای شناخهی

باعث افزای  آگاای  ود ان نسبت ب  چگونگی تعامل منااهب   تقویت د ک و فه  ویر  المی می شود و

با دیگران می شود. امچنی   وش قص  گویی باعث تقویت خالقیت د   ودک می شود و  ودک د   ی  

شنیدن قص   اابرداای خالق جدیدی  شف می  ند و آن  ا می تواند د  زندگی فردی و اجهماعی خهود  

 بهر  د مهانی  قصه   تهأثیر (ک د  پژوا  خود    بها اهدف بر اهی    1315یوافی لوی  و مهی  ) تعمی  داد.

 قص  د مانی یادگیریک انجام گرفتک ب  ای  نهیج  دات یافهند    با مشکال   ود ان  ویا ویی  اابرداای

 .شود می یادگیری مشکال  با  ود ان  ویا ویی  اابرداای بهبود موجب

امانطو     اشا ه شد پژوا  اا بیان می  نندک  ود انی    د  برقرا ی  وابط انطبهاقی بها دیگهران    

مشکل دا ند ممک  اات اوش ایجانی پایینی داشه  باشند. اوش ایجانی شامل زمین  اهایی ماننهد د ک   

وقههی   (.2007ا سااا  دیگرانک تنظی  ا سااا  خود و قرا  دادن خود ب  جهای دیگهران ااهت)وودیک   

                                                           
1
. Davies  
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 ودک قص   ا می شنود خودش ب  جای شخصیت قص ک نق  بازی می  ند می تواند ا سااها  خهود و   

دیگران  ا بههر د ک  ند و د ک ا سااا  دیگران باعث باال فه  اوش ایجانی می شهود و امهی  امهر    

 موجب تقویت مها   اجهماعی د   ودک می شود.

خهوانی به  عنهوان یهک  ویکهرد آموزشهی بهرای        دااهانتوان گفت    د  تبیی  نهایج فرضی  دوم می

 ود ان اند م داونک ب  پیشرفت د  مها   اای زبانی و ب  تبع آن به  بهبهود مهها   اجهمهاعی د  ایه       

 ند. وقهی معم  و والهدی  د  مد اه  و خانه  بهرای  هودک قصه  مهی خواننهد و         آموزان  مک میدان 

داند د  واقع ای  امر به   شهد فرآینهد خوانهدن د  آنهها      می  اابرداای خواندن قص   ا ب   ودک آموزش

 ند تا د  خان  و مد ا  به   آموزان  مک می ند. یادگیری خواندن از هریق قص  گویی ب  دان  مک می

ب  عنوان یک فعالیت ارگرم  ننده و مفرح بنگرند. د  پژوا   اضر با آموزش قص  ب   ود ان « خواندن»

آموزان    انطباقی آنها ک قبل و بعد از مداخم ک تغییرا  چش  گیری  اصل شد. دان اند م داونک د  مها

جمس  مداخم ک  شد قابل توجهی د  زمینه  مهها   اهای زبهانی داشههند و د        1د  گروه آزمای  پس از 

 نهیج  مها   انطباقی آنها ب  صو   مثبت تغییر  رد. امچنی  نهایج  ا ی از اثهر قصه  گهویی د  بهبهود    

 اای امکا یک جرر  و زی و خود مها گری  ود ان اند م داون بوده اات.خرده مقیاس

توان گفت    د  میان د مان اای مخهمف اای  اصل از ای  فرضی  پژوا   اضر مید  تبیی  یافه 

اای مخهمفک یهک  ویکهرد جدیهد و خالقانه  ای ااهت.      ک  وش مداخم  ب  وایم  دااهان نسبت ب   وش

 افزای  تفریحک ادفک یافه  و اعهماد ایجاد خودپندا هک افزای  باعث تواند می گروه د مانی با  قص تر یب

 خهود  فرزندک-والدی   ابط  تقویت (. قص  د مانی ضم 2010 ل مسأل ک د   ود ان شود )مالکاک  مها  

واهیم   اابهرد   (. د  ایه  پهژوا  بها مداخمه  به       2001میداد )النهد ک   شکل  ودک د   ا ترییکپا چ 

