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 چكيده
وانبشیه  نهخای   بهر    بررسه  ارربشیه      ،: هدف این مطالعه  هدف

 رمیم  یشیص حهات  هیاهاد  ر دو دهاد  اراخ ایه تی ا یاهم بها       

آزمو ن  است  اخ  کهاین مطالع  از نوع طرح روش: عملکر  بات است.

دو ک  اراخ ا یام با عملکر  بات ب  عخواد نمونه  بها اسه ها ز از     4د  

اه   جل 44دهو ک،   4گیرخ  ر  س رس ان شاب ندند. ههر  روش نمون 

مرحله ،   6هها  ر   انهرا خ  وانبشی  نخای   را  ریافت در ند. ارزیاب 

 و هه   پیش از نروع  رماد،  و هه   بعد یعخ  قبل از نروع  رماد، 

بعد از پخچ جلا   رماد، بعد از  ز جلا   رماد، یک روز بعهد از پایهاد   

  رماد و  ر نهایت مرحل  پیگیرخ )چههار هه ه  بعهد از پایهاد  رمهاد      

ور  اسه ها ز  ر پههوهش حا هر ناهش  اشهتح نهد        اناام ند. ابزار م

ش هها از رو بخ هود بهو . جههت  ازیه  و   لیهل  ا ز      بازنخاس  چهر 

ن ایج مطالع  نیاد  ا   ها:يافته ارر اس ها ز ند.   لیل بصرخ و انداز 

د بخ هو  مطالعه   ر آزمهود بازنخاسه  چههر      هاخعملکر  آزمو ن د  

آموزنه    د  این برنامه  ارر نیاد  ا   ست. همچخین انداز بهبو  یاف   ا

این پههوهش   گيري:نتيجه بر  یشیص حات  هیاان  مورر بو ز است.

ههاخ آمهوزش دو هاز مهد  م مردهز و      نیاد  ا  د  با اس ها ز از روش

فیر ز، دو داد  اراخ ا یام موفق ب  امکاد  هرمیم  وانهای   یهشیص    

پرنهیا بهر    ن پههوهش از قابلیهت برنامه    ن ایج ایه حات  هیااد ندند. 

 رمیم میکت   یشیص حات  هیااد  ر دو داد ا یام بها عملکهر    

اخ  یهشیص  هه  مههار   ،دخهد و پها از اناهام مدایله     بات حمایت م 

  ر این دو داد بهبو  یاف   است.   بارزخ حات  هیااد ب  ن و

 

یاهاد،  خای  ،  یشیص حات  ها یام،  وانبشی  ن واژگان کليدي:
 پرنیا برنام 
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Abstract 
Objective: The present study evaluates the effects 
of cognitive rehabilitation on remediation of 
recognition of emotional states in children with 
high-functioning autism disorder. Method: In this 
single-subject design study, 4 children with high-
functioning autism participated with an intact 
sampling method, and receive 14 sessions of 
cognitive rehabilitation. Benton Face Recognition 
Test was administered in 6 series of time (2 week 
and immediately before intervention, after 4th, 10th 
and 14th session and 2 week after intervention as 
follow up). Data analysis was performed by visual 
analysis, and effect size was computed 
subsequently. Results: The results showed that the 
subjects' performance improved significantly. As 
well, the effect of the training program was 
effective in distinguishing emotional states. 
Conclusion: This study showed that short-term 
intensive training could be helpful in remediation 
emotional states distinguishing ability in children 
with autism. This study supports the efficacy of 
“Persia Program” in improving the emotional states 
distinguishing skills in these children.  

 
Key words: autism, cognitive rehabilitation, 

distinguish of emotional states, the Persia 
Program 
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 مقدمه

   یگهراد یهک   هاخ هیاان  رک و  یشیص حات 

نهو  و به     اج ماع   لق  مه   عامل مهم  ر ار باطا 

اخ هیاانها   ر برقهرارخ     لیل اهمیت  ظاهرا  چهرز

روابط اج ماع ، طبیع ها  نقهص  ر ایهن  وانمخهدخ به       

گههرار  )فههراد، ههها ارههر مهه نههد  بههر دیهیههت ار بهها 

 . یک  از ای تت   ده   ر آد  2144براناود، دیخگ، 

ههاخ   رک و ابراز حهات  هیاهان  و  یهشیص جلهوز    

  با داس   همراز اسهت و به   بهن آد  عامهل و     هیاان

ایه تت    ،رف ار اج ماع  نان  از آد مطلوب نیاهت 

ایه تی ا یاهم یهک      .2141طیف ا یام است )نا ، 

  ول  است د  بوسیل  نقهص دیهه     –ای تی عصب 

 ر  عامت  اج ماع ، میکت  زبان ، ار باط  و رف هار  

ههاخ   ق و فعالیتیاخ اعم از الگوهاخ رف ارخ، عتدلیی 

، 4نو  )انامهن روانززنهک  آمریکها    م دو   عریف م 

   ر ابراز نبو  مهار  .2113؛ ایگا   و ناپیرو، 2111

 ههرین  و  یههشیص حههات  هیاههان  نیههز از برجاهه    

-میشصا  این دو داد است و اح مات  یک  از اشهل  
 رین موانن  ر برقرارخ یک رابط  شمیمان  با سهایرین  

نههو  )فوناههکا، ابههط اج مههاع   لقهه  مهه و ایاهها  رو

طبق ن ایج حاشل   .2112روست، -باس ار  و سان وس

از اناام مطالعا  موجهو ، افهرا   اراخ طیهف ایه تی     

ا یام  ر نخاسای  هیاانا  از طریهق حهات  چههرز،    

ورایهت،  ، وهیهل دهوهن -)بهارود  نواخ گه ار، زباد بهدد 

یهه ،  ، ر؛ بریگهر 2114، اسزونگ، اسهکاهیل و توسهود  

 ر  رک  همچخههین و  2116،  روگههو  و اسهه ودماد 

هاخ اج ماع  ده  نیازمخهد برقهرارخ اناهاام     موقعیت

هاخ مش لف ها خد، هاخ هیاان   ر زمیخ میاد نیان 

 ،دلین، جونز، اسچول ز، والکمار و دهوهن ) میکل  ارند

سهایر    .2112 دهوهن و گهوتد،  -، بارودگوتد ؛2112

  افهرا  قهرار گرف ه   ر    پهوهیگراد مع قد هاه خد ده  

  ،  ر  یهشیص حهات  هیاهان   طیف ایه تی ا یاهم  

 لیل اج خاب از  وج  به     ب ،مانخد پرییان ،  رس و غم

دهوهن،  -، بارودرو ها خد )آنوین ب  ، با میکل روچیم

، پلههرخ  ؛2112 ورایهت، اوریهور اد و بوللمهورخ،   وهیل

 . 2114 ساسههود، ریزنیههک، پههاوی، گولههدماد و پیههود،

و بها  وجه     میکت  افرا   اراخ ای تی ا یام و باوج

 2هاخ سازمانده  هاخ مربو  ب  مهار  ب  وجو   وانای 

 ، اگر هیاانا  2116 دوهن،-افرا   اراخ ا یام )بارود

ب  شور  سازماد یاف   جهت آموزش ب  افهرا  ا یاهم   

هاخ باتخ سازمانده   د  مهار  ارای  نو ، اح مای این

جهههت یهها گیرخ  یههشیص حههات   بهه  افههرا  ا یاههم

ههاخ  هیاانا  دمک دخد،  قویهت یواههد یافهت.  ا ز   

هاخ نوین حهاد  از افهزایش دهاربر     حاشل از پهوهش

 کخولوژخ دامزیو ر ب  مخظور آمهوزش و  رمهاد افهرا     

 ر ایهن   لیل  عامل راحت   اراخ طیف ای تی ا یام ب

و  ددوهن، چزمها -، بارودافرا  با دامزیو ر است )گوتد

، ولههف، دتیمههاد، دو،یخههگ،  ؛  انادهها2112 گرانانههدر،

 دودبورد، هرلیه ، براود، اس اهل، دیاهر و اسهچول ز،  

2141 .  

  بهها اسهه ها ز از برنامهه   2114ودهها )سههیلور و ا

به  آمهوزش    3دامزیو رخ ب  نام آموزش  هخدز هیاان 

 ر نوجوانهاد   بیخه  و  یهشیص حهات  هیاهان     پیش

ی خد. این مطالعه   ر م هیط   طیف ای تی ا یام پر ا

هه ه   ر مهور  نوجوانهاد  اراخ     2مدرس  و  ر طهوی  

طیف ا یام اجرا ند. پهوهیگراد  ریاف خهد   ای تت 

نخاسهای  هیاانها   ر    دخخدگاد  ر نردت د   وانای 

 اسهه اد و  صههاویر دههار ون  بهبههو  یاف هه  اسههت امهها  

همچخههاد  ر  یههشیص حههات  هیاههان  موجههو   ر   

   نا واد بو ند.واقع  صاویر

 ر   2112) دهوهن و میلهز  -، گهوتد، بهارود  تداوا

-اخ ب  بررس  ارربشی  برنام  دامزیو رخ ذهنمطالع 
هیاانها   بهر روخ افهرا      یوان  )راهخمهاخ  عامهل بها   

 اراخ طیف ای تی ا یاهم پر ای خهد. ن هایج مطالعه      

نیاد  ا  د   ر  مام افرا  مور  آمهوزش قهرار گرف ه ،    

 یشیص حات  هیاانا  افزایش یاف ه  اسهت.    وانای  

 والد بیهانگر نهروع  مردهز بییه ر بهر      46هاخ گزارش

هههاخ  یگههراد  وسههط دو دههاد آنههها بههو .     چهههرز

،آنههوین، گرنههدر، مکلیخ ههوک، دیههت، لیگههت و  گوتد

  بهه  بررسهه  ارربشیهه  برنامهه  2112) دههوهن-بههارود



 ... وانبخشي شناختي بربررسي اثربخشي تو همكاران:  اسماعيل شيري
___________________________________________________________________________________________ 

7 

اخ ماموعه   ، هخهدز پر ای خهد.  ر ایهن برنامه      ان قای

دو دههاد  مییههخ  جهههت افههزایش  رک هیاههاد  رانی

ندز است. گروز آزمهایش  طیف ای تی ا یام طراح  

  )بها  دو ک  اراخ ای تت  طیف ا یام بو 21نامل 

 هخهدز را ههر روز    سای  د  برنام  ان قای 2 ا  4سخین 

در نهد. گهروز مدایله     هه ه  میهاهدز مه     4ب  مد  

 ر  مهام  بهبو  قابل  وجه  ناهبت به  گهروز دخ هری     

عه  نیهاد  ا  ده     سطوح نیاد  ا ند. ن ایج ایهن مطال 

 هخدز باعث بهبو  قابهل  وجه     اس ها ز از برنام  ان قای

دهاد  اراخ ایه تت     یشیص حات  هیاهاد  ر دو  

به     2141ریهاد و چهاراگین )   نهو .  طیف ا یام مه  

 یص حات  هیااد بها  مردهز بهر مولهه     آموزش  یش

اد ا یام پر ای خد. آموزش حات  چهرز بر روخ دو د

 2 هها  4سهخ   ههاخ دههوچک   ر  امخه    بهر روخ گهروز  

قابهل  وجه     هخدز بهبهو    سالگ  اجرا ند. ن ایج نیاد

 2نهرخ و میهانگین سهخ     21 گروز آزمایی  )با نمون 

 41 از  نابت به  گهروز دخ هری )بها نمونه      م 3سای و 

ماز  بهو . نهواهدخ    2سای و  41نهرخ، میانگین سخ  

 یهشیص حهات  هیاهاد و    بهراخ  هها  بری   عمیماز 

 بهبو خ بعد از پیگیرخ وجو   ار .

اخ معطههوف به  بررسهه    هادخود  ر ایههراد مطالعه   

به  دو دهاد  اراخ     آموزش  یشیص حهات  هیاهان  

ده  بها  وجه  به        ر حهال   ،ا یام شور  نگرف   است

اهمیههت  یههشیص حههات  هیاانهها   ر  عههامت      

میههکت   یههشیص حههات  اج مههاع  و ار باطهها  و 

لهزوم   ،هیاانا   ر افهرا   اراخ طیهف ایه تی ا یاهم    

نو . با  وجه  به     وانبشی   ر این زمیخ  احااس م 

ایخک  د  زباد و فرهخهگ نقهش اساسه   ر  یهشیص     

مطالعها    امها بها وجهو    حات  عهاطه   یگهراد  ار ،   

 رمیم  نها وان   یهشیص    اناام ندز  ر زمیخ  یارج 

  با اس ها ز از  وانبشی  نخای  ، لزوم حات  هیاانا

ابهزار بهوم   ر ایهن زمیخه  مطهرح      بررس  ارر بشیه   

مطالع  حا ر این اسهت ده  آیها    نو . سوای اشل   م 

 3 وانبشی  هیاان  و  عامت  اج ماع  ا یاهم  برنام 

  رک حات  عاظه  دو داد  اراخ ای تی   بر  وانای 

 ار  یا ن ؟ا یام عملکر  بات ارربشی  مثبت  
 مواد و روش

آزمو ن  است.  هاخ  کپهوهش حا ر از طرح

الگوخ طرح  ر پهوهش حا ر بر اساس نما هاخ 

  O1 O2 X O3 X O4 X O5 O6 قرار ا خ ب  شور :

یط پای  اوی و  وم و  O2و  O1باند.  ر این طرح م 

  ارزیاب  پیش از ارا،  م غیر ما قل ها خد. میاهد

O1  نروع مدایل  و  و هه   قبل ازO2  یک روز قبل

مربو  ب  اجراخ  Xاز نروع مدایل  اناام گرفت. 

جلا  طوی دیید.  44مدایل  است د  بطور م وسط 

O3  ، 4ارزیاب  پخچ جلا  بعد از مدایلO  ارزیاب  بعد

ارزیاب  پا از ا مام مدایل   O5از  ز جلا  مدایل  و 

ا است. پا از آیرین جلا  آموزش و چهار هه   پ

از آیرین جلا  آموزش میاهدز ب  عخواد پیگیرخ یا 

 شور  پریرفت. 6O  مرحل

دو دهاد  اراخ ا یاهم    ، دلی آمارخ پهوهش جامع 

بهراخ   4324با عملکهر  بهاتی  هاه خد ده   ر سهای      

آرا مراجع  دهر ز  ب  مردز  رماد و  وانبشی  ب  رماد 

هاخ بو ند.  یشیص ا یام  ر این مردز براساس متک

DSM_IV_TR (2111 4221)گههارس    و پرسیههخام  

دهم یهک   بطور جداگان  ب   أیید  سهت شور  گرفت و 

پزنهک دو دهاد اناهام    ک روادنخاس بالیخ  و یه رواد

 اراخ اح مهای ا یاهم بهها    جههت ان شهاب نمونه    . نهد 

ا یاههم  از پرسیههخام  سههخاش  امخهه   عملکههر  بههات،

(ASSQ4    ده   4222و لورنها ویخهگ،    )اهلر، گیلبهر  

مع برخ براخ ان شاب ا یام با عملکهر  بهات    پرسیخام 

ههاخ ا یاهم اسه ها ز نهد و     مور   مام نمون  است  ر

) ر شهور   کمیهل    22دله  آنهها    دو دان  د  نمهر  

) ر شور   کمیل ندد  42ندد  وسط  رمانگراد  و 

 وسط والدین  باند، ب  عخواد ا یام بها عملکهر  بهات    

هش بها اسه ها ز از روش   پههو  نمونه   نوند.ان شاب م 

 4گیرخ  ر  سه رس اناهام پهریرفت.  ر نهایهت     نمون 

بات  ر بازز سهخ   دو ک  اراخ ا یام با عملکر  سطح 

ههاخ ایهن   آرا ان شاب نهدند. آزمهو ن    از مردز ب  6-2

 جلا    44اخ پرنیا را ب  مد  مدایل  ، برنام مطالع 
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 ند.)یک روز  ر میاد و س  بار  ر هه     ریافت در 

سال  و  2پارخ  ،اولین دو ککنندگان:  شرکت

   چار ا یام ندزسالگ   1ماه  است. آزمو ن   ر  4

است. رف ار غیر عا خ، عتیق م دو ،  ماس چیم  

هاخ م دو  و میکل  ر  عامت  اج ماع  از ویهگ 

آزمو ن   ر پرسیخام   بارز این دو ک است. نمر 

ASSQ  بو . 22برابر 

ماه  است.  6سای و  2ارخ پ ، ومین دو ک

است. رف ار    چار ا یام ندزسالگ   4آزمو ن   ر 

-عا خ، ا طراب بات، چک در د مداوم ما ر، ب غیر
قرارخ  ر جلاا   رمان ، عتیق م دو  و میکل  ر 

هاخ بارز این دو ک است.  عامت  اج ماع  از ویهگ 

 بو . 22برابر  ASSQ نمر  آزمو ن   ر پرسیخام 

 6سال  است. آزمو ن   ر  2پارخ  ،ن دو کسومی

عا خ،  ماس است. رف ار غیر   چار ا یام ندزسالگ  

قرارخ  ر جلاا  آموزن ، میکل چیم   عیف، ب 

 ر نروع در د ار با ، عتیق م دو  و میکل  ر 

هاخ بارز این دو ک است.  عامت  اج ماع  از ویهگ 

 بو . 22برابر  ASSQ نمر  آزمو ن   ر پرسیخام 

ماه  است.  2سال  و  2پارخ  ،چهارمین دو ک

رف ار است.    چار ا یام ندزسالگ   3.1آزمو ن   ر 

عا خ،  عف  ر  ماس چیم ، عتیق و غیر

هاخ م دو  و میکل  ر  عامت  اج ماع  از  فعالیت

دو ک است. نمر  آزمو ن   ر  باهاخ بارز  ویهگ 

 بو . 33 با برابر ASSQ پرسیخام 

 توانبخشي: ةبرنام

پرشيا: توانبخشي هيجان و تعامالت اجتماعي  برنامة

 براي کودکان داراي اتيسم

  4321) و  وسط ناا   بوم  بو ز این برنام 

طراح  و  وسط مردز پهوهی  علوم اعصاب نخای   

 ر دارای  این برنام  رف ار سای   ندز است. 

اخ بر روخ نخایت اج ماع  دو داد  اراخ  مطالع 

ن ایج مطالع  بررس  گر ید و  ام با عملکر  باتا ی

هاخ نخایت  نیاد  ا  د  این برنام  بر مهار 

رر ؤدو داد  اراخ ا یام میوان   )ذهناج ماع  

هاخ هیاان  و حات  ذهخ   وانای این برنام  است 

بخدخ ندز ب  شور  طبق دو داد  اراخ ا یام را 

 دخد.م  قویت 

 شياپر اصول اولية برنامة

بخدخ  کالیف ب  شور  سلال  مرا ب  سازماد .4

خ داربر ب   دریج و  ر ط  اند و بر اساس پاسندز

 یابد.    دریج سطح  نوارخ آد افزایش م ب جلاا 

)ژ ون    پا اش فورخ ،اناام ش یح  کلیف .2

ها با وقه  یواهد  انت و ب   دریج پا اش ربر

پاسخ نوند.  ر شور  ارا،   رخ ارا،  م طوتن 

نو  و  ر فیدبک بیخای  و نخوای  ارا،  م  ،ش یح

غلط بو د پاسخ گونز   ،شور  ارا،  پاسخ غلط ب  فر 

ها پاسخ ش یح را نو   ا  وبارز از بین گزیخ م 

 ان شاب دخد.

 کالیف مب خ  بر ابعا  مش لف هیااد و  .3

 نخایت اج ماع  طراح  ندز است.
ا براخ فر  ر  کالیف لر  بشش بو ز و انگیز  .4

 دخد.اجرا  قویت م 
 واند  ا رسیدد فر  ب  سطح مطلوب  کالیف م  .1

  کرار نو .
مب خ  بر دارای  فر   ، صمیم پییرفت برنام  .6

 مور  است و حضور  رمانگر براخ ار قاء سطح  کلیف

 نیاز است.
 پرشيا تمرينات برنامة

 یشیص  بخدخ ند ماموع   کالیف  رج  .4

حات  هیاان   ، کلیف حات  هیاان  شور :  ر این

از حات  هیاان  بات  ند بخدخ پای  ب  شور   رج 

 نو . ا دم ب  فر  ارا،  م 

پییگوی   ند بخدخ ماموع   کالیف  رج  .2

 ر این  :هاهاخ هیاان  ب  حوا ث و موقعیتپاسخ

دو ک باید حات  عاطه  نشص سوم را  ر  ،مور 

 مواجه  با  صاویر پییگوی  دخد.

 شمین  ند بخدخ  کالیف  رج ماموع   .3

ر د ب  هر اساس پ  بههاخ هیاان   یگراد ب و عیت

  هکر و باور  یگراد.
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 شمین حالت  ند بخدخ ماموع   کالیف  رج  .4

هاخ  و  از روخ  صاویر مربو  ب  حالتذهخ   یگراد 

 چیم.
 شمین حالت  ند بخدخ ماموع   کالیف  رج  .1

 ذهخ   یگراد از روخ فیلم.
دمیک  ند بخدخ الیف  رج ماموع   ک .6

د و یا ااس ریپ ) صاویر پیت سر هم د  یک  اس 

 .لطیه براخ بهبو   رک  جریاد را نرح م   هد 
 رک  نههد بخههدخ ماموعهه   کههالیف  رجهه    .2

 هاخ باور داذب.  اس اد

 ابزار تحقيق

این  (:ASSQ)اتيسم  پرسشنامة سنجش دامنة .1

  4222لورنا ویخگ )پرسیخام   وسط اهلر، گیلبر  و 

است د   وسط  گوی  23 اراخ  طراح  ندز است و

 نمر  ،گوی نو . براخ هر والدین یا معلمین  کمیل م 

دل   نو . دو دان  د  نمر  ر نظر گرف   م  2-1

 42د  و ) ر شور   کمیل ندد  وسط معلما 22آنها 

) ر شور   کمیل ندد  وسط والدین  باند، ب  

نوند. این ن شاب م عخواد ا یام با عملکر  بات ا

ت  افرا   اراخ ا یام  ر س  حوز  میک ،پرسیخام 

ییر  ر زباد و گه ار و میکت   عامل اج ماع ،  أ

سخاد عا خ را م هاخ سمبولیک غیررف ارخ و بازخ

م عتی اراخ والدین یا مراقبین دو د  د   د   وسط

،  کمیل استآسزرگر یا  یگر ای تت  طیف ا یام 

گزیخ  است:  هر سوای پرسیخام   اراخ س نو . م 

 بدین ، ا حدخ براخ گزیخ  ییر، نمر  شهر، گزیخ 

م است، عتی اراخ معخ  د  دو ک ب  مقدار یهیف 

 و مخظور یواهد ند.  نمر  یک و براخ گزیخ  بل ، نمر 

چ  این پرسیخام   ر  ایل دیور  وسط داس 

ی  اخ برآور  روا  هخااریاب  ندز است. بر4321)

،همبا گ  آد با  و  ASSQ همگرای  پرسیخام 

م اسب  ند د   ر گروز  CSI-4  را ر و پرسیخام 

 ،و را ر ASSQ همبا گ  پرسیخام  ریب  ،والدین

 ،ASSQ CSI-4 ، پرسیخام   و  ر گروز والدین241/1)

 ASSQ ریب همبا گ   ،  و  ر گروز معلماد426/1)

و  ASSQ سیخام ، پر ،  ر گروز معلماد421/1) ،و را ر

CSI-4 (444/1 بدست آمد و معخا ار بو .  ریب  

آلهاخ درونباخ بدست آمدز  ر گروز والدین و معلماد 

-گوی  هد د  دو داد عا خ و طیف ا یام نیاد م 
براخ غربالگرخ دو داد ا یام با عملکر   ASSQهاخ 

  .4321بات مخاسب است )داس  چ ،
 بنتون: آزمون بازشناسي چهرة .2
هیاان  م هاو  از  چهر  22 می مل برآزمود  این

افرا  مش لف است. بدین  ر یب د  براخ هر حالت 

 صویر م هاو  از  2 ،نا خ، غم، ییم و  رس  هیاان

  د  دو ک باید از بین چهار افرا  مش لف وجو   ار

م خاسب با  گزیخ  نا خ، غم، ییم و  رس گزیخ 

ب  شور  دامل  ها صویر را ان شاب نماید.  مام  چهرز

-نو  و از وخ یواس   م از نماخ جلو ب  فر  ارا،  م 
هدف را از بین  و   ا حالت هیاان  م خاسب با چهر ن

ها ان شاب نماید. براخ بررس  روای  م  وای  آد

و  ها  ر ای یار م شصصاد این حیط  قرار گرفت گوی 

ها  گوی میشص دخخد د  آیا  یواس   ند ها از آد

ب  این . گیرند یا ییر نظر را اندازز م  شهت مور 

 ر این نوع روای  ) وسیل  آزمود ب  ل اظ روای  شورخ

هاخ ظاهرخ آزمود مانخد دلما  و جمت   ب  ویهگ 

قابل  رک بو د  آد، شور  ظاهرخ، قابل پریرش و

د   نو   و روای  مخطق  براخ آزمو ن  پر ای   م 

  شور  ب ، رخ از روای  شورخ استنکل پیچیدز

 هخدز آد میشص   قیق  عریف و اجزاء  یکیل

هاخ  براخ هر یک از اجزا سؤای ،نو .  ر ا ام  م 

هاخ  گر  ، ب  طورخ د  دلی  بشش طق  طرح م مخ

گیرخ را پونش  هخد. پایای  آزمود  حیط  مور  اندازز

نیم  در د م اسب   طریق آلهاخ درونباخ و  و نیز از

 ریب پایای  دل  د  د  ا ها نیاند. ن ایج   لیل

 برابر ،آلهاخ درونباخ برآور  گر ید ماموع  د  بر پای 

هاخ  نیم  زیرمقیاس بو ز و همبا گ  بین  و% 22

/. و 21/.، 22/.، 24 نا خ، غم،  رس و ییم ب   ر یب

/. معخ  11ها  ر سطح /. بو ؛ د   مام  همبا گ 12

   لیل روش از ها ا ز   لیل  ازی  جهت  ار بو ند.



 1392 ،3 هشمار ،سيزدهم سال/ ياستثناي کودکانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________ 

11 

 نهانگیهمی" روش از ا زهاس ه اهب) رهار داز هان و رخهبص

 ند. اس ها ز  پای  یط از داهش

 نتايج

 هات  هیاادد  غییر  یشیص حهرون 4و ار ه ر نم

بازنخاسه    چهار دو ک  اراخ ای تی ا یام  ر آزمود

قبل و بعد از  ،حات  هیاان  نا خ، غم،  رس و ییم

  رماد آور ز ندز است.

 

 

 

 
 

 : روند تشخيص حاالت هيجان1نمودار 

 

یگیریپ خط پایه  مداخله 
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 وانای  هر چهار آزمو ن   ر ،  4با  وج  ب  نمو ار 

 رس  ر    هیاان  نا خ، غم، ییم و یشیص حات

ت ب  مرحل  پیش گیرخ ناباز  رماد و پی مرحل  پا

روند شعو خ  ان   و  ،اوی و  وم  از  رماد )یط پای 

عملکر ، ناهد  غییر روند عتوز بر افزایش  راز 

 بانیم.پییرفت )روند شعو خ  نیز م 
هههاخ گههروز ارههر  ر آزمههو ن  ، انههداز  4 ر جههدوی 

آزمایش  ر مراحل پایاد  رماد و پیگیهرخ نیهاد  ا ز   

 ندز است.
 . نتايج اندازه اثر گروه آزمايش در مراحل پايان درمان و پيگيري1 جدول

بازنخاس  حالت  مرحل  آزمو ن 

ان  نا خهیا  

بازنخاس  حالت 

 هیاان  غم

بازنخاس  حالت 

 هیاان   رس

بازنخاس  حالت 

 هیاان  ییم

%411 پایاد  رماد مرحل  آزمو ن  اوی  411%  411%  411%  

%66 پیگیرخ مرحل   411%  411%  411%  

%411 پایاد  رماد مرحل  آزمو ن   وم  411%  66%  411%  

%411 پیگیرخ مرحل   411%  66%  411%  

%24 پایاد  رماد مرحل  و ن  سومآزم  24%  411%  411%  

%24 پیگیرخ مرحل   411%  411%  411%  

%11 پایاد  رماد مرحل  آزمو ن  چهارم  411% 21%  411%  

%11 پیگیرخ مرحل   411% 21%  61%  

 گيريبحث و نتيجه

 ،ده   یهشیص حهات  هیاهان  مش لهف      از آناا، 

 فهراد نو  ) عامل  مهم  ر ار باطا  اج ماع   لق  م

  نا وان   ر  یشیص حات  هیااد 2144 و همکاراد،

بر  عامت  اج ماع  دو داد  اراخ ا یام  ر  عامت  

بها   . 2112فوناکا و همکاراد، گرار  )ارر م  اج ماع 

 ر ایهن    وج  ب  این امر و نبو  برنام   رمان  مخاسهب 

الع  با هدف بررسه  ارربشیه    این مط ،زمیخ   ر ایراد

 رمان  پرنیا بر  وانای   یشیص حات  هیااد  رنام ب

عملکر  بات اناام گرفت. هدف دو داد  اراخ ا یام با 

 هرمیم  وانهای   یهشیص حهات       ،این مطالعه   عمد 

اخ مخاسهب و  هاخ مدایل ارا،  برنام هیااد  ر فرایخد 

-براساس یاف ه   ب  دو داد  اراخ ا یام بو . مور  نیاز
-این برنام  مخار ب  افهزایش مههار    ،هاخ این مطالع 

هاخ  یشیص حالت هیاان  نا خ، غم،  رس و ییم 

خ دهههو ک  اراخ ا یاهههم بههها عملکهههر  بهههات   4 ر 

دخخدز  ر پهوهش نهدز اسهت. بررسه  مههار       نردت

 یشیص حات  هیاان  نها خ، غهم،  هرس و ییهم     

ده  پهیش از نهروع     دو داد  ر این پهوهش نیاد  ا 

نمهرا   یهشیص حهات      ،پای  یط مدایل   ر مرحل 

اما بعد از  ،هیاان  نا خ، غم،  رس و ییم پایین بو 

جلاا   رماد و  ا مرحل  پیگیرخ افزایش پیهدا دهر ز   

 است.

سهیلور و اودها    این پهوهش هم راس ا با مطالعا 

، گوتد و همکاراد  2112) ، تداوا و همکاراد 2114)

آمههوزش   ربههار   2141ریههاد و چههاراگین ) و  2112)

 یههشیص حههات  هیاههان  بهها هههدف بهبههو   وانههای   

 یههشیص حههات  هیاههان  دو دههاد  اراخ ا یاههم بهها 

 عملکر  بات است.

  ر این پهوهش بها  وجه  به   وانهای  سهازمانده      

 ، 2116 دهوهن، -بهارود باتخ دو دهاد  اراخ ا یاهم )  

گر یهد ده     اخ  خظهیم ههاخ آموزنه  به  گونه     برنام 

یاف   بهراخ افهرا     خظم و سازماداخ مدخخدز نیوز فراهم

 یههشیص حههات   ا یاههم  ر  اراخ ایهه تت  طیههف

آموزن   اخ د  برنام هیاان   ر شور  است، ب  گون 

بخهدخ   یشیص حات  هیاان   ر چهار سهطح طبقه   

ند  ا دو داد  اراخ ا یام با  وج  به   وانهای  بهاتخ    

یاانها  را به  شهور  مهخظم و     بخهدخ ب وانخهد ه  طبق 

آمهوزش نهامل    ،یاف   فرا بگیرند.  ر سطح اوی مادساز

 یشیص حهات  هیاهان  شهور  از  صهاویر واقعه ،      
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سطح  وم آموزش نهامل  یهشیص حهات  هیاهان      

سطح سهوم آمهوزش نهامل    شور  از  صاویر دار ون ، 

یاان  نشص سوم ب  حهوا ث و  هاخ هپییگوی  پاسخ

ههها، سههطح چهههارم آمههوزش نههامل  شمههین موقعیههت

خ هیاان   یگراد بر اسهاس په  بهر د به      هاو عیت

  هکر و باور  یگراد بو .

