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 چكيده

 همواره آنها فعلی هنیذ ظرفیت و دارد وجود داون نشاتگان با کودکان بالقوه شناختی توان و بالفعل هوشی ظرفیت بین مشخصی کامالً تفاوت زمينه:

 ت کید خانواده ضاءاع و والدین مشارکت با کودکان شناختی عملکرد افزایش پایه بر محور خانواده شناختیروان مداخالت. باشدمی اصالح و تغییر قابل

 صورت اوند نشانگان با دبستان کودکان هوشی ظرفیت بر محور خانواده شناختیروان مداخالت اثربخشی بررسی هدف این پژوهش باهدف:  .دارد

 تا 01 دبستانی کودکان تمامی شامل آماری جامعة. بود گواه گروه با آزمونپس – آزمونپیش نوع از و آزمایشینیمه پژوهش رويروش:  .گرفت

 شده انتخاب هدفمند صورت به نفر 91آنها بین از. بودند تحصیل به مشغول  0935-31 تحصیلی سال در که هستند داون نشانگان با تهران شهر ساله 00

 خانواده شناختیروان مداخالت هفته 24 در ماه 9 مدت به آزمایش گروه هایآزمودنی. شدند جایدهی گواه و آزمایش گروه دو در تصادفی شکل به و

 – نتهرا آزمای هوي نوین نسخه پژوهش ابزار. نکردند دریافت زمینه این در ایمداخله گواه گروه مدت این در کهدرحالی کردند دریافت را محور

 تحلیل با استفاده از رويها: يافته. شد اجرا گروه دو هر برای آزمونپس و آزمونپیش مرحله در که بود( 0935 کامکاری، و افروز) بینه استنفورد

 کلی هوي نمره افزایش به منضر تنهانه محور خانواده شناختیروان مداخالت داد، نشان پژوهش هاییافته SPSSدر نر  افزار  چندمتغیری کوواریانس

 حافظه و فضایی – دیداری پردازي کمی، استدالل دانش، سیال، استدالل کالمی، غیرکالمی، هوي افزایش به منضر بلکه است، شده کودکان این

 خانواده شناختیروان مداخالت این بدان معنی است  گيری:نتيجه (.>10/1Pگردیده است) آموزي تحت داون نشانگان با آموزاندانش در فعال

 مداخالت واژه كليدها: .باشد مؤثر غیرکالمی و کالمی هایحیطه در داون نشانگان دارای کودکان شناختی عملکرد بهبود بر تواندمی محور

 هرهوشب داون، نشانگان محور، خانواده شناختیروان
Background:  There is a very clear difference between the actual capacity of potential intelligence and the potential 

cognitive potential of children with Down syndrome, and their current mental capacity is always subject to change and 

correction. family-based psychological interventions emphasize the increasing cognitive function of children with the 

participation of parents and family members. Aims: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of 

family-centered interventions on the intelligence capacity of primary school children with Down syndrome.                

Method: The research design was semi experimental and pre-test-post-test with control group. The statistical 

population included all 10 to 11students with Down syndrome in 2016-2017 academic year. Among them 30 were 

selected by purposive sampling and randomly divided into two experimental and control groups. The experimental 

group received family-centered interventions for three months (Two sessions a week). The research instrument was 

the new version of Tehran-Stanford Binet's intelligence scale (Afrooz and Kamkary, 2006), which was performed in 

both pretest and post-test. Results: The use of  multivariate covariance analysis method in SPSS application, The 

findings showed that family-centered psychological interventions not only increased the intelligence score of these 

children, but also leads to increased non-verbal and verbal intelligence, fluid reasoning, knowledge, quantitative 

reasoning, visual-spatial processing, and working memory in Down's syndrome students (P<0/01). Conclusions: Also, 

it can be said that family-based psychological interventions can be effective in improving the cognitive function of 

children with Down syndrome in verbal and non-verbal areas. Key words: Family-Based psychological interventions, 

intelligence capacity and Down syndrome 
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 مقدمه