خوانی ب   ود ان اند م داون آموزش داده شد تا با  مک ب  آنهاک موفقیت الزم  ا د  امهر خوانهدن   دااهان

آموزان نسبت ب  خودشان تغییر  ند و ب  دات آو ند.  سب موفقیت د  خواندن ابب شد تا دیدگاه دان 

لب نشهان دانهده آن ااهت  ه   اابهرد      د  نهیج  پرو ش خودپنداشت مثبت د  آنها تقویت شود. ای  مطا

اای مخهمهف  خوانی با تأثیر ویر مسهقی  بر زوایای شخصیهی و فکری  ود انک موجب ا تقای  وزهدااهان

 د  آنها خوااد شد.

 گیری نهایی پژوهشنتیجه -5-2

تهوان چنهی  گفهت  ه   اابرداها و  ویکرداهای       د  پایانک د  خصوص داهاو د نهایی ای  پهژوا  مهی  

 یزی برای انهخاب اند. د  برنام آموزشی مخهمفی برای آموزش دادن ب   ود ان با نیزاای ویژه تدوی  شده

ده از  اابهرد  اای فردی د  آنهان ضهرو ی ااهت. امها ااههفا      ویکرد منااب برای  ود ان توج  ب  تفاو 
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ااک  ا برد خوااد داشت. ای   ویکرد ب  خوانی برای ار  ود یک بدون نیاز ب  د  نظر گرفه  تفاو دااهان

 ند. مها   اای زبهانی و انطبهاقی به  عنهوان      ود ان برای مشا  ت فعاالن  د  فرایند یادگیری  مک می

ک از مهمهری  عناصر د   ود ان اسهند. هبق عوامل پی  آیند د  امر یادگیری ا تباط و اازگا ی اجهماعی

اا ب  دلیل تأثیر  وی زوایهای پنههان شخصهیت و شهناخت     نهایج  اصل از ای  پژوا  ب  هو   می قص  

 توانند د  تغییر و بهبود ای  عوامل پی  آیند مؤثر باشند.  ود ان می

 فراگیر شناایک  وان مخهمف اای وزه د  اخیر االهای هی انسان  فها  د ک برای گویی قص   ویکرداای

 بسیا ی برای  ا ای گسهرده تمویرا  ااکقص  بسط از اایینمون  مثابة ب  انسان افکا  دادن تغییر. اات شده

  شهد  مثهال  برای اات؛ برداشه  د  پژوا  اطح د  ا  و نظری اطح د  ا  شناایک  وان قممرواای از

 اهای قص   از ای نمون  شناایک آایب شودومی قممداد زندگیت قص  ااخ از شاخصی صو   ب  اویت

 زندگی قص  بازاازی و ترمی  برای تمرینی د مانی  وان و اات شده خا ب اصمی مسیر از    اات زندگی

 (.1315؛ ب  نقل از شیبانی و امکا انک 1991شود)اوا دک می تمقی

اا یک ضرو   ب   سهاب  آموزش مها  اای ویرمسهقی  آموزش مثل بازی و قص  د  ب   ا گیری شیوه

آید. ب  نظر می  اد از آن جایی    آموزه اا و پنداا د  خالل قص  ب  خوبی برای  ودک قابل فهه  و  می

یابد )افنرک شودک ا همال ب   ا گیری و تعمی  آنها تواط  ودک د  زمین  اای مشاب  افزای  میمعنادا  می

ا چوب د مانیک شیوه ای برای ایم  نگ  داشه  د مان اات. برهث  (. مشا  ت فعال د مانگر د  چه2003

؛ ب  نقهل  1997ک اازد )جراای ردن د  مو د قص  نیز یک زمین  ام  برای آموزش فعاالن  دان  فراا  می

 (.1319از نصیرزاده و  وش ک 

وزشی از با توج  ب  نهایج پژوا   اضر انهظا  می  ود     اابرد قص  گویی ب  عنوان یک  وش آم

اوی معممان د   الس اای د س و برای آموزش  ود ان با نیازاای ویژه مو د ااهفاده قرا  گیرد. نههایج  

آموزانک آگهاه  تواند مسهوالن  ا از اثربخشی  اابرداای ااهفاده از قص  برای دان ای  پژوا  امچنی  می

