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 داون نشانگانکودکان مبتلا به  اجتماعیهای گویی بر مهارتروش قصه تأثیر
 

 3جوبنهرضا قاسمی  ،2، محمد اخوان1*فرهاد اصغری

 . استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران1

 شناسی عمومی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. کارشناس ارشد روان2

 ایران شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،. دانشجوی دکترای مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان3

 28/85/31تاریخ پذیرش:  21/80/39تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

توان ذهنی با تأخیر و نارستتتایی که در کودکان کم استتتت فردیتحول  حوزه از مهمی بخش اجتماعی هایمهارت زمینه و هدف:

 بود. نداو نشانگانکودکان مبتلا به  اجتماعیهای بر مهارت گوییروش قصه تأثیرتعیین هدف این پژوهش،  .معناداری همراه است

از  نفر 22نمونته مورد ماتاهعه شتتتام    آزمون بتا گروه گواه بود.پس -آزمونو از نوع پیشآزمتایشتتتی پژوهش حتارتتتر نیمته روش:

و  هانتخاب شتتد هدفمندگیری بود که به شتتیوه نمونه 1331-35ستتاهه شتتهر رشتتت در ستتال  0تا  9داون  نشتتانگانآموزان مبتلا به دانش

های اجتماعی گرشام و اهیوت از مقیاس مهارتها برای گردآوری دادهشدند. دهی صتورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایبه

وهی گروه گواه چنین  دیدندآموزش  گوییروش قصهای با دقیقه 98جلسه  0کنندگان گروه آزمایش در شترکت استتفاده شتد. (1338)

 استفاده شده است. اریانس وکوتحلی   آماری آزمونها از داده وتحلی تجزیه برای نکردند.ای را دریافت مداخله

ن اکودک( هارگریو خودم ،ورزیئت)همکاری، جر اجتماعی هایگویی موجب بهبود مهارتنشتتان داد که روش قصتتهنتایج  ها:فتهیا

 (.>81/8Pداون شده است ) نشانگانمبتلا به 

ا، توانایی هدقت شنیداری، افزایش درک معانی واژههای زبانی و ارتباطی همچون گویی موجب بهبود مهارتروش قصه گیری:نتیجه

 گیرد. صورت مثبت تحت تأثیر قرار میاجتماعی نیز به هایمهارت در نتیجهشود که گوش دادن و صحبت کردن می

 اجتماعیهای گویی، مهارتداون، قصه نشانگان :هاکلیدواژه

 

 

 1397پاییز  ،3شماره  ،پنجم دوره -کودک  سلامت روان فصلنامه

 مقاله پژوهشی

 

 .استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، فرهاد اصغری *نویسنده مسئول:

 83100111353تلفن:                                  Farhad.asghari@gmail.comایمی : 
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 مقدمه
 استتتت که ستتتببترین مشتتتک  ژنتیکی داون شتتتای  نشتتتانگان