اختاللی کروموزومی اسرررت که سررربب ت خیر   0نشرررانگان داون

های حرکتی، زبانی و شررناختی های مختلف؛ توانشتحولی در حیطه

کودک تازه متولدشده یك  311دهد از هر شود. آمارها نشان میمی

نفر به نشررانگان داون مبتال اسررت و احتمال بروز این اختالل در میان  

کودک متولد  951سال به یك کودک از هر  95نوزادان زنان باالی 

سررال در  45رسررد و احتمال بروز آن در نوزادان زنان باالی شررده می

 است )مورایس و همکاران،ساله شصت برابر بیشتر  21مقایسه با زنان 

 آموزاندانش 2های ذهنیهمچون دیگر کودکان با ناتوانی(.  2101

ه داون نیز سرعت یادگیریشان بسیار کند است، در بمبتال به نشرانگان  

ها بسیار ضعیف هستند، در ها و آموختهخاطر سرپردن و حفظ توانش 

رایط شرایطی به شهای مختلف از ها و یادگیریتعمیم و انتقال توانش

(.  این 2105دیگر با مشرکل جدی مواجه هستند )آدامو و همکاران،  

طور کامال مشرررخص کودکران در مواجره برا محرکرات دیرداری، به     

دهند به محرکات دیداری سرراده توجه داشررته باشررند و از  ترجیو می

توجره نمودن بره تصررراویر پیچیرده اجتنراب می ورزنرد. آنهرا عموما       

ف جزئی از کل تصویر و یا به ابعاد مضزای تصویر توجهشان را معطو

نمایند و در انتقال مفاهیم یا واحدهای آموخته شرررده به شررررایط  می

مشرابه و تعمیم اطالعات در جهت یادگیری های تازه با مشکل قابل  

توجهی مواجه هسرررتند. این کودکان تمرکز کافی در توجه ندارند و 

جدی به تصررویری نگاه کنند، طور شررود بهوقتی از آنها خواسررته می

تنها نه دهند وشرران را از یك بعد به بعد دیگری تغییر میمرتب توجه

شوند، دامنه توجه فوق العاده محدودی دارند و خیلی زود خسرته می 

بلکه توان ذهنی الز  برای توجه همزمان به ابعاد مختلف یك شرریء 

 (.0933یا تصویر را هم ندارند )افروز، 

د کودکی بررا نشررررانگرران داون والرردین نیز درگیر پس از تولرر  

ر تواند منضشرروند که در نهایت میها و هیضانات مختلفی میواکنش

به تغییر سربك زندگی آنها شرود. برخی از آنها شرروکه شده و ترس   

کننررد. بسررریرراری نیرازمنررد حمررایررت و مراقبررت  زیرادی را تضربرره می 

جدید هسررتند. شرران جهت پذیري و کنار آمدن با شرررایط  اطرافیان

گروهی مضرررطرب شرررده یرا دچار احسررراس عذاب وجدان و گناه   

دانند و برخی از آنها ناامید شده و دچار شوند و خود را مقصر میمی

ی س می شرروند. با اینحال، پس از طی کردن این مراحل بسرریاری از  

                                                           
1. Down syndrome                                
2. Intellectual disability 

آنهرا به دنبال ایضاد شررررایطی هسرررتند که بتوانند از کودک مبتال به   

خود محافظت کنند و کیفیت زندگی آنها را افزایش نشررانگان داون 

(. در این راسرررتررا، مررداخالت و 2109دهنررد )المیرردا و همکرراران، 

دهند و در های آموزشررری مختلفی را مورد اسرررتفاده قرار می برنرامه 

های مختلف درمانگری که عمدتاً، گیری از برنامهانرد تا با بهره تالي

شررناختی، آموزشرری و زبانی را روانمداخالت پزشررکی، فیزیوتراپی، 

شررامل می شرروند، وضررعیت کودک خود را بهبود بخشررند )روزن و  

 (.2119پاترسون، 

 9شناختیای مؤثر، مداخالت روانازجمله رویکردهای مداخله 

های شناختی، زبانی و هستند که بر نقش والدین در رشد توانش

اند، مشارکت ارتباطی کودکان ت کید دارند. مطالعات نشان داده

تواند بر تحول شناختی و اجتماعی، افزایش پیشرفت والدین می

ذار های عقالنی اثرگتحصیلی، سالمت و امنیت کودکان با ناتوانی

( مداخله 2100(.  مك ایوان و همکارانش )2100باشند )گورالینك ، 

را بر سالمت عمومی، خودکارآمدی و خود  4خانواده محور

ند. ال رژیم غذایی افراد دیابتی مؤثردانستهمهارگری با هدف کنتر

(  استفاده از رویکرد خانواده محور را عامل 2101براون و همکاران )

ساله  02تا  5مهمی در افزایش سالمت و کاهش چاقی کودکان 

( نیز عوامل محیطی بویژه همکاری 2101اند. دکرز و همکاران )دانسته

انگان داون را از جمله والدین در امر آموزي کودکان دارای نش

های کالمی و ارتباطی این های مطرح در افزایش توانششاخص

اند. در واقع، سالمت جسمانی، روان شناختی، کودکان معرفی کرده

توانند هایی هستند که میهای کالمی و شناختی ازجمله مؤلفهتوانش

ها و مشارکت والدین در فرآیند آموزي کودکان تحت ت ثیر آموزي

ورد بهبود قرار گیرند. این امر بویژه در مورد ظرفیت هوشی کودکان م

( قابل 0933داون به عنوان بزرگترین گروه افراد عقب مانده )افروز، 

پدیده هوي در کودکان و مطالعه و بررسی بیشتر است. چرا که 

توان ذهنی امری است سیال و عواملی چون شرایط نوجوانان کم

و توانش حسی، بازخوردهای مربیان،  زیستی، خانوادگی، قدرت

وان ذهنی تنگري نسبت به محیط و به ویژه انگیزه و تالي افراد کم

ی های هوشی و شناختای بر نتایج حاصل از آزمونمالحظهت ثیر قابل

(. در خصوص اثربخشی 2109گذارد )ناوی و همکاران، این گروه می

گی کودکان های مختلف زندمداخالت خانواده محور بر جنبه

3. Psychological intervention                
4. Family-Based intervention 
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تحقیقات چندی انضا  شده است. از جمله؛ محمدی و همکاران 

برنامه آموزشی ریاضی خانواده محور را بر بهبود عملکرد ( 0931)

های نفر از آزمودنی 01حافظه فعال، مفاهیم پایه ریاضی و درک عدد 

( نیز 0935زاده و افروز )اند. قاسمساله تحت مداخله مؤثر دانسته 1و  5

مداخالت خانواده محور با رویکرد شناختی رفتاری را در کاهش 

ی و رفتار ای، پرخاشگرهای بالینی مانند مشکالت نافرمانی مقابلهنشانه

های ( بنا بر یافته2109. ناوی و همکاران )اندهنضاری دخیل دانسته

پژوهش خود به این نتیضه رسیدند که مداخله خانواده محور 

ها، نقاط شود، والدین درک بهتری از تواناییزودهنگا  باعث می

ضعف و قوت و نیازهای ویژه کودکان مبتال به نشانگان داون خود 

داشته باشند و بتوانند در آموزي شناختی و تحصیلی آنها اثرگذاری 

( در پژوهشی 0931فرامرزی و همکاران )ای داشته باشند. مالحظهقابل

و آموزشی خانواده محور در شناختی نشان دادند، مداخالت روان

رشد زبانی کودکان مبتال به نشانگان داون اثرگذار است. بیلی و 

( در تحقیقی ازجمله پیامدهای مداخالت 2114همکاران )