برای بهبود  ود ان بها نیازاهای ویهژه ک    اازدک تا از ای  هریق آموزش و پرو ش بهواند زمین  اای مناابی 

تواند ابب شهود تها مسههوالن آمهوزش و پهرو ش د       فراا  اازد. امچنی  با بهره گیری از ای  نهایج می

اهای آموزشهی د  مهدا سک    اا  ا ب  عنوان بخشهی از فعالیهت   یزی اای آموزشی آتیک آموزش قص برنام 

 بگنجانند.
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 های پژوهشمحدودیت -5-3

 عمت مشکال  اجرایی امکان انهخاب  ج  نمون  بیشهری د  ای  پژوا  نبود.ب   -1

 د  مر م  اول انهخاب نمون  از شیوه د  داهرس ااهفاده شد. -2

 گر مو د مطالع  قرا  دای . ب  عمت  مبود نمون  نهوانسهی  نق  جنسیت  ا ب  عنوان مهغیر تعدیل -3

 پیشنهادها -5-4

 ی پیشنهادهای پژوهش -5-5-1

 اای بعدیک د  صو   امکانک از  ج  نمون  بیشهری ااهفاده شود.شود د  پژوا پیشنهاد می 

 آموزان دخههر  شود    پژوا   اضر ب  صو   مجزا بر  وی دان د  صو   امکان پیشنهاد می

 و پسر انجام شود.

 .پژوا   اضر بههر اات  وی مقاهع ترصیمی دیگر ا  اجرا شود 

 اربردیپیشنهادهای ک -5-5-2

 شود از بسه  آموزشی  اضر به  عنهوان   با توج  ب   ا آمد بودن بسه  آموزشی  اضرک پیشنهاد می

 اای مخهمف ب   ود ان با نیازاای ویژه ااهفاده گردد.ارفصل اای د ای د  تد یس مها  

      اهای  با توج  ب  اینک  نهایج ای  پژوا  نشان داد     وش قصه  گهویی د  بهبهود برخهی ویژگهی

شهودک از برنامه  آموزشهی پهژوا   اضهر به  منظهو          ود ان اند م داون مؤثر ااتک پیشنهاد می

  اای خواندن ب   ود ان با نیازاای ویژه تواط معممان ااهفاده شود.آموزش مها  

 ب  فرزندان آموزش داده شود.  گویی اای قص ب  والدی   وش 
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 منابع

 اجهماعی شایسهگی ی مقایس  (.1390) ع بابالنک زااد و ح جمالوییک  ضایی م؛ نریمانیک ع؛ ابوالقاامیک

 و یهادگیری  نهاتوانی  دا ای  انآمهوز دانه   و یهادگیری  ناتوانی دا ای انآموزدان  د  آن اای مؤلف  و

 .23-6ک 1 کیادگیری ناتوانیهای مجم . باال و مهواط پایی ک ترصیمی پیشرفت دا ای انآموزدان 

  ا  دانشگاه پیام نو .ا. انهش وانشناای  ود ان ااهثنایی(. 1311ا مدوندک م.)

اثر قص  گویی امراه با نمای  خالق بر مها تهای اجهماعی دان  آموزان مبهال ب  (. 1394آزاد برک ف.)

 .انسانی دانشگاه گیالن عموم دانشکده ک ا شد  ا شناای نام  پایان نا ااخوانی.

تحریک، تقلید، چند حسیی و  »بررسی و مقایسه روش درمانی تلفیقی (. 1311) ع.ااراقی گرجیک ق 

 3پذیر های رایج بر سطح واژگان بیانی در کودکان عقب مانده ذهنی آموزشو روش« گوییقصه

ا شهد. دانشهگاه عمهوم بهزیسههی و     نامه   ا شنااهی  . پایانساله عقلی شهرهای بهشهر و ساری 5تا 

 توانبخشی.

