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 چکیده
انجام شد. این پژوهش  با نشانگان داون گامآهسته آموزاندانشبر تعامالت ارتباطی  محورخانوادهیر مداخلۀ حل مسئله تأثبررسی  هدف باپژوهش حاضر  

 با نشانگان داون گامآهستهدختر و پسر  آموزاندانش نفر 67جامعۀ آماری شامل  پیگیری با گروه گواه بود. -آزمونپس -آزمونی از نوع پیششیآزماشبه
گیری با استفاده از روش نمونه پسر( 15دختر و  15گام با نشانگان داون )آموزان آهستهدانش 30بودند که  1400ـ1401 یلیتحص سال درشهر کرمانشاه 

من می کارگاه در  ساعتهجلسه یک  15 یشآزماگروه  جایگزین شدند.( نفر 15( و گواه )نفر 15) و با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایشیانتخاب  هدفمند
اجتماعی  یهامهارتآوری اطالعات از مقیاس ( شرکت کردند و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. برای جمعICPSرا حل کنم ) اممسئلهتوانم 

نتایج نشان مکرر انجام گردید.  یریگاندازهو با استفاده از روش  SPSS افزارنرم 24توسط نسخه  هادادهتحلیل استفاده گردید.  (1983)( MESSYماتسون )
ی، پرخاشگری و رفتار تکانشی و رابطه راجتماعیغاجتماعی، رفتار  یهامهارت یهااسیرمقیزآزمون در پس -آزمونداد، در گروه آزمایش، بین نمرات پیش

پایداری تأثیر  دهندهنشانپیگیری تفاوت معناداری مشاهده نگردید که  -آزمونپسبین نمرات  و (P=001/0) داشتتفاوت معناداری وجود  با همساالن
مداخله حل با توجه به تأثیر افزایش نمره میانگین تفاوت معناداری در مراحل مشاهده نگردید.  رغمیعل یطلبیبرتراست. در مؤلفه اطمینان زیاد به خود و 

با نشانگان داون از اهمیت فراوانی  گامآهسته آموزاندانشمربیان و  ،برای والدین در محیط خانه و مدرسه آموزشی برنامهاین  کاربست، محورخانوادهمسئله 
 برخوردار است.
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 مقدمه
 توانکماختالل ژنتیکی در کودکان  نیترجیرا 1نشانگان داون

تولد است و  1200تا  800در  1ذهنی است که بروز آن 
علت نشانگان داون است، از  نیترعیشا 21تریزومی 

با  گامآهستهمهمترین مشکالت بارز کودکان و نوجوانان 
به دامنه توجه ضعیف، مشکالت  توانیمنشانگان داون 

اشاره کرد )افروز،   2تعامالت ارتباطیخواندن و نوشتن و 
؛ باراک و 1995، 3و برید دونالمکباکلی،  ؛ برین،1397
با نشانگان داون، در  گامآهسته آموزاندانش(. 2020، 4آتزابا

داری، کنترل تعامل ارتباطی مانند خویشتن یهامؤلفهزمینه 
هیجان، درک عواطف دیگران و حل مسائل اجتماعی، دارای 

، 5مش و وولف ؛1394 افروز،مشکالت فراوانی هستند )
(. ضعف در کنترل هیجان 2010 ،6باتر و لکاوالیر؛ 2008

، شودیم آموزاندانشمنجر به رفتارهای اجتماعی ناپخته این 
های در نتیجه در برابر ناکامی تحمل اندکی دارند و فعالیت

 کتاییشکوهدهند )ناکارآمد انجام می یاگونهبهاجتماعی را 
، 7لسنس دینک، کاپ، تاس، ساری و سن ؛1391و زمانی، 

روانی و  ارتقاء(، بر این اساس پرداختن به مسائل 2019
با نشانگان داون از طریق  گامآهستهاجتماعی کودکان 

از اهمیت فراوانی  محورخانوادهآموزشی  یهابرنامهطراحی 
 برخوردار است.