های هوشی و شناختی شناختی خانواده محور را افزایش تواناییروان

بنا بر  ( نیز2119بالیر و همکاران ) اند.کودکان مبتال به نشانگان دانسته

شناختی خانواده محور بر بهبود های خود بر نقش مداخالت روانیافته

د. انتعامالت ارتباطی کودک دارای نشانگان داون ت کید داشته

های مختلفی در خصوص ت ثیر شود پژوهشگونه که مشاهده میهمان

های کودکان داون انضا  گرفته مداخالت خانواده محور بر توانایی

ر کمتر پژوهشی اثرگذاری این مداخالت بر هوشبهر است، اما د

های آن مورد توجه قرار گرفته است، کودکان داون و خرده مقی س

امری که ضرورت پژوهش حاضر با ت کید بر ت ثیر مداخالت 

م ایشناختی خانواده محور که در نوع خود کمتر شاهد آن بودهروان

ل سیال، دانش، بر هوشبهر کل، هوي کالمی و غیرکالمی، استدال

استدالل کمی، پردازی دیداری فضایی و حافظه فعال کودکان دارای 

ای هکند. بنابراین، با توجه به پژوهشنشانگان داون را توجیه می

شده  هدف پژوهش حاضر مس له اصلی در این تحقیو این است گفته

شناختی خانواده محور بر هوشبهر کودکان با که آیا مداخالت روان

 گان داون مؤثر است؟نشان
 

 هافرضيه

-ی تحول من و سالمتای در رابطهاستحکا  من نقش واسطه –0

 روان دارد.

 روان و تحول من وجود دارد.رابطه معناداری بین سالمت – 2

 ای معنادار وجود دارد.بین تحول من و استحکا  من رابطه – 9

 روان معنادار است.رابطه بین استحکا  من و سالمت – 4

 روش

 شناختیروان مداخالت اثربخشی پژوهش حاضر به بررسی

اون د نشانگان با دبستان کودکان هوشی ظرفیت بر محور خانواده

 پردازد.می

و  آزمایشررینیمه تحقیو یك تحقیو میدانی اسررت. این پژوهش

آزمون برا گروه گواه بود. جرامعه   پس –آزمون طرح آن از نوع پیش

آموزان پسرررر دارای نشرررانگان داون مدارس  دانشپژوهش را کلیره  

بودند که در  0935-31اسرررتثنایی شرررهر تهران در سرررال تحصررریلی  

سال قرار داشتند و در گروه کودکان آموزي  00تا  01محدودة سنی 

نفر به صرررورت  91گرفتند. از میان این کودکان، تعداد پذیر قرار می

گروه آزمایش و هدفمند انتخاب شرردند و به شررکل تصررادفی در دو 

گواه جایدهی شدند. الز  به یادآوری است، دو گروه براساس سن، 

بهره هوشی همگن شده بودند )به گونه ای که میانگین  سن در گروه 

و میانگین هوي در گروه  11/01و   15/01آزمایش و گواه به ترتیب 

 بودند(. 01/54و در گروه گواه  09/59آزمایش 

 ابزار

 نسخه زا برگرفته بینه استنفورد – تهران آزمای هوي نوین نسخه 

 روید توسط 2119 سال در که است بینه استنفورد آزمای هوي پنضم

 کامکاری و افروز توسط 0935 سال در ابزار این. است شده ساخته

 نیس دامنه در هوشبهر ارائه توان و گرفته قرار استانداردسازی مورد

 یغیرکالم و کالمی حیطه دو بر مشتمل ابزار این. دارد را سال 35-2

 استدالل آزمون خرده پنج نامبرده هایحیطه از یك هر در و بوده

 عالف حافظه و فضایی دیداری پردازي کمی، استدالل دانش، سیال،

 هوشبهر شامل؛ هوشبهر 3 ارائه توان ابزار این.  است گردیده منظور

 هوشبهر کمی، استدالل هوشبهر دانش، هوشبهر سیال، استدالل

 ی،کالم هوشبهر فعال، حافظه هوشبهر فضایی، – دیداری پردازي

 رفتهگ صورت تحقیقات در. دارد را کل هوشبهر و غیرکالمی هوشبهر

 خصصانمت نظر بر بنا مناسبی محتوایی و صوری درستی از ابزار این

 خرده نای کلیه اعتماد قابلیت ضریب  همچنین،. است بوده برخوردار

 ماداعت قابلیت بیانگر که داشت قرار 33/1 تا 34/1 دامنه در هامقی س

 افروز، و کامکاری) است ابزار این برای مطلوب درونی تضانس و
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 استاندارد انحراف و 011 عوامل کلیه هوشبهر نمره میانگین(. 0935