 خوانهدن  به   نگهرش (. 1311ک ح )بهاوگمی  ک ن وآزادفهر  نیک م؛ ضهوا  اهعیدی  ؛ک س م نکهاح  اصهغری 

 پایه   و اجهمهاعی  اقهصهادیک  بنهدی  هبقه   جنسهیتک   سب تفاو  بر ای: ابهدایی دو ه آموزاندان 

 فراینهد  د  مشها  ت  و آموزشهی  نظهام  اازی پویا :آموزشگاای  هابخان  اای ممی امای . ترصیمی

 .مشهد فردوای دانشگاه.یادگیری - یاددای

(. تبمو  نظری و  ا بردی عموم شناخهی د   وانشنااهی و آمهوزش  ود هان    1390).اصغری نکاحک س م 

-62ک اای عموم شناخهی د  تعمی  و تربیتک دانشگاه فردوای مشهداولی  امای  ممی یافه ااهثنایی. 

11.   

کاربرد قصیه بیه مبابیه تکنییک و ابیزار      گزارش اقدام پژوهی پیرامون (. 1312)اصغری نکاحک س م. 

 .21. مجم  تعمی  و تربیت ااهثنائی. شما ه درمانی کودکمشاوره و روان

(. ضرو   و جایگاه مداخم  زودانگام و آموزش پی  دبسهانی برای  ود ان 1316م.)س اصغری نکاحک 

 . 3-11ک 74ک نشری  تعمی  و تربیت ااهثنایی .دا ای نیازاای ویژه

. تهران: انهشا ان دانشگاه مقدم  ای بر  وانشناای و آموزش و پرو ش  ود ان ااهثنایی(. 1391.)غافروزک 

 تهران.

. ترجمه   تد یس دان  آموزان    توان ذانهی بها بهازنگری  امهل    (. 2006آلگوزی ک ب ؛ یسمدایکک ب.)

 (. چاپ اولک تهران:  شد فرانگ.1392 سی  خانزادهک ع؛ مرمدی آ یاک ع.)

ی  اانمای تشخیص وآما ی  مه  تجدید نظر شدهDSM-IV-TR(2000 .)   وانپزشکی آمریکانجم  ا

 .(. تهران: انهشا ا  اخ 1314ترجم  مرمد ضا نیکخو و اامایاک آوادیس یانس) .اخهالال   وانی
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(ک  تهاثیرآموزش  1392) .بخشی با زیمیک م؛ پو مرمد ضای تجریشیک م؛ ادیب ارشکیک ن؛ میکهاییمیک ع 

ک مجمه  توانبخشهی  . ذا  بربهبود مها   اای اجهماعی دان  آموزان باناتوانی اوشهی ترهولی  نظری  

 .61-69ک 2دو ه چها دا ک

چاپ  چهها مک پیهام    (. آموزش و پرو ش  ود ان ااهثنایی.1392بنی ااشمیک ع؛ و والم زاده صفا ک ح.)

 نو .

(. شنااایی مها   اای اجهماعی مو د نیاز دان  آمهوزان  ه  تهوان    1391.)ک ع سی  خانزاده ؛ ب  پژوهکا

 95-114 ک7 کفصمنام  مطالعا  برنام  د ای ایرانذانی د  مریط مد ا . 

اای  هاب د مانی بر  اا  پرخاشگری (ک بر ای میزان تأثیر برنام 1390ز .) کم.ک  ناصری کپریرخ

  .60-33ک 2ا   ودک دانشگاه شیرازک شما ه  ود ان ک مجم  عممی پژواشی مطالعا  ادبی

. ترجم :   ماندواتک مصطفی. چاپ اول. تهران. گویی در خانه و خانوادهقصه(. 1312)پمواکیک آ. 

 انهشا ا  مد ا .

های های اجتماعی مبتنی بر قصه در کاهش نشانهاثربخشی آموزش مهارت(. 1316). تویسر انیک م

ا شد مشاو ه. دانشگاه عموم بهزیسهی و نام   ا شناایپایان ساله. 11و  11اختالل سلوک دختران 

 توانبخشی.

(.  شد هبیعی گفها  و زبان. تهران: نشر دانشگاه عموم پزشکی و خدما  د مانی 1371جمیموندک ن. )

 تهرانک دانشکده توانبخشی.