عنوان به مؤثر های ارتباطیآموزش مهارتاخیر  یهادههدر 
اعضای خانواده پراهمیت  برای سازندهمثبت و  یک راهبرد

مشکالت اجتماعی کودکان با الگوی ؛ زیرا شودیمتلقی 
، 8مارک و پایکدارد )تعاملی خانواده ارتباط مستقیمی 

شناسی در همین راستا شواهد پژوهشی قلمرو روان(. 2017
 در کاهش محورخانوادههای اند، مداخلهخانواده نشان داده

افروز، ) اثر مثبتی دارند رفتارهای مخرب اجتماعی کودکان
اگرچه  (.2006، 9؛ فیلی و جونز1399و ابراهیمی،  زادهقاسم

مشکالت حل شناسان درمان فردی را برای بسیاری از روان
و  مشکالت رفتاری اماکنند، کودکان انتخاب میارتباطی 
 دارد محورخانواده کارآمد یهاکودک، نیاز به مداخله ارتباطی

که غالب  ؛(1396، کتاییو شکوه پژوهبه، ، افروززادهقاسم)
های مهارتهدف بهبود  باخانواده محور مداخله  یهاروش

، کاشانی وحید و آساره، رادیمیحکاند )شکل گرفتهتعاملی 
ی آموزشی هابرنامه(. در همین راستا باید گفت 1398

تا حد   10حل مسئلهبرنامه آموزش  جمله از محورخانواده
ارتباطی و  یهامهارتبهبود  عثاند باتوانستهزیادی 

                                                                                                                                                                                                                               
1. Down Syndrome (DS) 
2  . Communication Interactions 

3. Byrne, Buckley, Macdonald  & Bird 

4. Barak & Atzaba 
5. Mash & Wolfe 

6. Lecavalier & Butter 

گردد  بخشرضایت روابط در ایجادخودکارآمدی اجتماعی و 
اسدی گندمانی،  ؛2017، 11والچئو، استاوروسی و دیداسکالو)

و زمانی،  کتاییشکوه ؛1395، صرامی هاشمی و پزشک،
مقدم و  موسوی؛ 1396کاکابرایی و مرادی،  ؛1391

 (.2015، نصراللهی

 محورخانوادهیک راهبرد  عنوانحل مسئله بهبرنامه آموزش 
و  رفتاری، های شناختیای از مؤلفهپیچیدهۀ شامل مجموع

، زمانی، کتاییشکوه) دارد که به آموزش نیازاست  هیجانی
است  یندیفراعالی ذهنی  (. این مهارت1393پورکریمی، 

موجود  میان تجارب گذشته و مسئلهۀ آن فرد باید رابطکه در 
نماید را اتخاذ راهبرد مقابلۀ مناسبی توجه به آن  را دریابد و با

آموزش حل (. مهمترین اهداف 1396)کاکابرایی و مرادی، 
عبارتند از آموزش چگونه اندیشیدن نه  محورخانوادهمسئله 

تا  کندیمکه به کودکان و والدین کمک  به چه اندیشیدن
   به  یفردانیمو  یفرددرونبتوانند در مواجهه با مسائل 

 .را اتخاذ نمایند حلراهمختلف بیندیشند و بهترین  یهاحلراه
پیشگیری از بروز و شدت یافتن مشکالت هیجانی  ن،یهمچن

ی، افسردگی و پرخاشگری و تمرکز ریگگوشهو رفتاری نظیر 
مختلف  یهاتیموقعحل مسئله در  یهاتوانشبر کاربست 

حل مسئله از سوی والدین و اجتماعی؛ و به کارگیری روش 
 یهاتیموقعفرزندانشان برای ارتقای تعامالت ارتباطی در 

، پرند، شهاییان و کتاییشکوهمختلف اجتماعی است )
؛ کاکابرایی، 1396؛ کاکابرایی و مرادی، 1387، پورمتولی
1395.) 