 زاراب این براساس جامعه متوسط هوشبهر همچنین،. باشدمی 05 آنها

 . دارد قرار 35-005 دامنه در

 قوت و ضعف نقاط گرفتن نظر در با آموزشی برنامه طراحی

 خصوص در موجود منابع و داون نشانگان دارای آموزاندانش

 وزهح در فعال متخصصان و اساتید نظر زیر و محور خانواده مداخالت

 دارای هنیذ توانانکم بر ت کید با استثنایی کودکان پروري و آموي

 نظر در با برنامه این طراحی جهت. گرفت صورت داون نشانگان

 و..( و نبیهیت تشویقی، هایمکانیسم) رفتارگرایی نظریه اصول گرفتن

 تخراجاس و مطالعه عمدتا و مربوط منابع از مرتبط مطالب استخراج با

 بخشی توان و روانشناسی همچون؛ مربوطه، هایکتاب از مطالب

 توان و شناسیروان بر ایمقدمه ،(0933 افروز،) گا آهسته کودکان

 شناسی روان ،(0933 افروز،) داون سندرو  به مبتال کودکان بخشی

 استثنایی افراد آموزي و روانشناسی ،(0933 افروز،) کاربردی تربیتی

 شریفی) درسی برنامه تنظیم و تهیه ،(0930 درآمدی، شریفی)

 یتربیت روانی رویکرد با ذهنی مانده عقب کودک ،(0930 درآمدی،

 میلر) آموزي در روانشناسی کاربرد ،(0900 درآمدی، شریفی)

 اجرا از پیش و شده مدون نظر مورد برنامه( 0931 کدیور، ترجمه

 از پس انهایت و اصالح مطالعه، حوزه این متخصصان از نفر پنج توسط

 جلسه 2 که محور خانواده شناختیروان مداخله برنامه. شد اجرا ت یید

 داشت، ادامه انفرادی شکل به جلسه 24 در ماه 9 مدت به و هفته در

 پس. شد اجرا آزمایش گروه هایآزمودنی هایخانواده همکاری با

 از دهاستفا با گواه و آزمایش گروه هایآزمودنی نیز جلسات پایان از

 رارق ارزیابی مورد بینه استنفورد – تهران آزمای هوي نوین نسخه

رو، جزئیات برنامه آموزشی  به شکل اختصاری در ازاین. گرفتند

 آمده است.  0جدول 

 هاها و يافتهداده

ها را مورد داده SPSSافزارهای در این پژوهش با استفاده از نر 

بررسی قرار دادیم. با استفاده از اطالعات به دست آمده و وارد کردن 

 نس حاصل شد. میانگینهای توصیفی زیر داده SPSSافزار آنها در نر 

 سال 01 گواه گروه در و ماه 5 و سال 01 آزمایش گروه در کودکان

 ها روهگ در متغیرها توزیع بودن نرمال بررسی برای. باشد می ماه 1 و

 نتایج. است شده استفاده  (K-SZ)اسمیرنف – کالموگراف آزمون از

 می (. لذاP>15/1)باشد نمی دار معنی متغیرها تمامی برای آزمون این

 زیر لجدو در. است نرمال متغیرها این توزیع که گرفت نتیضه توان

 و کالمی کالمی، غیر گانه سه های هوشبهر در آموزان دانش نمرات

. است شده داده نمایش  گواه و آزمایش گروه دو در مقی س کل نمره

 هخرد در آموزان دانش استاندارد انحراف و میانگین نیمرخ همچنین

 و دیداری پردازي کمی، استدالل دانش، سیال، استدالل های مقی س

 .است شده داده نشان فعال حافظه

های دو گروه به مقایسه میانگین نمرات آزمودنی 2در جدول 

، شودگونه که مشاهده میآزمایش و گواه پرداخته شده است و همان

های گروه آزمایش در مرحله پس آزمون در نمره نمرات آزمودنی

 های آن افزایش یافته است. هوشبهر و کلیه خرده مقی سکل 

در ادامه پس از بررسی فرض همگنی واریانس ها که با توجه به 

 MBOXآزمون لوین رعایت شده بود و رعایت مفروضه های آزمون 

و آزمون های چندمتغیری به بررسی فرضیه پژوهش با استفاده از 

 تضزیه و تحلیل کوواریانس پرداخته شد.

شناختی خانواده محور به دهد، مداخالت رواننشان می 9دول ج

شکل چشمگیری بر افزایش هوي کلی، هوي کالمی و غیرکالمی، 

و  فضایی –استدالل سیال، دانش، استدالل کمی، پردازي دیداری 

 حافظه فعال مؤثر بوده است.
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 محور خانواده آموزشی برنامه. 0جدول

 محتوا آموزشیجلسه 

 جلسه اول
 ویتتق هایمکانیسم فرزندان، یادگیری در والدین ت ثیر خصوص در مقدماتی توضیحات ارائه گواه، و آزمایش گروه دو هر در آزمونپیش مرحله اجرای و معارفه

 والدین توسط رفتار تقویت مختلف هایروي و رفتاری

 جلسه دو 
 این. شد هپرداخت عینی صورت به آنها فعالیت نوع و بدن مختلف هایبخش آموزي به هاخودآزمودنی و عروسك تصاویر، کمك با جلسه این در بدن، اعضای شناخت

 .است دخیل هاآزمودنی دانش بهبود در آموزي

 جلسه سو 
ارتقا  این آموزي با هدف. شد پرداخته آنها بندیگروه و اشیا آشنایی آموزي  به محیطی امکانات و بندیطبقه هایکارت از استفاده با جلسه این در اشیا، شناخت

 آموزان صورت گرفت.دانش و استدالل سیال دانش

 .شد هپرداخت موقعیت هر به مربوط افعال آموزي به ناتما  جمالت و مرتبط تصاویر از استفاده با و سازیجمله و کالمی هایتوانش افزایش جهت افعال، شناخت جلسه چهار 

 پنضم و ششمجلسه 

 باسل همچون؛ خودیاری مختلف هایفعالیت انضا  چگونگی آموزي به محیطی امکانات و هابازیاسباب برخی کمك با جلسه این در خودیاری، هایتوانش آموزي