 ،انهد گون  د  مطالعا  قبله  نیهز نیهاد  ا ز   هماد

 آدده   ر ایهن مطالعه  نیهز از      اس ها ز از نرم افهزارخ 

ب   تیله  چهود    ،جهت آموزش هیاانا  اس ها ز ند

هاخ بیخ  بو د، با ربا  بو د و نبو  یواس  قابل پیش

، ز)ویلیههام آور  ر م ههیط دههامزیو راسهه رساج مههاع  

براد بهر  ر ،  الط دها 2112، ورایت، داتگاد و دوگتد

 ،  کهرار  4226روخ سرعت و سطح  رک یو  )پهاوی،  

موا  آموزن   ر م یط دامزیو ر جهت رسیدد فر  ب  

 ، 2112 الط  ر موا  آموزنه  )ویلیهام و همکهاراد،    

ت  طیهف  حهظ عتیق و انگیزز دو دهاد  اراخ ایه ت  

هاخ مش لف دهامیزو رخ  ا یام از طریق ان شاب پا اش

  جهت آموزش 2112، گراث و پوی، چخگ، مک)مورخ

حات  هیاان  ب  دو داد  اراخ ا یام مورر است ده   

 واد از جمل   تیهل مهورر بهو د ایهن     همین امر را م 

برنامهه  آموزنهه  برنههمر .  ر نههرم افههزار دههامزیو رخ  

پهوهش سع  ند  ا با اسه ها ز از  طراح  ندز  ر این 

هاخ دامزیو رخ طراح  ندز براخ انواع  کهالیف  برنام 

هاخ واقع  و مصهخوع    یشیص حات  هیاان  چهرز

رخ بها   ه   عامهل راحهت   ،اس ها ز نو   ا دو داد ا یام

دههامزیو ر برقههرار دههر ز و مههوقعی   مخاسههب جهههت   

 یا گیرخ  یشیص حات  هیاان  فراهم گر  .

ل  یگر بهبو   یشیص حهات  هیاهان   ر   از  تی

  بهو  ده  نیازمخهد     مریخها   ، ارایه  افرا   اراخ ا یاهم 

چیم ب  هخگام نگهاز دهر د به       مردز بیی ر بر ناحی 

شور  بو . ن ایج مطالعا  بیانگر این مطلب اسهت ده    

راهبر هاخ  ثبیت بیخای  هخگام نگاز در د ب  شهور   

اخ بها افهرا    متحظه   او  قابل ر افرا   اراخ ا یام  ه

 ده   بطهورخ  . 2112)دلین و همکاراد،   ار ا یام غیر

   عقیب چیم  افرا  ا یاهم  2112و همکاراد ) دلین

هههاخ واقعهه   عههامت  اج مههاع  مههور   را  ر موقعیههت

 بررس  قرار  ا ند و  ریاف خد د  افرا   اراخ ا یاهم  ر 

زماد  وج  ب  شور  یک فر ،  ر مقایا  بها چیهم از   

- وجه  مه    ر زمان   و برابر بیی ر ب  ناحی   ههاد نظ
د  افهرا   اراخ رنهد عها خ به  ناحیه         ر حال  ،دخخد

 ههاد زمهاد ای صها      س  برابر بیی ر از ناحی  چیم

 هخهد. ایهن امهر سهبب از  سهت رفه ن اطتعها         م 

بازنخاسهه  شهه یح حههات  هیاههان  هیاههان  جهههت 

نهو .  م  یگراد  ر گروز دو داد  اراخ ا یام  شور 

  ر این مطالع   تش ند  ا راهبر هاخ  ثبیت بیخهای  

د   مریخا   بطورخ  ر دو داد ا یام  غییر  ا ز نو ،

 یشیص حات  هیاان  نا خ، غم،  رس و ییم به   

اخ طراح  ند  ا دو داد  اراخ ا یام ب  هخگهام  گون 

هها  ر  ها  ر  مریخها  به  ناحیه  چیهم    نگاز ب  شور 

 خ، غههم،  ههرس و ییههم  وجهه  حههات  هیاههان  نهها

بییهه رخ دخخههد  هها نقههایص ایههن دو دههاد  ر داههب  

هها  هرمیم نهو ، زیهرا     چیم  یاان  از ناحیاطتعا  ه

حات  هیاان  و ذهخ  بوسهیل   بیی ر اطتعا   ربار  

-، وهیهل دوهن-نو  )بارودزباد چیم ان قای  ا ز م 
 ،همچخهین  ر ایهن مطالعه      .4222، ورایت و جولیه 

خ هر حالت هیاان  به  دهو ک آمهوزش  ا ز    هاموله 

هها جههت  یهشیص حهات  هیاهان       مولهه   ، زیراند

 بایار مهم ها خد.

ههاخ  این پهوهش نیاد  ا  د  با اسه ها ز از روش 

آموزش دو از مد  م مردز و فیر ز، دو دهاد ا یاهم   

 موفق ب  امکاد  رمیم  وانای   یشیص حات  هیاهاد 

پرنهیا بهر    بلیهت برنامه   ن ایج این پهوهش از قا. ندند

 رمیم میکت   یشیص حهات  هیاهاد  ر دو دهاد    

دخهد و پها از اناهام    ا یام با عملکر  بات حمایت م 

 هاخ  یشیص حات  هیاهاد به  ن هو    مهار  ،مدایل 

 بازرخ  ر این دو داد بهبو  یاف   است. 

ها، ت  ر  س رس  ب  آزمو ن ب   لیل م دو ی

   ندانت. ی ر  ر مطالع  وجو نمون 

 هايادداشت
1) American Psychiatric Association 
2) Systemizing 
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3) Emotional Trainer 
4 The high-functioning Autism Spectrum Screening 
Questionnaire 
 
 

 تقدير و تشكر
و افرا   اراخ ا یام  هاخ م  رم دو داد  اراخ ا یاماز یانوا ز

ای  یکر و سزاسگزارخ را دمنردت دخخدز  ر این پهوهش 

  اریم.

 

 منابع

 . ارربشیهه  آمههوزش 4322) خمباقریههاد یارونههاه ، شهه

ما راد بر داهش میکت  رف هارخ دو دهاد مبه ت به      

 دارنخاسهه  ارنههد  نامههپایههاد  باهه ان .ا یاههم پههیش

،  انیهگاز نههید   روانیخاس  بهالیخ  دهو ک و نوجهواد   

 بهی  .

، حمیهد ر ها؛   مها  نیرخ، اسماعیل؛ ناا  ، وحیهد؛ پوراع  
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 رمیم  وانهای  نهخایت اج مهاع  دو دهاد ا یاهم بها       
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 ... بيني سالمت روان براساس پيشو همكاران:  ندا مصدق

 درک معنویبر اساس سالمت روان بيني پيش

توان ذهني آموزان کمدر مادران دانش

 ابتدایي شهر گرگان  پذیر و عادیآموزش
 

، 3حجت پيرزادی ،2دکتر باقر غباری بناب، 1ندا مصدق

 4ناهيد شفيعي
 

 22/3/92پذیرش نهایي: 11/8/91تجدیدنظر:   6/3/91تاریخ دریافت: 

 

 چكيده
مادران كودكان  سالمت روان بینیپیش ،اضرپژوهش ح هدفهدف: 

 .دمعنوي آنها بودرک از روي  پذير و عاديتوان ذهنی آموزشكم

 .همبستگی بود پژوهش حاضر از نوع كاربردي و روش انجام آن :روش

-توان ذهنی آموزشآموزان كممادران دانش كلیة شامل آماري جامعة
گرگان بود. شهر در  90-09ع ابتدايی سال تحصیلیمقط و عادي پذير

توان ذهنی نفر از مادران كودكان كم 99،از بین اين جامعه آماري

گیري نمونه ي به روشنفر از مادران كودكان عاد 09و پذيرآموزش

 هاي مورد نیاز با استفاده از. دادهاي گزينش شدندمرحلهاي چندهخوش

و چك لیست نشانگان رفتاري معنوي كینگ درک مقیاس سنجش 

گانه چند گانه و همبستگیرگرسیون چند تحلیل روشو با  ،آوريعجم

معنوي و سالمت  د كه بین درکنشان دا نتايج :هایافته شد. تحلیل

 پذير و عادي رابطةتوان ذهنی آموزشادران كودكان كمم روان

سالمت  كنندةبینیتواند پیشمعنوي میدرک معناداري وجود دارد و 

هاي به دست بر اساس يافته گيری:نتيجه شد.اين مادران با روان در

به  را درک معنويهاي  لفهؤآموزش م توانمیاز اين پژوهش آمده 

وان ذهنی تعنوان روشی براي بهبود سالمت روان مادران كودكان كم

 د.خفیف و عادي پیشنهاد دا
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Prediction of Mental Health Based on 
Spiritual Intelligence in Mothers of 
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Abstract 
 

Objective: The aim of the current study was to 
investigate the relation between spiritual 
intelligence and mental health in mothers of 
children with and without intellectual disabilities 
(ID). Method: In this correlational research, the 
population consisted of students with mild ID, and 
mothers of regular school students in Gorgan. 
Eighty mothers were sampled through a multistage 
sampling procedure and then Brief Symptom 
Inventory (BSI) and Spiritual Intelligence Self- 
Report Inventory (SISRI-42) were administered. 
Results: Results of the study showed a significant 
relation between spiritual intelligence and mental 
health in mothers of students with mild ID and 
mothers of regular school children. In addition, 
results indicated that mental health of mothers can 
be predicted by their spiritual intelligence. 
Conclusion: Based on the acquired findings from 
this research, it is possible to train the components 
of spiritual intelligence as a method to improve 
mental health in these mothers. 
 
Key words: Spiritual intelligence, mental health, 
intellectual disabilities.  
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بر  تواند اثرات نامطلوبیوجود كودک معلول می

و پدر وانی خانواده داشته باشد. وضعیت بهداشت ر

ممكن است از داشتن چنین فرزندي به شدت مادر 

چون افسردگی، اضطراب، ار حاالتی رنج ببرند و دچ

، ترس و خجالت شوند و آرزوي مرگ پرخاشگري

(. 1399 نجاريان و مسعودي؛ ،هزادمهرابیداشته باشند)

، به نقل از 1092) 1هاي اولشانسكیطبق بررسی

توان ( اغلب والدينی كه كودک كم1399احمدپناه، 

به نام اندوه مزمن ذهنی دارند از يك واكنش روانی 

توان ذهنی به شدت برند. وجود يك فرزند كمرنج می

 بر سالمت روانی والدين اثرگذار است و موجب افزايش

فشارهاي جسمانی و روانی بر والدين به خصوص مادر 

شود و همچنین موجب كاهش مقاومت او در مقابل می

گردد. به طور كلی، نتايج ها میابتالء به بیماري

اند كه سالمت روان مادرانی كه ها نشان دادهپژوهش

كودک معلول دارند بیش از پدران در معرض آسیب 

-واع مشكالت رواناست و اين گروه ممكن است ان
شناختی را تجربه كنند )مهرابی زاده، نجاريان و 

( 1331(. نتايج پژوهش الجوردي)1399مسعودي؛ 

توان نشان داد كه میزان افسردگی مادران كودكان كم

پذير به طور معناداري بیشتر از مادران ذهنی آموزش

 كودكان عادي است.

حوزة  شناسان بهدر پرتو توجه و عالقة جهانی روان

دين و معنويت و رشد گستردة تحقیقات در اين 

زمینه، پژوهشگران درصدد تعريف و شناخت مفاهیم 

جديد در ارتباط با دين و معنويت برآمدند. مفاهیم 

 ، تحول معنوي2(2991دونالد،سالمت معنوي)مك

( و 2993، 4(، بهزيستی معنوي)گومز2991 ،3)ريش

مفاهیمی است ( از جمله 0،1009)استیونز درک معنوي

)حسینی واجاري،  اند كه در اين حوزه  شكل گرفته

(. درک معنوي، كاربرد انطباقی اطالعات معنوي 1392

با هدف تسهیل مشكالت روزمره و دستیابی به هدف 

گیرند كه است. افراد زمانی درک معنوي را به كار می

ها و منابع معنوي خود براي بخواهند از ظرفیت

هم و انديشه در موضوعات وجودي هاي مگیريتصمیم

يا تالش در جهت حل مسائل روزانه استفاده كنند. 

( درک معنوي را چارچوبی براي تشخیص 2999) امونز

هايی كه مستلزم ها و قابلیتو سازماندهی مهارت

 كند. كاربرد انطباقی معنويت است تعريف می

معنويت به مثابه آگاهی از هستی يا نیرويی فراتر از 

هاي مادي زندگی است و احساس عمیقی از بهجن

آورد. افكار وحدت يا پیوند با كائنات را به وجود می

هاي معنويت هستند رويی هر دو مؤلفهمثبت و سخت

و با سالمت و مقاومت در برابر استرس رابطه دارند. 

تواند به عنوان مانعی در برابر گاه معنوي میتكیه

ها نشان داده از پژوهشاسترس عمل كند. نتايج برخی 

است كه بین سالمت روانی، سالمت جسمی، رضايت از 

زندگی و سرزنده بودن، رابطة مثبت و معناداري وجود 

درک معنوي آگاهی از . (2992دارد )اكستین و كرن، 

ها، اعتبار و اصول اخالقی فرد است. از حقايق، ارزش

 مؤلفهدرک معنوي شامل چندين  (2999نظر كینگ )

. تفكر وجودي انتقادي: توانايی 1از:  عبارتندكه  است

د معناداري، اننانديشیدن نقادانه راجع به موضوعاتی م

هدف، وجود، فراتر از وجود )واقعیت، مرگ، هستی( و 

هاي اصیل ها يا فلسفهتوانايی رويارويی با استنتاج

. نتیجة معناداري شخصی: توانايی خلق هدف 2وجود 

آن در تمامی تجربیات مادي و  براي زندگی و هدايت

. هشیاري متعالی )فرارونده(: توانايی شناخت 3فیزيكی 

هاي متعالی خود، ديگران و جهان مادي ابعاد و قابلیت

. گسترش حالت هشیاري )بسط تجربة آگاهانه(: 4

توانايی ورود به مراحل باالتر هشیاري معنوي، اتحاد، 

 .يكپارچگیوحدت و 

هاي ن آن را يكی از جنبهتوادرک معنوي كه می

ها و كاربردي مفهوم معنويت دانست، استفاده از توانايی

طوري كه افراد بتوانند تصمیمات منابع معنوي است. به

معنادار اتخاذ كنند، دربارة موضوعات وجودي به طور 

عمیق فكر كنند و نیز براي حل مشكالت روزمرة خود 

هاي ذهنی و هتالش نمايند. بنابراين، درک معنوي جنب

معنويت را با اقدامات و مسائل افراد در ناملموس 

كند. افرادي كه دنیاي عینی و ملموس تركیب می
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توانند معناي درک معنوي بااليی دارند، بهتر می

زندگی را درک كنند و از طريق كشف معناي زندگی، 

يابد و در نتیجه اضطراب وجودي آنها كاهش می

 (. 2994يابد)ناسل، ش میسالمت روانی آنها افزاي
اند كه بین هاي مختلف نشان دادهنتايج پژوهش 

درک معنوي و هدف زندگی، رضايت از زندگی و 

هاي سالمت روان رابطة معناداري وجود دارد. پژوهش

« اثرات معنويت بر سالمت فرد»انجام گرفته در مورد 

نشان داده است كه معنويت با بیماري كمتر و طول 

گیري ر همراه است و افرادي كه داراي جهتعمر بیشت

معنوي هستند، هنگام مواجهه با جراحت پاسخ بهتري 

-تري با آسیبدهند و به شكل مناسببه درمان می
(. نتايج 2999آيند )امونز،ديدگی و نقص عضو كنار می

( نشان داد كه بین درک 1393پژوهش يعقوبی )

ناداري معنوي و بهداشت روان دانشجويان رابطة مع

وجود دارد. به اين معنا كه آن دسته از دانشجويانی كه 

درک معنوي باالتري داشتند، از میزان سالمت روان 

( 1393بیشتري برخوردار بودند. علی میرزايی)

-پژوهشی را با هدف بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه
آموزان هاي هوش معنوي بر سالمت عمومی دانش

شان داد كه آموزش انجام داد. نتايج پژوهش او ن

-هاي هوش معنوي بر سالمت عمومی دانشمؤلفه
-آموزان تاثیر مثبت دارد. رقیبی، معلمی و ساالري

( پژوهشی را به منظور مقايسه هوش 1390دركی)

معنوي و سالمت روان در افراد معتاد و غیرمعتاد در 

شهر زاهدان انجام دادند. نتايج نشان داد كه در هر دو 

معنوي و سالمت روان همبستگی  گروه، بین درک

معناداري وجود دارد و معتادان به مواد مخدر، درک 

-تري دارند. بنابراين، میمعنوي و سالمت روان پايین
توان گفت افرادي كه درک معنوي بااليی دارند از 

كنند هاي معنوي به شكل موثرتري استفاده میمقابله

ا و و اين امر خود به افزايش سالمت روانی آنه

كند. با توجه به سازگاري بهتر با محیط كمك می

اهمیت درک معنوي در سالمت روان و كمك به 

توان گفت مادرانی كه سازگاري با مشكالت زندگی می

هاي معنوي به داراي فرزند معلول هستند و از مقابله

كنند، در فرايند سازگاري با شكل موثري استفاده می

مل خواهند كرد و در تر عشرايط فرزند خود موفق

نتیجه از سالمت روان بهتري برخوردار خواهند بود. 

بینی بنابراين، هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت پیش

توان ذهنی از طريق سالمت روان مادران كودكان كم

درک معنوي آنها و مقايسة آن با مادران كودكان عادي 

است. پژوهشگر به دنبال پاسخگويی به اين سوال 

توان میزان سالمت روان كه آيا میست اساسی ا

توان ذهنی و عادي را از طريق مادران كودكان كم

 بینی كرد؟ درک معنوي آنها پیش
 روش 

پژوهش حاضر : هاروش پژوهش و روش تحليل داه

از نوع كاربردي و روش انجام آن همبستگی است. 

روش همبستگی و تحلیل ها با استفاده از تحلیل داده

انجام  13نسخة  SPSSافزارندگانه در نرمرگرسیون چ

 شد.

جامعة آماري  گيری:جامعه، نمونه و روش نمونه

توان ذهنی آموزان كمپژوهش شامل كلیة مادران دانش

-09پذير و عادي مقطع ابتدايی سال تحصیلیآموزش

نفر   99نمونه پژوهش شاملدر شهر گرگان بود.   90

-ان ذهنی آموزشتواز مادران كودكان پسر و دختر كم
نفر از مادران كودكان  09پذير در مدارس استثنايی و

عادي پسر و دختر مدارس ابتدايی شهر گرگان بود كه 

اي انتخاب شدند. روش اي چند مرحلهبه روش خوشه

كار به اين صورت بود كه ابتدا از هر مدرسه 

آموز انتخاب دانش 4كالس و از هر كالس 19استثنايی

هاي پژوهش توسط مادران نامهشدند. سپس پرسش

ها تكمیل شد. براي انتخاب آموزان اين كالسدانش

آموزان عادي نیز  از بین مدارس ابتدايی شهر دانش

آموز دانش 19مدرسه و از هر مدرسه 0گرگان تعداد 

ها توسط مادران انتخاب و در مرحلة بعد پرسشنامه

 آموزان تكمیل شد. اين دانش

 

 ابزار



 1392 ،3 هشمار ،سيزدهم سال/ ياستثنای کودکانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________ 

18 

هاي پژوهش حاضر شامل آوري دادهابزار جمع

و چك لیست نشانگان  9مقیاس سنجش درک معنوي

 بود. 3رفتاري

 مقیاس سنجش درک معنوي 

ساخته  2993اين مقیاس توسط كینگ در سال 

زيرمقیاس شامل تفكر  4آيتم با  24شده و شامل 

وجودي انتقادي، ايجاد معناداري شخصی، هشیاري 

است. مقیاس  متعالی و گسترش هشیاري متعالی

اي درجه 0سنجش درک معنوي بر اساس طیف 

تا  9شود و دامنة نمرات آن بین گذاري میلیكرت نمره

دهندة درک معنوي باال يا است. نمرات باال نشان 09

( 2993باشد. كینگ )وجود چنین ظرفیتی در فرد می

روايی اين مقیاس را با استفاده از چندين پرسشنامه 

قیاس خودتفسیري فراشخصی، معتبر از جمله م

مقیاس عرفان و مقیاس دينداري درونی و بیرونی مورد 

سنجش قرار داده و ضريب همبستگی آن با اين 

بدست  09/9و  93/9، 93/9ها را به ترتیبمقیاس

آورده است. پايايی مقیاس سنجش درک معنوي با 

استفاده از روش بازآزمايی سنجیده شده و ضريب 

ارش شده است. ضريب آلفاي زير گز 00/9آلفاي آن 

، 99/9ها نیز به ترتیب تفكر وجودي انتقادي مقیاس

 90/9، هشیاري متعالی 93/9ايجاد معناداري شخصی 

ذكر شده است  04/9و گسترش هشیاري متعالی 

 (. 2993)كینگ، 

  چك لیست نشانگان رفتاري 

يك چك لیست خود  چك لیست نشانگان رفتاري

مقیاس و  0آيتم با  03دهی است كه شامل گزارش

نمرة جداگانه شامل شكايات جسمانی، وسواس، 

حساسیت بین فردي، افسردگی، اضطراب، پرخاشگري، 

باشد. ترس مرضی، افكار پارانوئیدي و روان پريشی می

( طراحی 1030) 9اين پرسشنامه توسط دروگاتیس

هاي خارج و داخل كشور پژوهش شده و مكرراً در

رد استفاده قرار گرفته است و هر كدام به اقتضاي مو

اند كه دامنة پژوهش خود اعتبار آن را تعیین نموده

گزارش  09/9/. تا 03كشور بین ضرايب آن در داخل 

شده است. ضرايب روايی اين پرسشنامه در تحقیقات 

/. و در تحقیقات داخل كشور بین 33/. تا 39خارج بین 

زاده، نجاريان و  است )مهرابی/. گزارش شده 99/. تا 23

 (. 1399مسعودي؛ 

 هایافته
-چندگانه براي پیش رگرسیونهاي تحلیل يافته

بینی سالمت روان از طريق درک معنوي در مادران 

 ارائه شده است.  1كودكان عادي در جدول

 مادران کودکان عادی چندگانه برای پيش بيني سالمت روان از طریق درک معنوی در رگرسيون. نتایج تحليل 1جدول

 R R2 SE سطح معناداري F میانگین مجذورات درجة آزادي مجموع مجذورات منبع

01/2901 رگرسیون  1 01/2901  11/0  929/9  31./  19/9  23/29  

90/10229 ماندهباقی  43 93/490       

99/21319 كل  49       

(90/9˂p) 

درصد از 19، در حدود  1با توجه به نتايج جدول

اريانس سالمت روان مادران كودكان عادي از طريق و

 p ،19/9˂90/9)شوددرک معنوي آنها تبیین می

=2R)توان گفت كه سالمت روان مادران . بنابراين، می 

كودكان عادي به وسیله درک معنوي آنها قابل تبیین 

ضرايب رگرسیون چندگانه براي  2است. در جدول

یون ذكر شده متغیرهاي وارد شده در معادله رگرس

 .است
 بيني سالمت رواني براساس درک معنوی در مادران کودکان عادی. ضرایب رگرسيون چندگانه برای پيش2جدول

 B SEB Beta t P هامتغیر

 991/9 03/9 - 139/12 09/111 مقدار ثابت

 929/9 29/2 31/9 33/9 94/1 هشیاري فرارونده

(90/9 ˂ p)  
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كه سالمت روان  دهدنشان می 2 نتايج جدول

مادران كودكان عادي از طريق درک معنوي آنها قابل 

بینی است. به اين صورت كه مادران كودكان پیش

عادي كه درک معنوي باالتري داشتند از سطح 

نتايج تحلیل سالمت روانی بیشتري برخوردار بودند. 

بینی سالمت روانی رگرسیون چندگانه براي پیش

پذير از طريق ذهنی آموزشتوان مادران كودكان كم

 3در جدولهشیاري فرارونده درک معنوي آنها  مؤلفه

 ارائه شده است.

 پذیر ذهني آموزش توان مادران کودکان کمبيني سالمت روان از طریق درک معنوی  برای پيشچندگانه  .نتایج تحليل رگرسيون3جدول
مجموع  منبع

 مجذورات

درجة 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 اداريمعن

R R2 SE 

99/0322 رگرسیون  4 09/2439  03/2  949/9  33/9  14/9  99/9  

32/92401 ماندهباقی  99 23/049       

32/32133 كل  39       

(90/9 ˂ p)  

 14 دهد كه نشان می 3نتايج ارائه شده در جدول 

توان درصد از واريانس سالمت روان مادران كودكان كم

نها قابل تبیین است ذهنی از طريق درک معنوي آ

(90/9 ˂ p ،14/9 =2R .)توان گفت كه بنابراين، می

توان ذهنی از طريق سالمت روان مادران كودكان كم

ضرايب  4درک معنوي آنها قابل تبیین است. در جدول

رگرسیون چندگانه براي متغیرهاي وارد شده در 

 معادله رگرسیون ذكر شده است.
 پذیره برای پيش بيني سالمت رواني بر اساس درک معنوی مادران کودکان آموزش. ضرایب رگرسيون چندگان4جدول

 B SEB Beta t P متغییرها

 991/9 92/3 - 90/14 99/114 مقدار ثابت 

 942/9 93/2 /.94 20/2 34/4 بسط تجربة آگاهانه

 (90/9 ˂ p)  

دهد كه سالمت روانی نشان می 4نتايج جدول 

پذير از روي ذهنی آموزشتوان مادران كودكان كم

بینی است. بدين صورت قابل پیشآنها  درک معنوي

درک معنوي كه مادران كودكان آموزش پذيري كه 

باالتري داشتند از سطح سالمت روانی بیشتري 

 برخوردار بودند. 

 گيری  بحث و نتيجه

نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد كه 

ان مادران كودكان تواند سالمت رودرک معنوي می

پذير را توان ذهنی آموزشعادي و مادران كودكان كم

بینی كند. بدين معنا كه با افزايش درک معنوي، پیش

مادران كودكان عادي و مادران سطح سالمت روانی 

يابد. نیز افزايش میپذير توان ذهنی آموزشكودكان كم

تحقیق ماسكارو و  نتايج اين پژوهش همسو با نتايج

 و روزن . در پژوهش ماسكارواست( 2990) زنرو

یاس همبستگی مثبت معنادار بین مق( 2990)

يابی در امیدواري و مقیاس آشكار و ناآشكار معنا

افزون بر اين، بین معنايابی شخصی و  .زندگی پیدا شد

 منفی مشاهده شد. رنجورخويی رابطةافسردگی و روان

جه رسیدند كه به اين نتیعالوه بر اين، اين پژوهشگران 

هاي بین استرس واسطة ،معنايابی معنوي و شخصی

بی معنوي يادر زمانی كه معنا .است دگیروزانه و افسر

اي زندگی و افسردگی باال هبین استرس ، رابطةكم بود

اچ، -، روزنفلد، پسین، كیم، فونستیبرتبريترفت. می

كه  ند( به اين نتیجه رسید2999)برسیكا گالیتا و 

حس مداوم از معنا در بیماران سرطانی در  داشتن يك

-هاي روانیبهبود كیفیت زندگی و كاهش آشفتگ
 شناختی آنان نقش دارد. 

ج برخی از ، نتايحاضر پژوهش هايهمسو با يافته

 (،2990)و روزن ماسكارواز جمله  هاي قبلیپژوهش



 1392 ،3 هشمار ،سيزدهم سال/ ياستثنای کودکانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________ 

22 

اچ، گالیتا و -روزنفلد، پسین، كیم، فونستی، بريتبرت

و فیلدز، والتون، اشنیدر،  (2999همكاران) برسیكا

نشان  (2992)نیديچ، پامرانتز، ساچدوف و رينفورث

و سالمت روان رابطه  درک معنويد كه بین ان هداد

 هاي پژوهش حاضر، يافتهبه طور كلی وجود دارد.

و سالمت روانی مادران  درک معنوينشان داد كه بین 

 عادي رابطةپذير و توان ذهنی آموزشكودكان كم

-تواند پیشمی درک معنويمعناداري وجود دارد و 
بنابراين،  .اين مادران باشد مت روان درسال ندةكنبینی

معنادار بین درک معنوي و  با توجه به وجود رابطة

هت افزايش ج شودپیشنهاد می سالمت روان،

 ،یوالدين كودكان استثناي هاي درک معنويتوانمندي

  د.ه تدارک ديده شودر اين زمینآموزشی هاي برنامه

 فقطكه  پژوهش حاضر اين بودهاي از محدوديت

پذير توان ذهنی آموزشكودكان كم مادران روهگروي 

 هاي آتی درشود پژوهشانجام گرفت. پیشنهاد می

هاي از جمله ناتوانی) ي ديگرهاهاي معلولیتگروه

هاي رفتاري اختالليادگیري ويژه، ناشنوايی، نابینايی، 

نیز انجام گیرد تا امكان تعمیم نتايج  ی و غیره( و عاطف

 هاي ديگر نیز فراهم گردد. هاي معلولیتبه گروه

 ها یادداشت
1) Olshanski 
2) Mac Donald 
3) Rish 
4) Gomez 
5) Stevens 
6) Spiritual Intelligence Self-Report 
Inventory(SISRI-24) 
7) Brief Symptom Inventory(BSI) 
8) Derogatis  

 منابع
توانی ذهنی بر بهداشت ثیر كم(. تأ1399احمدپناه، محمد)

كودكان استثنايی، سال  در حیطةروانی خانواده. پژوهش 
 .02- 99 اول، شماره يك،
(. بررسی رابطة بین 1392كتايون.) حسینی واجاري،

مذهبی وخوشبختی معنوي با سالمت روان زنان  مقابلة
 .سی ارشد، دانشگاه تهراننامه كارشناپايان مردان، و

زهره.  ساالري دركی،صديقه؛  معلمی،مهوش؛  ،رقیبی
وان در افراد و سالمت ر معنوي هوش مقايسة (.1390)

لوم علمی پژوهشی دانشگاه ع معتاد ، مجلةمعتاد و غیر
ـ  242، صفحه  3 پزشكی شهید صدوقی يزد، شمارة

230.  
 موزشاثربخشی آ (.1393علی میرزايی، معصومه.)

برسالمت عمومی دانش آموزان  معنويهوش اي ه مؤلفه
. پايان نامه كارشناسی 19دختر سوم راهنمايی منطقه 

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايی.
اي میزان (. بررسی مقايسه1331ردي، زهره. )الجو

موزش ی مادران كودكان عقب مانده ذهنی آافسردگ
اسی مادران كودكان عادي. پايان نامه كارشن و پذير

 ارشد. دانشگاه تهران.
 ،بهمن؛ مسعودي زاده هنرمند، مهناز؛ نجاريان، مهرابی

الدين كودكان كم سالمت روانی و مقايسة (.1399میترا.)
ساله با سالمت روانی  3-12پذيرتوان ذهنی تربیت

كودكان  پژوهش در حیطة والدين كودكان عادي.
 .299-193.ص2سال اول شماره  ،2استثنايی

 و درک معنوي بررسی رابطة (.1393)ابوالقاسم.يعقوبی، 
انشگاه بوعلی سینا همدان پد بهداشت روان دانشجويان

مجموعه مقاالت چهارمین سمینار  93- 9 9در سال
  .سراسري بهداشت روانی دانشجويان
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 ... حركتي در -ها بينايي اي مهارت بررسي مقايسهو همكاران: عي رويا شجا

حركتي -يهاي بيناي اي مهارت بررسي مقايسه

آموزان سن دبستاني داراي افت  در دانش

 شنوايي عميق و عادي

 

 ،2زاده دكترسعيد حسن،  1رويا شجاعي

 3مژگان فرهبد 
 

 7/2/92پذيرش نهايي: 8/7/91تجديدنظر:   11/4/91تاريخ دريافت: 

 

 چكيده
در  حرکتی -یبینای هایمهارت مقایسةبه منظور پژوهش این هدف: 

همساالن عادی شنوایی عمیق و  دارای افت سن دبستانی آموزاندانش

رویدادی و با  تحقیق حاضر در قالب طرح پس روش: .اجرا شده است

 بازبینی شده ةنسخ ،حرکتی -بینایی هایمهارتاستفاده از آزمون 

-دانش یت دسترسی بهبه علت محدود ( صورت گرفت.5991)گاردنر، 
آموزانی که  تمامی دانشاز  هانمونه ،سیب شنوایی عمیقآموزان با آ

ناشنوایان پسرانه  ةدو مدرساز  ،واجد شرایط ورود به این پژوهش بودند

به انتخاب شده و  دختر( 05پسر و  02نفر ) 15و دخترانه به تعداد 

ابتدایی پسرانه و دخترانه  ةدو مدرسعادی از  آموزاندانش تعداد برابر از

آزمون فوق بر  ،انجام شد. در مرحلة بعد به شکل تصادفی گیری نمونه

 50تا  6 عادیآموزان با آسیب شنوایی عمیق و از دانشنفر  20روی 

تفاوت معناداری بین مهارت ها:  يافته ، اجرا گردید.شهر کرجة سال

دارای افت شنوایی عمیق و عادی وجود  آموزاندانشحرکتی  -بینایی

 -بینایی های مهارت، دو گروه در بر این(. عالوه >P 25/2دارد )

فضایی، تجزیه و تحلیل بینایی و یکپارچگی بینایی حرکتی نیز تفاوت 

-پژوهش حاضر نشان مینتيجه گيري: (. >25/2Pمعنادار داشتند )
هایی که در کودکان با افت شنوایی عمیق ممکن دهد که یکی از حیطه

-مهارتمجموعه تی و زیرحرک -یناییاست دچار اختالل باشد، مهارت ب
رزیابی جهت های اا آن است. بنابراین بکارگیری روشمرتبط بهای 

های برنامه آموزان در این زمینه و ارائةشناسایی نقاط ضعف دانش

 توانبخشی مناسب برای کودکان با آسیب شنوایی عمیق ضروری است. 