 محورخانوادهآنچه مبرهن است هدف از آموزش و پرورش  
هایی است که نشانگان داون، آموزش مهارتبا  آموزاندانش

ها را برای زندگی و کار و شرکت در یک جامعه یکپارچه آن
( نیز 2010) 12و همکارانکوت توانمند کند در همین راستا 

در پژوهشی راهبردهای حل مسئله شامل تشخیص 
ها و حلهای ممکن، تشخیص بهترین راهحلمشکالت و راه
    ای به چهار هفته 16دوره را طی یک  خود ارزشیابی

     آموزش دادند، نتایج نشان داد  گامآهستهآموز دانش
های ممکن را یاد حلآموزان تشخیص مشکالت و راهدانش

نیز در  (2017) والچئو، استاوروسی و دیداسکالوگرفتند. 
 مسئله بر مهارت برنامه حلپژوهشی نشان دادند که آموزش 

آموزان دانش رشد تعامالت اجتماعیو  یفردنیمسئله ب حل
و همکاران  اسدی گندمانی ،است بخشگام اثرآهسته

7. Senses Dinc, Cop, Tos, Sari & Senel 
8. Mark & Pike 

9. Feeley & Jones  

10  . Problem Solving 
11. Vlachou, Stavroussi & Didaskalou  

12. Cote 
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 مسئله و ایفای اثربخشی آموزش حلپژوهشی در ( 1395)
را  توان ذهنی خفیفاجتماعی افراد کم یهانقش بر مهارت

مسئله بررسی نمودند و نتایج پژوهش نشان داد آموزش حل 
، اثرگذار بوده است آموزاندانشاجتماعی این  یهامهارتبر 

نیز در پژوهش خود نشان  (2015) مقدم و نصراللهی موسوی
 برمسئله  اجتماعی و روش حلهای مهارتآموزش دادند 

پسر  یذهنتوان آموزان کمدانش کاهش مشکالت رفتاری
پژوهش  یهاافتهی ن،یهمچناست.  رگذاریتأث دبستانی

مهارت حل ( نشان داد که 1393و همکاران ) کتاییشکوه
اجتماعی و کاهش مشکالت های مهارتمسئله بر افزایش 

منجر  مخرب اجتماعی کاهش رفتارهابه رفتاری مؤثر بوده و 
نشان داد، آموزش ( نیز 1399. پژوهش کاکابرایی )شده است

با فرزندانشان  هاآنحل مسئله به مادران باعث بهبود ارتباط 
کودک  -تعامل والد یهااسیرمقیزو بر تمامی شده است 

ی، ارتباط با فرزند و ایجاد فرزندپرورشامل رضایت از 
گفته  با توجه به آنچه محدودیت تأثیر مثبتی داشته است.

 یهابرنامهکاربست نیاز به  توان بیان نمود که امروزهیشد، م
هدف آموزش  با حل مسئلهجمله  از محورخانواده جامع

 به یارتباط یهامهارت ءدر جهت ارتقا فرزندانشانو  والدین
های یتمسئولین تراز مهم زیرا؛ شوداحساس می شدت

دانش به والدین و مربیان آموزش نحوه مقابله مسئله محور 
در  هاآن یفردنیبو  یفرددرون مسائلبرای حل  آموزان
با توجه به اینکه در  ،دیگر ییسو. از استاجتماعی  زندگی

 یهامهارت ارتقاءآموزشی و تربیتی موجود، برای  یهانامهبر
با نشانگان داون نقش محوری والدین  گامانآهستهاجتماعی 

مورد غفلت واقع گردیده؛ این پژوهش بر نقش آنان در 
 ،همچنین .دینمایم دیتأک شیپترمیمی بیش از  یهابرنامه

مستقیم اثر برنامه آموزشی حل مسئله  صورتبهتاکنون 
با نشانگان  گامانآهستهبر تعامالت اجتماعی  محورخانواده

 ن،یبنابرا. داون به ویژه در جامعه هدف بررسی نشده است
از  محورخانوادهمطالعه کارآمدی برنامۀ پیشگیرانه و آموزشی 

 حاضر،اهمیت فراوانی برخوردار است. بر این اساس پژوهش 
بر  محورخانوادهبررسی اثربخشی آموزش حل مسئله  با هدف

 با نشانگان داون گامآهسته آموزاندانشتعامالت ارتباطی 
 است. شده انجام

 روش 
توجه به هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا،  پژوهش حاضر با

پیگیری با  -آزمونپس -آزموناز نوع طرح پیش یشیآزماشبه
ه جامعۀ آماری این پژوهش شامل است.   1گروه گوا

دختر و پسر با نشانگان داون شهر  گامآهستهآموزان دانش

                                                                                                                                                                                                                               
1  . Pretest-Posttest - Follow up  with Control Group Design 
2. Kanning 

3. Matson Social Skills Scale (MESSY) 

است. بر اساس  1400ـ  1401کرمانشاه در سال تحصیلی 
نفر  67آمار آموزش و پروش استثنایی شهر کرمانشاه تعداد 