 افراد متبلور هوي نهایت در و ایرویه دانش گستري در تواندمی هاآموزي این. شد پرداخته یك هر انضا  مراحل و... و رفتن دستشویی خوردن، غذا پوشیدن،

 .باشد اثرگذار

 جلسه هفتم و هشتم
 با کودکان میک دانش بهبود هاآموزي این از هدف و شد استفاده عینی ابزارهای از منظور بدین. مساوی و بیشتر کمتر، همچون پذیریانتقال با مرتبط مفاهیم آموزي

 .بود داون نشانگان

 جلسه نهم
 انشد بر توانستمی هاآموزي این. شد پرداخته مختلف آموزشی ابزارهای تصویری، هایکارت از استفاده با رقمی دو و رقمی یك اعداد آموزي به جلسه این در

 .باشد اثرگذار کودکان حافظه و کمی

 جلسه دهم

 شد داده آموزي پول از استفاده چگونگی تنهانه کردن خرید مانند؛ مختلف هایموقعیت سازیشبیه با منظور بدین. کاربردی صورت به تفریو و جمع مفاهیم آموزي

 در ذاراثرگ آموزاندانش کمی دانش بر هاآموزي این. کنند دریافت را پول باقیمانده یا کرده محاسبه را خود خریدهای مضموع چگونه آموختندمی آموزاندانش بلکه

 .شد گرفته نظر

 جلسه یازدهم
 یدارید پردازي و تمرکز دقت، افزایش در توانستمی هاآموزي این. کنند پیدا تصاویر در را شدهخواسته موارد و اشیا شد،می خواسته آموزاندانش از جلسه این در

 .باشد مؤثر آموزاندانش

 جلسه دوازدهم
 یك تقسیم با مثالً؛. فراگرفتند را یکدیگر به آنها تبدیل چگونگی و شدند آشنا مقدماتی سطو در هندسی اشکال با آموزاندانش جلسه این در. هندسی اشکال با آشنایی

 .باشد مؤثر واندتمی آموزاندانش دیداری پردازي و سیال استدالل بر موارد این. کنند تبدیل مستطیل به را مربع چگونه یا شودمی ساخته دایرهنیم قسمت دو به دایره

 جلسه سیزدهم
 هایتوانش بهبود بر توانندمی هاآموزي این. شد پرداخته.... و بعد قبل، پایین، باال، عقب، جلو، همچون؛ مفاهیم آموزي به جلسه این در مختلف، جهات آموزي

 .باشند مؤثر کودکان فضایی – دیداری پردازي نهایت در و یابیجهت یابی،موقعیت

 جلسه چهاردهم
 این. سازد مطرح جزئیات بر دقت بر ت کید با را آنها هایویژگی شد،می خواسته آموزدانش از مختلف هایکارت و تصاویر دادن نشان با مرحله این در پردازی،حاشیه

 .باشد مؤثر( مشترک هایویژگی با آشنایی دلیل به) سیال استدالل و دانش بر تواندمی هاآموزي

 جلسه پانزدهم
 مؤثر آموزاندانش فضایی – دیداری پردازي بر تواندمی آموزي این. دهد قرار خود جای در را هرشی جورچین به توجه با خواهیممی آموزدانش از جورچین، بازی

 .باشد

 جلسه شانزدهم
 پردازي تواندمی نیز روي این. کند کامل را آن الگو به توجه با خواستیم،می او از و شدمی داده نمایش آموزدانش به ناقصی تصاویر مرحله این در کن، کامل بازی

 .دهد قرار الشعاعتحت را آموزدانش دیداری

 جلسه هفدهم
 بر توانستمی روي این(. نشانه هر با مرتبط) چشم روی دست سینه، روی دست گفتیممی آموزدانش به مثالعنوانبه. بدن اعضای یا اشیا وسیله به دستورپذیری

 .باشد اثرگذار آنها حافظه و ذهنی دارینگه

 جلسه هضدهم
 حیطه و دانش رب توانستمی جلسه این. بگویند داستان یك آنها به توجه با شدمی خواسته آموزاندانش از تصاویر هایکارت دادن نشان با جلسه این در گویی،داستان

 .باشد مؤثر آموزدانش کالمی

 جلسه نوزدهم
 وسیله واستیمخمی او از بیند،نمی را تغییر که زمانی و کندمی مشاهده آموزدانش که زمانی صورت دو به موردنظر شی جای دادن تغییر با موردنظر، شی کردن پیدا بازی

 باشد اثرگذار کودک دیداری دقت و حافظه بر تواندمی آموزي این. بیابد را موردنظر

 جلسه بیستم
 حرف رد نوبت رعایت کردن، خداحافظی و سال  مانند؛ ارتباطی مختلف هایتوانش آموزي به عروسك و پاپت از استفاده با. کالمی ارتباطی هایتوانش آموزي

 .است اثرگذار آنان کالمی هایتوانایی بر که کودکان با گفتگو و... و زدن حرف واضو زدن،

 جلسه بیست و یکم
 حافظه هایتن در و باشند دخیل داون نشانگان دارای کودکان تمرکز و توجه بهبود در توانندمی و شدند معرفی محقو توسط که ایرایانه هایبازی برخی از استفاده

 .دهند افزایش را کودک دیداری

 جلسه بیست و دو 
 هایتکار از استفاده با شدمی خواسته آنها از و بود شده حذف آنها از بخشی کهدرحالی شدمی تکرار مضدداً جمالت سپس شد،می گفته آموزاندانش به جمالتی