عملکرد در  افراد ممکن استتتتاین د. شتتتوتوانی ذهنی میکم

و عملکرد  ،جوییخودنظم، رفتتتارمتتدیریتتت ، شتتتنتتاختیروان

یکی از رایج داون  نشانگان(. 1) شتونددچار مشتک   تحصتیلی

توهد  188در هر  1استتتت که تقریبا  1ذهنی توانیکمترین عل  

های در توانمنتدیذهنی  توانافراد کم(. 2دهتد )زنتده ر  می

( 3) نارسایی بودههای زندگی روزمره دچار و فعاهیتشتناختی 

 (5و  1) دارندتری رتتعی  اجتماعی های ستتازشتتی ومهارتو 

مدت به مدت و درازتوانتد پیتامتدهتای منفی در کوتتاهکته می

به طور قاب   آنانهمراه داشتتتتته بتاشتتتد و از کیفیتت زنتدگی 

 (. 9ای کم کند )ملاحظه

مهمی  هایحیاهاجتمتاعی یکی از   هتایمهتارتبنتابراین 

ارد و د مداخلهنیاز به داون  نشتتانگاناستتت که در افراد مبتلا به 

انستتان  (.9و  1) شتودمی هاآنموجب بهبود کیفیت زندگی در 

موجودی اجتمتاعی استتتت کته نیتاز به برقراری ارتبا  با  ذاتتاً

اجتماعی شتتام  هر نوع شتتایستتتگی های دیگران دارد. مهارت

استت که موجب تعام  و ارتبا  کلامی و ییرکلامی ستتازنده با 

 هایرده(. افراد در 1و قاب  یادگیری هستتتند ) شتتودمیدیگران 

ستتتنی مختل  و در شتتترایف مختل  نیتتازمنتتد برخورداری از 

ستتتازنده با  صتتتورتبهاجتماعی هستتتتند تا بتوانند  هایمهارت

 تواندمی ذهنی توانیکمفردی برقرار کنند. ندیگران ارتبتا  بی

انجتام تکتاهی  مرتبف با زندگی روزمره در  هتاییمحتدودیتت

(. 9، 5بتتا دیگران ایجتتاد کنتتد ) هتمتچون  برقراری ارتبتتا 

فردی تحول هتتای اجتمتتاعی بخش مهمی از حوزه متهتتارت

شتتتود فرد در ( و موجب می1دهد )کودکتان را تشتتتکیت  می

وز بر ری بتتا دیگران وتوانتتایی همکتتا ،فردیهتتای بینموقعیتتت

به رفتار دیگران  ،ورزانته را داشتتتتته باشتتتدترفتتارهتای جرئت

همچنین توانایی خودمهارگری و صورت سازنده پاسخ دهد، به

خصوص در مواقعی که اوراع مالوب نیست را داشته باشند به

                                                           
1. Intellectual disability  

2. Conduct disorder  

های اجتماعی برخوردار (. درنتیجته کودکی کته از مهتارت0)

خود نشتتان استتت، شتتایستتتگی و عملکرد بهتری در جامعه از 

های اجتماعی موجب در مهارت ارستتایی(. هرگونه ن3دهد )می

مدت برای کودک و خانواده مدت و بلندپیامدهای منفی کوتاه

اند که ها نشتتتان دادهدر همین راستتتتتا پژوهش (.1شتتتود )می

در مقتایستتته با گروه گواه  داون نشتتتانگتانکودکتان مبتلتا بته 

اجتماعی و کیفیت های هحاظ مهارت ازی مشتتتکلات بیشتتتتر 

 (.11و  18کنند )فردی تجربه میزندگی بین

 ندتوامیکه است  ییکی از مداخلات گوییقصته هایروش

اجتمتتاعی در کودکتتان مبتلتتا بتته  هتتایمهتتارتدر زمینتته بهبود 

یز نپیشتتینه پژوهش  کهطوریبهواق  شتتود،  مؤثرداون  نشتانگان

ود همواره بر بهب گوییقصهمبتنی بر  هایروشنشان داده است 

فردی در کودکان ساهم م از فردی و بینعمختل  ا هایمهارت

، مفید نقص روبرو هستند یا توانیکمبا  نوعیبهو کودکانی که 

آموزشی  هایروشاز یکی  درواق  (. 13و  12د )نشتومیواق  

عی های اجتماو بهبود مهارتافزایش یادگیری زبان  جهت مفید

و نمو موجب  کهطوریبته ،استتتتگویی در کودکتان، قصتتته

گویی یک بعد مهم در قصتته (.12شتتود )توانمندی کودک می

 کهطوریبهشود، بود عملکرد شتناختی کودک محسوب میبه

زی تمرین تصویرسان، بهبود دقت شنیداری و زباتحول موجب 

ری ارتبا  برقرابرای  روش مالوبیک ها قصه(. 13) شتودمی

هتتای هتتا و تغییرات مثبتتت در حوزهارزشبتتا کودک و انتقتتال 

که  یمفتاهیمو  شتتتونتدمحستتتوب می هتاآنمختل  زنتدگی 

شتتود، مستتتقیم از قصتته حاصتت  میقیم و ییرمستتت صتتورتبه

در و  ماندبتاقی می در حتافظته فرد متدتطوهتانی صتتتورتبته

همچون یادگیری و پیشتتترفت آموزشتتتی های مختل  موقعیت

 (.15و  11)است گذار اثر

در گویی قصتتهنشتتان داده استتت که  هاپژوهشهای یافته 

رفتار هتای اختلتال نشتتتانته(، 19)مشتتتکلتات رفتتاری  کتاهش

( 10است ) مؤثرکودکان  3نمودمشتکلات رفتاری برون( و 11)

3. Externalizing behavioral problems  
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ان کودکو ستتازشتتی  ارتباطیهای هارتم مثبت بر صتتورتبهو 