 
 -بینایی افت شنوایی عمیق، مهارت واژگان كليدي:

 حرکتی

________________________________ 
 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نويسنده مسئول: .5

 تهران دانشگاه استادیار .0

 عضو هیئت علمی پژوهشکده کودکان استثنایی .3

 

 

 

Visual- motor Skills in School-aged 

Students with and without Profound 

Hearing Loss 

 
 
 

Roya shojaei,1 M.A,Saeed Hasanzadeh2, Ph.D, 

Mojgan Farahbod3, M.A 
 
 

Received: 30. 6. 12  Revised: 29.9.12 Accepted: 27.4 . 13 
 

Abstract 
 

Objective: This study compares visual- motor skills 
in school-age students with and without profound 
hearing loss. Methods: The present research 
method was causal-comparative. Utilizing Test of 
Visual-Motor Skills-Revised (Gardner, 1995) 
standardized by Farahbod and Minaei, 2002, forty-
one (20 males, 21 females) students with profound 
hearing impairment and the same number of normal 
students were selected. The students were selected 
from two different groups of boys and girls schools 
with 6 to 12 years old from Alborz province. 
Results: The findings of this study revealed a 
significant difference between visual-motor skills of 
students with profound hearing loss and normal 
students (P<0/01). In addition, other variables 
including visual-spatial, visual analysis and visual 
motor integration skills were also significantly 
different in the two groups (P<0/01). Conclusion: 
This study concludes that visual-motor skills are 
affected in children with profound hearing loss. 
Therefore, applying the evaluation of visual motor 
skills and appropriate rehabilitation programs for 
children with profound hearing impairment could be 
recommended. 
 
Keywords: school age children, visual-motor skills, 
profound hearing loss, 
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 مقدمه

 اندرکاران دست تحقیقات و ها بررسی اساس بر

 50 حدود متوسط طور به ویژه، پرورش و آموزش نظام

 هایبرنامه به نیاز ،آموزاندانش و کودکان از درصد

 سوم مرتبة در شنوایی معلولین و دارند ویژه آموزشی

 در اساسی مسـئلة .دارند قرار ویژه نیازهای با کودکان

 محدودیت دارای افـراد آموزش چگونگی زمینه، این

مبتال به آسیب شنوایی هستند  کودکانی که .است

کنند، بنابراین توانند به آسانی ارتباط برقرار نمی

کنند و ظیر انزوا، طرد و ناکامی پیدا میاحساساتی ن

-وع آموزش را برای آنها پیچیده میموض ،این مسئله
مشکالت کودکان با آسیب . (5329)افروز، نماید 

شنوایی تاکنون بیشتر از نظر ارتباطی مورد بررسی 

ترین  ه است. اگرچه مشکل ارتباطی، عمدهقرار گرفت

و حس شنوایی و  آسیب شنوایی است نقص ناشی از

 شوند،دو عامل مهم در یادگیری محسوب میزبان نیز 

احتمال دارد مشکالت دیگری نیز در افراد با آسیب 

 (. 5913 ،مایکل باستد )شنوایی وجود داشته باش

تولد  5222نوزاد در هر  1-7شنوایی بین  شیوع کم

با (. 5326عربی و اسماعیل زاده،  ،)فیروزبختاست 

ها و مشکالت به این آمار، لزوم توجه به ویژگیتوجه 

-غیر های مهارتاین کودکان بسیار ضرورت دارد. 
حرکتی و  -شامل یکپارچگی بیناییکه کالمی 

در کودکان با آسیب  است،هماهنگی چشم و دست 

برای  شنوایی عمیق که بطور مکرر از زبان اشاره

حائز اهمیت  کنند بسیاربرقراری ارتباط استفاده می

هورن، فاگان، دیلون، پیسونی و میاموتو، است )

0227 .) 

ردی ـ( عنوان کرد که معموالً از ف5991کرچمر )

شود ختالل حسی شنوایی است، خواسته میکه دچار ا

که بیشتر بر حواس بینایی و المسه متکی باشد. از بین 

زیابی حس بینایی، این دو حس، به غربالگری و ار

شود. میزان بروز مشکالت بینایی در می توجه بیشتری

گزارش شده است.  درصد 12تا  6کودکان ناشنوا بین 

چه این دامنه بسیار گسترده است، یک توافق کلی اگر

در این زمینه وجود دارد که میزان بروز مشکالت 

اند، بیش از ی در افرادی که دچار آسیب شنواییبینای

 (.5322جمعیت عادی است )حسن زاده، 

مسلم است که شنوایی و بینایی دو حس بسیار 

بر تواند می مهم در افراد هستند و فقدان یکی از آنها 

. موثر باشدروی سازماندهی و عملکرد حس دیگر 

را در این زمینه نظریه دو  5923در سال  پاراسنیس

 است:مطرح نموده 

: کمبود یا نقص در یک 5نقص ادراکی نظریة (5

اثر  های باقیماندهیستمس عملکرد سیستم حسی، بر

 گذارد.منفی می

: آسیب در یک سیستم 0جبران ادراکی نظریة (0

های سبب مهارت جبرانی در دیگر سیستم حسی شاید

 .(5923 پاراسنیس،) حسی شود

مطرح شده، کودکان با آسیب  نظریةبا توجه به دو 

ی در سیستم بینایی آنها شنوایی یا تغییرات جبران

به شدت محرومیت شنوایی، ا توجه آید و یا بیبوجود م

پردازش اطالعات بینایی مشکل خواهند  هایمهارتدر 

  داشت.

جبران  نظریةکننده تایج تحقیقاتی که تأییددر ن

های  افراد ناشنوا، مهارت ادراکی است، آمده است که

 ند.داردر مقایسه با افراد شنوا  بینایی بهتری -ادراکی

چنانچه  ؛هستند مهم حس بسیارشنوایی و بینایی، دو 

تواند نقش ی میدیگری از آنها آسیب ببیند، یک

در کودکان با  .دای را در رشد و یادگیری ایفا کن عمده

باقیمانده  ةبینایی و بعالو ةشنوایی، حس عمد آسیب

نیاز  کودکان با آسیب شنواییشنوایی است، بنابراین 

که به صورت جایگزین از حس بینایی حداکثر  دارند

فاده را بنمایند. لذا احتمال دارد کودکان با آسیب است

مربوط به حس بینایی   هایمهارتدر  شنوایی عمیق،

حرکتی، عملکرد بهتری در  -همچون مهارت بینایی

که در واقع  مقایسه با کودکان شنوا داشته باشند

 جبران ادراکی است نظریة کنندةفرضیة فوق تأیید

 م، الدم و ازوستا،، بلگین، تاپکو، آکتاسرا اوزسب)

0222.) 
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فقدان هایی وجود دارد که  از طرف دیگر، نشانه

های حسی را پایین شنوایی ممکن است همه کیفیت

های دیگری در بررسی(. 5961 باست، مایکل)بیاورد 

نقص ادراکی است، آمده  نظریة کنندةکه نیز تأیید

ینکه کودکان با آسیب شنوایی توجه به ابا که است 

های بطور همزمان یا با همدیگر از حس ندتواننمی

یک ناتوانی در ادراک  ،بینایی و شنوایی استفاده کنند

 -های بیناییبینایی، هماهنگی حرکتی و توانایی

 ؛5993 ،بوجود خواهد آمد )گتز و ورنون آنها حرکتی

ویگرسما و  ؛5995نتلنباس و وایتینگ،  ،ساولسبرگ

وتمان و تونای ، ااردن همچنین (.5923 ،ون در ولد

( نیز مطرح کردند کودکان با آسیب شنوایی 0221)

حرکتی،  -ممکن است در تکالیف یکپارچگی بینایی

 ،در یک فرد سالمباشند. عملکرد غیرطبیعی داشته 

 یکدیگرهای شنوایی و بینایی در عمل با حس

یک مشکل در ادراک رو  این ازهستند،  هماهنگ

دهد. یر قرار میثتأرا تحت  هماهنگیشنوایی این 

تسابی که منجر به آسیب بعضی عوامل مادرزادی و اک

دیگر که  صایتواند دلیلی برای نقشود، میشنوایی می

د. یکی های مختلف رشد مطرح هستند باشدر حیطه

ثر شده، ادراک بینایی است أمت هایترین حیطهاز مهم

و عدم هماهنگی در یک ارتباط مثبت بین شنوایی و 

ر کودکان با آسیب شنوایی را دلیلی بر ناتوانی بینایی د

 .اندحرکتی دانسته -در ادراک بینایی و توانائی بینایی

مطرح شده  هایادراک بینایی یکی از حیطه 

 -بینایی  های تمهارو  سیستم بینایی است ةباردر

. مهارت ای از ادراک بینایی است مجموعهحرکتی، زیر

دل بین ادراک به هماهنگی متعا حرکتی -بینایی

کردن حرکات انگشتان از طریق مهارت کپیبینایی و 

مهارت رشد  (.0221شود )بی یری، اطالق می ها شکل

مهارتتا حد زیادی وابسته به رشد  حرکتی -بینایی

ایی و فضایی، تجزیه و تحلیل بین -بیناییهای 

 (. 5329باشد )فرهبد، حرکتی می -یکپارچگی بینایی

که  ستمقاله خود آورده ا( در 0222الرنس )

 آموزان دانشحرکتی برای  -بینایی هایارزیابی مهارت

مهم است. نتیجه عواملی چون سخت شنوا  ناشنوا و

ته به عصب، ـمننژیت، سرخجه و فقدان شنوایی وابس

وستیبوالر  یب به سیستمـآس هـمراه با تـممکن اس

تواند سبب اختالل در تعادل،  که این آسیب می باشد

حرکتی افراد با آسیب  -هی بدن و عملکرد بیناییآگا

   (.0222)الرنس، شود شنوایی 
 -های بیناییمهارتارزیابی با توجه به این که   

عصبی  -حرکتی در کودکان با آسیب شنوایی حسی

شاید بتوان با ارزیابی  ،گیردکمتر مورد توجه قرار می

و در صورت وجود مشکل، این مهارت در این کودکان 

های گام، به رشد کالمی اولیه و مهارتبهن ةا مداخلب

مرتبط با زبان همچون خواندن و نوشتن و پیشرفت 

تحصیلی آنان کمک نمود. لذا ضروری است مهارت 

نوایی با حرکتی در کودکان با آسیب ش -بینایی

حرکتی  مورد  -های بیناییاستفاده از آزمون مهارت

 ارزیابی قرار گیرد.

 -های بیناییبررسی مهارت ،رحاض ةهدف مطالع

دارای افت شنوایی  دبستانیسن  آموزان دانش حرکتی

در دو گروه دختر و پسر در مقایسه با افراد  عمیق

های آموزشی و و تعیین نیاز آنها به برنامهعادی 

های که طراحی برنامه آنجایی است. از توانبخشی ویژه

 پذیر درسی بدون توجه به مشکالت ادراکی امکان

مهارت  مقایسةبا  که باشد، این پژوهش سعی دارد نمی

و  آموزان با آسیب شنوایی دانش حرکتی -بینایی

 -اندر ة دست، اطالعات مفیدی را جهت استفادعادی

ریزان آموزش و  برنامه کاران نظام تعلیم و تربیت و

و  مربیان، آموزگارانپرورش در سطح کالن و 

های آموزشی  تها در هنگام اجرای فعالی خانواده

 بنابراین آموزان با آسیب شنوایی ارائه نماید. دانش

 -های بیناییمهارت ، مقایسةهدف از پژوهش حاضر

فضایی، تجزیه و تحلیل بینایی و  -حرکتی، بینایی

 آسیب با آموزان حرکتی بین دانش -یکپارچگی بینایی

 عادی است.  و شنوایی عمیق
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 روش پژوهش

 ونه گيريجامعه، نمونه و روش نم

که  سن دبستانی آموزانشدانآماری شامل  ةجامع

 و عادی عصبی عمیق -دارای آسیب شـنوایی حسی

 آموزاندانشویژه  دخترانه و پسرانة از مدارس ،هستند

با باشد. میشهرستان کرج  و عادیبا آسیب شنوایی 

ها، از کودکان با آسیب توجه به محدود بودن نمونه

تصادفی و در دسترس غیرورت شنوایی عمیق به ص

دانش آموز انتخاب  12از میان  .دگیری انجام شنمونه

میزان افت شنوایی، عدم وجود  بر اساسشده 

بهر ، بعد  هوش ، مقطع تحصیلی وجسمی هایمعلولیت

نفر واجد  15های مورد نظر، تنها از استخراج ویژگی

های بودند، به تعداد برابر با نمونه معیارهای ورود

گیری کودکان مونه، نان با آسیب شنوایی عمیقکودک

تعداد کل  .شنوا به صورت تصادفی صورت گرفت

 6های مورد نظر از سنی نمونه ةدامننفر و  20ها نمونه

 ماه متغیر بود. 5سال و  50ماه تا  0سال و 

 ابزار پژوهش

 3جمعيت شناختي پرسشنامة (5

 حركتي -هاي بيناييآزمون مهارت (0

های های معتبر برای شناخت مهارتونیکی از آزم

حرکتی،  -های بیناییحرکتی، آزمون مهارت -بینایی

است. این آزمون  (TVMS - R)1بازبینی شده ةنسخ

 5991در سال  آخرین بار توسط موریسون اف. گاردنر

آمریکا مورد تجدیدنظر قرار گرفت.  ةدر ایاالت متحد

 -ییدر این آزمون یکی از اجزای یکپارچگی بینا

های درک یعنی توانایی یکپارچه کردن مهارتحرکتی 

منظور بازآفرینی حرکات ظریف به  ةشکل با سامان

رد. این گیکید قرار میأبینایی، مورد ت ةالگوهای پیچید

حرکتی )نسخه  -های بیناییآزمون، تنها آزمون مهارت

بازبینی شده( است که در کشور ما هنجاریابی شده 

 5325اریابی این آزمون در سال است. انطباق و هنج

توسط فرهبد و مینایی در پژوهشکده کودکان 

این آزمون به  .استاستثنایی شهر تهران انجام شده 

عنوان ابزاری جهت مشخص کردن اختالل در 

کودکان مبتال به هماهنگی چشم و دست، شناسایی 

حرکتی و مستند  –های بیناییاختالل در مهارت

های حرکتی مهارت در زمینةدن پیشرفت کودکان کر

حرکتی در کودکان  –های بیناییظریف به ویژه مهارت

)فرهبد، مینایی، شود سال استفاده می 3 – 51

 و دارد وجود طبقه 2 ،آزمون نیا در (.5320

. است موجود طبقه 2 از کی هری برا زینیی ارهایمع

ی تعداد گانه هشتی هایبند طبقه از کی هر

  :شامل که دارندی گذار نمره بلقا اشتباه اتیخصوص

ی رو ای داشتن فاصله -3زوایا   -0 بودن بسته -5

ی بخش ای شکل کل اندازة -1منفرد  خطوط آمدن هم

طول خط   -6  چرخش یا وارونه شدن - 1شکل  از

 اریبس فاصلة با تماس نقطة از حد از شیب خروج -7

 (.5991)گاردنر،  اصالح شکل -2 اد یز

 درک و یابیجهت در که فضایی -بینایی مهارت

 ضروری هایمهارت از یکی ،است مؤثر فضایی وضعیت

 هایمهارت زیرمجموعه از و آزمون این در نیاز مورد و

 طبقات از طبقه سه .شودمی محسوب حرکتی -بینایی

 مهارت ،7 طبقة و 1 طبقة ،0 طبقة شامل گانههشت

 به. دکننمی ارزیابی جداگانه بطور را فضایی -بینایی

 ناشنوا، و شنوا کودکان در مهارت این مقایسة منظور

 .شوندمی جمع هم با 7 و 1 ،0 طبقات استاندارد نمرة

 توانایی شامل که بینایی تحلیل و تجزیه مهارت

 کل یک تشخیص بینایی، تحلیل و تجزیه جهت فرد

 یک بارز هایویژگی به توجه و جزئیات دیدن بدون

 و اندازه شکل، شناسایی ،بینایی افتراق عمل محرک،

 شکل ثبات تشخیص و زمینه از شکل تشخیص جهت،

-هشت طبقات از طبقه پنج. است آن فضایی روابط و
 و 6 طبقة ، 1 طبقة ،3 طبقة ،5 طبقة شامل گانه

 بطور را بینایی تحلیل و تجزیه مهارت است و 2 طبقة

 این مقایسة منظور به.  کنندمی ارزیابی جداگانه

 استاندارد نمرة ناشنوا، و شنوا کودکان در مهارت

 .شوندمی جمع هم با  2 و6 ،1 ،3 ،5 طبقات

 توانایی ،حرکتی -بینایی یکپارچگی هایمهارت

 با بینایی اطالعات پردازش هایمهارت کردن یکپارچه
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 هماهنگی دیگر عبارت به یا دست ظریف حرکات

 آزمون این طبقات تمام در و باشدمی دست و چشم

 طبقة ،5 طبقة شامل طبقات کل. دارد اساسی نقشی

 و 7 طبقة ،6 طبقة ،1 قةطب ،1 طبقة ،3 طبقة ،0

 بطور را حرکتی بینایی یکپارچگی مهارت،  2 طبقة

 مهارت این مقایسة منظور به. کنندمی ارزیابی جداگانه

 طبقات همة استاندارد نمرة ناشنوا، و شنوا کودکان در

 .شوندمی جمع هم با

-بندیها )طبقهآزمون انی درونی خردهضریب همس
)مربوط  21/2رونباخ حداقل ها( با استفاده از آلفای ک

و  0های )مربوط به طبقه 96/2( و حداکثر 6 ةبه طبق

بدست  99/2( و ضریب همسانی درونی کل آزمون 1

با ها( بندیطبقهها )آمد. ثبات زمانی خرده آزمون

 61/2حداقل آزمون، استفاده از روش آزمون و پس 

 ة)مربوط به طبق 91/2( و حداکثر 1 ة)مربوط به طبق

سبه شد. محا 91/2( و این ضریب برای کل آزمون 1

)مربوط به  72/2ها حداقل روایی محتوایی برای طبقه

( 1 ة)مربوط به طبق 21/2( و حداکثر 2 و 3 ةطبق

 99/2بدست آمده و روایی سازه نیز برای کل آزمون 

 محاسبه شد.

 اي تحليل آماريهروش

 ها وبرای تجزیه و تحلیل داده ،ن پژوهشدر ای

های آمار های تحقیق از شاخصهپاسخ به سوال

توصیفی همچون فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد 

ز با استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی نی

های تحلیل آماری توجه به فراهم بودن پیش شرط

از مدل آماری  مستقل و  tةمقایس آزموناز  ،پارامتریک

استفاده  (MANOVA) 1تحلیل واریانس چند متغیره

 شده است. 

 ها يافته

 های جمعیت شناختیویژگی، 5 در جدول شمارة

 تحصیلی پایةبر حسب جنس و  شنوا و ناشنواافراد 

طبقة اول شامل پایة آمادگی، طبقة  ارائه شده است.

مل پایة دوم، طبقة دوم شامل پایة اول، طبقة سوم شا

چهارم شامل پایة سوم، طبقة پنجم شامل پایة چهارم 

 و طبقة ششم شامل پایة پنجم است.
 ( =82Nپايه تحصيلي )بر حسب جنس و  شنوا و ناشنواافراد  هاي جمعيت شناختيويژگي -1 جدول

 افراد ناشنوا افراد شنوا  

     هاطبقه متغير

 درصد فراواني درصد فراواني  

 2/12 02 0/15 05 پسر 

 0/15 05 2/12 02 دختر جنسيت

 522 15 522 15 کل 

 

 00 9 - - 5طبقه 

 1/01 52 00 9 0طبقه 

 1/01 52 1/59 2 3طبقه 

 00 9 1/59 2 1طبقه پايه تحصيلي

 3/7 3 1/59 2 1طبقه 

 - - 1/59 2 6طبقه  

 522 15 522 15 کل     

افراد  ،شودمیمالحظه  5 طور که در جدولهمان

 گروه شنوا و گروه ناشنوا از نظر تعداد و جنسیت تقریباً

پایه  ةابرند. همچنین جدول مربوط به طبقبا هم بر

دامنة  ،در گروه شنوا که دهدنشان می تحصیلی

یعنی  ،اول تا پنجم بود طبقات سنی از پایة

ل، دوم، سوم، چهارم و پنجم های اواز پایه آموزان دانش

اند. در گروه ناشنوا دامنة طبقات سنی ی شدهگیرنمونه

آمادگی تا چهارم بود و این بدان علت است که  از پایة

در بدو ورود وارد  آموزاندانشدر مدارس استثنایی 

های آمادگی شده و همچنین پایة اول را در دو کالس
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لذا در  ،نمایندمیاول مقدماتی و اول تکمیلی طی پایة 

رسند. به کالس پنجم می بستاناز سن د سنین باالتر

های بررسی مهارت ،به اینکه هدف پژوهش با توجه

در دو  سن دبستان آموزاندانشحرکتی در  -بینایی

 آموزاندانشگروه شنوا و ناشنوای عمیق است بنابراین 

شرایط ورود به درگروه ناشنوای عمیق،  پنجم پایة

ست وه ممکن ااند. هرچند هر دو گرپژوهش را نداشته

حضور در مدرسه و به یک میزان  به یک میزان سابقة

 برخوردار از خدمات آموزشی باشند.

با  آموزاندانش حرکتی -بینایی مهارت مقایسه

  tآزمونو عادی از طریق  عمیق آسیب شنوایی

تفاوت معناداری  0طبق جدول  صورت گرفت.مستقل 

دارای افت  آموزاندانشحرکتی -بین مهارت بینایی 

 (.>25/2Pیی عمیق و عادی وجود دارد )شنوا
 ( =82Nشنوا و ناشنوا ) آموزاندانشبراي بررسي مهارت بينايي حركتي در  tآزمون  - 2جدول

   ناشنوا شنوا 

راف حان ميانگين استاندارد انحراف ميانگين هانمره

 استاندارد

درجة 

 آزادي

 tآزمون  

 خام نمرة

 

20/559 33/9 02/529 22/9 22 21/1 

 27/6 22 62/2 39/27 92/9 93/99 استاندارد نمرة

 

       

25/2P< 
 استاندارد انحراف و میانگین ،3 جدول به توجه با

 فضایی بینایی مهارت در شنوا آموزاندانش نمرة

 و( 16/01: استاندارد انحراف ،01/322: میانگین)

 ،35/127: میانگین) بینایی لیلتح و تجزیه مهارت

 بینایی یکپارچگی مهارت و( 57/32: استاندارد انحراف

: استاندارد انحراف ،16/791: میانگین) حرکتی

 عمیق شنوایی آسیب دارای آموزاندانش از( 37/17

 .  باشدمی باالتر

 ه تفكيک وضعيت شنواييحركتي ب-هاي بيناييمجموعه مهارتف استاندارد زيرها و انحراميانگين -3جدول 

 ناشنوا شنوا 

استاندارد انحراف میانگین انحراف استاندارد ميانگين مهارتها  

 بينايي فضايي

 

01/322 16/01 20/021 22/59 

 تجزيه و تحليل بينايي

 

35/127 57/32 20/161 95/07 

 27/39 21/712 37/17 16/791 يكپارچگي بينايي حركتي

 از ،شودیمالحظه م 1همانطور که در جدول 

 بررسی برای (MANOVA)متغیرهچند واریانس تحلیل

های دارای آسیب آزمودنی میان تفاوت معناداری

فضایی،  -بینایی های مهارت شنوایی عمیق و عادی در

 حرکتی-تجزیه تحلیل بینایی و یکپارچگی بینایی 

 -مقایسة مهارت بیناییدر مورد  استفاده شده است.

موزان شنوا و ناشنوای عمیق که از طریق آفضایی دانش

آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره انجام شده است 

آموزان ، بین دانش1توان گفت با توجه به جدول  می

های  با آسیب شنوایی عمیق و عادی در نمره مهارت

 (.>25/2Pفضایی تفاوت معنادار وجود دارد ) -بینایی
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مهارت بينايي فضايي، تجزيه و تحليل بينايي و يكپارچگي بينايي بر  گروه ثيرأت براي بررسي متغيرهواريانس چندآزمون تحليل  -4جدول 

 ( =82N)حركتي 

 Fضريب  ميانگين مجذورات مجموع مجذورات آزادي درجة متغير وابسته منبع تغيير

 فضایی-مهارت بینایی  

 

5 99/50201 99/50201 22/01 

 57/53 06/55500 06/55500 5 رت تجزیه و تحلیل بیناییمها وضعيت شنوايي

 -مهارت یکپارچگی بینایی 

 حرکتی

5 22/16076 22/16076 51/01 

  03/199 11/39932 22 فضایی-مهارت بینایی  

  17/211 21/67161 22 مهارت تجزیه و تحلیل بینایی خطا

 -مهارت یکپارچگی بینایی 

 یحرکت

22 22/513312 27/5956  

 مهارت بینایی فضایی 

 

20 2/7010929   

   2/52630001 20 مهارت تجزیه و تحلیل بینایی كل

-مهارت یکپارچگی بینایی  

 حرکتی

20 2/19211651   

25/2P<   

مهارت تجزیه و بین  که دهدمینشان  1جدول 

یی عمیق و با آسیب شنوا آموزاندانشتحلیل بینایی 

با توجه همچنین ( >25/2P) استعادی تفاوت معنادار 

 -مهارت یکپارچگی بینایی ، در مورد برتری1جدول به 

 آموزاندانشدر مقایسه با شنوا  آموزاندانشحرکتی 

آزمون تحلیل واریانس ناشنوای عمیق از طریق 

بین  که توان گفتمی (MANOVA)متغیره چند

 یی عمیق و عادی در نمرةآسیب شنوا با آموزاندانش

تفاوت معنادار حرکتی  -مهارت یکپارچگی بینایی

 .(>25/2Pوجود دارد )

 گيريبحث و نتيجه

گویای تفاوت مهارت  ،این پژوهش نخستین یافتة

با آسیب شنوایی  آموزاندانشحرکتی در  -بینایی

عمیق در مقایسه با همساالن عادی است. به عبارت 

شنوایی عمیق در مهارت سیب با آ آموزاندانشدیگر، 

عادی کسب  آموزاندانشکمتری نسبت به  فوق، نمرة

، اند. این یافته منطبق با نتایج پژوهش هانسونکرده

ها نیز باشد. زیرا آنمی 5969در سال  هانکوک و کاپرا

مهارت  اند که نمرةدر گزارش تحقیق خود آورده

 حرکتی کودکان عادی بیشتر از کودکان با -بینایی

 آسیب شنوایی است.

پاراسنیس نقص ادراکی  نظریةتایج پژوهش ما با ن

، اردن ةنظری ما خوانی دارد. همچنین یافتةهم( 5923)

که در یک فرد  مبنی بر اینرا ( 0221)اوتمان و تونای 

های بینایی و شنوایی در عمل با هم سازگار سالم حس

هستند و یک مشکل در ادراک شنوایی این سازگاری 

تایید  را کندتحت شعاع قرار داده و تخریب می ار

 .نماید می

( نیز در نتایج 0221)، ناربونا و مالزیک اسکلومبرگر

 6پیش زبانی کودکان ناشنوای که اندبررسی خود آورده

ادراک بینایی های ون آسیب نورولوژیکال، در ارزیابیبد

ن طبیعی همان گروه تر از کودکابطور معناداری ضعیف

، اسرا اوزسبدر نتایج پژوهشی  .کنندمل میسنی ع

 ( آمده است0222)بلگین، تاپکو، آکتم، الدم و ازوستا، 

کودکان پیش زبانی با آسیب شنوایی شدید تا  نمرة که

بطور  7بندر گشتالتحرکتی  -عمیق در آزمون بینایی

ل است. گرچه آزمون تر از گروه کنترمعناداری ضعیف

ون پژوهش حاضر متفاوت آنها با آزم مورد استفادة
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های ما، بطور کامل نتایج آنان را تأیید  فتهاست ولی یا

 .کندمی

های این پژوهش حاکی از این یکی دیگر از یافته

فضایی  -بود که تفاوت معناداری بین مهارت بینایی

با آسیب شنوایی عمیق و عادی وجود  آموزاندانش

یباخ و ، لدارد. این یافته با گزارش پژوهشی کویتنر

کید ( همخوانی دارد. زیرا آنان نیز تأ0221)مارسیل 

د که افراد با آسیب شنوایی کمبودهایی در داشتن

 فضایی دارند. -ادراک بینایی

های پژوهش آن است که مهارت ز یافتهیکی دیگر ا

عمیق  تجزیه و تحلیل بینایی کودکان با آسیب شنوایی

و  تر است. ورنرنسبت به همساالن عادی ضعیف

( 0221)، اوتمان و تونای اردن( و 5910) 2استراوس

اند که عملکرد در گزارش پژوهشی خود آوردهنیز 

کودکان ناشنوا در آزمون تشخیص شکل از زمینه 

تر هارت تجزیه و تحلیل بینایی( ضعیف)یکی از اجزاء م

 ت.از همساالن عادی اس

یکی دیگر از نتایج پژوهش همچنین همچنین 

حرکتی در  -که یکپارچگی بیناییمؤید آن است 

-دانشبا آسیب شنوایی عمیق نسبت به  آموزاندانش
این نتیجه با نتایج پژوهش عادی تفاوت دارد.  آموزان

، فاگان، دیلون، پیسونی و ( و هورن5921تایبر )

عملکرد یکپارچگی  :( که گزارش دادند0227) میاموتو

ت به ایی نسبحرکتی در کودکان با آسیب شنو -بینایی

 باشد، هماهنگ است. کودکان عادی دارای تأخیر می

 شودگیری میا توجه به پژوهش انجام شده نتیجهب

هایی که در کودکان با افت شنوایی یکی از حیطه که

 -یناییعمیق ممکن است دچار اختالل باشد، مهارت ب

ا آن است. های مرتبط بحرکتی و زیر مجموعه مهارت

های ارزیابی جهت شناسایی بنابراین بکارگیری روش

-در این زمینه و ارائة برنامه آموزاندانشنقاط ضعف 
های توانبخشی مناسب برای کودکان با آسیب شنوایی 

 عمیق ضروری است.

هایی مانند عدم امکان این پژوهش با محدودیت

-وه مورد مطالعه، محدود بودن دانشدستکاری در گر

تبع آن عدم  دارای آسیب شنوایی عمیق و به آموزان

ل ناشنوایی، سن بروز امکان بررسی آنها با توجه به عل

ثیر وضعیت شنوایی والدین و ... مواجه ناشنوایی، تأ

 بوده است. 

شود این پژوهش بر روی تعداد پیشنهاد می

و  بیشتری از کودکان دارای آسیب شنوایی عمیق

شود. همچنین با استفاده  انجامهای سنی مختلف گروه

یجه گیری های دیگر ادراک بینایی اجرا و نتناز آزمو

شود کودکان دارای آسیب شود. در پایان توصیه می

رویکرد تکیه بر خدمات کاردرمانی با شنوایی عمیق از 

 -رشد مهارت بیناییمنظور به  ،حرکتی -ادراکی

 های مرتبط با آن استفاده نمایند.حرکتی و مهارت

 ها يادداشت

1) perceptual deficit theory 
2) perceptual compensation theory 
3) Demographic Inventory 
4) Test of Visual - Motor Skills – Revised 
5) multivariate analysis of variance 
6) prelingual 
7 Bender Gestalt 
8)Werner and Strauss  
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بر ارتقاء همكاري،  نظرية ذهنآموزش  تأثير

داري و قاطعيت کودکان پسر  خويشتن

 سال از ديدگاه معلمان 7-21 اتيستيك
 

نرگس اديب  ،1عباس نسائيان ،2رقيه اسدي گندماني

 4، دکتر مسعود کريملو3سرشكي
 

 2/4/91پذيرش نهايي: 9/21/92تجديدنظر:   13/5/92تاريخ دريافت: 

 

 چكيده 
بر ارتقاء همکاری،  نظریة ذهنآموزش  تأثیر ،هش حاضرپژو :هدف

سال شهر  7-21 اتیستیكداری و قاطعیت کودکان پسر  خویشتن

های از نوع پژوهش  این تحقیق :روشتهران را بررسی نموده است. 