با نشانگان داون در مدارس گام آموزان آهستهدانشاز 
 30استثنایی مشغول به تحصیل هستند، از این افراد تعداد 

 15تا  7با نشانگان داون با دامنۀ سنی  آموزاندانشنفر از 
یری هدفمند، گنمونه صورتبه 03/12سال و میانگین سنی 

نفری آزمایش و  15 دو گروهو با انتساب تصادفی به  انتخاب
 27/63براساس نمره هوشبهر با میانگین  و تقسیم شدند گواه

کند که حداقل نسبت تأکید می (2006) 2نگیکانهمتا شدند. 
نفر است؛ نسبت  5حجم نمونه برای هر پارامتر برآورد شده 

شود مطلوب قلمداد می 1به  20تر و نسبت مناسب 1به  10
های ورود عبارتند مالک (.1396نقل از کاکابرایی و مرادی، )

، 75الی  55از سطح عملکرد شناختی متوسط با بهره هوشی 
پزشکی، عدم دریافت هرگونه عدم استفاده از داروهای روان

-خانوادهبرنامۀ آموزشی دیگر ضمن انجام مداخله حل مسئله 

عبارتند از غیبت بیش از دو جلسه و  های خروج؛ مالکمحور
فرزندشان در جلسات آموزشی  عدم رضایت والدین در شرکت

 بود. 
 سنجشابزار 

ن یهامهارتپرسشنامه . 1  3اجتماعی ماتسو
(MESSY) : برای سنجش  1983این پرسشنامه در سال

ساله تدوین شده است و  18تا  4اجتماعی افراد  یهامهارت
درجه از نوع مقیاس لیکرت با دامنه از  5بر اساس شاخص 

شده است.  یگذارنمره)همیشه(  5)هرگز( تا نمره  1نمره 
های اجتماعی عبارت است که مهارت 56این مقیاس شامل 

مناسب از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران، مؤدب بودن 
اق به تعامل با دیگران؛ رفتارهای غیراجتماعی مانند و اشتی

ی، خرده گرفتن بر دیگران، ایجاد کارکتکدروغ گفتن، 
صداهای ناهنجار و زیرقول خود زدن؛ پرخاشگری و 
رفتارهای تکانشی مانند به آسانی عصبانی شدن، لجبازی، 

و اطمینان زیاد به خود، مانند به  یطلبیبرتردعوا، قلدری؛ 
خود نازیدن، تظاهر به دانستن همه چیز و خود را برتر از 
دیگران دیدن؛ همچنین رابطه با همساالن شامل تنهایی، 

 سنجدیمرا  دیگر یهابچهحسادت، دوستی و بازی با 
 نیکمتر 56این مقیاس  بُرش(. نمره 1381)یوسفی و خیر، 

. شودیمت اجتماعی محسوب بیشترین نمره مهار 280و 
اجتماعی  یهامهارتکه مقیاس  انددادهنشان  هاپژوهش

ماتسون، از همسانی درونی، پایایی بازآزمایی باال و روایی 
، 4افتراقی قابل قبولی برخوردار است )ماتسون و الندیک

(. در ایران 1983، 5؛ ماتسون، روتاتوری و هلسل1988

4. Matson & Ollendick 
5. Rotatori & Helsel 
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ون را یوسفی و خیر اجتماعی ماتس یهامهارتمقیاس 
نفر دختر و پسر شهر شیراز مورد  562( بر روی 1381)

پایایی آن  ؛که روایی آن مطلوب و مناسب دادندبررسی قرار 
با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف برای کل مقیاس 

گزارش شده است. در پژوهش رضایی و حافظی  86/0
صورت  گامآهسته( در پژوهشی که بر روی کودکان 1390)

 یهامهارت یهااسیمقبرای زیر کرانباخپذیرفت آلفای 
، پرخاشگری و رفتار 90/0 یراجتماعیغ، رفتار 97/0اجتماعی 
و اطمینان زیاد به خود داشتن  یطلبیبرتر، 94/0تکانشی 