پیشتتینه پژوهش  دیگرعبارتبه (؛21و  28 ،13) گذاردمی تأثیر

 یکی از مداخلات مفیدی گوییقصهبیانگر آن استت که روش 

  مختل هایحوزهبهبود  منظوربه توانمیکه  شودمیمحسوب 

  های مختلفردی کودکانی با ناتوانیحوزه بین خصتتتوصبته

قصه خواندن  (.21-10قرار گیرد ) استتفاده موردروبرو هستتند 

 ،ذهنیتوان ملتات گروهی برای کودکتان کمبته صتتتورت تعتا

. همچنین، ی استتتتزبتتانهتتای مهتتارتای برای فراگیری زمینتته

گویی، تکرار، کودکتان طی مشتتتارکتت و تعتام  حین قصتتته

 هایتوانند مهارتو تقویت، می پستتتخوراندتمرین، دریتافتت 

شایان ذکر  (.23و  22) خود را بهبود بخشتندو اجتماعی  زبانی

بر  ار گوییهایی که اثربخشی روش قصهپژوهشبا وجود  است

اند، اما های اجتماعی نشتتتان دادههتای مرتبف بتا مهارتستتتازه

های هارتمگویی بر روش قصهتأثیر  پژوهش کمی در ارتبا  با

م شتتتده انجاداون  نشتتتانگانکودکان مبتلا به فردی فردی و بین

 تتتأثیرهتتایی کتته بتته بررستتتی بنتتابراین اجرای پژوهش ؛استتتت

اء ارتق منظوربه گوییمختل  مانند قصتته آموزشتتی هایشتتیوه

د نازبپرد داون نشتتتانگانکودکان مبتلا به های اجتماعی مهارت

وان بت ی مبتنی بر شتتتواهدهارتتترورت دارد تا بر استتتاس یافته

ردی در جهت توانمندسازی این کودکان برداشته اقدامات کارب

به  وزانآمنیاز این گروه از دانش به با توجهبدین ترتیب شتتود. 

هتتدف از ، مختل  راهبردهتتای آموزشتتتیاز طریق یتتادگیری 

 تماعیاجهای گویی بر مهارتقصه تأثیربررسی  پژوهش حارر

 .بودداون  نشانگانآموزان دانش

 روش 
پژوهش حارتتر از  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شررکت

با گروه  آزمونپس -آزمونآزمتایشتتتی بتا طر  پیشنوع نیمته

آموزان دانشتمامی این پژوهش  مااهعه موردامعه ج گواه بود.

ز استثنایی مراکداون مقا  ابتدایی  نشانگانمبتلا به  و دختر پسر

 مشغول تحصی  31-35رشت بودند که در سال تحصیلی شتهر 

                                                           
1. Social skills rating scale 

نفر از کودکان مبتلا  22های این پژوهش شام  آزمودنیبودند. 

( گواه نفر گروه 11گروه آزمایش و نفر  11داون ) نشتتانگانبه 

نفر  12نفر پستتتر و  18از این تعداد  ه کهبود از جتامعته مذکور

سال  0تا  9کننده نیز بین . دامنه ستنی افراد شترکتبودنددختر 

نفر دختر و در گروه گواه  9 نفر پسر و 5درگروه آزمایش  بود.

ر گروه د کنندگانشرکتنفر دختر بودند. از بین  5پسر و  نفر 9

ستتاهه  بودند.  0نفر  5 و ستتاهه، 1نفر  1ستتاهه،  9نفر  2، آزمایش

 0نفر  1و  ،ستتاهه 1نفر  1ستتاهه،  9نفر  3گواه همچنین در گروه 

 ساهه بودند. 

بودن  شتتتام  داوطلب ورود به پژوهش حارتتتر هایملاک

ن زمم هایبیماریعدم ابتلا به  شتترکت در پژوهش بودن،  برای

در سایر جلسات  زمانهم صتورتبهت و عدم شترک ،جستمانی

مشتتاوره فردی و گروهی بود. همچنین ملاک خرون نیز ییبت 

 جلسه یا بیشتر در جلسات درمانی بود.  2

 ابزار ب( 

بندی مقیاس درجه: 1های اجتماعیبندی مهارتمقیاس درجه. 1

ساخته  1338مهارت اجتماعی توستف گرشام و اهیوت در سال 

و  ،انیدبستانی، دبستبرای سه مقا  پیششده است. این مقیاس 

دبیرستان تهیه شده است و دارای سه فرم ویژه واهدین و معلمان 

گویه  10و  55های واهدین و معلمان به ترتیب دارای است. فرم

های اجتماعی و مشتتتکلات رفتاری بوده و از دو بخش مهتارت

تشکی  شده است. کسب اطلاع از مناب  مختل  از خصوصیات 

گر این مقیاس استت. در پژوهش حارر از فرم معلم استفاده دی

( و 2(، برخی اوقات )1شتتده استتت و در طی  هیکرت هرگز )

شود. نمره بیشتر در هر یک از گذاری می( نمره3ایلب اوقات )

اجتماعی بیشتتتتر استتتت. بخش  هایمهارتنشتتتانگر  هامؤهفته

 ،خودمهارگریاری، همک مؤهفهاجتماعی شام  سه  هایمهارت

روایی  در پژوهشتتی استتت. گرشتتام و همکاران ورزیجرئتو 

با استتتتفاده از روش محتوایی و  اجتماعی را هایمهارتمقیاس 

اده از با استتتتف روایی ستتتازه معتبر گزارش کردنتد و پایایی نیز

 به دستتتت آوردند 31/8و  05/8بین رتتتریتب آهفای کرونبا  
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اجتماعی  هایمهارتبخش  ی( میزان پایای1333(. شتتتهیم )21)