اثربخشی تقوییت  ننده اای قرا داد  فها ی و اجهماعی برپیشرفت ترصهیمی   .(1319).جمیمی آبکنا ک س

 .32-31ک 5ک مجم  تعمی  وتربیت ااهثنایی . د  د س عموم تجربی دان  آموزان پسر   توان ذانی

(ک اثربخشی آموزش  فایت اجهماعی 1391).جمیمی آبکنا ک س؛ عاشو یک م؛ پو مرمد ضای تجریشیک م

 .113-104ک.5مجم  توانبخشیک  .آموزان    توان ذانی بر فها اازشی دان 

(. تأثیر قص  د مانی بر  اا  اخهالل  فها ی  ود هان  ه  تهوان ذانهی آمهوزش      1390جهانشاایک ف. )

پذیر. پایان نام   ا شناای ا شد  شه   وانشنااهی و آمهوزش  ود هان ااهثنایی.دانشهگاه آزاد وا هد      

 قوچان.

آموزش راهبردهای اجتماعی با روش داستان در کاهش اختالالت  تأثیر(. 1314) چها مرالیک ف

-ا شد.  واننام   ا شناایپایان رفتار آشکار کودکان پیش از دبستان دختر منطقه شش تهران.

 تربیهی.شناای و عمومشناای و آموزش  ود ان ااهثنائی. دانشگاه عالم  هباهبائی. دانشکده  وان

. چاپ دومک تهران:  شد آموزش مها   اای اجهماعی ب   ود ان و نوجوانان(. 1393 سی  خانزادک ع. )

 فرانگ.
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ک چاپ دومک  ان  و نوجوانان با نیازاای ویژه(ک  وانشنمسی  و آموزش  ود1392 سی  خانزاده ع.)

 انهشا ا  آوای نو .

میانگی  هول  (. بر ای تأثیر بازگویی دااهان بر بهبود شاخص اای زبانی1391 سی  زاده اشرفیک س.)

اال  عقمی. پایان نام   6-7گفه ک ارعت گفها  و ونای واژگانی د   ود ان دا ی اند م داون 

 . دانشگاه عموم بهزیسهی و توانبخشی. ا شناای ا شد  شه  گفها د مانی

 د   ود ههان ضههمنی  ر هههی تههوالی یههادگیری (. نقههص1391 کمهههیک ع؛ پو اعهمههادک ح و نجههاتیک و )

 .41-27ک 3ک  ا بردی  وانشناای فصمنام نا ااخوان. 

 درمانگری نمایش و اجتماعی اختالل اضطراب .(1386. ) .ب پور، صدق و . آ اناری، ،.پ دادستان،

  .115-123.،14ایرانی، شناسان روان :تحولی شناسی روان فصلنامه. 

 .11شما ه اای خا جی. پژوا  زبان عناصر ساختاری قصه و افسانه.(. 1313) کدادو ک ا

(. بر ای تأثیر تمرینا  ثبا  مر زی بر وضعیت تعادل دانه   1311).دانشمندیک ح؛ براتیک اک ا مدیک  

 .16-24ک 3ک مجم  توانبخشیآموزان پسر    توان ذانی آموزش پذیر. 

 خالقیت افزای  بر گویی قص  و بازی (ک اثربخشی1392ف.) ا ثی  یان م.ک فر مرمدی ن.ک  ادبخ 

 . 195 - 177 ک 4شما ه 2دو ه  . انسانی عموم د  خالقیت و ک مجم  ابهکا   ود ان

 )اامیت و  اه و  ا  آن(. چاپ دوم. تهران. انهشا ا   شد. گوییقصه(. 1317  ماندواتک مصطفی )

اال  عقمی  5(. بر ای تفاو  نیمرخهی زبان بیانی از دیدگاه پیمان  ای د   ود ان 1312 ضوانیک ف. )

ا شد. گفها  د مانی. دانشگاه عموم بهزیسهی و نام   ا شناایپایان داون و  ود ان هبیعی.اند م 

 توانبخشی.