 .باشد مؤثر تواندمی دانش حالدرعین و سیال استدالل و شنیداری حافظه بر آموزي این. کنند بیان را جامانده جمله تصویر

 .باشد مؤثر آموزدانش فضایی – دیداری پردازي بر توانستمی و شد ارائه آموزدانش به عینی تصاویر از استفاده با بازی این. ماز بازی جلسه بیست و سو 

 .شد اجرا گواه و آزمایش گروه دو هر هایآزمودنی میان در بینه – استنفورد تهران آزمای هوي نوین نسخه مضدداً نیز جلسات پایان در بیست و چهار جلسه 
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 گواه و آزمایش گروه در هاآزمودنی هوشبهرهای نمرات مقایسه. 2جدول

 انحراف استاندارد میانگین سطو هوشبهر گروه

 آزمایش

 هوشبهر غیرکالمی
 13/2 21/53 آزمونپیش

 42/9 21/15 آزمونپس

 هوشبهر کالمی
 03/2 41/54 آزمونپیش

 01/2 31/53 آزمونپس

 هوشبهر کل
 34/0 09/59 آزمونپیش

 11/2 99/53 آزمونپس

 استدالل سیال
 43/0 39/50 آزمونپیش

 55/2 31/19 آزمونپس

 دانش
 91/9 39/51 آزمونپیش

 35/9 11/53 آزمونپس

 استدالل کمی
 01/4 09/50 آزمونپیش

 30/9 39/11 آزمونپس

 پردازي دیداری
 14/2 59/53 آزمونپیش

 01/2 11/11 آزمونپس

 حافظه فعال
 12/2 99/59 آزمونپیش

 12/2 99/54 آزمونپس

 گواه

 هوشبهر غیرکالمی
 43/0 39/50 آزمونپیش

 30/0 11/50 آزمونپس

 هوشبهر کالمی
 10/2 21/55 آزمونپیش

 19/2 31/54 آزمونپس

 هوشبهر کل
 09/9 11/54 آزمونپیش

 99/9 99/54 آزمونپس

 استدالل سیال
 91/2 21/55 آزمونپیش

 34/2 41/54 آزمونپس

 دانش
 34/2 09/54 آزمونپیش

 34/2 09/54 آزمونپس

 استدالل کمی
 33/9 21/51 آزمونپیش

 31/9 41/50 آزمونپس

 پردازي دیداری
 91/9 21/50 آزمونپیش

 34/0 41/51 آزمونپس

 حافظه فعال
 34/0 11/54 آزمونپیش

 14/0 31/59 آزمونپس

 
 

 اوند نشانگان با کودکان هوشبهر بر محور خانواده شناختیروان مداخالت ت ثیر متغیری چند کوواریانس تحلیل. 9جدول

 معناداری سطو F مضذورات میانگین آزادی درجه مضذورات مضموع تغییرات منبع

 11/1 09/03 90/50 0 90/50 غیرکالمیهوشبهر 

 11/1 01/42 13/03 0 13/03 هوشبهر کالمی

 11/1 15/05 13/51 0 13/51 هوشبهر کل مقی س

 11/1 30/90 52/03 0 52/03 استدالل سیال

 11/1 03/3 01/052 0 01/052 دانش

 11/1 03/3 23/33 0 23/33 استدالل کمی

 10/1 04/0 13/02 0 13/02 پردازي دیداری

 95/1 13/5 14/13 0 14/13 حافظه فعال
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 گيریبحث و نتيجه

شناختی پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مداخالت روان

آموزان دارای نشررانگان داون شررکل خانواده محور بر هوشرربهر دانش

های پژوهش حاضر با نتیضه تحقیو فرامرزی و ملك پور گرفت. یافته

اثرگررذاری این ( در خصررروص 0930(، دهقرران و همکرراران )0931)

هرای کالمی کودکران با نشرررانگان داون، الز و   مرداخالت بر توانش 

( در خصررروص ترر ثیر 2119(، روزن و همکرراران )0335همکرراران )

ودکان های کالمی کآموزي با استفاده از داستان و گفتگو بر توانش

( 2119( و بالیر و همکاران )2114با نشانگان داون بیلی و همکاران )

 .همخوان است

هرای پژوهش نشررران داد، برا توجه به   گونره کره یرافتره    همران 

09/03F= شناختی خانواده محور بر هوي غیرکالمی مداخالت روان

آموزان برا نشرررانگران داون مؤثر بوده اسرررت. هوي غیرکالمی    دانش

های اسرررتداللی در حل مسرررائل مرتبط با طراحی و  سرررنضش توانش

سرراخت تصرراویر، مشررکالت و سررؤاالت انتزاعی، یادآوری حقایو یا  

، ی در غالب تصاویرتصاویر دیداری ارائه شده، حل سؤاالت محاسبات

سرراخت پازل های تصررویری، یادآوری اطالعات دیداری ارائه شررده  

باشد. هوي غیرکالمی ها میمانند؛ ضربه زدن به زنضیره ای از مکعب

توانش و توانایی فرد در دسرررتکاری و بازیابی اطالعات را مشرررخص 

ها و مداخالت خانواده محوری (. فعالیت2114کند )روید و بارا ، می

ه در حیطه غیرکالمی انضا  شررردند، با ت کید بر آموزي مفاهیم و کر 

های واقعی که فرد ممکن اسررتدالل ها به صررورت عینی و در موقعیت

شود، بر خرده است بارها و بارها در زندگی روزمره با آنها روبرو می

های مختلف اسررتدالل سرریال، دانش، اسررتدالل کمی، پردازي مقی س

ظه فعال اثرگذار بوده و در مضموع سررربب فضرررایی و حاف –دیداری 

شررده اسررت تا توانایی کلی این کودکان در حیطه غیرکالمی افزایش 

 یابد.