گزارش  33/8و  11/8ذهنی  توانکمرا در گروهی از کودکان 

همکاری،  هایمؤهفه اعتبار(. در پژوهش حارر 0کرده استت )

با استتتتفاده از روش رتتتریب  جرئت ورزیو  ،خودمهتارگری

به دستتت  11/8و  15/8، 11/8آهفای کرونبا  به ترتیب برابر با 

 . آمده است

 9های مداخله شتتام  ها و قصتتهتانداستت ای:برنامه مداخلهج( 

 افق برداشتتتهای داستتتان می می نی انتشتتارات قصتته از کتاب

 یاشرف های مذکور توسف حسین زادهشتده است و متن داستان

نفر از  1و ویرایش  ئیتتدتتتأستتتتازی شتتتتده و بتته ( ستتتتاده25)

ر ای د. برنامه مداخلهدرمانی رستتیده استتتظران گفتارناحبصتت

با مشارکت دقیقه(  15جلسه، هر جلسه  1 ایهفته)جلسه  0طی 

 ایمتداخلهبرنتامته  آموزش داده شتتتد. هتاآنآموزان بته دانش

ری نظمشترک انتخاب شتده در پژوهش حارر بر اساس مبانی 

رائه اصلی اهدف بدین ترتیب که  است؛درمانی های قصهشیوه

کردن کودکان با محتوای قصتتته و انتقال  یتک قصتتته، درگیر

نبه مهم که ج هایپیامها است. بسیاری از ر قصتهدمفاهیم نهفته 

 به کودکان منتق  گوییقصتته، در فرآیند داردآموزشتتی روانی

توجه به بافت و موقعیت  با هاقصتتتهانتخاب  همچنینشتتتود. می

آموزان صتتتورت گرفت تا انگیزه و علاقه واقعی زندگی دانش

جلب شتتود. در افراد نمونه جهت مشتتارکت در فرایند آموزش 

های مناسب و بحث گویی، با طر  پرسشجریان آموزش قصه

آموزان به کار گرفته شتتتد. گروهی، تلاش و مشتتتارکت دانش

ه ککارشتناس ارشتد روانشتناسی ای توستف یک مداخلهبرنامه 

درمتتانی بوده، در همتتان دوره قصتتته دارای گواهی گتتذرانتتدن

آموزان مشتغول تحصتی  بودند، اجرا شده ای که دانشمدرسته

ز محتوای جلسته درمانی را نشتتان ای ا، خلاصته1جدول استت. 

دهد. می
 

 : محتوای جلسه درمانی1جدول 

 محتوا هدف جلسه

 آن.با برنامه و نحوه اجرای با مربی، آموزان با یکدیگر، آشنایی دانش اول
می »ه قصدر این جلسه خوانی و اهمیت آن مااهبی گفته شد. درباره قصه و قصه

 خوانده شد.« می نی پشت پرده یه سکه پیدا کرده

 بحث و پرسش و پاسخ درباره قصه جلسه قب ، خواندن یک قصه جدید دوم

در ارتبا  با مفاهیم مرتبف با قصه جلسه قب  به صورت گروهی صحبت شد و 

همه کودکان در بحث گروهی مشارکت کنند. سپس قصه جدید  سعی شد که

 خوانده شد.« قصه می می نی شده شلخته»

 بحث و پرسش و پاسخ درباره قصه جلسه قب ، خواندن یک قصه جدید سوم
در ارتبا  با مفاهیم مرتبف با قصه جلسه قب  به صورت گروهی صحبت شد و 

 خوانده شد.« می می نی پیدا میشه»قصه سپس 

 های جلسه قب ، بررسی تکاهی  منزلمرور و بازنگری قصه چهارم
 مار  شد های قب های مااهعه شده در جلسهپرسش درباره قصهدر این جلسه 

 به صورت گروهی صحبت شد. هاو درباره پیام قصه

 بحث و پرسش و پاسخ درباره قصه جلسه قب ، خواندن یک قصه جدید پنجم
بف با قصه جلسه قب  به صورت گروهی صحبت شد و در ارتبا  با مفاهیم مرت

 خوانده شد.« می می نی حاها تمیزترینی»قصه سپس 

 شده در منزل، خواندن یک قصه جدیدبحث و بررسی درباره تکاهی  ارائه ششم
ق تشوی هاآموزان به طر  پرسش و بحث درباره پیام قصهدانشدر این جلسه 

 خوانده شد.« می می نی دیگه دوست و رفیق نداره»شدند. همچنین قصه 

 یک قصه جدید خواندنشده در منزل،  بحث و بررسی درباره تکاهی  ارائه هفتم

تشویق  آموزان به ارائه قصه در کلاس و همکاری با همدانشدر این جلسه 

ده خوان« اردک می می نی تو مهدکودک دوسته با فی  و»قصه شدند و سپس 

 شد.