با گروه کنترل است. همراه پس آزمون -تجربی با طرح پیش آزمون

شهر تهران بود.  7-21 كاتیستیکودکان پسر  جامعة آماری شامل همة

گیری دردسترس  بود که با نمونه اتیستیكکودک  21نمونه شامل 

انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار 

 و پرسشنامة نظریة ذهنسوالی  83 ، پرسشنامةابزار پژوهشی گرفتند.

حلیل بود. برای تجزیه و ت (2991های اجتماعی گرشام و الیوت ) مهارت

مستقل و  tهای آمار توصیفی و آمار استنباطی )آزمون  ها، از روش داده

که های پژوهش نشان داد  یافته: ها يافتههمبسته( استفاده شد. 

داری در پس آزمون  اثر معناداری بر همکاری و خویشتن ،آموزش

های بدست آمده از این  با استناد به داده :گيري نتيجهداشته است. 

ارتقاء  موجب نظریة ذهنوان نتیجه گرفت که آموزش ت پژوهش می

 .بخشد قاطعیت را بهبود نمیاما  شودیم داریخویشتن همکاری و

 

 

های اجتماعی،  ، مهارتنظریة ذهنواژگان کليدي: 
 اتیستیكکودکان 

____________________________________________________ 
سی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه دانشجوی دکتری روانشنا :نويسندة مسئول.2

  عالمه طباطبایی 

 .دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبایی1
 .هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 8
 .هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی4
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Abstract 
 

Objective: This research examined the 
effectiveness of theory of mind training on 
improving cooperation, self-control and assertive in 
autistic boys 7-12 years old in Tehran. Method: 
Utilizing an experimental method with pre-post test 
design and control group, 12 subjects were selected 
and assigned randomly into experimental and 
control group. The research tool was 38 Theory of 
Mind Questionnaire and Gersham and Elliott social 
skill scale. Results: t-test analysis indicated that 
theory of mind training promotes cooperation and 
self-control but it does not promote assertiveness in 
-the autistic children.Conclusion: This study conclu 

des that theory of mind training may promote 
cooperation and self-control but cannot promote 
assertiveness.  
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 مقدمه
اولین بار در  2های تحولی فراگیر اصطالح اختالل

ها استفاده  برای توصیف  گروهی از اختالل 2931 دهة

های اجتماعی، زبان، ارتباط  که در آنها رشد مهارتشد

خیر و به صورت انحرافی صورت ری با تأو ذخایر رفتا

پنج اختالل  DSM-IV-TR(.  2993)تسای، گیرد می

، اختالل 1اتیسمکرده است: اختالل فراگیر رشد را ذکر 

رت، اختالل فروپاشنده دوران کودکی، اختالل آسپرگر 

ه گونه دیگر مشخص نشده و اختالل فراگیر رشد که ب

های اخیر  در سال (.2831روانپزشکی، است )خالصة

ای در عرصه عمومی و پژوهشی به  سابقه توجه بی

  (.1118،شیفر، راو و فوگل)شده است  اتیسم
توصیف شد و به عنوان  8ابتدا توسط کانر سماتی

شود  شناخته می اتیسمکودکانه یا اختالل طیف  اتیسم

یکی از  اتیسم(. اختالل 1118،شیفر، راو و فوگل)

های رشدی در کودکان امروزی  بیشترین تشخیص

(. آمارهای اخیر مرکز پیشگیری 1113)یانگ، باشد می

 اتیسمشیوع دهد که میزان  و کنترل بیماری نشان می

مورد بود در حالی که  151در  2 در گذشته تقریباً

مورد است  251در  2امروزه این میزان در حدود 

نقل از یانگ،  ،گیری و کنترل بیماری)مرکز پیش

به معنای نوعی ناتوانی رشدی است که  اتیسم(. 1113

معنا داری بر ارتباط کالمی و غیرکالمی و به طور 

 8پیش از  معموالً گذارد، تعامل اجتماعی اثر می

عملکرد شود، و به طور نامطلوبی بر  سالگی آشکار می

عبارتند از  اتیسمهای  دارد. ویژگی تأثیرآموزشی 

یی در ارتباط، پرداختن به ی و نارسارنابهنجا

های قالبی، ایستادگی در  های تکراری و حرکت فعالیت

ی ها ر زندگی روزمره، و واکنشمحیطی د برابر تغییرات

هاردمن، درو، ) های حسی عادی نسبت به تجربهغیر

، گنجی، یوسفی علیزاده ترجمة؛ کلیفورد و وینستون

 .(2837،لویه و یادگاری
به صورت یکی  اتیسمامروزه اکثر محققان در اینکه 

توافق دارند: الف(  ،از سه اختالل زیر فرض شود

شناختی و ج(  اختالل عصب شناختی ب(  اختالل روان

چندین  اتیستیكدر روابط اجتماعی. کودکان  اختالل

ویژگی معین شامل آسیب در تعامالت اجتماعی، 

آسیب در ارتباط، و الگوهای رفتاری و عالیق قالبی یا 

نقل از  1111)انجمن روانپزشکی آمریکا، تکراری دارند

 های  دو طرفة نقص عمیق در  مهارت (. 1113یانگ،

 است اتیسمطیف های  مرکزی اختالل ، هستةاجتماعی

، اختالل آسپرگر، و اتیسمکه شامل اختالل 

صرف نظر از شود.  می های تحولی فراگیر اختالل

نقایص اجتماعی منبع اصلی توانایی شناختی و زبانی، 

نقایص دو طرفه  ؛است اتیسمآسیب برای افراد با طیف 

 اتیسمهای طیف  اجتماعی، مشخصه اصلی اختالل

ها  پژوهش(. 2835فوالدگر،نقل از  4،1112)وایت است

های  در مهارت اتیستیكکودکان  که دهد نشان می

اجتماعی نقص اساسی دارند و این نقص در مرکز 

(. 1118،شیفر، راو و فوگل) نقایص اصلی آنها قرار دارد

های اجتماعی رو برو  با موقعیتزمانی که این کودکان 

ر شود به طو نقایص و رفتارهای آنها سبب می ،شوند می

 خاصی عجیب به نظر برسند. 

ی ها ای انجام شده در ارتباط با مهارته پژوهش

دهد که این  نشان می اتیستیكاجتماعی کودکان 

 های اجتماعی دچار نقص هستند، از کودکان در مهارت

کرک، و (1113توان به یانگ) ها می جمله این پژوهش

  ( اشاره نمود.1122)گاالگر، کولمن و آناستاسیو

تعامل  در حوزة اتیسمکودکان  مشکالت

اجتماعی با دیگران به صورت یك معما باقی مانده بود 

، لسلی و فریث بارون ـ کوهن 2935تا اینکه در سال 

  اتیسمذهن و برقراری تعامل در کودکان  نظریةبین 

و در حقیقت راهی جهت مطالعه  ارتباط برقرار کردند

را به عنوان  5ذهن نظریة. این دو متغیر گشودند رابطة

ما اند؛ توانایی که یك توانایی در انسان تعریف کرده

دست به پیش بینی و شرح دادن رفتار  وسیله آن هب

زنیم و برای انجام این کار به خودمان و دیگران می

کات، هیجانات  حاالت ذهنی مانند تمایالت، باورها، ادرا

 نظریة(. در حقیقت 1119کنیم )دوهرتی،  رجوع می

پریماک و  بوسیلة 2973رای اولین بار در سال ذهن ب
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ها مطرح شد )کال و رفتار شمپانزه در مطالعة 2وودروف

شناسی  مطالعات روان بعداً به حوزةو (، 1113تومازلو، 

هایی  مترادف(. اکنون 1111رشد وارد شد )فالول، 

 9شناسی عامه ، روان3خوانی ، ذهن7سازی مانند ذهنی

)فرنی  21درک اجتماعی( و 2999کوهن، -)بارون

ذهن به کار  نظریةجای اصطالح  ( به1113هوگ، 

(، اللوند و کالدر 2999) کوهن-پس از بارون رود. می

عملکرد کودکان در که ( در پژوهشی دریافتند 2995)

 نظریةتکالیف باور غلط )تکالیفی که برای سنجش 

مثبتی با رفتارهای  روند( رابطة ذهن کودکان به کار می

ر، باریسی و دارد. در پژوهش مو 22ع پسندیدهاجتما

ذهن کودکان و  نظریةبین  ( رابطة2993تامپسون )

تمایل آنها برای به تأخیر انداختن لذات فوری در ایجاد 

ذهن کودکان  نظریةارتباط با دیگران، نشان داده شد. 

ساله با درجه بندی معلمان از کفایت اجتماعی  2تا  4

مثبتی  سن و زبان رابطةحتی پس از کنترل  آنها

( رابطه مثبت 2999داشت. بوساکی و استینگتون )

ذهن نوجوانان و درجه بندی  نظریةمعناداری بین 

همساالنشان از کفایت اجتماعی آنها یافتند؛ حتی پس 

مچنان این رابطه ه ،های کالمی از کنترل توانایی

بادینیز، استوان و باسیتی  باقیمانده بود. در مطالعة

( مشخص شد که پسران طرد شده از سوی 1111)

ذهن از  نظریةدیگران، عملکردشان در تکالیف 

همساالنشان بدتر بود. همچنین در تکالیفی که احتیاج 

تر  به توضیح رفتار دیگران بود، اسنادهای آنها خصمانه

( 1111بود. مشابه پژوهش باال، پترسون و سیگال )

، نسبت به فهمیدند که کودکان پیش دبستانی محبوب

همساالنشان که طرد شده بودند، نمرات باالتری در 

( 2993ذهن بدست آوردند. هاگز، دان و وایت ) نظریة

شان  کودکانی که در روابط اجتماعی :اند گزارش کرده

ذهن در  نظریةدچار مشکل هستند نمرات پایینی در 

آورند. استرانگ و  مقایسه با گروه کنترل بدست می

نشان دادند کودکان دارای بیش ( 1112نیکسون )

سته اجتماعی فعالی/ نقص توجه که به عنوان شای

 نظریةبندی شده بودند، در  توسط معلمانشان درجه

گیری  االیی کسب کردند. به عنوان نتیجهذهن نمرات ب

هایی که در باال ذکر آن رفت، رپاچولی و  از پژوهش

 نظریة ( بیان داشتند عملکرد خوب1118ر )اسالوت

دهد و در مقابل  هن، شایستگی اجتماعی را ارتقاء میذ

ذهن برای عملکرد  نظریةنقص یا تأخیر در تحول 

 اجتماعی کودکان مضر است. 

 ،شود ای که از این تحقیقات استنباط می نتیجه

ی تعامل راگر مشکالت کودکان در برقرا»این است که 

ذهن آنهاست،  نظریةناشی از نقص یا تحول نایافتگی 

ذهن باعث بهبود این مشکل  نظریةآموزش پس 

ذهن  نظریةهای  بنابراین آموزش مهارت« شود می

 جهت اکتساب و تحول این توانایی پیشنهاد شده است.

تاکنون مطالعات گوناگونی به بررسی آموزش 

های  و سایر گروه اتیستیكر روی کودکان ب نظریة ذهن

ها  از جمله این پژوهشیی صورت گرفته است؛ استثنا

؛ (1113) هوآفنگ، شولینگ و گوئندلنتوان به  می

(؛ بیگر، گورس، کلیفورد، ورهو، کت و 2891بخشی )

 ( اشاره نمود. 2839( و مختاری )1122)هودنبچ 

نظریة آموزش  تأثیر( در پژوهشی 2891بخشی )

های اجتماعی )فرم معلم(  بر بهبود مهارت ذهن

وی  نةرا بررسی کرد. نمو عقب ماندة ذهنیکودکان 

سال بود.   3-21 عقب ماندة ذهنیکودک  81شامل 

موجب  نظریة ذهنموزش نتایج پژوهش نشان داد که آ

 عقب ماندة ذهنیهای اجتماعی کودکان  بهبود مهارت

 شود.   می

 تأثیر( در پژوهشی به بررسی 2839مختاری )

های اجتماعی )فرم  بر مهارت نظریة ذهنآموزش 

 3پژوهش شامل  . نمونةوالد(کودکان آسپرگر پرداخت

نتایج پژوهش نشان سال بود.  2 – 21پسر با آسپرگر

های  مهارت ری بتأثیر نظریة ذهنداد که آموزش 

 .  نداشته است اجتماعی کودکان با اختالل آسپرگر

( اثرات 1113هوآفنگ، شولینگ و گوئندلن)

را بر  های اجتماعی  ذهن و مهارت نظریةآموزش 

کالس ششم  اتیستیك آموز دانششایستگی اجتماعی 

ررسی کردند.آزمودنی آنها یك بدر شهر تایپه تایون 
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به نام النگ بود. وی در مدرسه  اتیستیك آموزدانش

در  ی ویعادی ثبت نام کرده بود و جلسات آموزش

درآمد. بدین  اتاق مرجع توسط یك آزمایشگر به اجرا

 41جلسه آموزش ای چهار  ترتیب که در هرهفته

یج حاکی از بهبودی زیاد در ی دریافت کرد. نتاا دقیقه

ن و تعامالت اجتماعی مثبت به ذه نظریةهای  مهارت

 های متفاوت بود. های مختلف و در موقعیت شکل

بیگر، گورس، کلیفورد، ورهو، کت و هودنبچ 

را در  نظریة ذهنآموزش  ،( در پژوهشی1122)

 41نمونه آنها شامل  .بررسی کردند اتیستیكکودکان 

سال با عملکرد باالی اختالل طیف  3-22کودک 

بودند. نتایج نشان دادند که کودکان گروه  اتیستیك

در مقایسه با گروه  اتیستیكآزمایش با اختالل طیف 

مفهومی  نظریة ذهنهای  بهبودی در مهارت کنترل،

گزارش -های خود داشتند اما در درک بنیادی، مهارت

رش شده از سوی دهی همدلی یا رفتار اجتماعی گزا

این رفتارهای اجتماعی بهبودی مشاهده نشد.  ،والدین

اجتماعی، شناسایی  شامل تماس اجتماعی، عالقة

اطالعات مشکل در زمان، مکان و فعالیت، درک 

بر ای، ترس و مقاومت در برا اجتماعی، رفتارهای کلیشه

ها از گیری آن تغییرات می شد که برای اندازه

 اجتماعی استفاده شد. رفتارهای  پرسشنامة

 ،در ایرانآید که  بر میچنین های فوق  از پژوهش

های  را بر مهارت نظریة ذهنآموزش  تأثیرپژوهشی 

نموده است، از بررسی ن اتیستیكاجتماعی کودکان 

بیگر، گورس، کلیفورد، ورهو، کت سوی دیگر پژوهش 

را بر  نظریة ذهنآموزش  تأثیرنیز ( 1122)و هودنبچ 

اجتماعی،  تماس اجتماعی، عالقةی چون رفتارهای

اطالعات شناسایی زمان، مکان و فعالیت، درک 

ای، ترس و مقاومت در برابر  اجتماعی، رفتارهای کلیشه

 میان ،تغییرات بررسی نموده است. عالوه بر این

نظریة وزش آم هایی که در زمینة پژوهشهای  یافته

همین به  ،وجود داردهایی  انجام گرفته تناقض ذهن

آموزش  تأثیرخاطر هدف اصلی این پژوهش بررسی 

بر ارتقاء همکاری، خویشتنداری و قاطعیت  نظریة ذهن

سال است. در این پژوهش ما  7-21 اتیستیكکودکان 

را بر ارتقاء  نظریة ذهنآموزش  تأثیر تا بر آنیم

 اتیستیكهمکاری، خویشتن داری و قاطعیت کودکان 

های  شی سوالپژوهبررسی کنیم. براساس پیشینه 

 :باشند می پژوهش به شرح زیر

موجب ارتقاء همکاری  نظریة ذهنآیا آموزش  -2

 شود؟ می اتیستیكکودکان پسر 
موجب خویشتن  نظریة ذهنآیا آموزش  -1

 شود؟ می اتیستیكداری کودکان پسر 
موجب قاطعیت  نظریة ذهنآیا آموزش  -8

 شود؟ می اتیستیكکودکان پسر 
 روش

های تجربی با طرح پیش ژوهشاخیر از نوع پ مطالعة

 باشد.پس آزمون با گروه کنترل می-آزمون

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

ان آموز دانش جامعه این پژوهش را کلیة

سال شهر تهران، در سال تحصیلی  7-21 اتیستیك

 دهند.تشکیل می 2892-2891

استفاده از بزرگترین نمونه، یك قاعده کلی در 

آید؛ لیکن در بسیاری از ار میتحقیق کمی به شم

تعداد  ،های زمانی و مالی مطالعات پژوهشی محدویت

سازد. به همین یك نمونه را محدود می یها آزمودنی

دلیل پژوهشگران به منظور تعیین حداقل حجم نمونه 

ای را  های مختلف تحقیق، قاعدهمورد نیاز برای روش

رای هر های تجربی باند. برای تحقیقپیشنهاد کرده

نفر پیشنهاد شده است )گال، بورگ و گال،  25گروه 

 (.832تا  835،  ص 2832

گیری از نوع هروش نمون ،با توجه به نوع اختالل

پسر   21نمونه مورد نظر شامل  وباشد  در دسترس می

 است. 
 ابزار و روش جمع آوري اطالعات

 نظریةها از آزمون  الف( برای گردآوری داده
 های اجتماعی فرم معلم استفاده شد.  تذهن، ب( مهار

 نظریةبرای سنجش ذهن:  نظريةهاي الف( آزمون

 استفاده شد.«سوالی 83ذهن  نظریة»ذهن از آزمون 
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 21استیرنمن به وسیلهفرم اصلی این آزمون 

( به 2835، نقل از قمرانی، البرزی و خیر، 2999)

در کودکان عادی و ” ذهن نظریة“منظور سنجش 

سال  21تا  5اختالالت فراگیر رشد با سنین مبتال به 

درک  شده است و اطالعاتی راجع به گسترةطراحی 

بینش کودک، همچنین میزان  اجتماعی، حساسیت و

فکار دیگران ای که وی قادر است احساسات و ا و درجه

 آورد. را بپذیرد، فراهم می
تغییراتی توسط قمرانی، البرزی و این آزمون، در 

داده شده است. آنها تعداد سواالت ( 2835خیر )

کاهش دادند و به جای  اسامی  83به  71آزمون را  از 

خارجی از اسامی فارسی استفاده کردند. سپس بر روی 

پذیر و ذهنی آموزش توان ان کمآموزدانشگروهی از 

 ان عادی شهر شیراز هنجار کردند. زموآدانش
ایی های رو برای بررسی روایی این آزمون از روش

محتوایی، همبستگی خرده آزمون با نمره کل و روایی 

همزمان استفاده شده است. روایی همزمان از طریق 

/. 39ها  بستگی آزمون با تکلیف خانه عروسكهم

برآورد گردیده است که در سطح یك صدم معنادار 

 با نمرة ها بوده است.  ضرایب همبستگی خرده آزمون

/. تا 31عنادار و بین کل آزمون نیز در تمام موارد م

سه  به وسیله/. متغیر بوده است. پایایی آزمون 92

روشِ بازآزمایی، آلفای کرنباخ و ضریب اعتبار نمره 

گذاران بررسی گردیده است. پایایی بازآزمایی بین 

/. متغیر بوده و کلیه ضرایب در سطح یك 94/. تا 71

ه صدم معنادار بوده است. ثبات درونی آزمون با استفاد

کل آزمون و هر یك از خرده  از آلفای کرونباخ برای

/. محاسبه 32/. و 31/.، 71/.، 32ها به ترتیب  آزمون

گردیده است. همچنین ضریب پایایی نمره گذاران 

 /. بدست آمده است.93

این آزمون براساس یك دیدگاه تحولی و چند 

طراحی شده است و نسبت به ” ذهن نظریة“بعدی از 

سنی بیشتر و سطوح  ، گسترةییمهای قد آزمون

را ارزیابی ” ذهن نظریة“تر  تر و پیشرفته پیچیده

کند. این آزمون سه خرده مقیاس به ترتیب زیر  می

 دارد:

، «28ذهن مقدماتی نظریة»خرده مقیاس اول:  -2

سطح اول یا باز شناسی عواطف و  «ذهن نظریة»یعنی 

 سوال؛ 11وانمود، مشتمل بر 

 نظریةیك  ار اولیةاظه»خرده مقیاس دوم:  -1

سطح دوم یا باور  «ذهن نظریة»، یعنی «24ذهن واقعی

 سوال؛ 28غلط اولیه و درک باور غلط، مشتمل بر 
تر  های پیشرفتهجنبه»ده مقیاس سوم: خر -8

سطح سوم یا  «ذهن نظریة»یعنی « 25ذهن نظریة

 5درک باور غلط ثانویه یا درک شوخی، مشتمل بر 

 سوال.
کلی برای  ةنمرس باال یك از جمع سه خرده مقیا

آید. هر قدر این نمره باالتر  ذهن بدست می نظریة

باشد، نشان دهنده این است که کودک به سطوح 

ذهن دست یافته است )موریس،  نظریة باالتر

و ون دن  استیرنمن، میسترز، میرکل باچ، هورسلنبرگ

 (.2999، هاگن
شود و  ن آزمون به صورت انفرادی اجرا میای

باشد که آزماینده بعد  هایی می صاویر و داستانشامل ت

 کند. ا به آزمودنی، سواالت را مطرح میآنه از ارائة

هاي اجتماعي گرشام و اليوت مهارت پرسشنامة ب(

های اجتماعی از مقیاس برای سنجش مهارت :(2991)

های اجتماعی گرشام و الیوت بندی مهارتدرجه

ار اجتماعی ( استفاده شد. این مقیاس رفت2991)

بسزایی بر عملکرد تحصیلی،  تأثیرآموز را که دانش

پذیرش میان همساالن و رابطه وی با معلم دارد، از 

کند.  این مقیاس، به دلیل دید چند ارزیاب بررسی می

گرفتن گذار و نیز در نظرارزیابی از سوی چندین رتبه

امکان مداخله، به وسیله بسیاری از پژوهشگران 

های ( به عنوان یکی از بهترین مقیاس2891بخشی،)

دار های اجتماعی و رفتارهای مشکل گیری مهارت اندازه

معرفی شده است. این مقیاس فراوانی رفتارهای موثر 

آموز را در خانه بر رشد کفایت اجتماعی و تطابق دانش

تواند برای سرند گیری کرده و میو مدرسه اندازه
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ریزی جهت و برنامه انآموزدانشبندی  کردن، طبقه

 های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. آموزش مهارت

های اجتماعی شامل سه فرم ویژه مقیاس مهارت

ان است. هر آموزدانشارزیابی توسط والدین، معلمان و 

توان به تنهایی یا توام به های مقیاس را مییك از فرم

 استفاده  فرم معلم  کار گرفت. در پژوهش حاضر از

های مهارت گویه در زمینة 81دارای فرم معلم،   شد.

ت رفتاری مشکال گویه در زمینة 21اجتماعی و 

های این مقیاس دارای  باشد. هر یك از گویه می

های هرگز، بعضی اوقات ای با گزینه های سه نمره پاسخ

 و اغلب اوقات است. 

برگیرنده های اجتماعی مقیاس دربخش مهارت

داری همکاری، قاطعیت و خویشتن رفتارهایی مانند

ها های این خرده آزموننمره وع همةجممباشد، از می

 آید.های اجتماعی به دست میمهارت نمرة

همکاری: این خرده آزمون شامل رفتارهایی  -2

ها و نظیر مشارکت با دیگران، پیروی از دستورالعمل

 هاست.راهنمایی
ای قاطعیت: این خرده آزمون مشتمل بر رفتاره -1

آغازگر، نظیر: کسب اطالع از دیگران، معرفی خود به 

 دیگران و پاسخ مناسب به رفتار دیگران است.
داری: این خرده آزمون شامل خویشتن -8

رفتارهایی است که در موقعیتهای دشوار ضروری به 

رسد مانند: مصالحه در مجادله یا نشان دادن نظر می

 ران.رفتار معقول هنگام مسخره شدن از سوی دیگ

ضرایب  ،(2991های گرشام و الیوت )یافته بر پایة

های اجتماعی و مشکالت کرونباخ برای مهارتآلفای

باشد. در ایران نیز شهیم، می 33/1و  94/1رفتاری، 

پایایی این مقیاس را طی چند بررسی بر روی یك 

گزارش  99/1و  77/1گروه از کودکان ناتوان ذهنی، 

ضرایب  از کودکان عادی اینکرده است و در یك گروه 

های آموزگاران و والدین برای فرم 92/1تا  49/1از 

(. این مقیاس 2877، 2873متغیر بوده است )شهیم، 

دارای روایی سازه و همزمان مطلوب بوده و کاربرد 

آن برای کودکان در چندین تشخیصی و درمانی 

 (.2839مختاری،یید شده است )بررسی تأ

مقیاس، از تحلیل عوامل با  سازةایی برای بررسی رو

های اصلی )چرخش ابلیمین( برای بخش مولفه

به طور  های اجتماعی و مشکالت رفتاریمهارت

والدین و معلم بهره گرفته  جداگانه در دو فرم ویژة

شده است.  این عوامل عبارت بودند از: همکاری، 

تحلیل عوامل پس از  داری.قاطعیت و خویشتن

و با ترسیم نمودار اسکری  KMOی هاضریب محاسبة

بیشتر  به استخراج سه عامل با مقدار ارزش ویژهمنجر 

 های اجتماعی ویژةهای مهارتاز یك در پرسشنامه

داری، قاطعیت و والدین و معلم گردید که خویشتن

عوامل یاد شده توسط  شبیههمکاری نام گرفت و 

ل ( بود. گویه های این سه عام2991گرشام و الیوت )

 بودند.  81/1دارای وزن عاملی بیشتر از 

 نمره گذاري پرسشنامه ةشيو

  "صفر" ةنمر  "هرگز" ةدر این پرسشنامه به گزین
 ةو به گزین  "یك" ةنمر  "بعضی اوقات"به گزینه 

گیرد. بنابراین تعلق می "دو" ةنمر "اغب اوقات"

ون در فرم والد در مقیاس حداکثر نمره در این آزم

ه در مقیاس اکثر نمرو حد 72اجتماعی های مهارت

محاسبه  ةباشد و حداقل نمر می 84مشکالت رفتاری ،

است. هر چه نمره در مقیاس  شده برابر صفر

کودک دارای مهارت  ،های اجتماعی باالتر باشد مهارت

کودک  ،تر باشد مره پاییناجتماعی بیشتر و هر چه ن

ر در دارای مهارت اجتماعی کمتری است. از طرفی دیگ

 ،فرد باالتر باشد ةهر چه نمر ،مقیاس مشکالت رفتاری

ری بیشتر و هر چه نمره فرد نشانگر مشکالت رفتا

گر مشکالت رفتاری کمتری است نمایان ،تر باشد پایین

 (.2873،2877؛شهیم 2838 ، نظر )خوش

/. 35های اصلی ضرایب پایایی بازآزمایی در حوزه

بررسی روایی منظور /. گزارش شده است. به91تا 

های مقیاس، پیشرفت رشدی نمرات واینلند در ماده

های سنی مختلف نمونه هنجاریابی، و همچنین  گروه

 51توان ذهنی و آزمودنی کم 51میانگین نمرات 
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آزمودنی بهنجار، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته 

رونده نمرات در گروههای سنی است. افزایش پیش

میانگین نمرات دو گروه کم  مختلف و تفاوت معنادار

ی ر روای، بیانگ 12/1بهنجار در سطــح  ذهنی وتوان

 .باشد های مقیـاس میساختار ماده

 اجرا شيوة

پس از اخذ مجوزهای الزم، نمونه از بین جامعه 

ان آموز دانش دارس پسرانةهدف انتخاب گردید )م

(. برای این منظور از نمونه گیری  در اتیستیك

 اده و مراحل زیر اجرا شد:دسترس استف

اول، افرادی که شرایط ورود به مطالعه  در مرحلة -

سال، توانایی  21-7را داشتند مشخص  شدند )سن 

برقراری ارتباط با آزمونگر، حضور در مدارس ویژه 

ذهن به عمل  نظریة ( و از آنها آزموناتیستیكکودکان 

 83ذهن  نظریةانی که در آزمون آموز دانشآمد و 

( دریافت 29نمرات کمتر از متوسط )نمره  ،سوالی

 ، شناسایی  شدند. ندکرد

اول  با بررسی مرحلةدوم، کودکانی که  در مرحلة -

ند به صورت تصادفی به بود  دست نیافته نظریة ذهنبه 

همچنین در و  قسیم شدنددو گروه آزمایش و کنترل ت

های اجتماعی توسط معلمان  این مرحله آزمون مهارت

 میل شد. تک

ای دریافت  سوم، گروه کنترل مداخله در مرحلة -

های عادی مدرسه قرار  نکرده و تنها در جریان آموزش

وزانه و جلسه آموزش ر 25 ،گرفت؛ ولی گروه آزمایش

ای دریافت کرد. جلسات  دقیقه 81به طور انفرادی 

 آموزش به قرار زیر بود:

 جلسه آموزش هيجانات شامل: 4
یجانات با استفاده از عکس و جلسه آموزش ه 1

هایی از چهره که  : تصاویر و عکستصاویر کارتونی

ی، غم، ترس و عصبانی( حاالت هیجانی مختلف )شاد

دهند، بدون نظم و ترتیب مشخصی به  را نشان می

شود آنها را  شود و از وی خواسته می ارائه می آزمودنی

خود  آزمونگر بر روی میز ،اینشناسایی کند. عالوه بر 

هایی را از قبل آماده کرده که هر مکان برای  مکان

ه تصویر یا حالت هیجانی مشخصی است. بعد از ارائ

تصویر یا  هر شود خواسته میعکس به کودک از وی 

خود بگذارد. در صورت رخ عکس را در مکان مخصوص 

و  شود میدادن اشتباه بالفاصله پاسخ صحیح ارائه 

 ود. ش بازخورد به کودک داده می
جلسه آموزش هیجانات موقعیتی با استفاده از  1

ز تصاویرکارتونی که انواع یك مجموعه ا تصاویر:

دهند، به  های هیجانی مختلف را نشان می موقعیت

 شود.  می کودک ارائه

در ابتدا تصویر به کودک نشان داده شده و اتفاقی که 

شود. سپس  ویر افتاده، برای وی شرح داده میدر تص

شود.  رد هیجان شخصیت داستان پرسیده میدر مو

 علت احساسبعد از آن کودک باید به سوالی در مورد 

شخصیت داستان پاسخ گوید. در صورت پاسخ درست، 

شود؛ برای یك پاسخ غلط،  ودک تقویت میپاسخ ک

ضیح مجدد، پسخوراند فوری،  ارائه پاسخ صحیح و تو

 گردد. توسط آموزشگر ارائه می
 ميل با استفاده از تصاويرجلسه آموزش  3

تصاویرکارتونی، به کودک ارائه یك مجموعه از 

 شود.  می

در اینجا برای هر داستان دو تصویر وجود دارد. ابتدا 

هر دو تصویر به کودک نشان داده شده و اتفاقی که در 

شود. سپس در  نها افتاده، برای وی شرح داده میآ

ه ته و میل شخصیت داستان پرسیدمورد خواس

با اشاره به تصویر، به وی شود. در همین حال  می

شود تا پاسخ صحیح را ارائه کند.  بعد از آن،  کمك می

یت کودک باید به سوالی در مورد هیجان شخص

ایی جهت ارائه ه داستان پاسخ گوید. به وی سرنخ

شود. در صورت رخ دادن اشتباه  پاسخ صحیح داده می

توسط آموزشگر   پسخورانددر هر سوالی، بالفاصله 

 گردد. ارائه می

 جلسه آموزش باور با استفاده از تصوير  3

 شود.  تصاویرکارتونی،به کودک ارائه مییك مجموعه از 

برای هر داستان دو تصویر وجود دارد. ابتدا هر دو 

نها تصویر به کودک نشان داده شده و اتفاقی که در آ
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رد وشود. سپس در م افتاده، برای وی شرح داده می

شود. در همین حال  باور شخصیت داستان پرسیده می

شود تا پاسخ  با اشاره به تصویر، به وی کمك می

صحیح را ارائه کند. بعد از آن، کودک باید به سوالی در 

به سپس مورد هیجان شخصیت داستان پاسخ گوید. 