در این پژوهش  بدست آمد. 97/0و رابطه با همساالن  94/0
های های مهارتمقیاسزیرضرایب آلفای کرانباخ برای  نیز

، پرخاشگری و رفتار 82/0، رفتار غیراجتماعی 86/0اجتماعی 
و  88/0طلبی و اطمینان زیاد به خود ، برتری88/0تکانشی 

 .به دست آمد 83/0رابطه با همساالن 
برنامه جامع حل مسئله  یسازآمادهبرای برنامه مداخله: 

توانم مسئله را حل میمن »ی هابرنامهاز  محورخانواده

 «2اندیشمند نوجوان /برنامۀ کارگاه تربیت کودک»و  «1کنم
استفاده و اقتباس  است؛ شده مطرح( 2000که توسط شور )

شد. بدین منظور باید اشاره نمود که محتوا، تکلیف و اجرا 
پس از شرکت مجری در دوره  محورخانوادهبرنامه حل مسئله 

و بررسی متون تخصصی موجود  هساعت ستیبآموزشی 
زیستی،  یهایژگیوداخلی و خارجی و با در نظر گرفتن 

با نشانگان گام آموزان آهستهدانششناختی، روانی، اجتماعی 
ی اجتماعی از جمله مدیریت هامهارت ارتقاءداون با هدف 

خشم، رفتارهای اجتماعی مناسب، رابطه با همساالن تهیه 
درگیر کردن و  ،برنامه گرید هدف ،همچنین .شده است

اجتماعی به  یهامهارتمشارکت والدین در آموزش 
 (،1391و زمانی ) کتاییشکوهدر همین راستا  فرزندانشان بود.

 و 1399( و کاکابرایی )1393و همکاران ) کتاییشکوه
 اند.کرده دییتأیی این برنامه آموزشی را رواو اعتبار  (1395

شود:یمدر ادامه به خالصه محتوا، هدف و تکلیف هر جلسه اشاره 

 . خالصه محتوای برنامه آموزش حل مسئله1جدول 
 تکلیف محتوا عنوان و هدف جلسه

1 
ای با محتو آموزاندانشآشنایی والدین و 

 کارگاه
دین؛ والتشریح اهداف کارگاه و بررسی اهمیت آن برای 

 آموزانتعامل با دانش
 دینو توضیحات اولیه برای وال مسئلهارائه کتابچه حل 

 ی حل مسئلههامهارتپیش  موزشآ 2-4
یست، نگفتگو در مورد )مفاهیم حل مسئله مانند است و 

 یا، و، بعضی،..(
 های حل مسئلهصفحات مربوط به پیش مهارت یزیآمرنگ

 با کمک والدین

 و آگاهی از احساسات خود درک مهارت درک احساسات خودآشنایی با  5
احساسات با کمک والدین، بازی و  یهاصورتکساخت 

 سرگرمی در راستای شناخت احساسات و کلمات احساسی

6 
آشنایی با مهارت درک احساسات 

 دیگران
 آموزدانشاجرای نمایش خانه عروسکی و ایفای نقش  یگراندرک احساسات دیگران به منظور تعامل بهتر با د

 مهارت درک انگیزه دیگران آشنایی با 7
بروز  درک انگیزه دیگران، در نظر گرفتن دالیل متعدد

 یک رفتار
 هیو تمرین گرو هاکاربرگو گفتگو در مورد  یزیآمرنگ

8 
ه بمهارت درک انگیزه دیگران  آشنایی با

 یامشاهدهصورت 
تمرین عملی دلیل یک رفتار، تشخیص عمدی و یا 

 ی بودنرعمدیغ
 با کمک مادر آموزدانشایفای نقش هر 

 نزل(مو ایفای نقش توسط والدین در  ییگوداستان)ادامه 

 شودینمکارهایی که همزمان انجام  9
ای در مورد کاره فرضی و تمرین کودکان یهاتیموقع

 همزمان
 در منزل توسط والدینو تمرین  5حل کاربرگ شماره 

 نجایگزی حلراهآشنایی با توانش یافتن  10
 های جایگزین، درک مفهوم بیش از یکحلیافتن راه