 های جلسه قب ، بررسی تکاهی  منزل،مرور و بازنگری قصه هشتم
ام و درباره پیسوال پرسیده شد های قب  های مااهعه شده در جلسهدرباره قصه

 بحث شد. هاقصه
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برای اجرای پژوهش حارتتتر پس از کستتتب  د( روش اجرا:

شتتتهر رشتتتتت، و  2نتتاحیتته  وپرورشآموزشمجوز از اداره 

هازم با مدیریت مدرستته استتتثنایی دکتر خزائلی  هایهماهنگی

، نمونه مورد مااهعه بر حستتتب شتتترایف ورود به شتتتهر رشتتتت

 0ویی طی گبرنامه آموزش قصتتته و پژوهش انتختاب شتتتدند 

 15 ی. مااهب هر جلستته، در طماه اجرا شتتد 2جلستته به مدت

ای بتته گونتتهات و جلستتت شتتتدارائته گروه آزمتایش  دقیقته بتته

آموزان از بندی شتتتدند که از دهزدگی و خرون دانشتقستتتیم

های آزمایش و آموزان در گروهبرنامه جلوگیری شتتتود. دانش

آزمون توستتتف معلم ارزیابی آزمون و  پسدر پیشبار  2، گواه

 شدند.

منظور رعایت ملاحظات اخلاقی در ذکر استتتت به شتتتایان

ای، اوهیای کودکان برنامه مداخلهپژوهشی حارر قب  از اجرای 

صتتورت رستتمی از طریق مدرستته دعوت شتتدند و در جریان به

ین ا ها گفته شد که هدفمداخله آموزشی قرار گرفتند و به آن

هتای اجتمتاعی کودکتان  و هم یک هم بهبود مهتارت برنتامته

نده کنپژوهشتی هست و اطلاعات شخصی افراد شرکتمااهعه 

ه ماند. بصورت محرمانه باقی میادگی بههمچون نام و نام خانو

کودکان نیز قب  از اجرای پژوهش اطلاعات کافی داده شتتتد و 

صتتتورت داوطلبانه و ررتتتایت آگاهانه در پژوهش همگی بته

 مشارکت کردند. 

تحلی  به شیوه  شدهآوریجم های دادهدر پژوهش حارر 

 22SPSS افزار آمارینرم با استفاده ازو متغیره چندکوواریانس 

 شدند. وتحلی تجزیه

 هایافته
شتتتام  ت توصتتتیفی متغیرهای پژوهش ا، اطلتاعت2جتدول در 

 ونآزمپس-آزمونپیشمیانگین و انحراف استتتاندارد و نمرات 

استتت.  شتتده ارائهتغیرهای پژوهش دو گروه آزمایش و گواه م

استتمیرن -همچنین در این جدول نتایج آزمون کاهموگروف

 گزارش هاگروهبرای بررستتتی نرمتال بودن توزی  متغیرهتا در 

آزمون  Zشتتتتده استتتتت. بتتا توجتته بتته این جتتدول آمتتاره 

ستتتت ین دارمعنیاستتتمیرن  برای تمامی متغیرها -کاهموگروف

  ست.انتیجه گرفت که توزی  این متغیرها نرمال  توانمی بنابراین

 
 در دو گروه آزمایش و گواه آزمونپسو  آزمونپیشتوصیفی نمرات  هایشاخص: 2 جدول

 K-S Z p انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 

 همکاری

 آزمونپیش
 28/8 11/8 19/3 13/0 آزمایش

 15/8 13/8 13/3 21/3 گواه

 آزمونپس
 11/8 13/8 35/1 55/11 آزمایش

 80/8 28/8 39/2 83/11 گواه

 ورزیجرئت

 آزمونپیش

 81/8 28/8 0/2 0 آزمایش

 28/8 12/8 21/2 13/0 گواه

 آزمونپس
 11/8 13/8 23/2 39/19 آزمایش

 12/8 13/8 2/1 39/11 گواه

 

 خودمهارگری

 آزمونپیش
 2/8 18/8 13/2 39/18 آزمایش

 81/8 28/8 0/2 18 گواه

 آزمونپس
 80/8 28/8 03/3 13/19 آزمایش

 2/8 19/8 15/2 91/11 گواه
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 تماعیاجهای بر مهارت گوییقصتتهروش  تأثیربرای تعیین 