شود.  ایی جهت ارائه پاسخ صحیح داده میه وی سرنخ

 علت احساسوالی در مورد بعد از آن کودک باید به س

شخصیت داستان پاسخ گوید. در صورت رخ دادن 

پسخوراند توسط اشتباه در هر سوالی، بالفاصله 

 گردد. آموزشگر  ارائه می

 جلسه آموزش ميل ـ باور با استفاده از تصوير 5

 شود.  تصاویرکارتونی،به کودک ارائه مییك مجموعه از 

د. ابتدا هر دو برای هر داستان دو تصویر وجود دار

تصویر به کودک نشان داده شده و اتفاقی که در آنها 

شود. سپس در مورد  رح داده میافتاده، برای وی ش

نین باور شخصیت داستان پرسیده میل و همچ

با اشاره به تصویر، به وی شود. در همین حال  می

شود تا پاسخ صحیح را ارائه کند.  بعد از آن،  کمك می

باور پاسخ گوید.  -الی در مورد میلکودک باید به سو

ایی جهت ارائه پاسخ صحیح داده ه به وی سرنخسپس 

یجان شخصیت داستان از شود. همچنین در مورد ه می

ایی جهت ه به وی سرنخدر ادامه شود.  وی سوال می

شود. بعد از آن کودک باید  ارائه پاسخ صحیح داده می

، شخصیت داستان علت احساسبه سوالی در مورد 

پاسخ گوید. در صورت رخ دادن اشتباه در هر سوالی، 

 گردد. زشگر  ارائه میبالفاصله پسخوراند توسط آمو

پس از اتمام آموزش، آزمون  چهارم، در مرحلة -

 تکمیل شد. های اجتماعی مجدداً توسط معلمان مهارت

آوری شده از  آخر،  اطالعات جمع در مرحلة

 تحلیل گردید.  SPSSزار ها با استفاده از نرم اف آزمودنی
 

 ها يافته

و ها از آمار توصیفی  ادهبرای تجزیه و تحلیل د

 استفاده شده  ،آید می استنباطی به شرحی که در زیر

 است. 

شرکت  اتیستیكکودک پسر  21در این پژوهش 

داشتند که به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل 

 جای گرفتند.
ودن توزیع ها ، نرمال بپیش از تحلیل سوال

متغیرهای پیوسته پژوهش با استفاده از آزمون آماری 

اسمیرنف بررسی شد. نتایج آن در  -کلوموگروف 

 ارایه شده است. 2جدول 
 . بررسي نرماليته متغيرهاي پيوسته پژوهش فرم والد2جدول 

 مقدار احتمال k-sآماره   متغير زمان سنجش

 

 پيش آزمون

 222/1 211/2 خویشتن داری

 538/1 777/1 قاطعیت

  119/1 245/2 همکاری

 

 پس آزمون

 242/1 244/2 خویشتن داری

 538/1 777/1 قاطعیت 

 143/1 11/2 همکاری

بر  نظریة ذهنبرای بررسی این سوال که آیا آموزش 

سال  7-21 اتیستیكارتقاء همکاری کودکان پسر 

زمون از آها  با توجه به نرمال بودن داده ،اردد تأثیر

های آزمایش و  مستقل برای آزمون گروه tآماری 

آزمون و  همبسته برای مقایسة پیش tکنترل و 

 شود.  میاستفاده آزمون  پس
 از دیدگاه  معلمان  اتیستیكهمکاری کودکان  .1جدول 

مقدار  پس آزمون پيش آزمون گروه

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین احتمال

 112/1 24/8 22/27 12/1 22/28 آزمايش

 275/1 39/2 11/24 15/1 51/28 کنترل

 مقدار

 احتمال

397/1 184/1  

 ،شود مالحظه می 1همانگونه که در جدول 

از  از دیدگاه معلمان قبل اتیستیكهمکاری کودکان 

داری نداشته است  اختالف معنی نظریة ذهنآموزش 

(397/1p=).  کودکان معنی است که عملکرد بدان این

آموزش در گروه آزمایش و کنترل  از در همکاری قبل
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ما پس از آموزش کودکان مشابه هم بوده است، ا

کاری در گروه هم شود که میانگین نمرة مالحظه می

همبسته داشته است  tداری در  افزایش معنی ،آزمایش

(112/1p=اما د .)ر گروه کنترل افزایش قابل 

(. همچنین مقدار =275/1pشود ) ای دیده نمی مالحظه 

در  احتمال بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل 

داری را نشان  اختالف معنی ،آزمون همکاری پس

معنی است که عملکرد بدان این  (.=184/1pدهد ) می

کودکان در گروه آزمایش و کنترل که قبل از آموزش 

داری  پس از آموزش تفاوت معنی ،بوده استمشابه 

 ،است.  بنابر این با توجه به نتایج مذکور پیدا کرده

ذهن موجب ارتقاء همکاری کودکان  نظریةآموزش 

 شود.   از دیدگاه معلمان می اتیستیكپسر 
 از ديدگاه  معلمان  اتيستيك. خويشتن داري کودکان 3جدول 

مقدار  پس آزمون پيش آزمون گروه

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین احتمال

 111/1 92/2 22/7 81/2 38/4 آزمايش

 275/1 12/2 88/5 19/2 11/5 کنترل

مقدار 

 احتمال

327/1 188/1  

 ،شود مالحظه می 8همانگونه که در جدول 

از دیدگاه معلمان  اتیستیكداری کودکان  خویشتن

داری نداشته  اختالف معنی نظریة ذهناز آموزش  قبل

ت که عملکرد معنی اسبدان این  .(=327/1pاست )

داری قبل آموزش در گروه  کودکان در خویشتن

ما پس از آزمایش و کنترل مشابه هم بوده است، ا

 شود که میانگین نمرة ان مالحظه میآموزش کودک

داری در  ایش معنیداری در گروه آزمایش افز خویشتن

t ( 111/1همبسته داشته استp=اما د .) ر گروه کنترل

(. =275/1pشود ) دیده نمیای  افزایش قابل مالحظه

همچنین مقدار احتمال بین میانگین نمرات گروه 

آزمون همکاری اختالف  در  پسآزمایش و کنترل 

بدان این  .(=880/1pدهد ) داری را نشان می معنی

معنی است که عملکرد کودکان در گروه آزمایش و 

بوده است پس از کنترل که قبل از آموزش مشابه 

این با داری پیدا کرده است.  بنابر آموزش تفاوت معنی

ذهن موجب  نظریةآموزش  ،توجه به نتایج مذکور

از دیدگاه  اتیستیكداری کودکان پسر  خویشتنارتقاء 

 شود.   معلمان می
 از ديدگاه معلمان  اتيستيك. قاطعيت کودکان 4جدول 

مقدار  پس آزمون پيش آزمون گروه

 احتمال

  معیار   انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 123/1 21/2 22/4 541/1 22/1 آزمايش

 172/1 38/1 51/8 39/1 11/8 کنترل
مقدار 

 احتمال
125/1 833/1  

 ،شود مالحظه می 4همانگونه که در جدول 

از  از دیدگاه معلمان قبل اتیستیكقاطعیت کودکان 

داری نداشته است  اختالف معنی ،نظریة ذهنآموزش 

(125/1p=).  معنی است که عملکرد کودکان بدان این

در قاطعیت قبل آموزش در گروه آزمایش و کنترل 

پس از آموزش کودکان  ولیمشابه هم بوده است، 

قاطعیت در گروه  شود که میانگین نمرة مالحظه می

همبسته داشته است  tداری در  فزایش معنیآزمایش ا

(123/1p= .)ر گروه کنترلد این در حالی است که، 

اما (. =172/1pشود ) ای دیده نمی یش قابل مالحظهافزا

مقدار احتمال بین میانگین نمرات گروه آزمایش و 

داری را  آزمون قاطعیت اختالف معنی پسدر کنترل 

معنی است که بدان این . (=833/1pدهد ) نشان نمی

عملکرد کودکان در گروه آزمایش و کنترل که قبل از 

موزش تفاوت بوده است پس از آآموزش مشابه 

داری پیدا نکرده است. بنابر این با توجه به نتایج  معنی

ذهن موجب ارتقاء قاطعیت  نظریةآموزش  ،مذکور

 شود. از دیدگاه معلمان نمی اتیستیكکودکان 

 بحث و نتيجه گيري

آموزش  تأثیرهدف اصلی این پژوهش بررسی 

بر ارتقاء همکاری، خویشتن داری و  نظریة ذهن

است. داده های  اتیستیكپسر  قاطعیت کودکان

 نظریة ذهنآموزش  که دهد نشان می 8و  1جداول 

 .شود داری می موجب ارتقاء همکاری و خویشتن
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رفتارهایی نظیر مشارکت با همکاری در برگیرنده 

ها ها و راهنماییدیگران، پیروی از دستورالعمل

 شود. می

( در پژوهشی با عنوان تحول 1112سالی و هیل )

بیان  و همکاری، نظریة ذهن، اتیسمبین فردی:  راهبرد

(  بر نظریة ذهنسازی ) کند که توانایی ذهنی می

دارد.  تأثیرخواهی، و رفتار راهبردی همکاری، خیر

سطح همکاری را در  ،سازی همچنین توانایی ذهنی

های رفتار راهبردی افزایش  ها و موقعیت برخی درجه

 دهد.  می

پژوهشی با عنوان ( در 1117پال و بریکزکی )

: 22نیسم هن بزرگساالن، همکاری، ماکیاویلیذ نظریة

دختر  72) 217خوانی در روابط اجتماعی،  ات ذهناثر

پسر( دانشجوی کارشناسی را مورد بررسی قرار  52و 

ذهن با تمایالت درونی  نظریةدادند. و فهمیدند که 

ت معنادار دارد ولی با برای همکاری رابطه مثب

 نیسم رابطه معناداری ندارد.  ماکیاویلی

دهد آموزش  های این پژوهش نیز نشان می یافته

تواند میزان همکاری را در کودکان  می نظریة ذهن

توان  هد.  در تبیین این نتایج میافزایش د اتیستیك

توانایی اسناد  نظریة ذهنگفت که از آنجایی که 

حاالت ذهنی به خود و دیگران است که از آن به 

داشتن  ،شود یا ذهن خوانی یاد می نظریة ذهنن عنوا

روابط بین فردی و بین همساالن این توانایی در 

 تواند همکاری را افزایش دهد.  می

داری شامل رفتارهایی است که در خویشتن

رسد مانند: های دشوار ضروری به نظر می موقعیت

مصالحه در مجادله یا نشان دادن رفتار معقول هنگام 

ی که برای از سوی دیگران. کودکانمسخره شدن 

کنند بر کودکان  گیری نمی رفتارهای خودشان تصمیم

کنند تا  ین، معلمان یا بزرگساالن تکیه میدیگر، والد

داری  خویشتن ؛ این کودکان،برای آنها تصمیم بگیرند

گیرند )مرکز ملی آموزش و سالمت  را یاد نمی

 (. 1111روان،

پرنر، النگ و کلو  های این نتایج همسو با یافته

 نظریة ذهن ، رابطةباشد. این پژوهشگران ( می1111)

و به این  لی را مورد پژوهش قرار دادندو خودکنتر

نتیجه رسیدند که عملکرد کودکان در تکالیف کارکرد 

اجرایی با عملکرد آنها در تکالیف باور غلط رابطه دارد. 

شود تا افراد  باعث می نظریة ذهنداشتن توانایی 

هایی که نیازمند تفسیر و تبیین  د در موقعیتنبتوان

اکنشی مناسب و درست و واقعی، برای اتخاذ و

اسب هستند، منهای نسنجیده و نا جلوگیری از واکنش

. (1111نمایند )پرنر،النگ و کلو، به مراتب بهتر عمل 

د تا فرد به شو موجب می نظریة ذهنتوانایی درک 

توجه نماید و سعی  منطقی نیزموقعیت نادرست و غیر

کند تا بهترین تبیین را در مورد یك موقعیت مشخص 

را به درستی فراد ها و رفتارهای ا داشته باشد، موقعیت

را ترین عکس العمل  ، مناسببینی کند تبیین و پیش

 های نامناسب خودداری کند.  داشته باشد و از پاسخ

دهد که  نشان می 4جدول  همچنین نتایج

اطعیت کودکان موجب ارتقاء ق هننظریة ذآموزش 

د یا به عبارتی تفاوت آماری شو نمی اتیستیكپسر 

داری بین گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد  معنی

(P>0./05).  ،قاطعیت مشتمل است بر رفتارهای آغازگر

ان و نظیر: کسب اطالع از دیگران، معرفی خود به دیگر

مثبت قاطعیتی -خودپاسخ مناسب به رفتار دیگران. 

شود  موجب روابط انسانی صمیمی می

(. به عبارت 1114نقل از یوشیمورا، 27،2991)ایسوگای

ن مشکل دارند دیگر افرادی که در قاطعیت خودشا

های روان تنی یا افسردگی رنج  ممکن است از بیماری

(. به 1114نقل از یوشیمورا، 23،2998ببرند )هیراکی

رابطه با قاطعیتی عامل مهمی در -همین دلیل خود

امل به منظور تعما همساالن است.  با تحول تعامالت

باید به طور واضح خودمان را  شایسته با همساالن

  گویندگوش بدهیم.  اثبات کنیم و به آنچه دیگران می

( در پژوهشی با 1112اوسترو، پیالت و کریك )

های  عنوان راهبردهای قاطعیت و پرخاشگری در سال

قطعی به این نتیجه رسیدند کودکی: مطالعه طولی م
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 های باط اندکی بین پرخاشگری و زیرنوعکه ارت

ی که از یها قاطعیت وجود دارد. همچنین تحلیل

دهد  نشان می  ،پذیرش همساالن به دست آمده است

داری با  ارهای قاطعانه منطقی به طور معنیکه رفت

 ها رابطه دارد.  نیپذیرش در بین پیش دبستا

فوق مطرح شدند از جمله در  های که پژوهش

ه در ارتباط با قاطعیت انجام های هستند ک پژوهش

با  نظریة ذهن رابطة که اند اما متاسفانه پژوهشی شده

را بر  نظریة ذهنآموزش  تأثیرقاطعیت را بسنجد تا 

که همسو یا ناهمسو با  طوری بهبررسی کند  قاطعیت

 های فوق باشد یافت نشد.  یافته 

بدون توجه به توانایی ، ماعیاگرچه نقایص اجت

افراد با طیف  ، منبع اصلی آسیب برایشناختی و زبانی

نقل از  1112،شود )وایت در نظر گرفته می اتیستیك

، لسلی و گونه که بارون ـ کوهن ( و آن2835فوالدگر،

مشکالت کودکان  ،کنند بیان می ( 2935)فریث 

 تیجةتعامل اجتماعی با دیگران در ن را در حوزة اتیسم

دانند، اما با استناد  میذهن این کودکان  نظریةنقص 

برای های دیگر  های این پژوهش و پژوهش به یافته

موجب  نظریة ذهنقضاوت در مورد اینکه آیا آموزش 

تر خرده  های اجتماعی و به صورت دقیق مهارتارتقاء 

 همکاری، خویشتن داری وهای آن شامل  مقیاس

های  شود به پژوهش می اتیستیكقاطعیت در کودکان 

 بیشتری نیاز است. 

است که نتایج  آنهای این پژوهش  محدودیتاز 

قابل تعمیم به جامعه مورد نظر است و برای  آن 

در  یاط عمل شود.تتعمیم آن به سایر جوامع باید با اح

های زبانی مانند زبان بیانی و  توانایی این تحقیق،

پژوهش حاضر شود  دریافتی کنترل نشد. پیشنهاد می

 ی های زبانی و شناختی تکرار شود.با کنترل توانای

 ها پانوشت
1) Pervasive developmental disorder 
2) Autism 
3) Kaner 
4) White 
5) theory of mind 
6) Permak & Woodruff 
7) mentalizing 
8) mind reading 

9) folk psychology 
10) social  understanding 
11)  prosocial behavior 
12) Steerneman 
13) precursors of theory of mind 
14) first manifestation of real theory of mind 
15) more advanced aspects of theory of mind 
16) Machiavellianism 
17) Isogay 
18) Hiraki 

 منابع 
بر  نظریة ذهنآموزش  تأثیر(. 2891بخشی، محبوب .)

عقب ماندة های اجتماعی کودکان  مهارت ارتقاء
کارشناسی ارشد. دانشگاه  نامة نسال. پایا 3-21ذهنی

 علوم بهزیستی و توانبخشی.
بندی  هنجاریابی مقیاس درجه(. 2838.)اصغرنظر،  خوش

دبستانی  پیش ندرکودکـا(SSRS)های اجتماعـی مهارت
کارشناسی ارشد.  نامة (. پایانشهر تهران )فرم والدین

 شگاه تهران. دان
یی مقیاس (. بررسی روایی و پایا2877).سیما  یم،هش

کان دبندی مهارت اجتماعی در گروهی از کو درجه
سی شناعلوم تربیتی و روان ةمجل دبستان شیراز.

سوم، سال پنجم،  ةدانشگاه شهید چمران اهواز.دور
 .83-4127و 8شماره

های اجتماعی در  (. بررسی مهارت2873).یم ،سیماهش
پذیر با  آموزش عقب ماندة ذهنیوهی از کودکان گر

 ةمجل .های اجتماعی بندی مهارت از نظام درجه استفاده
شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.سال چهارم روان
 .87-23ص 

های اجتماعی در  (. بررسی مهارت2873یم ،سیما)هش
پذیر با  آموزش عقب ماندة ذهنیگروهی از کودکان 

 ةمجل .های اجتماعی بندی مهارت درجهاستفاده از نظام 
شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.سال چهارم روان
 .87-23ص 

(. 2831وک، ویرجینیا.آلکوت.)کاپالن، بنیامین.جیمز و ساد
  حسن و سبحانیان، رفیعی، خالصة روانپزشکی. ترجمة

 خسرو، تهران، انتشارات ارجمند.
(. بررسی 2835مد.)قمرانی، امیر؛ البرزی، شهال، خیر، مح

ذهن در گروهی از  نظریةروایی و اعتبار آزمون 
 ةعادی شهر شیراز، مجل ذهنی و توان کمان آموز دانش

 . 232 -299؛ 21روانشناسی، 

 .(2832).گال، مردیت، بورگ، والتر و گال جویس 

می و کیفی در علوم تربیتی و های تحقیق ک روش
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اران، جلد احمد رضا نصر  و همک روانشناسی، ترجمة

 .832-835اول، انتشارات سمت، 

بر  نظریة ذهن(. اثربخشی آموزش 2839).مختاری، یلدا 

 نامة ای اجتماعی کودکان آسپرگر. پایانه مهارت

 کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی. 
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Abstract 
 

Objective: This research examines the effect of 
training social initiation to children with Autism 
utilizing a video modeling. Method: Using a 
multiple baseline design (single case), a video 
modeling procedure was implemented on seven 
autistic children who were selected using accessible 
sampling from a school in Karaj. In this study, after 
showing the produced film to subjects, the 
experimental sessions were filmed and the delayed 
time for social initiation was measured. Results:  
The results indicated that the video modeling 
training enhanced the social initiation skills in all of 
children. In addition; they exhibited less vocal 
imitation than movement imitation in tasks. Social 
initiation in five children enhanced with changing 
the toy .These changes maintained after 3 weeks 
follow-up period. Conclusion: Video modeling can 
be effective for  social initiation in autistic children. 
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 ه مقدم

 عملکرد در مهمی بسیار نقش اجتماعی تعامالت

 تعامل فردی جزایا. دارد کودکان زندگی کل و رشدی

 هایموقعیت در شدن پیشگام و هاپاسخ شامل

 دوطرفه اجتماعی تعامل عبارتی به ، شودمی اجتماعی

 بیش بودن طرفه دو این، تیسموا در حال این با. است

 کودکان این. است رفته بین از دیگری چیز هر از

 کنندمی سپری تنهایی به را روز اوقات بیشتر

 زمانی خود اصلی مشکل با شاید آنها .(2۲۲۲کوگل،)

 تعامل کی کنندۀ شروع بخواهند که شوند رو روبه

 و بیانی زبان در کودکان این طرفی از. باشند اجتماعی

 و بازی در خود این که دارند مشکالتی دریافتی زبان

 چالش رفتارهای و کندمی ایجاد تداخل اجتماعی رشد

 از حاکی هاهیافت. نمایدمی تسهیل را ای وکلیشه انگیز

 هایموقعیت در شدن پیشگام وقتی که است آن

 اجتماعی رفتار یابد،می افزایش اتیسم فرد در اجتماعی

 رادی، به) کندمی پیدا بهبود گیریچشم نحو به آنها

 داگت و زولومی ؛1۸۹۱ فکس الیسو وی، مک شارس،

 نقل به ،1۸۸۱ آدام و داگت زونولی، گی؛ مگ ،1۸۸۹

 شدن پیشگام شروع(. 2۲۲3 کینان، و نیکوپولوس از

 ای رفتارحرکتی هر عنوان به اجتماعی هایموقعیت در

 شروع تواندمی که است دیگر فرد به نسبت گفتاری

 و نیکوپولوس) باشد فرد یا شیء با ارتباط کی کنندۀ

( 2۲1۲ کیتینگ ورنرو یکنیک، و 2۲۲۱ کینان،

 هر عنوان به را اجتماعی هایموقعیت در شدن پیشگام

 تحریکات از مستقل که سوال یا جمله عبارت، کلمه،

 در شدن پیشگام. کنندمی تعریف باشد آموزشی

 اتیسم در که است مشکالتی از اجتماعی هایموقعیت

 به افراد این از خیلی در و یابدمی بهبود سختی به

 در بهبودی وجود با ماندگار مشکل یک شکل

 و( 2۲۲۸ لین، و لکوگ) ماندمی باقی دیگر های زمینه

 لیف، و داتسون) شودمی دیده جوانی دوران در حتی

 درمانی، مهم اصلی اهداف از دلیل همین به(. 2۲1۲

. است اجتماعی هایموقعیت در شدن پیشگام آموزش

شده،  انجام زمینه این در که تحقیقاتی جمله از

 سازی مدل. است ویدئویی سازیمدل از استفاده

 مدل آن در که است سازیمدل از اینمونه ویدئویی

به  شده، ساخته ویدئویی فیلم در بلکه نیست زنده

 رفتار تغییر جهت روشی و شودمی دیده الگو عنوان

 باشدمی جدید رفتار یک آموزش یا موجود

 و دنهولم رینر، ،2۲۲2 و 2۲۲3 کینان، و نیکوپولوس)

 یکاتیست کودکان دیگر طرف از(. 2۲۲۸ سیگافوس،

 و اوستین) دارند مشکل تقلیدی هایمهارت در معموالً

 اینگرسول تحقیق همچنین ،(2۲۲۸ استوارت،

 بیش کالمی تقلید در افراد این که داد نشان( 2۲۲۹)

 یک درهیچ که حالی در. دارند مشکل حرکتی تقلید از

 تقلید نوع دو  این تفکیک به شده انجام تحقیقات از

می مداخله روش این که اثری و است نشده ایاشاره

 است داشته حرکتی یا و کالمی یادگیری در تواند

 الگوسازی مبنای. نباشد میزان یک به است ممکن

 ایبالقوه توان که است ایمشاهده یادگیری ویدئویی،

 هایموقعیت در شدن پیشگام مشکل رفع جهت

 تیلور، و آتنو) دارد مهارت این کسب و اجتماعی

  اینکه به توجه با(. 2۲1۲ الد،مکدون و ترشکو ؛2۲۲3

 و دارد بسزایی نقش ایمشاهده یادگیری در حافظه

 در کودکان این مشکالت از حاکی تحقیقات برخی

 و استامر مکدونالد،) است حافظه زمینۀ

 این توسط هاآموخته ماندگاری به ،(1۸۸۱شربمن

 مبنای بر مداخله واژۀ. شودنمی ایاشاره کودکان

 است اقداماتی شامل و دارد ایگسترده استفادۀ ویدئو،

 متغیر عنوان به ویدئویی فیلم یک وجود ،آن در که

 و دنهولم رینر،) دارد حضور مداخله برای مستقل

 کینان و نیکوپولوس نظر به (.2۲۲۸ سیگافوس،

 پاسخ چگونگی ۀزمین در بیشتر تحقیق ،(2۲۲۱)

 هایموقعیت در شدن پیشگام مهارت و اجتماعی

 تحقیق در. است شده گرفته نظر در کمتر اجتماعی

 از نظر یکتیستوا کودک هفت بین از کودک سه آنها

به  اجتماعی هایموقعیت در شدن پیشگام مهارت

 و جیگر توسط که تحقیقی در. پیشرفت نائل شدند 

 در تفاوتی هیچ ،گرفت صورت( 2۲1۲) لبنس
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 ویدئویی مدل و زنده مدل با کودکان این یادگیری

 از استفاده ،گذشته دهۀ سه طول در. است شدهن دیده

 و اشکال در یکاتیست کودکان درمان در روش این

 تنهایی به یا و یترکیب به صورت و مختلف هایزمینه

 مهارت آموزش ،مثال به عنوان. است شده استفاده

 از نقل به ،1۸۹2) استنبورن توسط خیابان از عبور

 خرید ارتمه آموزش ،(2۲۲3 کینان، و نیکوپولوس

 رفتار کاهش ،(منبع همان از نقل به ،1۸۹۱ هرینگ،)

 شرر،) گفتگو هایمهارت ،(2۲۲۲ شربمن،) مخرب

 بازی تطابقی، رفتارهای ،(2۲۲۲ آتنو،) بازی ،(2۲۲1

 فرار رفتار کاهش ،(2۲۲3 استورمی،) مستقل

 دونالد، مک و ترشکو) اشکال جورکردن ،(2۲۲۲کویل)

 هایموقعیت رد شدن پیشگام مهارت ،(2۲1۲

 به توجه با(. 2۲۲۱ کینان، و نیکوپولوس) اجتماعی

 شده انجام تحقیقات خصوص به و مختلف تحقیقات

 های موقعیت در شدن پیشگام مهم مهارت زمینۀ در

 شرح به را پژوهش هایپرسش پژوهشگران اجتماعی،

 تواندمی ویدئویی سازی مدل آیا: نمودند مطرح زیر

 کودک اجتماعی هایموقعیت در شدن پیشگام مهارت

 دهد؟ بهبود را اتیسم

 روش
  گيري نمونه روش و نمونه جامعه،

 اتیسم آموزاندانش ،حاضر پژوهش آماری جامعۀ

 به و بالینی تحقیقات که آنجایی از. باشدمی کرج شهر

 دارای هایآزمودنی به نیاز آزمودنی تک خصوص

 درسۀم ،اتیسم آموزاندانش بین از لذا ،دارد تشخیص

 با آزمودنی هفت کرج، شهر در واقع اندیشه شهدای

 انتخاب دسترس در صورت به سال ۱-12 سنی دامنۀ

 بودن متوسط مطالعه، به ورود شرط(. 1 جدول) شدند

 به توجه برای آزمونپیش در قبولی و اتیسم درجۀ

 ادامه به نداشتن تمایل خروج، شرط و است تلویزیون

 .بود تحقیق در حضور

 به عموماً پژوهش درمانی رفتار و رفتار رتغیی  

 ذکر به الزم. پذیردمی صورت آزمودنی- تک صورت

معروف  آزمودنیتک به هاطرح این چهاگر که است

می کار به واحد هایآزمودنی با غالباً ولی هستند

 یک کل مثل آزمودنی هایگروه با آنها کاربرد.روند

 پژوهش این پژوهشی طرح. است معمول نیز کالس

. است مختلف افراد از استفاده با ایپایه خط چند طرح

 از واحد رفتار یک با آزمایش مورد روش طرح این در

 طرح، اول مرحلۀ در. رودمی کار به مختلف افراد

 تحت افراد همۀ برای نظر مورد رفتار پایه خط شرایط

 مورد روش دوم، مرحلۀ در. شودمی تعیین آزمایش

 در .آیدمی در اجرا به افراد آن از یکی با تنها نظر

 پیش جهت در فرد رفتار کار معلوم شود که این نتیجۀ

 فرد، این با همزمان پس آن از ،کندمی تغییر بینی

 معرض در و شوندمی اضافه کیی یکی نیز دیگر افراد

(.13۹8سیف،) گیرندمی قرار آزمایشی عمل
 هايابعاد رفتاري ارزیابي شده آزمودن -1جدول 

شماره 
 آزمودنی

 ۀآزمودنی شمار یک ۀآزمودنی شمار
 دو

 هفت ۀآزمودنی شمار شش ۀآزمودنی شمار پنج ۀآزمودنی شمار چهار ۀآزمودنی شمار سه ۀآزمودنی شمار

کالم بدون مخاطب همراه  زبان بیانی
 با پژواک

 تنها پژواک کالم فهومتک کلمه ای نام تنها پژواک کالم وجود ندارد تنها پژواک کالم تنها پژواک کالم

زبان 
 دریافتی

چند جمله دستوری  ای آشنا هدو کلم ای آشنا هدو کلم و کلمه ای سادهد
 مشخص

 دستوری و ساده دستوری و ساده ای ساده دو کلمه

هیچگونه مهارت بازی  بازی
 وجود ندارد.

با  انفرادیبازی 
 تخریب

 فقط دستکاری رادیانفبازی  فقط دستکاری فقط اشیاء چرخان انفرادیبازی 

 یها مهارت
 اجتماعی

پاسخ اجتماعی و پیشگام 
شدن در موقعیتهای 
 اجتماعی وجود ندارد

پاسخ اجتماعی و 
پیشگام شدن در 

موقعیتهای 
اجتماعی وجود 

 ندارد

پاسخ اجتماعی و 
پیشگام شدن در 

موقعیتهای 
اجتماعی وجود 

 ندارد

پیشگام شدن در 
انحرافی موقعیتهای 

)بوسیدن و لمس 
 کردن افراد(.

پاسخ اجتماعی و 
پیشگام شدن در 

موقعیتهای اجتماعی 
)به صورت  وجود ندارد

 مصرانه و با لج بازی(.

پاسخ اجتماعی و 
پیشگام شدن در 

موقعیتهای اجتماعی 
 وجود ندارد

پاسخ اجتماعی و 
پیشگام شدن در 

موقعیتهای اجتماعی 
 وجود ندارد

رفتارهای 
 دیگر

خنده و صحبت بی هدف 
 مخاطب و بی

بیش فعالی 
 همراه با تخریب

بی قراری و 
 اضطراب

بیش فعالی همراه با  ای کلیشهرفتار
دستکاری و تخریب 

 اشیاء

آسیب به دیگری و  اضطراب و بی قراری
 قشقرق

سن و 
 جنس

 ساله و پسر12 ساله و پسر1۲ ساله و پسر۱ ساله و پسر۸ ساله و پسر11 ساله و پسر۹ ساله و پسر۸

داروی 
 مصرفی

 ریسپریدون ریتالین ریتالین ریسپریدون ریسپریدون - یتالینر
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 ابزار

آوری اطالعات از روش جمع ،پژوهشدر این  

 یاطریق ثبت جلسات خط پایه و جلسات مداخله

توسط دوربین دیجیتال بوده است. به عبارتی ابزار ما 

 ۀجهت تعیین درجمشاهده است. آزمون کارز نیز

آموزان اجرا گردید. معیار برای این دانش   اتیسم

کودکی )کارز( به عنوان یک معیار  اتیسمگیری اندازه

سنجش رفتاری پایا و معتبر به طور وسیعی در 

استفاده شده  اتیسمتشخیص اختالالت نافذ رشد و 

به  1۸۱1آیتم دارد، در سال  18ن مقیاس که یاست. ا

عنوان یک ابزار تحقیقاتی ابداع شد، ولی بعداً در 

ولینای شمالی برای ارزیابی درمان و آموزش کار

درمان و آموزش کودکان مبتال به  ۀکودکان در برنام

ارتباطی مربوط به آن مورد  یها تیو معلول اتیسم

استفاده قرار گرفت. همسانی درونی و ضریب آلفای 

است. در این تحقیق با استفاده از  ۲/ ۸2کرونباخ آن 

آموز هفت دانش هر ۀآزمون کارز، مشخص شد که نمر

( اتیسم)شدت  اتیسم ۀاست یعنی  درج 33تا  3۲بین 

 باشد.  یهفت آزمودنی در حد متوسط م هر

 روش اجرا

 :جرا شدمراحل زیر به ترتیب ادر این پژوهش، 
ا تغییر یتعیین رفتار مورد نظر که باید ایجاد،  -

کند )در اینجا مهارت سالم دادن و شروع بازی 

 (.یمشارکت

 یاعنی قبل از هر مداخلهیخط پایه، گرفتن  -

 شود.یفیلمبرداری م شرایط موجود در رفتار کودک

 انتخاب مدل )یک مدل همسال و همسن (. -

انجام رفتار مورد نظر)ورود به اتاق، سالم دادن،  -

برداشتن اسباب بازی و بازی با درمانگر )شخص دوم 

 در کادر( توسط مدل و فیلمبرداری از آن.