 اای مها   بهبود بر اجهماعی اای مها   آموزش بر مبهنی گویی قص  (. تاثیر1392چسمیک  ک )  وش 

 و ای مقابم   فها  اخهالل ب  مبهال اال  10 تا اشت پسر آموزان دان   فها ی مشکال  و اجهماعی

 .1392ک 93 – 73 ک10شما ه  3دو ه  . بالینی  وانشناای مجم  مطالعا ک (ODD) اعهنائی بی

 نافرمانی اختالل های نشانه کاهش در اجتماعی های مهارت آموزش تأثیر" (، 1387 آ،). زارعی

 ارشمد، کارشناسی نامه پایان ،" 87 - 88 تحصیلی سال در مشهد شهر آموزان ای دانش مقابله

 .عالمه طباطبایی دانشگاه

(.  وانشناای مرضی. ترجم  بهم  نجا یان و امکا ان. تهران 1317اا ااونک ایروی  جی؛ اا ااونک با با ا)

 انهشا ا   شد.

(. اخهالال  زبان د  عقب ماندگی ذانی. تهران: ادا ه چاپ و انهشا ا  اازمان آموزش و 1376اازمندک ع. )

 ااهثنایی.پرو ش 
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 مها   و ایجانی نا اایی ی مقایس "اهوده ب.ک  م.ک  ف جبرائیل .ک بابالن ع زااد (.1391ک) الف کامیمانی

 شما ه  یادگیریک اای ناتوانی یک مجم "بهنجا   و یادگیری دا ای  اخهالل آموزان دان  اجهماعی اای

 .  71ه  93ک 1 ی زمسهان دو ه و ک پاییز1ی

مجم  تعمی  و  عاطفی: پرخاشگری.-گویی در درمان مشکالت رفتاریکاربرد قصه(. 1315) ط. ایدیک س

 .23تربیت ااهثنائی. شما ه 

 ک تهران: انهشا ا  تیمو زاده.اای یادگیریناتوانی(. 1319شکوای یکهاک م و پرندک ا )

  ود هان  د  افسهردگی  عالیه    هاا   بر د مانی قص  (. تأثیر1315شیبانیک ش؛ یوافی لوی ک م و دالو ک ع )

 .916-193ک 6ک ااهثنایی  ود ان  یط  د  پژوا افسرده. 

درمانی بر کاهش عالیم افسردگی در کودکان تأثیر قصه(. 1315. یوافی لوی ک م. دالو ک ع )ش شیبانیک

 .4پژوا  د   یط   ود ان ااهثنائی. اال شش . شما ه  افسرده.

شناای. )خسرو والمعمی زادهک مهرج (. زبان: بر ای مفاای  بنیادی زبانشناای و (. زبان1372فالکک ب. )

 مشهد: انهشا ا  آاهان قدس  ضوی.

 .9انراای زیبا. شما ه  گفتاری درباره قصه و نمایش.(. 1310) .فرشه   کمتک ف

 گویی بر آگاهی و نگرشبررسی تأثیر آموزش از دو طریق سخنرانی و داستان(. 1313فراادیک امی  )

-پایان شهرکرد در رابطه با پیشگیری از حوادث و سوانح. 2آموزان پسر پایه سوم ابتدایی ناحیه دانش

 ا شد. دانشکده بهداشت. دانشگاه عموم پزشکی و خدما  بهداشهی د مانی ایران.نام   ا شناای

. نژاد نظری ترجمه ، کودکان به اجتماعی مهارتهای آموزش ،( 1391) اف،. جی میلبرن، جی،. کارتلج

 .رضوی قدس آستان انتشارات: مشهد محمدحسین،

 . چاپ اومک  تهران: نشر  وان. وان شناای و آموزش  ود ان ااهثنایی(.1311 ا اوندک ع.)

. ا جمندی ترجم  ک"د مانی بازی  وش با  ود ان با مشاو ه" ک( 1391) دیویدک. گمد اد  اتری ک. گمدا د

  .آو  اندیش : زاراکتهران

 پیشرفت افزای  بر گویی قص   وش ب  بینی خوش الگوی آموزش اثربخشی(. 1391ک.)  امیریان ح.ک گنجی

 . 40 - 27 ک 11شما ه  5دو ه ( تربیهی عموم) ا زشیابی و مجم  آموزش دبسهانی.  ود ان د  ترصیمی

 نفهس  عهز   و اجهمهاعی   شهد  بها   فهها ی  مشهکال   مقایس  و ترمیل شناااییک (.1376)    سینیک مرویان