معنادار  15/1که در سرررطو  =01/42Fهمچنین، برا توجره به   

های کالمی شرررناختی خانواده محور تواناییاسرررت. مرداخالت روان 

ایش داده بود. طور معناداری افزآموزان برا نشرررانگان داون را به دانش

هنگا  سنضش هوي کالمی آنچه مورد توجه قرار می گیرد، توانایی 

دهی به سرؤاالت چاپی ارائه شده که نیازمند  اسرتدالل کالمی، پاسرخ  

باشرررد. هوي کالمی توانرایی درک و پردازي کالمی هسرررتنرد، می  

بازتابی از توانایی فرد در توضیو جزئیات و رویدادها به شکل واضو 

طور واضو، هوي کالمی بیانگر توانایی ذهنی فرد ت. بهو شرفاف اس 

دهی به سررؤاالت، بخاطر آوردن سررؤاالت پرسرریده شررده با  در پاسررخ

ت کید بر جزئیات آنها و توانایی توضیو روابط فضایی است )روید و 

(. ازجملره موارد اصرررلی کره در برنرامه مداخالتی مورد    2114برارا ،  

های د، ت کید بر گسرررتري توانشمطرالعره مورد توجره قرار گرفته بو   

ی که اارتباطی و میان فردی کودک با اعضرررای خانواده بود. به گونه

منضر برره افزایش اسرررترردالل کالمی کودک و توانررایی او در بسرررط  

های مناسب برای آنها بود. حلرویدادهای پیرامونش باهدف یافتن راه

نگان نشاترین مشرکالت کودکان دارای  که یکی از اصرلی از آنضایی

(، 0933های کالمی و زبانی اسرررت )افروز، داون، ضرررعف در توانش

های تصاویر جهت نامگذاری اشیا، حیوانات، اسرتفاده از انواع کارت 

داد و با تکرار و تنها خزانه واژگان آنها را افزایش میمشررراغل و.... نه

می های کالداد، بلکه توانشتمرین ظرفیرت ذهنی آنها را پروري می 

ا را بهبود بخشیده و استدالل کالمی آنها جهت حل مسائل کالمی آنه

 های غیرمنطقی تقویت می کرد. با در نظر گرفتن موقعیت

در هوشررربهر کل مقی س نیز معنادار  =15/05Fکه از آنضرایی 

اسررت، در این زمینه نیز فرض صررفر رد شررده و فرض خالف مبنی بر 

ایش هوي کالمی و شرررود. بیگمان افزاثرگرذاری درمران تر ییرد می    

 هاغیرکالمی که به نوبه خود تابع توانایی افراد در دیگر خرده مقی س

هسرتند در افزایش  نمره هوشبهر کل مقی س اثرگذار است. در واقع،  

نمره هوشبهر کل مقی س به بیان توانایی افراد در حوزه های گوناگون 

، صرراویراشرراره دارد و شررامل؛ توانایی اسررتدالل برمبنای کلمات و ت  

توانایی ذخیره کردن، بازیابی و بکارگیری اطالعات ذخیره شرررده در 

های مختلف، حافظه بلندمدت مناسب برای کلمات و تصاویر موقعیت

و جزئیرات آنهرا جهرت پردازي دقیو تر، توانایی دیداری فضرررایی،    

توانایی حل مسرائل جدید با استفاده از راهبردهای کسب شده پیشین  

باشرررد )روید و بارا ، ائل عددی و محاسرررباتی میو توانایی حل مسررر

شرررناختی خانواده محور منضر به (. بره عبرارتی مرداخالت روان   2114

ر ها به سررایحلافزایش توانایی فرد در حل مسررائل جدید و تعمیم راه

ها اسرت، چه این مسرائل شکل کالمی داشته باشند و نیازمند   موقعیت

فرد باشررند و چه در غالب تصرراویر اسررتفاده از خزانه لغات و واژگان 

 مطرح شوند و نیازمند به یادآوری تصاویر و اشکال باشند.

در هوشرربهر اسررتدالل سرریال نیز    =30/90Fجه به آماره با تو 

شرناختی خانواده محور سبب افزایش هوي سیال این  مداخالت روان
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ا های مرتبط بآموزان گردیده اسرت. استدالل سیال، هم توانایی دانش