 فیلم به هر کودک به طور جداگانه.نمایش  -

وارد کردن کودک به همان مکانی که مدل رفتار  -

العمل را انجام داده است )مکان آزمایش( و ثبت عکس

 کودک در آن مکان.

اجرا کننده باید مطمئن باشد که ویدئو یک نمای 

خواهد از او تقلید کند یبسته از عملی که یادگیرنده م

لم ساخته شده بسیار خالصه و عنی فیی دهدیارائه م

گویا باشد و از حرکت اضافه دوربین و فیلم برداری از 

به کودک باید  شود.یداری ماشیاء غیرضروری خود

حداقل دو دقیقه اجازه داده شود تا رفتاری را که 

ن یدرفیلم از مدل دیده است را از خود  نشان دهد. ا

هر صورت(، که رفتار مدل شده را تقلید کند یا نه )در 

آزمایشگر باید گاهگاهی یک تشویق اجتماعی یا یک 

خوراکی مختصر برای او فراهم کند مگر این که 

رفتارهای چالشی یا مخرب وجود داشته باشد، کودک 

باید رفتارهای سرمشق شده یکسانی را نگاه کند اگر او 

نتواند رفتار را تقلید کند، رفتار باید حداقل سه بار 

 کند. یمانگر اطالعات را روی فیلم ثبت متکرار شود، در

 که آیا از این نظرکودکان  ۀدر شروع مطالعه، هم

ون در صبح یزیمتفاوت تلو یهاقادر به توجه به برنامه

ارزیابی شدند.  ،)برای زمان خاصی از روز( هستند یا نه

به طور کلی، به جز دو کودک در ابتدای مطالعه، همۀ 

 ه مدتون بیزیشای تلوکودکان دیگر قادر به تما

 حداقل یک دقیقه به طور متوالی بودند.

مدرسه به اندازه یهااقتیکی از ا ،در این پژوهش

آموز در آن و رفتار مدل و دانش انتخاب شد 3×3 یها

یک میز و صندلی برای این اتاق، در . فیلم برداری شد

و آزمایشگر و یک صندلی که دور از اسباب بازی 

 تمایلیکه اگر کودک  این دلیلدارد )به آزمایشگر قرار 

ای اجتماعی هتیبه نشان دادن پیشگام شدن در موقع

، آن صندلی را برای داشته باشدو برقراری ارتباط ن

 ۀپای . دوربین روی سهقرار داردنشستن انتخاب کند( 

برای دور  یارد و پارچهیگیپشت آزمایشگر قرار م

 رد.یگین قرار مها روی آشوندهبودن از دید آزمون

در این مطالعه سه اسباب بازی متداول که در 

شود یتوسط، معلم استفاده م اتیسم یهاکالس

چوبی  ۀسوری )یک صفحهمونت یهالهیم :انتخاب شد

مختلف در آن  یهارنگی چوبی در اندازه یهالهیکه م

می گیرد(، بلز )یک وسیله  به صورت عمودی قرار
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نار هم دارد که با زدن موسیقی که صفحات فلزی ک

کند( و جور چین اشکال یمضراب به آن تولید صدا م

هندسی )صفحات پالستیکی که داخل آن فضایی به 

شکل اشکال هندسی تعبیه شده و شکل متناسب آن 

تا حد امکان سعی شد که  رد(قسمت هم در آن قرار دا

انتخاب شود که به صورت دو نفره باشد و  ییهایباز

جانب یکی، حرکت هم بازی دیگری  را  هر حرکت از

ها به این علت انتخاب شدند ین اسباب بازیبطلبد. ا

کننده در این مطالعه( با آنها کودکان )شرکت ۀکه هم

آشنا هستند و نیازی به آموزش چگونگی استفاده از 

 یرهایآنها در زمان تحقیق نیست و در اثرات متغ

د )نیکوپولوس کنیمستقل در مطالعه اختالل ایجاد نم

، استفاده مورد (. مدلی2۲۲۱، 2۲۲3، 2۲۲2کینان و 

ک مدل همسال و همجنس است. رفتار مدل در نوار ی

 یهاطبیعی باشد و از قدم در حد امکانویدئویی باید 

 آهسته یا بسیار تند اجتناب شود. 

این کودکان، زمان  توجه ۀدامن پائین بودن به علت

ثانیه تا یک  2۲قبلی فیلم ساخته شده در تحقیقات 

(. 2۲۲۱دقیقه پیشنهاد شده است )باندا و ماتوزنی، 

یک  ،ساخته شد که در آن یاهیثان 28سه قطعه  فیلم 

دهد و به یکند، سالم میمدل همسال در را باز م

دو متری  ۀی که روی میز به فاصلاسمت اسباب بازی

-رود، اسباب بازی را برمییاز آزمایشگر قرار دارد م
گذارد و یرود، مقابل او میبه سمت آزمایشگر م ،اردد

اسباب بازی را « آیی با هم بازی کنیمیم»با گفتن 

دهد و به مدت ده ثانیه با آزمایشگر یمقابل او قرار م

ن روند برای هر سه اسباب بازی )بلز، یکند. ا یبازی م

شود یمونته سوری و پازل اشکال هندسی( تکرار م

(. طبق تحقیقات یاهیثان 28لم )یعنی سه عدد فی

؛ 2۲۲2؛ بنامو و لوتزکر، 2۲۲۱)نیکوپولوس و کینان، 

؛ مایون و میرندا، 2۲۲۹؛ اسکاتون، 2۲۲3استورمی، 

ا شتاب د با سرعت مناسب )نه خیلی بی( مدل با2۲۲3

( رفتارهای مورد نظر را انجام دهد. نه خیلی آرامو 

اً یکی قیمحیط و شرایط هر سه فیلم و آزمایشگر دق

 است و تنها تفاوت در اسباب بازی است، به طوری که

شروع به بازی دو  در هر سه فیلم مدل زمانی که مدت

به یک میزان است و از ثانیه  کندینفره با آزمایشگر م

ن به علت یکسانی زمان یشود. ایازدهم شروع می

بازی در هر سه فیلم با هر سه اسباب بازی  ۀمشاهد

 (.2۲۲۸ولم، است )رینر و دنه

خط پایه جهت صحت  ۀسه جلس ،برای هر کودک

قاً با همان یو ثبات در رفتار فیلمبرداری شده، دق

در  شرایط آزمایشی در نظر گرفته شد. بعد از این که

در  ،ها ارزیابی گرفته شدیاز آزمودن ه جلسهس طول

یک اتاق متفاوت از اتاق آزمایش، فیلم ساخته شده به 

شود. بعد از یجداگانه نشان داده مهر کودک به طور 

دقیقه،  8هر یک بار ارائه فیلم به آزمودنی، به فاصله 

شود و رفتار او در حضور  یکودک وارد اتاق آزمایش م

روش انجام  .شودیآزمایشگر و اسباب بازی سنجیده م

  2×2 به اندازه کار به این صورت بود که در یک اتاق

نیم ولی به فاصله یکنچ و یک صندیا 12ک تلویزیون ی

خواسته متر از هم قرار گرفته بود، از کودک آزمودنی 

به این « نگاه کردن» .که برنامه را نگاه کند شد می

شود که چشمان کودک مستقیم به یصورت تعریف م

کم در جایی  ۀفاصل ک آینه بایصفحه نمایش باشد. 

که کل مدت زمانی که هر به طوری ،آویزان است

 استگیری پردازد قابل اندازهیگاه کردن مکودک به ن

ثانیه متوالی از نگاه  8هر زمان که توجه کودک برای 

ک تحریک )مثل: یشد، یکردن به صفحه منحرف م

اعمال «( ون نگاه کنیزیبه تلو»دستورالعمل کالمی 

،تا آنجا که امکان داشت، دوربین از همچنینشد.یم

ها از چشم آن ک پارچهیو با  دسترس کودکان دور بود

مکان و ظاهر  ،گیریپوشیده شده بود. در جلسات پی

آزمایشگر )رنگ مانتو(، جهت ایجاد شرایط تعمیم 

 ابد.ییتغییر م

 28ها، در کل تیدر این تحقیق به علت محدود

ثبت ویدئویی انجام شد که حدود دو تا سه  ۀجلس

اقل دباب بازی به عنوان خط پایه، و حجلسه از هر اس

در  و خله برای هر اسباب بازی انجام شدسه مداسه جل

 گیری در نظر گرفته پایان حداقل سه جلسه برای پی
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 شده است. 

هیچ انتظار خاصی توسط  جلسات ۀدر طول هم

واگذار شود. در آزمایشگر ارائه نشد تا نتایج به کودکان 

مکان و ظاهر آزمایشگر )رنگ  ،گیریجلسات پی

آموزان حالی که از دانششرحابد. با ییلباس( تغییر م

 ۀثابت بودن داروهای مصرفی در دور گرفته شد، از

تحقیق و همچنین از اینکه در خارج از محیط مدرسه 

تحت درمان توانبخشی، روانشناسی و یا روانپزشکی 

 اطمینان حاصل گردید. ،خاصی قرار نداشته باشند

 روش تجزیه و تحليل اطالعات

لم ثبت شده از جلسات فی ، براساسدر این تحقیق

آزمایشی )که پس از نمایش فیلم مدل به آزمودنی 

با روش مشاهده و اندازه گیری  کهگرفت(یانجام م

های تیزمان تأخیر در رفتار پیشگام شدن در موقع

 استانجام شدهشده( عنوان یهااجتماعی )طبق مالک

ها توسط تغییر رفتار یفیلم به آزمودن ۀر ارائیمیزان تأث

در این  سبت به جلسات پایه سنجیده شده است.ن

 مورد «رفتار درنگ ای نهفتگی دورۀ ثبت» ،تحقیق

 .است قرارگرفته سنجش

 شود:یبرای تعیین پایایی از فرمول زیر استفاده م

÷ ها( ها +تعدادتوافقتعداد عدم توافق×})1۲۲

 گران.ها{ = توافق بین مشاهدهتعداد توافق

 ۹3 ق،گر در این تحقیتوافق میان دو مشاهده

نهفتگی تعیین  ۀروش ثبت دور یدرصد بود. به عبارت

کشد تا شخص رفتاری  یکند که چه زمانی طول میم

عنی با این روش مدت زمان بین لحظهیرا آغاز کند. 

لحظه تاص انتظار انجام رفتاری را داریم که از شخ یا

ین کند تعییکه او عمالً شروع به انجام آن رفتار م یا

گردد. برای برآورد پایایی و سنجش دقت مشاهدات یم

گر استفاده وش برآورد پایایی میان دو مشاهدهاز ر

 (.13۹8به نقل از سیف 1۸۹۸شد)کازدین 

 هایافته

برای هر کودک یک نمودار که هر چهار مالک 

ت اجتماعی را نشان بدهد ک موقعییپیشگام شدن در

 ۀجهت مقایسمچنین یک نمودار ستونی ه رسم شد. 

ها جهت پاسخ به این یرفتار حرکتی و کالمی آزمودن

سوال تحقیق که تقلید در این کودکان در زمینه رفتار 

 رسم شد. ،حرکتی و گفتاری متفاوت است یا خیر

 دهد. را نشان می 3نمودار آزمودنی شماره  1شکل 

 

 سه شمارۀ آزمودني نمودار-1 شكل

خط پایه خط پایه خط پایه 
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   دادن سالم: □ - تنهایی به بازی و بازی اسباب سمت به رفتن: - آزمایشگر نزد بازی اسباب آوردن:- کنیم بازی هم با بیا :  ○

 

رفتار حرکتی و کالمی  ،در هر هفت آزمودنی

نسبت به جلسات خط پایه تغییر کرد. تغییر رفتار و 

ها با افزایش تعداد یآزمودن ۀایجاد رفتار تازه در هم

سازی و نمایش فیلم ساخته شده به سات مدلجل

تر شد. به تدریج توجه آزمودنی به ها، پررنگیآزمودن

محیط پیرامون یعنی آزمایشگر و اسباب بازی بیشتر 

 کمتر اتفاق افتاد. انفرادیشد و بازی 

مدت زمان  بازی دونفره با آزمایشگر افزایش یافت. 

نداشت، ها که زبان بیانی وجود یدر برخی آزمودن

رفتارهای حرکتی که بیانگر پیشگام شدن در موقعیت 
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ده شد. تأخیر در یاجتماعی نسبت به آزمایشگر بود، د

ها، چه کالمی و چه حرکتی تیپیشگام شدن در موقع

ک یبه تدریج کمتر شد. شکل کامل پیشگام شدن در 

عنی سالم دادن و آوردن اسباب یموقعیت اجتماعی، 

 ۀو بازی دو نفره با او، در هم بازی نزد آزمایشگر

جلسات پی ها اتفاق نیفتاد ولی در برخییآزمودن

تقلید عناصر  ،گیری دیده شد. در هر هفت آزمودنی

در  حرکتی بیش از تقلید عناصر گفتاری اتفاق افتاد.

ها مالک سالم دادن تنها در حضور بلز زمودنیبرخی آ

ها یمودنافتد. در برخی آز ی)وسیله موسیقی( اتفاق م

رفتار  باید باید ابتدا که دیرسینفر (به نظر م 2)

بوسی بدون در نحرافی پیشگام شدن در موقعیت )روا

نظر گرفتن جایگاه اجتماعی طرف مقابل( در کودک 

حذف شود و سپس آموزش مهارت پیشگام شدن در 

های اجتماعی اجرا شود. با نشان دادن مالکتیموقع

-زان از بیت به همان میپیشگام شدن، در جلسا یها
  شد.یقراری کودکان کم م

 مهارت آزمودنی، هفت هر در( 2) شکل به توجه با

 چند در. افتاد اتفاق گفتاری مهارت از بیش حرکتی

 با. بود کمتر برخی در و بیشتر تفاوت این آزمودنی

 به نسبت) شنیداری پردازش بودن ترپیچیده به توجه

 در پردازش این الگوی اینکه به توجه با و( دیداری

 رشد با کودکان از متفاوت اتیسم به مبتال کودکان

 در گفتار به مربوط هایمهارت کسب است، طبیعی

 مهارت این بهبود و افتدمی اتفاق دیرتر کودکان این

 دارد. مستقیم هایآموزش به نیاز

 

 ها هاي آزمودني : مهارت2شكل 

  
 هایمهارت روی حاضر پژوهش اینکه با البته

 شواهد حال، این با نبود، متمرکز هاآزمودنی گفتاری

 اظهارات از هاآزمودنی از برخی که داد نشان تجربی

 به حتی -( بازی بیا) خودساخته فیلم در موجود زبانی

 .کردند استفاده - کالم پژواک طریقۀ

های اجتماعی با تیمالک پیشگام شدن در موقع

ه به آنچه که در این تحقیق مشـــخص شده است توج

 (.2شکل  )قابـــل تقسیم به حرکتی و کالمی است

نیاز به تقلید « بیا با هم بازی کنیم»و « سالم»گفتن 

گفتاری دارد و رفتن به طرف اسبــــاب بازی و بازی 

ا آوردن اسباب بازی نزد آزمایشگر و بازی با یانفرادی 

ی دارد. جهت مقایسه تقلید او نیاز به تقلید حرکت

فیلم،  ۀکالمی و حرکـتی این هفت آزمودنی پس از ارائ

طور که در نمودار ستونی دو رسم شده است. همان
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ها یآزمودنـــ ۀشود در همینمودار ســتونی دیده م

تقلید حرکتی بیش از تقلید گفــتاری اتفاق افتاده 

نشان  یاست. پیشگام شدن در موقعیت اجتماعـــ

اده شده در جلســــات خط پایه در این نمودار در د

 اند زیرا تغییر مورد نظر است(.نـظر گرفته شده

 با شده کسب هایمهارت حاضر، پژوهش در

 آزمودنی حقیقت در. شده است حفظ هفته سه گذشت

ویدئویی، به طور  سازی مدل غیاب در بود قادر

 آزمودنی در مثال برای) موفقیت آمیزی پاسخ بدهد

 (.یک شکل - سه شماره

گیری، عملکرد ها در جلسات پییدر برخی آزمودن

تعیین شده بیشتر  یهاها با توجه به مالکیآزمودن

 بود.

 گيرينتيجه

شود  و سپس یابتدا به سواالت پژوهش پرداخته م

یبحث بیشتری جهت تحلیل و تبیین نتایج ارائه م

  گردد.
 پیشگام ارتمه تواندمی ویدئویی سازیمدل آیا-

 بهبود را اتیسم کودک اجتماعی هایموقعیت در شدن

 شد سعی آزمایش زمان طی در اینکه به توجه با دهد؟

 دیگر هایدرمان دریافت نظر از هاآزمودنی که

 هر در شوند، کنترل( پزشکی و دارویی توانبخشی،)

 مطالعه مکان در رفتار نحوۀ در تغییراتی آزمودنی هفت

 دیگر برخی در و گفتاری عناصر برخی در بهبود یعنی

 در مثال برای) شد دیده حرکتی عناصر زمینۀ در

در چند  تغییر این (.یک شکل - سه شماره آزمودنی

 کم تعداد به توجه با ولی بود اندک بسیار آزمودنی

 زیرا. شودمی تلقی مثبتی نتیجۀ فیلم، نمایش جلسات

 به منجر ویدئویی سازی مدل جلسات تعداد افزایش

می دیگر هایموقعیت به تعمیم و آن اثر شدن پررنگ

 که دهدمی نشان نتیجه این(. 1۸۸۹ کوگل،) شود

 پیشگام آموزش جهت در تواندمی ویدئویی سازیمدل

 به که اتیسم کودک اجتماعی هایموقعیت در شدن

 بهبود قابل دیگر ایمداخله هایروش طریق از سختی

 داتسون پژوهش با نتیجه این و باشد مؤثر است،

 با همسو نتیجه این همچنین. است همخوان( 2۲1۲)

 ،2۲۲8) بوگی و( 2۲۲۱) نیکوپولوس تحقیقات نتایج

 .باشدمی( 2۲۲۱دالنو از نقل به

 پیشگام به مربوط حرکتی و گفتاری مهارت آیا -

 بهبود میزان یک به اجتماعی موقعیت یک در شدن

 یابد؟می

 از بیش حرکتی مهارت ،آزمودنی هفت هر در

 این آزمودنی چند در. افتاد اتفاق گفتاری مهارت

پیچیده به توجه با. بود کمتر برخی در و بیشتر تفاوت

 با و( دیداری به نسبت) شنیداری پردازش بودن تر

 به مبتال کودکان در پردازش این الگوی اینکه به توجه

 کسب است، طبیعی رشد با کودکان از متفاوت اتیسم

 دیرتر کودکان این در گفتار به مربوط یهامهارت

 هایآموزش به نیاز مهارت این بهبود و افتدمی اتفاق

 علت کی طرفی از(. 2۲۲۸ گانز،) دارد مستقیم

 اینکه علت به افراد این که باشد این تواندمی احتمالی

می دیرتر بیزارند، انسان صورت اجزای به کردن نگاه از

مهارت به ها،لب و چهره تحال مشاهدۀ طریق از توانند

 و آلبرتو ؛2۲۲3 آلیسون،) یابند دست مربوطه های

 شواهد(. 2۲1۲ ماتسو، توبی و ماکاو ؛2۲1۲ گاما،

 اظهارات از هاآزمودنی از برخی که داد نشان تجربی

 به حتی -( بازی بیا) خودساخته فیلم در موجود زبانی

 یک این و. کردند استفاده - کالم پژواک طریقۀ

 که زیرا است کودکان این برای مهم رفتاری وفقیتم

 به مبتال کودکان بیشتر که است داده نشان تحقیقات

 پژواک از ابتدا در هستند، صحبت به قادر که اتیسم

 نقش کالم پژواک عبارتی به. کنندمی استفاده کالم

 دارد ارتباطی و شناختی عملکردهای در مهمی

 گانز، از نقل به 1۸۸۹ ودربی، ؛1۸۹3 کارلوپ،)

 اینگرسول مطالعۀ نتیجۀ با نتیجه این(. 2۲۲۸

 و(2۲1۲) هاشی و شنا ،(2۲۲۸) گرانز ،(2۲۲۹)

  .بود همسو( 1۸۸۱) استون

ها مالک سالم دادن تنها در در برخی آزمودنی

ک دلیل یافتد. یحضور بلز )وسیله موسیقی( اتفاق م

تواند در مورد بلز این باشد که این یاحتمالی م
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برند )آیرز، یودکان از تحریکات شنیداری لذت مک

( و بلز برای 2۲۲۸به نقل از گروئن و ون،  1۸۸۹

 کودکان جذابیت بیشتری دارد.

 حفظ هفته، سه از پس شده کسب مهارت آیا -

 شود؟می

گیری، عملکرد سات پیها در جلیدر برخی آزمودن

تعیین شده بیشتر  یهاها با توجه به مالکیآزمودن

کودک  ،ن احتمال وجود دارد که در این فاصلهی. ابود

های محیطی )از قبیل اسباب بیشتر متوجه سر نخ

بازی، موقعیت وارد شدن به یک محیط و ...( شده 

تواند به این علت ین می(. ا2۲۲۸است )یو و چنگ، 

باشد که مقاومت آزمودنی پس از یک وقفه سه هفته

ان مبتال به شکسته شده است چرا که برخی کودک یا

نسبت به ارتباط با محیط، اگر متوجه اجباری از  اتیسم

خارج شوند )مادر یا معلم، در اینجا آزمایشگر( مقاومت 

 .(2۲۲۸دهند )بریم و بوفینگتون، یبیشتری نشان م
و ایذایی  یاشهیچه رفتارهای کلدیگر اینکه اگر ۀنکت

 کاهش در این ولی هدف اولیه نبودند، ،در این مطالعه

رفتارها در پی شروع مدل سازی ویدئویی و بهبود 

بازی و پیشگام شدن مناسب، اتفاق افتاد.  یهامهارت

در حقیقت در یک زمان محدود، وقتی کودک بازی دو 

شامل « خود تحریکی»رفتارهای  ،دادینفره را انجام م

شد. یهدف از زبان یا دستکاری اشیاء کم مبی ۀاستفاد

(، بریم 2۲۲۸پیتر ) تحقیق بروئن و ۀجیاین نتیجه با نت

(، دوندر 2۲۲۸کر )ی(، ب2۲۲3(، گراتز )2۲۲۸)

 (، همسو بود.2۲۲۱(، سوبیال )2۲۲۱)

های زیررا برای نییتب ،برمبنای تحقیقات مختلف 

 توان مطرح نمود.یتأثیر آموزش ویدئویی م
 1بیش انتخابی در تحریکات -1

در  معمول همراه ۀبیش انتخابی تحریکی یک نشان

؛ 1۸۸۹،1۸۸۸یک است )مثالً کوگل اتیستکودکان 

، و لین به نقل از کوگل 1۸۹۱نکوور و داچارم؛ یر

عنی این کودکان معموالً به گروه محدودی از ی(. 2۲۲۸

 دهند و بنابراینیمحیطی خود پاسخ م یهانشانه

و  یاممکن است با مشکالتی در یادگیری مشاهده

اند، مواجه شوند تعمیم آنچه در درمان کسب کرده

 1۸۹۱نکوور و داچارم، ی؛ ل1۸۹۲)هندلمن و هرریس،

باید  یا(. بنابراین  هر مداخله2۲۲۲به نقل از کوگل، 

بر اساس تحریکاتی که در آن درمان، کسب کنترل 

 کند، طراحی شود.یمطلوب را مهیا م

 2الگوهای توجهی -2

باً برای همه یون تقریزیسطوح رفتار تماشای تلو

ین به دو عامل نسبت داده میها  باال بود. ایآزمودن

ن مدرک خوبی است که کودکان یشود. اول، ا

دار به سمت یک تمایل به توجه انتخابی جهتاتیست

به نقل از  1۸۸۸ون دارند )بوگی،یزیتصاویر تلو

یک  یونیزیتلو یهای(. در حقیقت، باز2۲۲۲کیول،

واتون و یک دارد )ناللی، هاتیستنقش عمده برای افراد 

به نقل از همان منبع( و زمان زیادی از  2۲۲۲رالف،

به نقل از  2۲۲۲کنند )شاتزمن، یروز را با آن صرف م

 (.2۲1۲مونیبی، 
بیا »دوم، استفاده از یک جزء شنیداری )یعنی : 

و « مبشینی بیا» –« بیا میز را حرکت بدیم» –« بازی

نه ...( در نوار ویدئویی ممکن است به عنوان یک نشا

برجسته برای کودکان برای توجه کردن به رفتارهای 

سرمشق باشد و با این پیشنهاد که استفاده از عناصر 

-اثرات سرمشق ،شنیداری همراه با اطالعات دیداری
شود )راسیکوت و یدهد، حمایت میگیری را افزایش م

 (.2۲۲۱به نقل از سوبیال،  1۸۸8ووگالتر، 

 اجتماعی یهانقص در مهارت -3

که کودکان  استبعضی از تحقیقات ثابت کرده

ش از اشیاء ییک اغلب به شمای کلی انسان، باتیست

 2۲۲۲کنند )ون درگیست، یخنثی در تصاویر نگاه م

که ممکن است (، در صورتی2۲۲8به نقل از آلبرتو، 

اجتماعی )داوسون،  یهامشکالت زیادی در محرک

ا یبع( ، به نقل از همان من1۸۸۹ماتسون و شرری، 

نگاه کردن به افراد در بافت زندگی واقعی داشته 

شود که تقلید یدر حقیقت نمایش فیلم باعث م باشند.

از حالت خالص اجتماعی خارج شود و نسبت به 

مثل  -شرایط تقلید زنده )شرایط غیر ساختارمند
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یادگیری خود به خودی از طریق قرارگیری در محیط( 

 د.تر شویتر و عملکردهدف مشخص

 همزمانی طبیعی تقویت -2

کنند که پاسخ یبعضی ازتحقیقات پیشنهاد م

تواند توسط تقویت، همزمان با اتفاق طبیعی یکودک م

 کوپولوس وی؛ ن2۲۲8حفظ شود )جنا و کیمیسیس، 

جانبه ممکن است (. بنابراین، بازی دو2۲۲3کینان،

دوجانبه  ،یخصوصیات تقویتی داشته باشد )به عبارت

ویت کننده برای شریک در بازی یک تق بودن حرکت

جانبه این یک حقیقت است که در بازی دو زیرااست ( 

تعمیم اتفاق  یهاتیدر هیچ یک از موقع ،خاموشی

؛ استامر 1۸۸۹؛ کوگل، 1۸۸۲افتد )کار و دارسی، ینم

 (.2۲۲۸به نقل از اسمیت،  1۸۸2و شربمن، 

 بازی یهاتیساختار فعال -8

دهند که کودکان یمنشان  نتایج تحقیقات

مرتبط  یهاتیساختاری، فعال یهایدر باز یکاتیست

 که دستوری هستند، ییهایبا بنا کردن یا باز

به نقل  1۸۸8دارند )استامر، تریهای پیشرفته مهارت

 یهاتی(. همچنین گفته شده که فعال2۲۲3از آتنو،

توانند یساختارمند که قاعده و اهداف واضح دارند، م

یک باال اتیستتماعی مثبت را در کودکان تعامل اج

به نقل از اسمیت،  1۸۹۹ببرند )دوی، لرد و ماجیل، 

2۲۲۸.) 

 ها یادداشت
1) stimulus over selectivity  
2) Attentional patterns 
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  چكيده
آهسته  رتر   ثير يك دوره تمرين دويدن أت ،: هدف از تحقيق حاضرهدف

 آموزان پستر متتهب رت  رت درو داون ارت        دانش یتعادل ايسها و پويا

آموز رت درو داون   دانش 42های آماری اين پژوهش شامل  نمون  :روش

، قتد  5/995/13)رتا ميتاننين رتن     1931مدرر  راريخاني در رال 

1499/15123/41، وزن34/39)   ر  صورت تصتادیي رت  دو   رودندك

جلست     14  روه تجرري و گروه ك هترل تقستيش شتدند   نفری گ 14گروه 

ورزشي دويدن آهسته  رتر روی تردميتل     ۀای شرك  در ررنامدقيق  25

ر  ع وان پروتكل تمري ي گروه تجرري در نظر گریه  شتد ررای ارزيتاري   

تعادل ايسها از تس  اصبح شده لك لك و ررای ارزياري تعتادل پويتا از   

نهايج نشان داد ك  ها:يافته ارهفاده شد  تس  راه ریهن پاش   ر  پ ج 

 رۀقتتل و رعتد از دو  ی گتروه ك هترل و تجررتي    رين تعادل ايسها و پويتا 

ارتهفاده از رو    گيرري: نتيجهداری وجود دارد  تفاوت مع ي،تمرين 

ای وان رت  ع توان شتيوه   تت  تمري ي دويدن آهسه  رر روی تردميل را مي

دانتش آمتوزان رت درو داون توصتي      ررای رهتود تعادل پويا و ايسها در 

 نمود 
 

  ن،تعادل ايسها،تعادل پوياور درو دا ها:كليد واژه
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Abstract 
objective: The aim of the present study is to find 
the effect of a slow running on static and dynamic 
balance training to students with Down syndrome 
Methods: The statistical sample consisted of 24 
children with Down syndrome (mean age 
19.35+3.5, Height 157.33+12, Weight 63.92+27.49) 
randomly divided into two groups of 12 subjects in 
the experimental group and control group. There 
were 12 sessions for 45 minutes with slow  exercise 
on treadmill which was considered for the 
experimental group . Stork balance test was used to 
assess the static balance and walking from heel to 
toe test was used to assess the dynamic balance   
Results: The results showed that the difference 
between static and dynamic balance before and after 
exercise was significant. Conclusion: The use of 
slow running on the treadmill can be used as a way 
to improve the dynamic and static balance in 
children with Down syndrome. 
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 مقدمه

در حال حاضر تعداد ایترادی كت  رتر ارتاو انتوا       

خود نيتاز رت  ختدمات ويتژه دارنتد رو رت         هایيناتوان

ایزايش ار  عواملي چتون ایتزايش جمعيت  ،كتاهش     

ومير ر  ويژه در كودكان و نيز ایزايش طول عمتر  گمر

موجب شده ار  ك  رر تعداد كش توانان ایتزوده   انسان

ای از درتته  1ان ذه تتيتوانتت كتتش(  1933شتتود)معروف،

،شتيو  كتش   4هسه د   اطبعات اپيدميولوژيك توانان كش

ميليتتون نفتتر  111ذه تتي در جهتتان را حتتدود ي تتتوان

هتزار  411تخمين زده ار  ك  راالن  ر  طور مياننين 

شتود كت    تارر جهان ر  اين آمار ایزوده مي رنفر در ر

درصد از كل جمعي  جهان را شتامل  9 اًاين آمار حدود

-رختتش رزرگتتي از آنتتان را ایتتراد رتت درود و شتتومتتي
 ( 4111)كونهستتتهاريلي، ده تتتد تشتتتكيل متتتي9نودا

ي كش تتوان  درترين ريماری ژنهيكي ن مهداولودا ر درو

  311در  1آن  شتيو   ار  ك  ذه ي خفيف تا مهورط

اولتين رتار تورتط جتان      وتولتد زنتده ارت      1111تا 

 5ريمتتاری  كشتتف شتتد    1333در رتتال   2الننتتدون

تترين  درصد مهتداول  35 اًرا شيو  حدود 341زووكرومو

تتوان   كتود  كتش  ( 4113ن ار )گالي،وداعل  ر درو

ادراكي ضتعيف ارت  و در    -ذه ي از نظر رشد حركهي

حركهي، آگاهي ردن، تعادل ايستها   -های حسي ظریي 

و پويا و هماه ني حركات عمده و ظريتف، رتا مشتكل    

ي از تتوان ذه ت   مواج  ار   زمان واك ش كتود  كتش  

آميتز در    مویقيت   ۀكود  طتيعي ك دتر ارت   تجررت  

ها ررای او ضروری ار  و مشتارك  در   حركات و رازی

خوري ررای پذير  آنهتا در   ۀهای آموزشي، زمي  ررنام 

آورد )رمضتتاني  آمتتوزان یتتراهش متتي رتتين رتتاير دانتتش

 تری از پايينۀرتتن ودار درو ( ایراد متهب ر 1934نژاد،

 دينتر  و يتا  در مقايس  را عموو متردو  را تعادل عملكرد

 ( 4112)تستيمارو،  دارندذه ي  كش توانيدارای  ایراد

ن رتيش از  وداهوشي متهبيان ر  ر درو ۀظریي  رالقو

شود تحقيقات و تجارب آن چيزی ار  ك  مشاهده مي

های ذه ي اين های توانم دی و ك شحاصل از رررري

يي از ايتن  كودكان حاكي از اين ار  كت  درصتد رتاال   

چون خواندن و نوشهن و حساب  هاييآموز  ،كودكان

 ( 1911،گذارند)رهتانفردميرر را را مویقي  پش  

ثتاتي تواني ذه ي اغلب درگير ري ایراد را ضايع  كش

 هسه د  راور غالب آن ارت  كت    1آر  –مفصل اطلس 

ثتاتي ر  دليل رستهي ررتاع عرضتي ارتهخوان     ري اين

ای ارتتهخوان آرتت  دندانتت  ۀداطلتتس يتتا ردشتتكلي زا تت

-راشد و رسياری از مولفان ر  شيو  راالی ايتن رتي   مي
اند يكي از نهايج ايتن  ن اشاره نمودهوداثتاتي در ر درو