 امینا  اومی  زنجانک ااهان د مانی بهداشهی خدما  و پزشکی عموم دانشگاه زنجانک عادی. آموزاندان 

 .نوجوانان و  ود ان  فها ی اخهالال  ارااری

های اجتماعی با استفاده از داستان در کیاهش اخیتالالت رفتیاری    تأثیر آموزش مهارت(. 1316) .مممیک م

-نامه   ا شنااهی  . پایانساله شهر تهران 13-19پذیر سنین مانده ذهنی آموزشآموزان دختر عقبدانش

 شناای و آموزش  ود ان ااهثنائی. دانشگاه عموم بهزیسهی و توانبخشی.ا شد.  وان
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 (. بر ای ثربخشی موزش مها تهای زندگی بر بموغ ایجانی نوجوانان بها اهند م دون.  1391میرزاییک س م. )

 شناای و آموزش  ود ان ااهثنائی. دانشگاه عموم بهزیسهی و توانبخشی.ا شد.  واننام   ا شناایپایان

 ک تهران: نشرقومس.  وانشناای  ود ان و نوجوانان ااهثنایی(. 1391میالنی فرک ب. )

 شناای و  ا برد آن د  زبان فا ای. )ویرای  چها م(. تهران: انهشا ا  نیموفر.(. زبان1374نجفیک ا. )

 مجمه  اهال .   اشت تا ش  پسران پرخاشگری  اا  د  قص  گویی (. تأثیر1319ک   و  وش ک   )نصیرزاده

 .111-126ک 16 ایرانک بالینی  وانشناای و  وانپزشکی

 افسردگی  اا  بر گویی قص   وش ب  بینی خوش آموزش الگوی (ک تاثیر1319ی.) ک اظمی ز.ک کمن  نیک

 .  20 - 12 .9شما ه  5معاصر دو ه   ود انک مجم   وانشناای

 (. چاپ اومک ق :بخشای .1311. ترجم  جبا یک س.) ودک ااهثنایی د   الس عادی(. 1997نیمس ک ل؛ )

 آموزش ایرانی مجله .پزشکی علم پیچیده مفاهیم آموزش در موثر روشی گویی، (، قصه1386)، آ، والی

 .161 – 155 .(17) 7 پزشکی. علوم در

واندن بر دان  اثر دااهانخوانی برانگیزش خواندنک خودپنداشت خواندن و نگرش خ(ک  1393یریی زاده آ. )

 پایان نام   ا شناای ا شدک دانشگاه آزاد عموم ترقیقا   شت. آموزان نا ااخوان. 

یهادگیری.   مشهکال   بها   ود ان  ویا ویی  اابرداای بر د مانی قص  تأثیر(. 1315یوافی لوی ک م و مهی ک آ )

 .622 -603ک 20ک ااهثنایی  ود ان  یط  د  پژوا 
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 آموزگار گرامی

مهارت های اجتماعی دانش آموزان تدوین شده است . پرسشنامه ای که در اختیار دارید جهت مطالعه 

خواهشمند است با مطالعه هر سوال ، پاسخ مناسب درباره دانش آموز مورد نظر را در یکی از گزینه های 

 هرگز ، بعضی اوقات ، اغلب اوقات، با گذاردن عالمت ضربدر در جای مناسب مشخص کنید.
 هرگز سوال

1 

 برخی اوقات

2 

 اغلب اوقات

3 

    در موقعیت تعارض آمیز با همساالن ، خشم خود را کنترل می کند. -1

    بدون کمک معلم ، خود را به افراد جدید معرفی می کند. -2

    به طور مناسب ، مقررات کالس را که ممکن است ناعادالنه باشد مورد سوال قرار می دهد. -3