 وجود دارد حلراه
        هر ابر چه»بازی  و «ابرهای کارتونی»ارائه اسالید 

 ، آموزش والدین جهت تمرین با فرزندان«؟دیگویم

11 
نتایج  مهارت در نظر گرفتن آشنایی با

 رفتار
 در نظر گرفتن عواقب و نتایج کار، حل مسئله در

 زندگی واقعی های ساختگی وموقعیت
 11و  7و  6 یهاکاربرگ یزیآمرنگ

 ییگوداستانتمرین تفکر بر نتایج هر رفتار در قالب 

 یبندزمان و یزیربرنامه 12-13
بندی مانبینی موانع احتمالی؛ زریزی متوالی، پیشبرنامه

 های مختلفسازی گامیکپارچه و

 یزیرهبرنامالزم برای  یهامهارتارائه تصاویر برای درک 
ان )زمان مناسب/ زم کاربرگ به مادران متوالی، ارائه

 نجهت تمری (.... ولی .... خواهمیمنامناسب( و )من 

 مرور حل مسئله و ارزشیابی 14
وسیله های فرا گرفته شده تاکنون بهمروری مهارت

 پرسش و پاسخ
ان به در حضور مادر آموزاندانشتمرین گفتگوی احساسی با 

 جهت آموزش مادران برای تمرین و تکرار در منزل

15 
مرور مطالب فرا گرفته شده در حضور 

 والدین
قش در و اجرای نمایش و ایفای ن هامهارتمرور نهایی 

 دو نفره یهاگروه
 ییگوقصهاز طریق نمایش،  هامهارتتکرار و تمرین 

 
                                                                                                                                                                                                                               

1. I Can Problem Solve (ICPS) 2. Raising a Thinking Child /Preteen 
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 شیوۀ اجرای پژوهش
و هماهنگی  الزم یمجوزهابعد از تصویب طرح پژوهشی، اخذ 

آزمون با کادر اداری و آموزشی مدارس، در مرحله پیش
 آموزاندانشپرسشنامه توسط والدین تکمیل گردید و سپس 

    با نشانگان داون به همراه یکی از والدین در  گامآهسته
به مدت یک  1جلسه به شرح جدول  15کوچک،  یهاگروه

ساعت، هر هفته یک جلسه برنامه حل مسئله توسط مجری 
آموزان  آموزش داده شد و از دانش بهپژوهش در مدارس 

والدین خواسته شد در منزل تکالیف را انجام دهند و به تکرار 
بعد  جلسه هر ،ها بپردازند، الزم به ذکر استمهارتو تمرین 

 یهاتیفعالآموزان و انجام از توضیح مفاهیم برای دانش
گروهی و فردی با توضیحی در مورد تکالیف مرتبط با موضوع 

الزم جهت  یهاآموزشجلسه به والدین خاتمه یافت و به آنان 
 15؛ در پایان دیگردیمتمرین در منزل و انجام تکالیف ارائه 

آزمون اجرا و پس از یک ماه مرحله جلسه آموزش، پس
در این مدت گروه گواه  ،الزم به ذکر است .پیگیری انجام شد

هیچ آموزشی نداشتند و همچنین تمامی مالحظات اخالقی در 
 اجرای این مطالعه رعایت گردید.

 هایافته

گروه آزمایش  آموزاندانشمیانگین و انحراف معیار سن 
؛ میانگین و 58/1، 93/11و گروه کنترل  80/1، 13/12

، 80/63گروه آزمایش   آموزانانحراف معیار هوش دانش
درصد  3/53بدست آمد.  46/6، 73/62و گروه کنترل  45/6

درصد گروه  7/46درصد دختر؛  7/46گروه آزمایش پسر و 
یافته های  2در جدول درصد دختر بودند.  3/53کنترل پسر و 

های تعامالت اجتماعی به توصیفی حاصل از زیرمقیاس
گیری در دو گروه تفکیک مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پی

آزمایش و گواه ارائه شده است.