آريب عدو تعادل در راه ریهن ایراد را كش تواني ذه تي  

و  (  از طترف دينتر پارتخر ختوب    1933)جوانتا،  ار 

ف رتدن  های مخهلوضعي  ردني ،هش رارها رودن رخش

ع توان يتك شتاخال رتبمهي و      نست  ر  يكدينر رت 

از جمل   های حركهي در عموو مردو ونياز یعالي پيش

ن ذه ي از روی محققان علوو ورزشي ،همواره كش توانا

(  ایتراد كتش تتوان    4115مورد توج  روده ار  )پيني،

های رارزی رتا يكتدينر و رتا متردو رتالش      ذه ي تفاوت

وقهتي شخصتي   :ده تد نشتان متي  دارند  شواهد علمتي  

ای رارهای ردنش ر  گونت   ،وضعي  ردني مطلوري دارد

هتای آن در  در تعادل ار  ك  یشارهای وارده رر رخش

كت  يتك یترد     طتور عكتس ه نتامي    حداقل ار  و رت 

وضعي  ردني رتدی دارد،رت  علت  یشتارهای زيتاد رت        

های مخهلف،رارهای ردن او از حال  تعادل خارج رخش

 ،ين یشار دا مي حهي اگر نستها هش كش راشدا  شودمي

شتود اين تيييترات   متي  3راز موجب نارازگاری اركلهي

توانايي ایراد را در انجاو كارها تييير داده و رتر كتارايي   

  (4115)پيني، گذارندثير م في ميأكلي ردني ت

ایتتراد متتتهب رتت  مشتتكبت حفتتت تعتتادل يكتتي از 

ری دارد  رترای  های ريشته داون ار  ك  اخهبل ر درو

توان تد  داون كت  متي  مثال تعداد ایراد متهب ر  رت درو 

تعادل در يك پا را یقتط رت  متدت چ تد ثانيت  حفتت       

ك  د، رسيار اند  ار   اين ایتراد رتا چشتمان رسته      

توان د تعادل خود راحفت ك  د  رت  هرحتال   تقريتاً نمي

دهد ك  ایتراد متتهب   تحقيقات نشان مينهايج ررخي از 

هتتتای داون نستتتت  رتتت  دينتتتر گتتتروهرتتت درورتتت  

هتای  توان د رتا شترك  در ررنامت    ماندۀذه ي، مي عقب
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تمري ي ريستهماتيك و ختوب تعتادل ختود را رهتتود      

( كاراملي ر  رررري تتأثير يتك   4112)تسيمارو،ده د

ماه  راه ریتهن روی تردميتل رتر قتدرت      3دوره ررنامۀ 

ميتاننين  عضبني و تعادل ایراد پير را رت درو داون رتا   

رال پرداخه د   هدف از اين مطالع ، مقايسۀ  39ر ي 

ارتتاع قدرت ايزوك هيك پا و تعادل دي اميك رتا رتن   

رتال و   39یرد ر درو داون را ميتاننين رت ي    13رود 

یتترد رتت درو داون در گتتروه ك هتترل رتتود   قتتدرت  11

گيتری  ايزوك هيك پا را ارهفاده از يك دي امومهر انتدازه 

گيتتری شتتده شتتامل حتتداكثر ای انتتدازهشتتد  پارامهرهتت

گشتتهاور رتتر حستتب درصتتد نستتتي وزن رتتدن و تتتوان  

صتدی از وزن رتدن رتود  آزمتون     مهورط رر حستب در 

گيتری  عملكردی زمان ررخارهن و ریتهن رترای انتدازه   

تعادل پويا قتل و رعد از ررنامۀ تمري ي رود رعد از شش 

ماه تمترين روی تردميتل ،تعتادل دي اميتك و قتدرت      

ك هيك زانتو در وضتعي  یلكشتن و اكسه شتن در     ايزو

داری را پيتدا  ایراد پير را رت درو داون ایتزايش مع تي   

  قدرت و تعادل رعد از يتك دوره  ررنامت  تمري تي    دكر

رت    روی تردميل در ایراد ر درو داون را ایزايش رتن، 

 كولمتان،  كيس، )كاراملي، داری رهتود يای  طور مع ي

 ( 4114، آيالون

هتای  ن در یعاليت  وداد متهب ر  ر دروشرك  ایرا

 ورزشتتي، یوايتتد یيزيولتتوژيكي و روانتتي ريشتتماری دارد

،رتول،دی  طتتق پژوهشتي كت  كريمرز    ( 4113 )رانير،

ه نتتتاو  ،انتتتد (انجتتتاو داده1339جتتتي چتتتن) روو،

متهبيان، هتي  آرتيتي   پذيرهای ورزشي ريسك یعالي 

مشاهده نشده ارت   تمري تات    ر  مفصل اطلس و آر 

 های عضتبني، عضبت و دو  تونثير رر أر  دليل تدو 

هتای عضتبني و ايجتاد    موجب انقتتا  م ارتب یيتتر   

شوند ك  هر كداو از توانايي در ك هرل تون عضبني مي

عامتتل ضتتروری  ا،متتوارد یتتوق در تعتتادل ايستتها و پويتت

هتای   همخ ين ررنام (  1933شوند)پايدار، محسوب مي

 ایتراد  تعتادل  تتود تمري ي موثر طراحي شده، جه  ره

 راه متای  مرريتان رت    رههتر  توان ذه ي ررای كمك كش

 مراقت  تيش و دينر اعضای یيزيكي درماننران، جسمي

ش ارتايي   ررنامت  رايتد   اجرای و جه  ارزياري ربم 

گردد  ر  طور كلي، یعالي  ردني رخشي ضروری رترای  

اشتخا  و از   ۀرهتود كيفي  كلتي زنتدگي رترای همت    

 رتف أت ۀتواني ذه ي ار  و ماي ب ر  كشجمل  ایراد مته

مزايای یعالي  ردني ررای ایراد متهب رت    ار  ك  غالتاً

 ( 1913 تواني ذه ي ناديده گریه  شتود )آيخستهد،   كش

های حركهي ر  رررري و توصيف مهارت (4111) كاپيو

داون یيليپتتين هتتای رتت درو ر يتتادی در رتتين رختت   

 9گروه ر ي  9ا ر  های مورد نظر رآنها رخ  پرداخه د 

رال تقسيش كردند و ررای ايتن  14 تا 3و  3 تا 3 ، 5 تا

هتتای ارتتهاندارد شتتده و رتتری پروتكتتلیراي تتد از يتتك

هتتای مرجتتت ارتتهفاده نمودنتتد نهايج ،تفتتاوت  شتتاخال

اراري در رهتود مهارتهای ر يادی ر  غير از دو مهارت 

را نشتتان داد كتت  ايتتن رتت  دليتتل ويژگيهتتای رتتدني و   

درمتان  راشد  ر ارراين تعادلي و توازن آنها مياخهبالت 

يتتك یتترد متتتهب رتت  رتت درو داون نيازم تتد تشتتخيال 

شتكبت تعتادلي و تتوازني و    های او در رارط  را م نقال

 ( 4111روتتور   )كتاپيو،  راشتد  ها و ت   متي  كشش راق

كريش ا ر  مطالعتۀ اثتر تمري تات قتدرتي و تعتادلي در      

رختۀ رت درو    49نهتا  داون پرداخه د  آهای ر درورخ 

ر  صورت تصادیي در دو گروه ك هرل و تجرري   داون را

هفه  تمري ات قدرتي  3قرار دادند  گروه تجرري رعد از 

داری در رهتتود  و تعادلي در انداو تحهاني ، تأثير مع تي 

قدرت و تعادل از خود نشان داد  ر ارراين پيش هاد متي  

ود قتدرت و  شود ك  از ررنامۀ تمري ي ويژه جهت  رهتت  

 داون ارتتهفاده شتتود هتتای رتت درو تعتتادل در رختت  

شتك، تحقيقتاتي كت  رت      ري ( 4111)كريش ا،كاماران،

هتتای ررتتتر رشتتد عملكردهتتای تعتتادلي جستتهجوی راه

پردازنتد، رترای رشتد ريستهش     مين وداكودكان ر درو

عصتي و انطتاق اجهماعي اين كودكان اهميت  زيتادی   

 دارد 

متورد اثتر تمري تات    ی كت  در  درا توج  رت  شتواه  

ورزشتتي، دويتتتدن و حركتتت  رتتتر رهتتتتود و اصتتتبح  

های پارخری و تعادل در ایراد نرمتال وجتود    ناه جاری

اين روال مطرح ار  ك  آيا تمري ات ورزشتي و   دارد،
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دويدن را همان رتازوكار پايت  در رهتتود تعتادل ایتراد      

راشتدهه وز ارهامتات   ثر متي ومتهب ر  رت درو داون مت  

ثير تمري تات ورزشتي و   أارتتاع رين تت  زيادی در مورد

مانتده ذه تي   دويدن رر وضعي  تعادل كش توانين عقب

م تتد ن وجتتود دارد كتت  نيتتازوداويتتژه ایتتراد رتت درو رتت

تحقيقتتات ريشتتهری ارتت  را آنكتت  توجتت  رتت  آمتتادگي 

رتبم  كتش   یريزی ررای ارتقتا جسماني ،مت ای ررنام 

ايتن  امتا تحقيقتات رترای ررررتي     ، توانين ذه ي ار 

ويتتژه از رتتوی  عوامتتل و ارتتتتاع آنتتان رتتا يكتتدينر رتت

مهخصصان علوو ورزشي در داخل كشور كمهر صتورت  

هتو  ،متاحت     زمي تۀ تحقيقتات در   اكثرگریه  ار  

 اين ایراد صورت گریه  های ش اخهياجهماعي و حيط 

رخش ر  ربم  ۀگون  ررنامار  در هر صورت ارا   هر

ارهعداد جسماني ايتن   طور مسهقيش وارسه  ر  ش اخ 

هتای ختا  و   گون  جمعيت  ایراد ار  شايد ت و  اين

هتا از ميتان   آوری دادههتای مررتوع رت  جمتت    دشواری

ن وداويژه متهبيان رت  رت درو  ماندگان ذه ي و ر عقب

تحقيقات اندكي تتاك ون در   ،ريشهرين داليلي راشد ك 

اين مورد صورت گریه  ار   ر ارر اين هتدف پتژوهش   

دويتدن آهسته  ،رتر روی     ۀثير يك دوره ررنامأت،ر حاض

 راشد تعادل اين ایراد در مدارو مي

 روش

-آماری ايتن پتژوهش شتامل تمتامي دانتش     ۀجامع
رتا توجت  رت     شتهر تهتران رتود      رت درو داون آموزان 

آمتاری ايتن    ۀها،نمونت محدودي  در گزي ش آزمتودني 

رتا ميتاننين    نوداآموز ر درودانش 42پژوهش شامل 

وميتتتاننين  99/151و ميتتتاننين قتتتد  95/13رتتتن 

 14ر  صورت تصادیي ر  دو گروه  ك  رودند 34/39وزن

  نفری گروه تجرري و گروه ك هرل تقسيش شدند

هاي گرايش به مركز و پراكندگي  شاخص. 1جدول 

 هاهاي فردي آزمودني ويژگي

 وزن قد سن 

 42 42 42 تعداد

 34/39 99/151 95/13 مياننين

 45/19 43/5 31/1 هانداردانحراف ار

 23 123 5/15 حداقل

 112 114 5/44 حداكثر

 ابزار
 گيري تعادل ايستاروش اندازه

 ۀاز آزمتون اصتبح شتد    3ررای ارزياري تعادل ايستها 

آزمون رتدين صتورت    اجرای  نحوهارهفاده شد لك لك

ايستهد و  ار  ك  آزمودني را يك پا در رطح صاف مي

 شتود و هتر دو  پا راال ررده متي  پای آزاد او تا رطح م 

هتا در  گيرد و حركات در در  در ك ار ردن قرار مي

ك تتار رتتدن آزاد ارتت   آزمتتوننر حتتداكثر زمتتاني كتت   

-گيتری متي  ايسهد را اندازه آزمودني روی پای خود مي
ك د و ه نامي ك  آزمودني پتای آزاد  را روی زمتين   

رتار   4ك د   ايتن آزمتون   زمان را مهوقف مي ، قرار دهد

شود و رههترين زمتان رت  ع توان     در هر دو پا انجاو مي

 ( 1335اوجا،تاكس ورد ،شود) ثت  مي او ركورد

 گيري تعادل پوياروش اندازه

از آزمون راه ریهن پاش    11ررای ارزياري تعادل پويا

توانتايي   ،  را ايتن تست   ارت   شده ارهفاده 11ر  پ ج 

قيش از پاش   آزمودني ررای راه ریهن در يك مسير مسه

اجرای آزمتون رت  ايتن     ۀشود  نحور  پ ج  ارزياري مي

 15 كت   شتود ورت ار  ك  از آزمودني خواره  متي ص

  ر  پ جت  راه رترود   گاو در يك مسير مسهقيش از پاش 

ار   چ انخ  آزمودني قتتل   15آزمون  ۀ حد اكثر نمر

آزمتون   ، شتود گاو از مسير م حرف  15از كامل كردن 

-ها ر  ع وان ركورد ثتت  متي  تعداد گاو مهوقف شده و
شتود و  رار تورط آزمودني انجاو متي  4زمونشود  اين آ

 ددگتر زمودني ثتت  متي  رههرين نمره ر  ع وان ركورد آ

 ( 1333التي ن ،)

-ارهدا اختهبف پتيش  ها يایه ررای تجزي  و تحليل 
آزمون و پس آزمتون در هتر گتروه محارتت  و رتپس      

 مستهقل  تتي  آزمون رهفاده ازتيييرات ردر  آمده را ا

 spss از نرو ایتزار ها ررای محارت  دادهو  مقايس  شده

 ارهفاده شد 15/1داری در رطح مع ي 13نسخ  

 برنامة مداخله

از هماه ني را رازمان آموز  و پرور   درع

ارهث ايي و اخذ مجوز جه  مراجع  ر  مدارو 

ن آموزاپزشكي دانش ۀپروند ارهث ايي را ارهفاده از
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 روارق و قد،وزن اطبعات یردی،، نودار درو

يا عارضۀ ارتوپدی ك   )رررري هرگون  ريماری وپزشكي

رپسهمامي  جمت آوری،گذار راشد(در  نهايج تحقيق اثر

 نامۀرضاي  رراراو و داوطلب ر  صورت هاآزمودني

 ورز  معلمان و مدرر  مديران همكاری را و والدين

ها س از آش ايي نمون پ شرك  نموند  تحقيق اين در

از روز رعد جلسات ، كار ر  وريل  تردميل ۀرا نحو

نفر  ررای هر آغاز گرديد  مدت زمان تمرين يتمري 

دقيق  مرروع ر  گرو  11دقيق  رود، ك   21حدود 

دقيق  دويدن  رر روی  15دقيق  راه ریهن و  5كردن، 

گری   دقيق  ررد كردن را در رر مي 11و تردميل 

كيلومهر رر راع  و  4تا  1ی راه ریهن از ررع  ررا

كيلومهر رر راع   3تا  4ررای دويدن از  ررع  

  تمرين ر  لسج 14ها يك از آزمودنيرارهفاده شد  ه

تس  نهايي  ، دوازدهش ۀپرداخه د و در پايان جلس

)ك  تمامي موارد یوق را مشاوره از گریه  شد

آموزان  ان ترري  ردني دانشكارش اران و مرري

  شده ار ( انجاو نودار درو

 ها يافته
داری ن تحقيق نشان داد ك  اخهبف مع تي نهايج اي

قتتل و رعتد از يتك دوره     پای رار  در تعادل ايسهای

،همخ تتين (4)جتتدول (P=114/1تمتترين وجتتود دارد)

داری رتين تعتادل پويتای قتتل و رعتد از      اخهبف مع ي

رتين   (9 )جتدول (P=111/1) مشاهده شد دوره تمرين

گروه ك هرل و تجرري رعتد از   پای رار  تعادل ايسهای

داری مشتتتاهده  تفتتتاوت مع تتتي ، يتتتك دوره تمتتترين

 رتين تعتادل پويتای گتروه     (2)جتدول  (P=113/1)شد

رعتتد از يتتك دوره تمتترين تفتتاوت  ك هتترل و تجررتتي 

 (5)جدول (P=111/1)داری مشاهده شد مع ي
 

دوره ثير يك أهمبسته جهت بررسي ت tآزمون .2جدول 

 تمرين دويدن آهسته بر تعادل ايستاي پاي راست
انحراف  مياننين مرحل 

 ارهاندارد

درج  

 آزادی

رطح  tمقدار

 مع ا داری

 114/1 -353/9 11 12/11 51/3 تمرين قتل از دوره

 34/14 42/15 رعد از دوره تمرين

همبسته جهت بررسي اثر يك دوره  tآزمون .3 جدول

 تعادل پويا تمرين دويدن آهسته بر

 مياننين مرحل 
انحراف 

 ارهاندارد

درج  

 آزادی
 tمقدار

رطح 

 مع اداری

 19/4 53/9 تمرين قتل از دوره
11 211/1- 111/1 

 42/2 34/3 تمرين رعد از دوره

 
اثر يك دوره  ةهاي مستقل جهت مقايسنمونه t آزمون.4جدول

 تمرين دويدن آهسته بر تعادل ايستاي پاي راست

 گروه
آزمون  پيش اننينمي

 آزمون از پس

انحراف 

 ارهاندارد

 ۀدرج

 آزادی
 tمقدار

رطح 

 داریمع ا

 111/1 -11/9 44 9/4 -13/1 ك هرل

 3/5 19/3 تجرري

 

اثر يك  ةهاي مستقل جهت مقايسنمونه tآزمون . 5 جدول

 دوره تمرين دويدن آهسته بر تعادل پويا
آزمون  پيش مياننين گروه

 آزمون از پس

ف انحرا

 ارهاندارد

درج  

 آزادی

رطح  tمقدار

 مع اداری

 111/1 -9/1 44 99/1 121/1 ك هرل

 3/4 121/3 تجرري

 گيريبحث و نتيجه

های تحقيق آشكار شد ك  تمري تات  رر اراو يایه 

آمتوزان پستر   دل ايستهای دانتش  دويدن آهسه  رر تعتا 

هتتای ير دارد ايتتن نهيجتت  رتتا يایهتت  ثتتتأ نودارتت درو

ه (ك  ريتان كترد  4111)،هيتاتب،راما نها ،جيیالم او

داری را در تعتادل  تمري ات تردميل رهتتود مع تي   :رود

،دلورورو يم قهشود همخواني دارد،همخ ين رتب مي

(نيز ر  طور مستهقيش رت    4113)،ربركووی ،رودرينو ز

رت    اند ولي در مطالعات ك يماتيكيداخه نپر اثر تمرين

،شتاهين  نعتدالرحما همخ تين  انتد اين نهيج  ررتيده 

كت  تمري تات تحمتل وزن     انتد (نيز ريان نموده4111)

ثير گتذار  أتت  نودارت درو  كودكتان تواند در تعتادل  مي

ردن ،عبوه رتر   ۀاز طریي ررای حفت وضعي  رهي راشد 

ۀ عضتبت،الزو ارت  انتداز    نياز ر  توازن قدرت در رين

تتا انعطتاف    راشتد حرك  كایي در مفاصل وجود داشه 

مين شود نقصتتان يتتا یزونتتي در أی متتورد نيتتاز تتتپتتذير

انعطاف پذيری خود عتاملي رترای رتفهي و ناپايتداری     

ار  و رر حفت وضعي  ردني مطلتوب  اجزای مهحر  

(  وضعي  رتدني ضتعيف   1933ارشدی گذارد)ثير ميأت

های مخهلف رايش نستي نام ارب قسم آ يا نامطلوب،
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رتتب  ردن در ارتتاع را يكتدينر ارت ،ر  طتوری كت      

ایزايش ارهرو رر راخهارهای حمايهي ردن و كتاهش  

( رتر  4115ك دال شود)دل رر رطح اتكا ميكارايي تعا

انجاو اين تيييترات ،توانتايي ایتراد را در انجتاو كارهتا      

 وهاگبگتذارد) ثير ميأدهد و رر كارايي ردن ت ميتييير 

همخ ين ر  عل  ارهفاده از درهناه تردميل و  (4111

توانتد  ك  متي  آن و رطح ليزنده موجود دويدن ر  روی

 شتود، خود ر  ع وان يك اخهبل در تعتادل محستوب   

 هتای تعتادلي  درگيری ريشهر ريسهشاين اخهبل راع  

  شود مي

كت    های تحقيق آشكار شدرر اراو يایه همخ ين 

آمتوزان  ادل پويای دانتش تمري ات دويدن آهسه  رر تع

رتا  ايتن تحقيتق   كت  نهتايج   ثير داردأت نوداپسر ر درو

(كت  ريتان   4113)رلوپ(،4114)يكاراملنهايج تحقيقات 

 پويتا ميل رتب ایزايش تعادل اند تمرين روی تردكرده

  شود همخواني داردمي

 پديتدۀ  ي ،مفصتل  شتلي  و عضتبني  قتدرت كاهش 

لويز ارتت ) نوداورتت در رتت  متتتهب ایتتراد در مشتتهر 

 عملكترد  دليتل  ر  نودار درو در متهبيان ر  ( 4115

 درصتد  يا عضبني یيترهای تعداد مان د عوامل از ررخي

 ایتراد  از كمهتر  قتدرت  ك تد انقتتا ،   كمهر یيترهتای 

ارت    نوداورت در  ردون يِذه  عقتماندگان و معمولي

 تحهاني انداو در عضبني ضعف ك  اين(4111ارمي  )

 در را زمين ختوردن  خطر ايسهادن، در ضعيف تعادل و

 تتأثير  ،مطالعت    در چ تدين دهتد متي  ایزايش ایراد اين

 قتدرت،  ایتزايش  در ریهن راه تمري ي هایررنام  مثت 

 نودارت درو  پير رتا  ایراد در تعادل و عضبني ارهقام 

 و قدرت در (  رهتود1333كي گ ار ) شده داده نشان

 تتأثير مثتت    ار  ممكن ریهن راه ررنامۀ از رعد تعادل

 رونتد  شدن ك د يا كاهش و نفس ر  اعهماد ایزايش در

 و ایهتادن  خطتر  كتاهش  رتن،  رت   مرتتط های یريمار

 هتای یعاليت   در شرك  ررای نوداور در ایراد تشويق

(  1933ارشتتدیراشد) داشتته  تفريحتتي و اجهمتتاعي

 رشتد  از تتری پتايين  رتطح  نودارت درو  رت   متهبيان

 رتا  ارتتتاع  در و طتيعي ایراد را مقايس  در را ك يهيكي

 دنت دار تعادل ر  ويژه توانايي و ك يهيكي ك هرل پارخر،

 ( 4112تسيمارو)

رعتد از يتك   اين تحقيق ر  مقايس  تعادل ايسها  در

روه و گت    در گتروه تجررتي  دوره تمرين دويدن آهسته 

    شتد و پرداخهت  نوداك هرل دانش آموزان پسر ر درو

رين تعادل ايستها رعتد از يتك دوره     ك  نهايج نشان داد

 جرري تفاوت مع اداریدر گروه ت تمرين دويدن آهسه 

وجتود   نودا دروآمتوزان پستر رت    را گروه ك هرل دانش

الم تاوی  ين تحقيق را نهتايج تحقيقتات   نهايج ا، اش  د

تمري تات تردميتل رهتتود     :انتد ه(،ك  ريان نمود4111)

  همخواني دارد، شود داری را در تعادل رتب ميمع ي

 رتاقۀ  و مخخ  كوچك رايز ارتتاع مخخ ، رلوغ تأخير

هتای  ررنام  و محيطي تجارب از ررخورداری عدو و ميز

 ارت   ممكتن  نوداورت در  رت   متتهب  ایراد در تمري ي

 ( 1933ارشدیراشد) تعادل اغهشاشات ررای پارخي

دليتل   ند كت  معهقد(1313( و مول ار)1311كو ي )

 ،ك هترل نوداورت در  رت   متتهب  ضعف تعتادل در ایتراد  

 كپتتارچنيي و همتتاه نياز پتتيش عضتتبني النوهتتای

دار  ميلتتين ضتعف  ناشتتي از مركتزی  حركهتتي النوهتای 

 تعتداد  و كتاهش  مت   و ميز راقۀ نزولي اعصاب ،شدن

 حركهي، قشر مان د راالتر عصتي مراكز اعصاب اتصاالت

از طريتق نختا     ميز راقۀ و مخخ  ای،قاعده هایعقده

 (  1313مول ار ،1311كو ي ار )

 رت   متهب ایراد در عضبني – عصتي هاییناه جار

 دواو عضتتبني، قتتدرتكتتاهش  از جملتت  نوداورتت در

 رت   توجت   رتا  آنهتا  شدن ناپديد از رعد اولي  هایرازتاب

 موجتب  ،یاراد طول حركتات  در آهسه  واك ش و رن

 ( 1334داويس شتتود)متتي ایتتراد ايتتن در رشتتد تتتأخير

هتای تعتادل   در تس  نودااين متهبيان ر  ر درور ارر

رتدون   ذه تيِ  كش توانتان ي و د طتيعاز ایرا پوياو  ايسها

  (1335شامویترند) ضعيف نودار درو

رت  ايتن   ( 4113)،رينولتدی ،رران تر ،ويرجتي    گالي

در ك هترل پارتخر دليلتي     نهيج  رريدند كت  اختهبل  

دلي ار  ك  در متهبيان ر  ررای مشكبت عملكرد تعا

 كت   دهتد مهداول ار  اين نهايج نشان مي نودار درو
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-يایزايت  هتش ت تعادل ررای رشد و تقوي  درمان مشكب
های پارخرال ر  ويژه ایزايش هماه ني حركهي،رهتود 

-عضبني چ دزماني رين گروه های  -ارتتاطات یضايي
ك  د و رهتود یراي د پار  ررای گان  ك  را هش عمل مي

  رازگاری پارخر الزو ار 

 و تتتتأخيری واكتتت ش (4111)،چتتتا ،اليتتتوت ويك

 شتكل  ر  را نوداور در ر  متهبيان در تعادل ناكارامد

 تحريكتات  رت   نرمتال  پارت   .كردنتد  مهداول مشتاهده 

 حركت   طول در جاييجار  را تعادل حفت ررای ورودی

 يتا  رريت اغهشاشات اگر ر ا هااز انداو رپس و ت   از

 ار  نياز ريشهری حمايهي هایپار  ر  راشد، حداكثر

 رو  ع تتوان ن رتت آ از نوداومتهبيتتان رتت  رتت در كتت 

 هتای پارت   یقتدان  در اغهشاشات رر غلت  ررای مؤثری

 ت ت   در عضتل   نيروی كاهش .ك  دمي ارهفاده تعادلي

 در ارهدا احهماالً نوداور در ر  متهب ريشهركودكان در

 از جلتوگيری  حمايهي رت  م ظتور   های واك ش شكل ر 

  ار زمين خوردن 

يييترات  (را آنتاليز ت 4111)الي گ،ماررلو ،رينولدی 

 وضعي  ايستهاده  در تكرار و عدزمانرُ و درد ارمركز یش

 رت   متتهب  رتال   ایتراد  و نوجوانان كودكان، گروه ر  در

در  اختهبف  كت   ررتيدند  نهيجت   ايتن  رت   نودار درو

 گتروه  و نوداورت در  رت   متتهب  ك هرل پارتخرجوانان 

 تحليتل  در  ارت   رشتد  اوليۀ رالهای ر  مرتتط ك هرل

جتانتي در   -در جه  داخلتي  حرك  ۀام د عد زماني،رُ

كتاهش   رتا هر دو گروه مورد رررري)پاتولوژی و ك هرل(

 آنتان  در هتا ارتهراتژی  رشتد  ده دۀنشان ك همراه رود

 تكرار حركتات ك   داد نشان تكرار عدرُ تحليل اما .ار 

 رت   متتهب  جتوان  گتروه  در جتانتي  – داخلي جه  در

  ريشهر رود انجو ك هرل گروهمقايس  را در نوداور در

 رتر  غلت  ررای نودار درو ر  گروه متهبريشهر نورانات

شتلي   و عضتبني  قتدرت  كتاهش  ر  عل  تعادل یقدان

 از ارتهفاده  رتا  ك هرل گروه درحالي ك  ار ، لينام هي

 در كتارايي  رهتود ر  دنتال مخهلف، هایارهراتژی رشد

رت    كت   هااخهبل انوا  ر ارراين .هسه د ك هرل پارخر

 نوداورت در  رت   متتهب  ایتراد  ويژۀ هایمشخص   وانع

 اجتزای  رشد ندرو در داریمع يمي شوند، ر  طور ريان

 در اختهبف  رت   و دارنتد  شترك   حركهي ریهار مخهلف

  شوندمي م جر پارخر و حرك 

 (رتتا ارزيتتاري ك هتترل4111) ،مارين ،ديتتتا ويولرمتت 

 در نودارت درو  رت   متتهب  جوانتان  در ارهاتيك پارخر

 ري تايي  و هتای حستي،عمقي  ورودی را مخهلف شرايط

 اخهبیتاتي  كيفتي  نظر از ار  ممكن ك  كردند ع وان

 وجتود  پارخر در ك هرل حسي اطبعات يكپارچني در

 از پارتخر  ك هترل  رترای  نيتز  گروه دو اما راشد، داشه 

 تيييتر  رتا  رتازگاری .كردنتد  ارهفاده مشار  راهتردهای

 هتر  در دينتر  یرد  ر یردی از ر  شدت محيطي شرايط

 كردنتد  ريان ر  نهايج توج  را آنها  ار  مهيير گروه دو

 رت   متتهب  جوانان پارخر ك هرل در ريشهر نورانات ك 

 در ارتهفاده  آنها ناتواني ر  مرروع تواندمي نودار درو

  راشد محيط در ش اخهي م ارت اطبعات از

 ( در4111)،كارو ،رلتتك ،هولتت  ،التتري    ارتتمي 

 در را نوداور در ر  متهب ایراد توانايي، ودخ تحقيقات

 جترانتي  ارتهراتژيهای  رترای  حركهتي  النوی رازگاری

 رت   متتهب    ایتراد گتزار  كردنتد   تعتادل  حفتت  جه 

 رتر  غلتت   ر  م ظتور  جتراني راهتردهای از نوداورر د

 و لينام ت   رتودن  لش ت  .ك  تد ارهفاده متي  خود نقال

 .ار  عادلت ضعف اصلي علل از عضبني قدرت كاهش
 هتای یعاليت   اجترای  و ك دی كاهش ۀگذشه مطالعات

 متتهب رت    ایتراد  در رزرگستالي  رت   كودكيرا از حركهي

 احهمتاالً  اجرا اين كاهش دهدك مي نشان ر درو داون

رينولدی ار ) پاي  هایمهارت رشد در تأخير رتب ر 

4111 ) 

تعادل پويا رعد از يتك دوره   ۀمقايس نهايج همخ ين

روه ك هترل  و گت  در گروه تجررتي  يدن آهسه تمرين دو

تعادل پويتا   ك  نشان داد نوداآموزان پسر ر درودانش

 تجررتي گروه  در ن دويدن آهسه رعد از يك دوره تمري

ایزايش داشه  ار  كت    نوداآموزان پسر ر درودانش

 الم اوی (،4114) كارامليايج ر  در  آمده را نهايج نه

تعتادل   :اندريان نموده (ك 4112) يماروست (،4111)

تمترين روی تردميتل در    ۀاز يتك دوره ررنامت  پويا رعد 
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 همختواني دارد   ، يارتد ایتزايش متي   نوداایراد رت درو 