ت. استت شتتدهاستتتفاده زمون تحلی  کوواریانس چندمتغیره از آ

آزمون هوین برای بررستتتی همگنی واریتانس متغیرهتای نتتایج 

ی هامؤهفههر یک از نشتتتان داد واریانس  هاگروهوابستتتتته در 

(. نتایج p>85/8)استتت برابر  هاگروهدر  های اجتماعیمهارت

کوواریتتانس  یسمتتاترآزمون بتتاکس برای بررستتتی برابری 

اد که نیز نشان ددر بین گروه آزمایش و گواه متغیرهای وابسته 

ماتریس کوواریانس متغیرهای وابستتته در دو گروه برابر استتت 

(85/8<p).  بررسی همگنی شیب رگرسیون پیشنتایج آزمون

های اجتماعی در گروه آزماش و آزمون مهتارتآزمون و پس

نشتان داد که شتیب رگرسیون در هر دو گروه برابر است گواه 

(85/8<p) .دو بارتلت برای بررستتی کرویت نتایج آزمون خی

نشان داد که راباه این  های اجتماعیمهارتی راباه دارمعنییا 

نتتتایج آزمون تحلیتت    (>85/8pاستتتتت ) دارمعنی هتتامؤهفتته

کوواریتتانس چنتتدمتغیری نشتتتتان داد کتته بین دو گروه در 

 ی وجود دارددارمعنیهای اجتماعی تفاوت ی مهارتهامؤهفته

(80881>p ،21058=F ،8019=Wilk's Lambda).  بتترای

در کتتدام یتتک از گواه کتته گروه آزمتتایش و  بررستتتی این

اجتماعی با یکدیگر تفاوت دارند در  هایمهتارت هتایمؤهفته

ی  متغیری در متن تحل، نتایج تحلی  کوواریانس تک3جتدول 

متغیری گزارش شده است.ریانس چندکووا

 
 یاجتماعهای مهارت هایمؤلفها برای بررسی آنکوا در متن مانکونتایج تحلیل  :3جدول 

 اندازه اثر F Pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات هامؤلفه شاخص

 92/8 81/8 20/18 151/11 1 151/11 همکاری

 11/8 81/8 85/19 205/50 1 205/50 ورزیجرئت

 15/8 81/8 01/29 511/11 1 511/11 خود مهارگری

 

 آزمونپسهمکتتاری در  Fآمتتاره  1بتتا توجتته بتته جتتدول 

( و 85/19) آزمونپسدر  ورزیجرئتتت F(، آمتتاره 20/18)

( استتتت که همگی در  ستتتا  01/29خودمهارگری ) Fآماره 

که بین دو گروه در  دهدمینشتتتان استتتت که  دارمعنی 881/8

اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد. اندازه  هتایمهتارتمیزان 

که این تفاوت در  حاکی از آن استتتتنیز  15/8و  92/8اثر بین 

نس نشتتتان داد که جتامعه بزر  استتتت. نتایج تحلی  کوواریا

(، 11/11گروه آزمایش در همکاری ) شتتتدهتصتتتحی میانگین 

و  استتتت( 92/19و خودمهتتارگری ) ،(82/19)  ورزیتئتجر

  ورزیتئجر(، 09/18در متغیر همکاری ) گواهمیتانگین گروه 

که با توجه به آماره استتت ( 13/11و خودمهارگری ) ،(18/11)

F   توانیم. با توجه به این یافته هستند دارمعنی 881/8در سا 

 هایمهارت هایمؤهفهموجب بهبود  گوییقصهگفت که روش 

  شده است. داون نشانگانکودکان مبتلا به اجتماعی 

 

   گیرینتیجهبحث و 
 بر گوییقصتتته روش تأثیرهتدف پژوهش حارتتتر بررستتتی 

نتایج داون بود نشانگان به مبتلا کودکان اجتماعی هایمهارت

داون  اننشانگ مبتلاگویی به کودکان داد که آموزش قصهنشان 

 ،ورزیجرئتهمکاری، شام   اجتماعیهای بر افزایش مهارت

سو همیافته به دست آمده بوده است که  مؤثرمهارگری خود و

شایان ذکر (. 21-19ستایر مااهعات انجام شتده استت ) با نتایج

به استتتت مرور پیشتتتینه پژوهش نشتتتان می دهد پژوهشتتتی که 

گویی بر مهارت های صتتورت مستتتقیم اثربخشتتی روش قصتته

یدا پرا ارزیابی کند، مبتلا به نشتتتانگان  داون اجتماعی کودکان 

 های این پژوهش با مااهعاتی کهنشتده است به همین دهی  یافته

ایسه رند، مقبه صتورت ییرمستقیم با پژوهش حارر ماابقت دا

گویی د روش قصهاننشتان دادهشتد. در واق  مااهعات مختل  

های اجتماعی در های مرتبف با مهارتر بهبود ستتتازهتواند بمی

ای دارداون  نشتتتانگانکه همچون کودکان مبتلا به  هاییگروه

ثر موهای مختل  تحوهی هستتتند مشتتکلات معناداری در کنش
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اد که نشان د مشابه یپژوهشهای یافتهدر همین راستا  واق  شود.