سنضد و هم استدالل استقرایی را موردتوجه ستدالل قی سی فرد را میا

(. با در نظر گرفتن این نکته که بستر 2114دهد )روید و بارا ، قرار می

آموزشررری و عرراطفی منرراسرررب در شرررکوفررایی حررداکثر توانررایی و   

استعدادهای افراد شوند، چراکه بستر مناسب آموزشی در تغییر هوي 

شناختی (. مداخالت روان0933ار است )افروز، سریال بسریار ت ثیرگذ  

هایی که غالبا به صورت بازی خانواده محور از طریو مضموعه توانش

توان آنهرا را درک کرد، بره دنبال   هرای عینی می بوده یرا در موقعیرت  

و  ها، الگویابی و تداافزایش توانایی فرد در مقایسررره اشررریا، موقعیت 

 شود.نضر به افزایش استدالل سیال میها است که از این طریو متوالی

شرررناختی توان مداخالت روانمی =03/3Fبا توجه به آماره  

آموزان با نشرررانگان خرانواده محور را بر افزایش دانش در میان دانش 

ای متراکمی از نامیم به مضموعهداون مؤثر دانست. آنچه ما دانش می

ای اشررراره رویههرای مختلف، کاربری یا  اطالعرات عمومی در حوزه 

های مختلفی همچون؛ مدرسه، خانه، کار دارد. این اطالعات از محیط

شرروند. هر چند دانش فرد عمدتا حاصررل و زندگی روزانه کسررب می

کند، اما چیزی فراتر از آموزشررری اسرررت که در مدرسررره کسرررب می

اطالعات اکتسررابی خواندن و نوشررتن در مدرسرره اسررت. بلکه شررامل  

ای درک مسرررائل جهان پیرامون، قوانین یضهکسرررب اطالعات  در نت

ف ها، حقایو مختلها، حیوانات، انسررانطبیعی، اطالعاتی درباره پدیده

(. بحث و 2109و مفاهیم زندگی روزمره است )فالنگان و همکاران، 

تبررادل اطالعررات در محیط عینی همراه بررا ذکر جزئیررات و دریررافررت 

هررایی کرره روای بررازخورد از طرف کودک، اسرررتفرراده از داسرررترران 

و  دهی آنها با تکرارهای مختلف هستند و تالي جهت تعمیمموقعیت

ها در تمرین و با همکاری والدین سرربب شررده اسررت، نمره آزمودنی 

 خرده مقی س دانش افزایش یابد. 

معنادار بود  15/1که در سرررطو  =03/3Fهمچنین، با توجه به 

 ور منضر به افزایششناختی خانواده محتوان گفت، مداخالت روانمی

آموزان تحررت مررداخلرره هررای اسرررترردالل کمی دانشکلی در توانش

گردید. اسرررتدالل کمی توانایی فرد در حل مسرررائل و مفاهیم عددی 

اسررت. هرچند این مؤلفه با اکتسرراب ریاضرریات در ارتباط اسررت، اما  

منظور از استدالل کمی درک روابط عددی کاربردی و منطقی است. 

فا تابع آموزي ریاضریات در مدرسه نیست، بلکه  اسرتدالل کمی صرر  

فرد باید بتواند با اسرتفاده از دانش کمی کسب شده مسائل محاسباتی  

 (. 2119دنیای پیرامون خود را حل کند )راف، 

در هوشرربهر پردازي دیداری فضررایی  =04/0Fکه از آنضایی

نیز معنادار است، در این زمینه نیز فرض صفر رد شده و فرض خالف 

دهد مداخله شود. این یافته نشان میمبنی بر اثرگذاری درمان ت یید می

شرررناختی خانواده محور منضر به افزایش توانایی تضزیه و تحلیل روان

ی، اشرکال هندسی و  در چرخش و سرازماندهی ذهنی تصراویر دیدار  

شررود. نمرات دهد، میتغییراتی که در موقعیت اشرریا در فضررا رخ می 

یابی فضایی بیانگر توانایی ادراک و جهت –افراد در پردازي دیداری 

آنها در فضرررای سررره بعدی  و ارائه توضررریحات مرتبط با آن اسرررت. 

فضرایی بازتاب اسرتعداد فرد در موفقیت در رشته   –پردازي دیداری 

 (. 2114هنری، طراحی، مهندسی و معماری است )روید و بارا ،  های

در عامل حافظه فعال  =13/5Fدر نهرایرت و با توجه به آماره   

شررناختی خانواده محور را  بر بهبود حافظه فعال توان مداخله روانمی

آموزان داون مؤثر دانست. حافظه فعال با توانایی فرد در ذخیره دانش

کوتاه مدت و سرررپس ذخیره  یا انتقال طوالنی اطالعرات در حرافظره    

مدت آنها در ارتباط اسررت. تحقیقات نشررادن داده اند، حافظه فعال از 

دو مؤلفه تشرکیل شرده اسرت که شامل؛ انگاره دیداری فضایی برای    

اطالعرات دیرداری و لوپ واجی کره برا زبران و اطالعات کالمی در      

توسط استنفورد  مؤلفه (. هر دو2102باشند )بادلی، ارتباط اسرت، می 

عال فضایی در حافظه ف –شوند. انگاره دیداری گیری میبینه اندازه –

شناختی بوسیله حافظه فعال غیرکالمی سنضیده غیرکالمی و لوب واج

(. در این بین، ت کید بر افزایش 0933شرررونرد )کامکاری و افروز،  می

داری و حافظه دینگهرداری ذهنی، تر کیرد بر بهبود توانرایی مرتبط با     

ها، تصویرسازی، استفاده های کالمی، پازلشرنیداری از طریو تمرین 

ای در کنار بازخوردهایی که کودک از والدین هرای رایرانره   از برازی 

کند، سبب افزایش انگیزه و عالقه کودک با نشانگان خود دریافت می

داون مؤثر اسرررت، همگی در افزایش حرافظره فعرال در این کودکان    

بنردی نهرایی و برا توجه به محدودیت های    بوده انرد. در جمع  دخیرل 

آموزان مورد مطالعه، ت کید بر تحقیو حاضرررر ازجمله تعدادکم دانش

آموزان مورد مداخله روی پسرررران و محدود بودن دامنه سرررنی دانش

ه ها را تحت ت ثیر قرار دهد، بپذیری یافتهتواند تعمیممطرالعره کره می   

شود که والدین جهت اثرگذاری بیش از یلحاظ پژوهشری توصریه م  

شررناختی خانواده محور موردتوجه قرار گرفته و پیش مداخالت روان

درمرانگران و مربیان آموزي ویژه به نقش والدین در افزایش ظرفیت  

شناختی بویژه هوي کودکان داون به عنوان یك توانایی سیال، توجه 

 بیشتری داشته باشند.
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