 از قتدرت  كت   كترد  ( گزار 4111) نهمخ ين رلكتور

 طويتل  ررارر در مقاوم  و عضبني انقتا  توليد طريق

 عصتتي  ك هرل و ك دكمك مي تعادل ررقراری ر  شدن

 در عمقتي  هتای گيرنده حساري  ایزايش را را بنيعض

 ریلكس از تأخير الكهرومكانيكي كاهش و كشش مقارل

 اي ك  ر  توج  را .دهدمي ایزايش عضبني دو  كشش

 رخشتد مي رهتود را های عمقيگيرنده عملكرد یعالي ،

 ناحيتۀ  و گيترد مي انجاو ررتر پای را هایعالي  ريشهر و

 زمين را ايسهادن ك  طي ار  قسمهي اولين پايي كف

 یتراهش  در مهمتي  رستيار  نقتش  و ك تد مي پيدا تماو

 و عمقتي  هایگيرنده اطبعات را عصتي ريسهش كردن

 داليتل  از يكتي  تواندمي ر ارراين ك د،مي رازی یشاری

ررتتر  غيتر  پتای  ر  نست  ررتر پای در تعادل رودن رههر

 راشد 

  ( علتتت4115)،گرينوري كتتتو ،تورره ستتتوننوالن

 ري تايي،  هتای ريستهش  رشتد  رتن را  رتا  تعادل ایزايش

داند هيراراياشتتي متتي پيكتتری – حستتي و دهليتتزی

 پارتخرال  ثتتات  كت   (ع وان كردنتد 1335راكي )،ايوا

 پتانزده  در احهتي  يارتد،او متي  ایتزايش  رتن  را عمومي

 رن ایزايش را .رردنمي رزرگسالي رطح ر  هش رالني

 آمتدن  وپتايين  نرد ر  اندازۀ رر اندازۀ نست  كاهش و

 علتل  از دينتر  يارد يكي مي رهتود نيز تعادلل ،ثق مركز

 توجيت   صورت اين ر  مي توان را رن را تعادل ایزايش

 ريستهش  رتا رلتوغ   رتدن  نوران ررع  و اندازه  ك كرد

 در معمولي ایراد در و ياردمي كاهش عضبني – عصتي

 ر  طوری رردمي رزرگسالي رطح ر  رالني 15 تا 11

 تتأخير  رتا  رلتوغ  ايتن ، نودار درو ر  متهب ایراد در ك 

 كت   داد ( نشتان 4114كتاراملي)  همخ ين  ار  همراه

 در تردميتل  روی تمري ي ررنامۀ دوره يك از رعد تعادل

رتت   رتتن، ایتتزايش رتتا نوداورتت در رتت  متتتهب ایتتراد

  ياردمي رهتود داری مع يطور

 انجتتاو در تعتتادل ر تتارر ايتتن رتتا توجتت  رتت  اهميتت 

 تتأثير  و دينتر  هتای مهارت كسب و های روزان ي یعال

 رهتتتتود در رتتتدني مخهلتتتف هتتتایررنامتتت  مثتتتت 

 الزو رتترای اقتتدامات رايتتد ،(4112تستتيمارو تعادل)

د  گيتتر انجتتاو ایتتراد ايتتن در تعتتادل مشتتكبت درمتتان

  و طراحتي  طريق از تعادلي هایمهارت رهتود همخ ين

 متتهب  كودكتان  ررای تعادلي تمري يهای ررنام  اجرای

رت    ورز  معلمتان  و مرريتان  رتوی  از نودار درو ر 

 حتال  در آنان حركهي النوهای ك  كمهر در ر ين ويژه

 .گيترد  قترار  تأكيتد  متورد  تواند مي ار ، شكل گيری
تردميل رر تعادل ايستها   تك يك دويدن آهسه  رر روی

تعتادل در   راشتد و راعت  رهتتود   ثيرگتذار متي  أو پويا ت

گتردد  از ايتن رو   متي  نودادروآمتوزان پستر رت    دانش

دويتتدن آهستته  رتتر روی  ارتتهفاده از رو  تمري تتي  

هتود تعادل ای ررای رتوان ر  ع وان شيوهتردميل را مي

 توصي  نمتود   نوداآموزان ر دروپويا و ايسها در دانش

يرهتای  اثترات تمترين در مهي   شود ك يادآور مي ضم اً

طراحتي   نيچنتون  همخ ين راشد پايدار نميمورد نظر 

 رتا  كت   تعتادل  رهتتود  ويژۀ ييها پروتكل چ ين واجرای

كودكان  محدوديههای و قارليهها هوشي، رطح ر  توج 

 ارزيتتاري و گيتتردمتتي صتتورت نودارتت درو رتت  متتتهب

 حركهتي  هاییعالي  رهتود در آن اثر ميزان ایمقايس 

-ایزون تحقيقات نيازم د ورزشي، هایو مهارت روزمره
 .واهدرودخ آي ده در تر

 ها يادداشت
1) Mentally Retarded 
2) Epidemiologic 
3) Down Syndrome 
4) John Langdon 
5) Trisomy 
6) Chromosome 
7) Atlantoaxial Joint 
8) Skeletal  Maladaptation 
9) static balance 
10) Dynamic balance 
11) Heel – to – Toe dynamic balance test 

 منابع
 ،1933 اده،محمد حستتين،ررول،رجتي،رضتتا،عليز ارشتتدی،

ها رتا ميتزان    پذيری رهون مهره رين انعطاف ۀرررري رارط

شتماره   نشري  پژوهش در علتوو ورز ،  ،كايفوز و لوردوز

 149-194صال ،15

(ترريتت  رتتدني رتترای  1913رتتاری الوی) آيخستتهد كتتارل،

كودكان عقب مانده ذه ي از نوزادی تا رزرگسالي ترجمت   
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مي و رضا مهقياني،انهشارات پژوهشكده كودكان علي شهرا

  33ارهث ايي   
  تتتاثير تمتترين 1933پايتتدار رخشتتايش، نستترين  تارستتهان 

ريتاند تراپي رر رهتود تعادل ايسها و پويای ناري ايان،پايتان  

نام  كارش ارتي ارشتد، دانشتكده ترريت  رتدني و علتوو       

 ورزشي تهران مركزی 
 ،1933 و ورز ، رتت درو داون،جوانتتا، ماريا ،كروز،جراردي ا 

 ر خنويي،يحيي )چاپ اول( ترجم :
،رررري تعادل ايسهاو 1933رحماني،پناه، شاهرخي ،حسين،

،طتب   رت درو داون ذه ي رتا و رتدون    كش توانانپويا در 

 31-119، 5ورزشي،شماره 
  ترري  ردني در متدارو  انهشتارات   1934نژاد، ر ،  رمضاني

    143-191رم   
ه رتر  ،تاثير يك ررنام  حركهتي ويتژ  1911سن ،ح رهتانفرد،

آمتوزان پستر عقتب مانتده      حركهي دانش -توانايي ادراكي

رال  شتهر تهتران )درستهان     11-19ذه ي آموز  پذير 

 دانشتناه تهتران،   پايتان نامت  كارش ارتي ارشتد،     شادی(،

 دانشكده ترري  ردني 
،ررررتي رارتهای رتهون یقترات و     1933عتتدا. ،  معروف،

ين ضتايعات نخاعي،پايتان نامت     كش توانماني آمادگي جس
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  چكيده

شواهد اپيدميولوژيكي و آزمايشگاهي حاكي از وجود استرس  هدف:
يگر ساير طرف داست.از  سندرم داوناكسيداتيو در بين مبتاليان به 

اند كه رژيم هاي غذايي غني از ميوه و سبزيجات  مطالعات نشان داده
گردد.  هاي استرس اكسيداتيو مي شاخص منجر به كاهش قابل توجه

سندرم در كودكان مبتال به  بسامد مصرف ميوه و سبزيجات بررسي
قرار گرفته  مطالعهموضوعي است كه در اين مقاله مورد  داون
مصرف اطالعات مربوط به الگوي مصرف  ررسيبدر اين روش:است.

گردآوري با سؤال از والدين  وسيله پرسشنامه و هب ميوه و سبزيجات
بسامد مصرف هفتگي ميوه در بين كودكان ميانگين  ها: يافته.گرديد

 وعده 74/0وعده و سبزيجات  6/4 سندرم داونمورد مطالعه مبتال به 
چ نوع سبزي را مصرف نكرده % از اين كودكان هي 9/65 در هفته بود.

در  وعده% از كودكان نيز مصرف ميوه كمتر از يك 51بودند و در مورد 
 يبه عنوان بخش مهم جاتيو سبز وهيمصرف منتيجه گيري: روز بود. 

 .كم بود اريبس سندرم داونسالم در كودكان مبتال به  ييغذا مياز رژ
دادن يك رژيم  بايد نسبت به سندرم داونوالدين كودكان مبتال به 

  خود ترغيب شوند. انكودكبه جاتيو سبز وهيم از سرشارغذايي 
  
، استرس اكسيداتيو، كودكان، ميوه و سبزيجات كليدي: هايواژ

  سندرم داون
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Abstract 
 

Objective:  The aim of current study were to 

determine the frequency of fruits and vegetables 

consumption by children with Dwon sundrome 

(DS). Methods. Fruits and vegetables consumption 

in children with DS was calculated through  an 

interview with the children’s parents. Results: 

Fruits and vegetables mean consumption was 4.6 

servings/week for fruit and .74 servings/week for 

vegetables. 65.9% of these children did not have 

consumption for any kind of vegetables and in 51% 

of these children’s fruit consumption were less than 

one serving per day. Conclusion: Fruits and 

vegetables consumption as an essential part of 

healthy diet was very low in children with DS. 

Parents of children with DS should be encouraged 

to provide a diet with more fruits and vegetables for 

their children. 
 

Key words: Down syndrome, fruits, vegetables, 
children.  
__________________________________________ 
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  مقدمه
كه حاصل يك ناهنجاري و اختالل  1سندرم داون

ترين و وموزومي است به عنوان شناخته شده كر
ذهني درجوامع انساني مطرح  كم توانيترين علت  همم

تحقيقات جديد  ).2009،،راول و ميرچر(مگاربان است
در آسيب  نه تنها 2دهند استرس اكسيداتيو نشان مي
ويژه  هبلكه در پيشرفت عالئم اين بيماري ب 3شناسي

تواند  ني موثر است. استرس اكسيداتيو ميكم تواني ذه
بهتر زيستن را در مبتاليان ، يادگيري و روند آموزش

در شرايط نرمال،  .مختل نمايد سندرم داونبه 
توليده شده و  به مقدار كم 4هاي آزاد اكسيژنراديكال

هاي آزاد مشتق شده از اكسيژن و  بين تشكيل راديكال
كننده آنها تعادل وجود  متابوليزه 5هاياكسيدانآنتي

طي شراي ،دارد. در صورت عدم تعادل بين اين دو
 اكسيداتيو گفتهآيد كه به آن استرس وجود مي هب

  ).2000(بتريج، شود مي
% 90بيش از  ترين نوع اين بيماري كه در در فراوان

در سلول فرد مبتال به جاي دو  ،شود موارد مشاهده مي
. علت اين سه كروموزم وجود دارد، 21كروموزم شماره 

نشدن جدا  (Non disjunction)اي به نام رخداد پديده
عنوان يكي از  هباشد .افزايش سن مادر ب ها مي كروموزوم

بوميك و  ،(گوش اين رخداد مطرح است 6عوامل خطر
  .)2010 ،دي

تولد زنده  700در  1 ،سندرم داونميزان بروز 
سطوح  اي نژادي و ههاست و در بين تمامي گرو
دارد(مگاربان يكسان  يمختلف اجتماعي اقتصادي بروز

 . )2009،،راول و ميرچر

اين بيماري داراي عاليم مختلف از جمله  
يا  و هاي عمده و يا خفيف در ساختار ناهنجاري

عمده و  باشد. از جمله عاليم ها مي عملكرد ارگان
 ،شود زودرس كه  تقريباً در همة بيماران مشاهده مي

تالالت گفتاري و وجود مشكالت يادگيري، حافظه، اخ
و  لوتباشد( مو ميخير رشد و ننيز محدوديت و تأ

اري شناسي اين بيم آنچه در آسيب).2010ديرسن
ن قرار گرفته، بحث اقبيش از هر چيز مورد توجه محق

كه مقاالت زيادي در  استرس اكسيداتيو است. چنان
و  (پاگانواين زمينه به چاپ رسيده است

  .)2012كاستلو
اكسيدان  آنزيمي آنتي7آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز 

هاي سوپراكسيد به  تبديل آنيون است كه باعث
گردد. جايگاه ژن مولد اين آنزيم  پراكسيدهيدروژن مي

كه  از آنجائي قرار دارد و 21بر روي  كروموزوم شماره 
 21عدد كروموزم  3داراي  سندرم داونمبتاليان به 

درصدي در فعاليت اين آنزيم  50هستند، لذا افزايش 
است(ميدوريكاوا  ديده شده سندرمدر مبتاليان به اين 

 . )2001و كاوانيشي،

در 8ميتوكندري اختالل عملكرد ،از سوي ديگر
را به مولد  جزءسلولياين  ،سندرم داونافراد مبتال به 

اكسيد ( سوبستراي اصلي آنزيم بالقوه آنيون سوپر
تبديل كرده است. ماحصل اين ) سوپراكسيد ديسموتاز

اك تسهيل در سنتز راديكال بسيار خطرن ،شرايط
  ).   2002،،كيم و جووانوويچ(كاپوناست  9هيدروكسل

سندرم ذهني در  تواني كم ،برخي از پژوهشگران
و (تيلدهند را به استرس اكسيداتيو ربط مي داون

ميزان مصرف اكسيژن توسط بافت مغز  .)2005فوكس
درصد 2از  اينكه كمتر مغز  با وجود بسيار باال است.

اكسيژن مصرفي بدن را رصد د 20وزن بدن را دارد اما 
اسيدهاي چرب ميزان  ،كند.در مغز مصرف مي

 كم 11زاد هاي درون اكسيدان زياد اما آنتي 10اشباعغير
مقدار آهن زياد اما مقادير ، در برخي نواحي مغز  .است

باشد. تمامي اين موارد، مغز را به يك  كم مي 12فريتين
 استرس اكسيداتيو تبديل پذير در برابر بافت آسيب

  ).2009،،جي منز و آروما( هررا است.  كرده
تواند  استرس اكسيداتيو مي ،با توجه به موارد فوق

ترين عوامل در كم تواني ذهني اين  يكي از مهم
لذا كنترل اين پديده موجب جلوگيري  ،كودكان باشد

افت  پيشگيري ازهاي بيشتر مغزي و  از آسيب
 شود.  تحصيلي آنان مي

، با توجه به نقش استرس اي از ديدگاه تغذيه
DNAاكسيداتيو در ايجاد آسيب در 

، تقويت دفاع 13
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اي   ني اين بيماران با تمهيدات تغذيهاكسيدا آنتي
  كند. اهميت بسزايي پيدا مي

ميوه و داشتن يك الگوي غذايي سالم كه 
براي افراد  ،سبزيجات  يكي از اجزا اصلي آن باشد

ميوه و  ست.امري الزامي ا سندرم داونمبتال به 
از  سرشارمنابع غذايي سبزيجات تازه از 

توصيه به مصرف اين مواد لذا  ،ها هستند اكسيدان آنتي
و واند نقش مهمي در ارتقاء سطح سالمت ت غذايي مي

در  اكسيداتيواسترسمطلوب پيشگيري از عوارض نا
پژوهش   داشته باشد. سندرم داونافراد مبتال به 

  مصرف ميوه و سبزيجات حاضر با هدف تعيين الگوي
ه انجام گرفت در ايران سندرم داوندر كودكان مبتال به 

  . است
  روش

ساله مبتال به  7-15كودكان  ،مورد مطالعه ةجامع
شاغل به تحصيل در مراكز آموزش  سندرم داون

تعداد ده گيري،  براي نمونه .ندشهر تهران بود يياستثنا
تهران  يايي جغراف ةنقط مركز آموزشي در پنج 

دو  ،ودر هر نقطه غرب و مركز) شرق، جنوب، (شمال،
 به طور تصادفي ،پسرانه يكي دخترانه و  يكي :مركز

آنگاه با استفاده از نسبت تخصيص به  شد و انتخاب
سهم، كودكان مورد مطالعه در هر مركز به طور 

 شدند.  انتخاب تصادفي

اثبات  عبارت بودند از: معيارهاي ورود به مطالعه
يا  و 14با استناد به كاريوتايپ 21تالء به ترايزومي اب

 ةقرار داشتن در محدود، نظر پزشك متخصص اطفال
عدم ابتال به هر گونه بيماري همراه ، سال 7-15سني 
، هاي قلبي) بيماري و16تيروييدي كاري كم ،15( صرع

 .از شش ماه پيش 17و مكمل نوع دارو عدم مصرف هر
ماهنگي مشاور و مربي با ه پس از انتخاب مراكز

ز از والدين براي شركت در يك جلسة بهداشت هر مرك
، آمد. در روز تشكيل جلسه توجيهي دعوت به عمل

والدين به طور كامل  طرح براي ياجرا مراحل و نحوة
كه  گرديد ها  درخواست سپس از آن ،شدشرح داده 

 ،مطالعهشان دراين در صورت تمايل به شركت فرزند
 ،در مجموعنامه اقدام نمايند.  رضايت يانسبت به امض

وارد  سندرم داونساله مبتال به  7-15كودك  88
هفتگي 18اطالعات مربوط به بسامد مطالعه شدند.

رد مطالعه با مصرف ميوه و سبزيجات در كودكان مو
و توسط  19بسامد خوراك ةاستفاده از پرسشنام

پرسشنامة  مصاحبه با والدين تكميل شد.
، كه در اين طرح از آن استفاده شد بسامدخوراك

در ايران ترجمه و  اي است كه پرسشنامه
و از اعتبار بااليي برخوردار  سازي شده استاستاندارد

  ).1388 ،حسيني و عزيزي ،ميرميران( باشد مي
اخالق دانشگاه علوم  ةبه تصويب كميت طرحاين 

تمامي كتبي از  نامة و رضايتپزشكي تهران رسيده 
  كننده در طرح اخذ شده است. ودكان شركتوالدين  ك

انحراف معيار بيان  ±داده ها به صورت ميانگين 
هاي  ها از آزمون اند. براي مقايسة ميانگين گرديده

استفاده  21طرفه و آناليز واريانس يك 20استودنت تي
دار به  معني > p 05/0ها در سطح  شده است. اختالف

رسم و   Excelزار شمار آمد. نمودارها به كمك نرم اف
  انجام شد.   SPSSآناليزهاي آماري با نرم افزار  همة
  ها يافته

كودك مبتال به  88 در مجموع ،در اين مطالعه
سال  مورد 26/11با ميانگين سني  سندرم داون

 % )40(نفر دختر 35بررسي قرار گرفتند. از اين تعداد 
ها از بودند. دخترها و پسر%) 60(فر نيز پسر ن 53و 

  داري با يكديگر نداشتند. ، تفاوت معنينظر سن
بسامد مصرف   ،آوري شدهبراساس اطالعات گرد

هفتگي ميوه در بين كودكان مورد مطالعه مبتال به 
 74/0سبزيجات مصرف و  22وعده  6/4 سندرم داون

% از  9/65 ،در هفته بود. براساس همين يافتهوعده 
دند و در مصرف نكرده بو اين كودكان هيچ نوع سبزي

 در روز وعدهيك  بين بقيه نيز ميزان مصرف كمتر از
% از كودكان نيز مصرف ميوه كمتر 51بود. و در مورد 

  ).1(جدول  در روز بود وعدهاز يك 
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  بسامد مصرف ميوه و سبزيجات بر اساس جنسيت كودكان  مورد مطالعه -1جدول 
بسامد 
  مصرف

  
  جنس

  سبزي ميوه
  7≥  7<  نكرده 7≥ 7<  نكرده

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد  تعداد

  -  -  45,7 16  54,3  19 40 14 54,3 19  5,7  2 دختر
  -  -  26,4  14  73,6  39 54,7 29 34 18 11,3  6 پسر
  -  -  34,1  30  65,9  58 48,9 43 42 37  9,1  8 جمع

داري بين بسامد  همچنين رابطة آماري معني
 ناحية جنس كودكان، ه و سبزيجات بامصرف ميو
همبستگي  پيدا نشد.و سطح سواد والدين جغرافيايي 

مصرف  داري بين بسامد مصرف ميوه با معني
 ). p < 212/0 =r ; 04/0سبزيجات وجود داشت (

دراين مطالعه هرچند كه با افزايش سن، بسامد مصرف 
هم ميوه و هم سبزيجات افزايش پيدا كرده بود اما اين 

 ).2دار نبود (جدول  افزايش به لحاظ آماري معني
بر اساس  جاتيو سبز وهيبسامد مصرف مميانگين  -2جدول 

 كودكان  مورد مطالعه سن

15-12  

(n=38) 

12-9  

(n=25) 

9-7  
(n=24) 

  سن(سال)
  گروه غذايي

2,45±5,26  2,56±4,36  2,67±

4,12 

  ميوه
  )نيانگيم±ار ي(انحراف مع

1,29±89.  1,38±85.  88.±46.   سبزيجات 
  )نيانگمي±اري(انحراف مع

  

بر اساس اعالم والدين هيچ كدام از  ،در اين بررسي
  كودكان مورد مطالعه آب ميوه مصرف نكرده بودند.

براي  23روزانه هاي  توصيه شدة در مقايسه با وعده
ميزان مصرف ميوه توسط  ،مصرف ميوه و سبزيجات
مصرف درصد و 51/26 ،كودكان مورد مطالعه

  . )1نمودار درصدمقاديرتوصيه شده بود( 17/4بزيجاتس
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مقايسه بسامد مصرف ميوه و سبزيجات در كودكان  -1نمودار 

  مورد مطالعه با مقادير توصيه شده

  بحث و نتيجه گيري 
ه دخالت دنده شواهد و مدارك علمي كه نشان

 سندرم داونشناسي  استرس اكسيداتيو در آسيب
استفاده از مواد  بنابراين در حا ل فزوني است. ،باشد

تواند در غيرفعال  ها مي اكسيدان يغذايي حاوي آنت
هاي آزاد وكاهش اثرات مخرب استرس  نمودن راديكال

 موثر باشد. سندرم داوناكسيداتيو در مبتاليان به 
ايي هستند مواد غذ آن دسته از ءميوه و سبزيجات جز

يت ند كه بيشتر آنها خاصا كه حاوي تركيباتي مغذي
اند كه  مطالعات پيشين نشان داده اكسيداني دارند. آنتي

همبستگي معكوسي بين مصرف ميوه و سبزيجات و 
سايميك و ( ماركرهاي استرس اكسيداتيو وجود دارد

. به همين دليل دريافت باالي ميوه و )1991،لدبرگ ت
ممكن  دانسبزيجات توسط افراد  مبتال به سندرم 

است نقشي حمايتي و حفاظتي در برابر استرس 
  اكسيداتيو براي آنها داشته باشد. 

نتايج تحقيقات تعدادي از پژوهشگران حاكي از 
هاي جبراني در مقابله با استرس  عدم كفايت مكانيسم

يعني است  سندرم داوناكسيداتيو در افراد مبتال به 
آنزيم درصدي بيان ژن  50اينكه به موازات افزايش

ديسموتاز و متعاقب آن افزايش بار سلولي  سوپراكسيد
پراكسيد هيدروژن، هيچگونه افزايشي در مقادير 

سازي  هاي كاتاالز و گلوتاتيون براي خنثي آنزيم
،توزي و ( پاستور پراكسيد هيدروژن ديده نشده است

با توجه به اينكه دفاع ) . بنابر2003،گي تا
ق  جبراني و الزم را در تطاب30اكسيداني درونزاد آنتي

كاهش استرس اكسيداتيو در مبتاليان به سندرم داون 
از خود نشان نداده است، لذا اهميت و ضرورت حمايت 

  گردد. صورت برونزاد مشخص مي اكسيداني به آنتي
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اي، با نگاه به نقش استرس  از ديدگاه تغذيه
، تقويت دفاع DNAاكسيداتيو در ايجاد آسيب در 

اي  ني اين افراد با تمهيدات تغذيهاكسيدا آنتي
هاي طبيعي،  اكسيدان هاي سرشار از آنتي (رژيم

شده و مكمل ياري) اهميت به  استفاده از غذاهاي غني
ي ها ييرآزمااز كا يدر تعداد گريد يسزايي دارد. از سو

باليني كه بر روي افراد مبتال به سندرم داون انجام 
أثير مكمل هاي شده است، نتايج مثبت و واضحي از ت

هاي آزاد ديده نشده  اكسيدان در كاهش راديكال آنتي
  است

اكسيدان  راين مصرف مواد غذايي حاوي  آنتيبناب
تواند در پيشگيري و كاهش عوارض ناشي از  مي

مفيد  سندرم داوناسترس اكسيداتيو در افراد مبتال به 
  باشد. 

هاي  اكسيدان ميوه و سبزيجات سرشار  از آنتي
م ارزشمندي در افزايش ذخاير بوده و سهطبيعي 

نقش اين  ،اكسيداني بدن دارند. مطالعات آنتي
هاي طبيعي را در كاهش استرس  كسيدانا يآنت

ها نشان  تيو و صدمات ناشي از آن در انساناكسيدا
  ).2009منز و آروما، يهررا ،جاند( داده

هاي ميوه و سبزيجات توصيه شده براي  تعداد وعده
وعده از هركدام در روز  2-3 ،ن دبستانكودكان سني

مطالعه  با  نيدراهرچندكه  ).1382،(شيخ است
 شيافزا جاتيو سبز وهيسن بسامد مصرف م شيافزا
دار  يمعن يبه لحاظ آمار شيافزا نياما ا ،كرده بود دايپ

دار نشدن اين  يكي از داليل احتمالي معني .نبود
مورد تواند ناشي از حجم كم كودكان  افزايش مي

مصرف ميوه توسط  ،در اين مطالعه مطالعه باشد
مصرف % و 74 ،سندرم داونكودكان مبتال به 

هاي توصيه شده بود.  % كمتر از وعده96سبزيجات نيز 
جغرافيايي محل تحصيل و  ، ناحيةبررسيدر اين 

عنوان دو فاكتور معرف سطح  هميزان سواد والدين ب
بين  ود كهه باجتماعي اقتصادي در نظر گرفته شد

مبتال به  كودكانتوسط  ميوه و سبزيجات مصرف
داري  ، رابطة آماري معنييرو اين دو متغ سندرم داون

مل رسد عوا يده نشد. بر همين اساس به نظر ميد
 ميوه و سبزيجاتاجتماعي اقنصادي در مصرف كم 

 ثير باشد.تأ بي سندرم داونمبتال به  كودكانتوسط 
 شايع در بين كودكاني ا اشكال در جويدن پديده

آليسون و ويرون است (هنكين، سندرم داونمبتال به 
 تواند منجر به كاهش ميل و عالقة ) و اين مي2000

شود. به  ميوه و سبزيجاتبه مصرف  اين كودكان
 در مورد كودكان كه  گردد همين دليل توصيه مي

ميوه و سبزيجاتي براي مصرف  ،سندرم داونمبتال به 
شود كه از نظر  بافت و قوام نرم بوده و نظر گرفته  در

  . قابل جويدن باشدبه راحتي 
اي كه در يافته هاي  اين بررسي مهم به نظر  نكته

مصرف بسيار كم ميوه و سبزيجات در بين  ،رسد مي
 ،كودكان مورد مطالعه است. به جز استرس اكسيداتيو

) و چاقي 2008 (مور، عوارضي همانند يبوست
) از موارد شايع در 2008،ماناي و سيگا ،(گراماتيكوپولو
اين  يهستند. در هر دو سندرم داونمبتاليان به 

 مناسب و كافي ميوه وتوصيه به مصرف  ،موارد
وه و باشد. مي سبزيجات از اصول اوليه درمان مي

هاي  اكسيدان كننده آنتي سبزيجات تازه نه تنها تأمين
ساكاريدهاي  ، بلكه حاوي پليطبيعي هستند

د كه چگالي انرژي آنها كم باشن نيز مي 24يا رنشاستهغي
  آورند.  بوده و احساس سيري بيشتري را بوجود مي

هاي اين مطالعه نشان داد كه  ، يافتهبه طور خالصه
ميزان مصرف ميوه و سبزيجات توسط كودكان مبتال 

در مقايسه با مقادير توصيه شده خيلي  سندرم داونبه 
زايي مواردي از  در آسيب و اين ممكن است بودهكم 

قبيل  استرس اكسيداتيو ، چاقي و يبوست موثر باشد.  
مصرف كم ميوه و سبزيجات توسط كودكان مبتال به 

احتمال دارد در رابطه با مشكالتي باشد  سندرم داون
كه  اين كودكان در عمل جويدن دارند. لذا انتخاب 
ميوه و سبزي كه نرم بوده و به راحتي جويده شود 

يشتر اين ماده مغذي ارزشمند ممكن است به مصرف ب
كمك نمايد. با  سندرم داونكودكان مبتال به  توسط

توجه به اثرات ارزشمند ميوه و سبزيجات والدين بايد 



  1392 ،3 هشمار ،سيزدهم سال/ ياستثناي كودكانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________  

72  

 نسبت به تغذيه بيشتر كودكان خود با اين مواد غذايي
 ترغيب شوند.

  ها يادداشت
1) Down syndrome 
2) Stress oxidative 
3) Pathology 
4) Oxygen free radical 
5) Antioxidant 
6) Risk factor 
7) Superoxide dismutase   
8) Mitochondrial dysfunction 
9) Hydroxyl 
10) Polyunsaturated fatty acids 
11) Endogenous 
12) Ferritin 
13) Deoxyribonucleic acid 
14) Karyotype 
15) Epilepsy 
16) Hypothyroidism 
17) Supplement 
18) Frequncy 
19) Food frequency questionnaire 
20) Student’s t-test  
21) Analysis of variance 
22) Serving 
23) Recommended daily servings 
24) Non-starch polysaccharides 
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 2192فوریه 22تا  91آناهیم، کالیفرنیا، ،های یادگیری آمریکا المللی ساالنه ناتوانی پنجاه و یکمین کنفرانس بین. 

 
LDA 51st Annual International Conference, February 19-22, 2014, Anaheim, 
California 
Website: http://www.ldanatl.org/conference/  
 

 
 

 2192مارس 8تا  6،المللی ناتوانی رشدی، کلکته، هند کنفرانس بین. 
 

International Conference on Developmental Disability (ICDD) 2014 March 6-8, 2014, 
Kolkata, India 
Website:http://icdd2014.in/ 

 

 
 

 2192آوریل 99تا  91  های ذهنی و رشدی، نیوکاسل، انگلیس المللی مخالفان ناتوانی سیزدهمین کنفرانس بین. 
The 13th international conference on offenders with intellectual and developmental 
disability, 10-11 April 2014,Northumbria University, Newcastle 
Website:http://www.autism.org.uk/News-and-events/NAS-conferences/Upcoming-
conferences/Care-and-Treatment-of-Offenders-2014/About-the-conference.aspx 

 

 
 2192می  1تا  2 برزیل فوزدوایگوشو، المللی نورولوژی کودکان، سیزدهمین کنگره بین. 

13th International Child Neurology Congress (ICNC2014)May 4, 2014 – May 9, 2014,  
Foz do Iguaçu, Brasil 
Website:https://icnapedia.org/icnc/index.php/icnc/2014 

 

 
 2192می   8تا  6های رشدی و اوتیسم، وینی پگ، کانادا  کنفرانس کانادایی ناتوانی. 

Canadian Conference on Developmental Disabilities and Autism May 6-8, 2014, 
Winnipeg, MB, Cnnada 
Website :www. stamant.mb.ca 

 
 

http://www.ldanatl.org/conference/
http://www.icdd2014.in/
http://icdd2014.in/
http://www.autism.org.uk/News-and-events/NAS-conferences/Upcoming-conferences/Care-and-Treatment-of-Offenders-2014/About-the-conference.aspx
http://www.autism.org.uk/News-and-events/NAS-conferences/Upcoming-conferences/Care-and-Treatment-of-Offenders-2014/About-the-conference.aspx
https://icnapedia.org/icnc/index.php/icnc/2014
http://www.ccdda.ca/
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 2192جوالی  99تا  1 ،ها به افراد دارای نیازهای ویژه، پاریس، فرانسه چهاردهمین کنفرانس کمک رایانه. 
The 14th International Conference on Computers Helping People with special needs 
(ICCHP)July 09 - 11, 2014 (Pre-Conference July 07), Denis, France 
Website :http://www.jku.at/iis/content/e33668/e64221/ - 08, 2014) 

 
 

 ،91تا  92 پرتغال، براگا، پذیرش رویکردهای فراگیرسازی شده برای کودکان و نوجوانان با نیازهای آموزشی ویژه 
 .2192جوالی 

Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with Special Education Needs 
14-17 July 2014, Braga, Portugal 
Website :www.dises-cec.org/braga.html  

 

 
 2192آگوست91تا  92 ژاپن، ناگویا، المللی سوءاستفاده از کودکان و غفلت از کودکان، بیستمین کنگره بین. 

XXth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect 9/14/2014 to 
9/17/2014, Nagoya, Japan 
Website : www. ispcan.org/events/event_details.asp?id=315532 
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