 ارزیابی معلم، افزایش معناداری درگویی بر اساس قصتهروش 

 و کاهش ،مهار خود ورزانه،تئ، رفتارهای جرهمکتاری ابعتاد

لا به هه مبتآموزان پسر هشت تا ده سادانشدر مشکلات رفتاری 

همچنین  (.19) استتتتای منجر شتتتده نتافرمانی مقابلهاختلتال 

زش آمو گر آن هستتتتند کهنشتتتان هاپژوهشبرخی های یتافتته

لال اخت هاینشانههای اجتماعی مبتنی بر قصه در کاهش مهارت

کودکان  نمودبرونمشتتتکلات رفتاری ( و 11) رفتتار هنجتاری

که  برخی دیگر از ماتاهعتات نشتتتان دادند (.10) استتتت مؤثر

های مهارتتواند بر هتای اجتماعی میخلته مبتنی بر قصتتتهمتدا

و حفظ تعام  با و شتتتروع  ،درک متقتابت ، همدهیاجتمتاعی، 

(. 13) دباش مؤثراوتیستم  به آموزان پستر مبتلادیگران در دانش

جب گویی موهای یک بررستی نشان داد که قصهیافتههمچنین 

های ارتباطی و کاهش د شتتتایستتتتگی اجتمتاعی و مهارتبهبو

 هنیذتوانی کم مبتلا به البزرگستتترفتتارهتای مخرب در افراد 

ها نیز حاکی از آن استتت ستتایر پژوهشهای یافته (.3د )شتتومی

های ارتباطی و زبانی گویی موجب بهبود مهارتروش قصهکه 

 (.21و  28شود )میابتدایی آموزان در دانشافزایش پذیرش و 

بر یی گوقصتتتهتوان استتتتدهال کرد میاین نتتایج در تبیین 

 ،های اجتماعی هستتتتندکه مرتبف با مهارت هاییمؤهفتهاء ارتقت

ن، زبا تحولگویی موجب استتت. به طور مثال روش قصتته مؤثر

رک یش دافزا ، بهبود دقت شنیداری و افزایش دامنه هغات فرد

های زبانی آن مهارت تب بهشود که ها و جملات میمعانی واژه

رقرار تواند با دیگران ارتبا  بو بهتر می کندمیفرد ارتقتاء پیدا 

گویی از طریق روش قصتتته دیگر عبارت به (؛13و  13کنتد )