    ، ایده های خود را تغییر می دهد. در موقع تعارض آمیز، برای جلب موافقت دیگران -4

    به فشار و اجبار همساالن ، به طور مناسب پاسخ می دهد. -3

    در موقع مناسب درباره خود اظهارات مثبتی را ابراز می کند. -9

    از دیگران دعوت می کند که در فعالیت ها شرکت کنند. -7

    می کند.از وقت آزاد خود به نحو مناسبی استفاده  -1

    تکالیف کالسی را در محدوده زمانی تعیین شده ، تمام می کند. -0

    به آسانی با دیگران دوست می شود.  -19

    به اذیت و آزار از سوی همساالن به طور مناسب پاسخ می دهد. -11

    در موقعیت تعارض آمیز با بزرگترها خشم خود را کنترل می نماید. -12

    انتقاد را به خوبی می پذیرد. -13

    در صحبت با همساالن پیش قدم می شود. -14

    در حالی که منتظر کمک است ، از وقت خود به نحو مناسبی استاده می کند. -13

    تکالیف کالسی را به درستی انجام می دهد. -19

شده است ، این موضوع را به زمانی که فکر می کند که با او بطور ناعادالنه ای برخورد  -17

 طور مناسب به معلم می گوید.

   

    عقاید همساالن را برای فعالیت های گروهی می پذیرد. -11

    به طور مناسبی از همساالن خود تمجید می کند. -10

    از راهنمایی معلم پیروی می کند. -29

    می دهد.ابزار و وسایل خود را بطور صحیح در جای خود قرار  -21

    بدون اجبار با همساالن همکاری می کند. -22

    در انجام تکالیف کالسی داوطلبانه به همساالن خود کمک می کند. -23

بدون اینکه به او بگویند ، به طور مناسب در فعالیت های جاری و یا گروهی شرکت می  -24

 کند.

   

    وسایلش را به راحتی در اختیار دیگران قرار میدهد  -23

    هنگام انجام تکالیف کالسی مزاحمت های همکالسی هایش را نادیده می گیرد. -29

    میز خود را بدون تذکر معلم ، تمیز و پاک نگه می دارد. -27

    .به آموزش های معلم توجه می کند. -21

    فعالیت کالسی به فعالیت دیگر می پردازد..به راحتی از یک  -20
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    افرادی را که متفاوت هستند می پذیرد و با آن ها کنار می آید. -39

    با دیگران درگیر می شود. -31

    اعتماد به نفس پایینی دارد. -32

    دیگران را تهدید می کند یا آن ها را می ترساند. -33

    آموز تنهاست. به نظر می رسد که دانش -34

    زود حواسش پرت می شود. -33

    حرف دیگران را قطع می کند. -39

    .فعالیت های در حال انجام ) جاری( را به هم می زند. -37

    از کارهای گروهی مضطرب می شود. -31

    زود خجالت زده می شود. -30

    به چیزهایی که دیگران می گویند ، گوش نمی دهد. -49

    با دیگران مشاجره می کند. -41

    وقتی به او تذکر می دهند، جواب پس می دهد) جواب سر باال می دهد.( -42

    زود عصبانی می شود. -43

    قشقرق راه می اندازد. -44

    دوست دارد تنها باشد. -43

    با ناراحتی یا افسردگی رفتار می کند. -49

    انگیخته( رفتار می کند.تکانشی ) زود  -47

    پر جنب و جوش و بیقرار است. -41
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Abstract 

Loss is the most complex human behavior and one of the most interesting 

phenomena. Adaptive skills are the important part of individual growth and the 

lack of it in a long term has a serious impact on the child. The purpose of this 

study is to determine the effectiveness of storytelling method on linguistic and 

adaptive skills in children with Down syndrome. The present study is a semi-

experimental design with two experimental and control groups with pre-test 

and post-test. The statistical population included all male and female students 

with Down syndrome in Dr. Khazelli elementary school in Rasht in 2015-

2016. The number of people in the community is 200. In this study, available 

samples were used. Twenty-two individuals were selected from the community 

and randomly assigned to two experimental and control groups. Then Leiter 

International Performance Scale (1990), Newcomer & Hamil language 

development test (2001) and Gresham and Elliott Social Skills Scale (1990) 

were performed on both groups. The experimental group received training in 8 

sessions of 60 minutes, using storytelling techniques. At the end of the 

training, the language development test and the social skills scale were 

implemented on both groups. Multivariate covariance statistical test was used 

to analyze the data. The results of multivariate covariance analysis of posttest 

scores in the language development test and social skills indicate a significant 

difference in the experimental group (p< 0.01). The results of this study 

showed that storytelling method improves linguistic and adaptive skills in 

children with Down syndrome. 
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