 تواندمیگذارد هتای زبانی کودک میکته بر مهتارت تتأثیری

مثبت  صتتتورتبهرا نیز  هاآنهای ارتباطی و اجتماعی مهتارت

 قرار دهد. تأثیرتحت 

همچنین گوش دادن و صتتتحبتت کردن دو مهارت مهمی 

 شمیت دارند. رواه شدتبه بین فردیستند که در ارتباطات ه

 مثبت صورتبهشود که این دو مهارت موجب میگویی قصته

ان هم توانایی شتتتنیدن فعال به قرار دهتد و کودک تتأثیرتحتت 

صتتتت ابراز نظر و کنند و هم فرهتای مختل  را پیدا میقصتتته

زند که آمومی درنتیجهکنند و گو را پیدا میتعام  با فرد قصتتته

کودکان طی بنابراین  (.21و  28دیگران تعام  کنند ) باچاور 

 یهای زبانتوانند مهارتمی گوییمشتارکت و تعام  حین قصه

 (.23و  22) خود را بهبود بخشندو اجتماعی 

هایی استتت که مشتتاور یکی از راه گوییقصتته طورکلیبه

کودک شتتتود و وارد دنیتتای ذهنی بتته وستتتیلتته آن  توانتتدمی

 و تأثیر گذارد هاآنانی روهای درونمثبت بر ستتازه صتتورتبه

ک جذاب است و کودموروعی برای  نظر ازگویی چون قصه

ینتتد یتتادگیری افربنتتابراین  شتتتود،میمثبتتت موجتتب هیجتتان 

هتتای اجتمتتاعی کتته هتتای مختل  همچون مهتتارتمتهتتارت

 ؛دشوشتتود، تسهی  میرتمنی در داستتان منتق  می صتورتبه

یک روش مالوب برای برقراری ارتبا  ها قصه دیگرعبارتبه

در پژوهش حارر (. 11و  13) انتقال مفاهیم استت با کودک و

 یهاشتخصتتیتکه شتام   هاییقصتهکودکان از طریق شتنیدن 

 و مقابله متفاوت با مشتتتکلات هتایشتتتیوهداستتتتتانی مختل ، 

رتتمنی آموختند که  صتتورتبه ندبود پیامدهای ناشتتی از آن

با  یافته در رویارویی و ستتتازش منتاستتتب راهبردهتای مقتابلته

. هستتتتندکدام  ،فردیبین هایموقعیت مربو  بته  مشتتتکلتات

یوه شتتت به دنتتوانمیچاور  همچنین کودکتان یتاد گرفتنتد کته

،  ها و شرایف مختلموقعیتابراز وجود کنند و یا در  ستازنده 

ه از آن جایی ک. ه باشتتندتشتتتوانایی خودمهارگری بیشتتتری دا

 کار گرفته شتتتده در این مااهعه به صتتتورت گروهیمداخله به

تجربته حوتتتور در گروه موجب افزایش تعام  و  انجتام شتتتد

 مشتتکلات مشتتابهی همستتاهان که از دیگرپستتخوراند دریافت 

ای هو فعاهیت روحیه همکاریشتتده استتت و در نتیجه ، دداشتتتن

ت مثب صورتبه است اجتماعی هایمهارتکه یکی از  گروهی

 ارتقاء پیدا کرد. 

هایی نیز مواجه در هر صورت پژوهش حارر با محدودیت

 شتتانگاننمبتلا به کودکان بوده استتت. این مااهعه فقف بر روی  

ت م شده اسانجا که دارای فنوتیپ رفتاری خاصی هستندداون 

ایر های پژوهش به کودکانی که مبتلا به سو باید در تعمیم یافته
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ستتتتند، احتیا  کرد. شتتتناختی یا اجتماعی همشتتتکلتات روان

 گیری در تمامیجرایی، روش نمونهلات اکهمچنین به علت مش

شنهاد پیدر نتیجه مراح  به صتورت تصتادفی انجام نشده است 

ره ها دربابا رف  این محدودیتمشابه  هاییپژوهشکه  شتودمی

ای هبر روی ستتتایر گروه گوییقصتتتهمبتنی بر  هایروشتأثیر 

تا شواهد پژوهشی در این کودکان با نیازهای ویژه انجام شتود 

ها با ستتتهوهت دهی یافتهشتتتود و امکان تعمیم ترکتامت زمینته 

رر های پژوهش حابر اساس یافتههمچنین . دبیشتتری انجام شو

ای هموزش مبتنی بر یادگیری مهارتآشتتتود که هاد میپیشتتتن

ه مبتلتتا بتتکودکتتان گویی برای اجتمتاعی از طریق روش قصتتته

توان ذهنی به صورت رسمی و سایر کودکان کم داون نشانگان

 های درستتی(و ییررستتمی )به صتتورت تلفیقی در ستتایر برنامه

 مورد توجه اساسی قرار گیرد.

این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشتتناستتی   تشررکر و قدرانی:

دانشگاه آزاد  شناسی عمومیرواندر رشته آقای محمد اخوان ارشتد 

 اجرای مجوز همچنین. است 91328185312801 کد با  رشتواحد 

با  شهر رشت وپرورش روی افراد نمونه از سوی اداره آموزش بر آن

وسیله بدین .صادر شده است 18/82/1331مور   180/ 132شتماره 

وپرورش کته همتاهنگی با مدارس جهت از مستتتیوهین اداره آموزش

پژوهش را انجام دادند و همچنین از کادر اداری و مربیان  اجرای این

کمک صتتتمیمانه مدارس و افراد نمونه که در اجرای این طر  به ما 

 . شودکردند تشکر و قدردانی می

به د مناف  توا گونههیچبرای نویستندگان  پژوهشاین  تضاد منافع:

 . نداشته است دنبال
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Abstract 

Background and Purpose: Social skills are the important part of individual growth and the lack 

of it in a long term has a serious impact on the child. The purpose of this study was to determine 

the effect of storytelling method on social skills in children with Down syndrome.  

Method: The present study was a semi-experimental design with two experimental and control 

groups with pre-test and post-test. The Sample for study consisted of 22 students with Down 

syndrome aged 6 to 8 years old in Rasht in 2015-2016 selected by purposeful sampling method 

and randomly assigned to two experimental and control groups. Then Leiter International 

Performance Scale (1990) was performed on both groups. The experimental group received 

training in 8 sessions of 60 minutes, using storytelling techniques. To analyze the data, covariance 

analysis was used. 

Results: The results showed that storytelling method improves social skills (Collaboration, 

assertiveness and self-control) in children with Down syndrome (P<0.01). 

Conclusion: The storytelling method improves linguistic and communication skills such as 

auditory accuracy, increased comprehension of meanings of words, ability to listen and speak That 

consequently Social skills are also positively affected. Thus The social skills of children with 

Down syndrome can be improved by using the storytelling method.  

Keywords: Down syndrome, storytelling, social skills.  
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