 هآزمون و پیگیری به تفکیک گروپس ،آزمونشیپ مراحلدر اجتماعی  توصیفی تعامالتهای شاخص. 2جدول

 گروه متغیر
 پیگیری آزمونپس آزمونشیپ

 انحراف استاندارد میانگین استانداردانحراف  میانگین انحراف استاندارد میانگین

 مهارت اجتماعی مناسب
 40/2 93/31 78/3 06/32 52/3 40/31 گواه

 93/3 73/49 93/3 73/49 92/2 53/33 آزمایش

 رفتارهای غیراجتماعی
 74/3 00/34 59/4 33/35 54/4 86/35 گواه

 32/2 13/23 32/2 13/23 72/5 06/33 آزمایش

 پرخاشگری
 12/3 80/30 19/4 06/31 39/4 00/31 گواه

 86/2 73/24 82/2 66/24 56/3 4/32 آزمایش

 یطلبیبرتر
 80/1 46/24 74/2 60/25 47/2 16/25 گواه

 82/1 79/22 55/1 06/23 15/2 13/22 آزمایش

 رابطه با همساالن
 88/1 33/27 28/2 16/28 06/2 13/27 گواه

 98/2 23/37 98/2 06/37 40/1 43/26 آزمایش

       تمام نیانگیدر نمرات م که دهدیم نشان فوق جدول
 ادامه در. است شده جادیا رییتغ شیآزما گروه یهااسیمقزیر
       یآمار آزمون از پژوهش هیفرض قیدق یبررس یبرا

 یبه منظور بررس شد، استفاده مختلط مکرر یریگاندازه
    که شد استفاده باکس ام آزمون از الزم یهامفروضه

 اسیمقزیرآزمون ام باکس در  یداریمعن عدم دهندهنشان
( و F(3/5680و2) = p‚ 37/1= 22/0مناسب ) یاجتماع مهارت
 و( F(3/5680و2) =p‚ 54/1= 28/0) یراجتماعیغ یرفتارها

(، F(3/5680و2) =p‚ 21/1=24/0) یتکانشگر و یپرخاشگر
 =p‚ 12/1= 34/0) خود به ادیز نانیاطم و یطلب یبرتر

 =p‚ 42/1= 32/0رابطه با همساالن ) ،(F(3/5680و2)
 یبر همگن یفرض صفر مبن رو،نیا( است. از F(3/5680و2)

                                                                                                                                                                                                                               
1. Tabachnick & Fidell  

 قرار دییتأمورد  یرهایدر متغ هاانسیکووار سیماتر یکسانی
 هاگروه یدر صورت برابر انسیوار لیتحل نحالی. با اردیگیم

 ، 1دلیف و نگیمفروضه مقاوم است )تاباچ نیبه ا نسبت
 یهامهارت یهامؤلفه در یلوشم تیآزمون کرو .(2012
 ی(، رفتارهاp‚ 61/0= (2)W< 001/0مناسب ) یاجتماع

و  ی(، پرخاشگرp‚ 28/0= (2)W< 001/0) یراجتماعیغ
 08/0) یطلبیبرتر(، p‚ 71/0= (2)W< 01/0) یتکانشگر

=p ‚ 50/0= (2)W( رابطه با همساالن ،)01/0 >p‚ 70/0= 
(2)Wیدهنده تخطکه نشان استدار یمعن ی( به لحاظ آمار 

 نیگر لونیاپس یمبنا بر جینتا لذا. است تیاز مفروضه کرو
 .است ریتفس قابل هاوس
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 و گواه شیآزما یهاگروهبرای مقایسه  یریمتغتک یآزمودندروناثرات . نتایج آزمون 3جدول 
 اندازه اثر معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع متغیر

 مهارت اجتماعی مناسب
26/1411 زمان  44/1  37/976  015/121  001/0  812/0  

86/1216 گروه *زمان  44/1  88/841  345/104  001/0  788/0  

53/326 خطا  47/40  068/8     

 غیراجتماعیرفتارهای 

42/626 زمان  16/1  62/536  037/43  001/0  606/0  

02/388 گروه *زمان  16/1  40/332  658/26  001/0  488/0  

55/407 خطا  68/32  46/12     

پرخاشگری و رفتار 
 تکانشی

75/301 زمان  55/1  06/194  638/39  001/0  586/0  

75/291 گروه *زمان  55/1  17/188  325/38  001/0  578/0  

15/213 خطا  41/43  9/4     

برتری طلبی، اطمینان 
 زیاد به خود

86/9 زمان  33/1  37/7  914/1  172/0  064/0  

15/1 گروه *زمان  33/1  86/0  224/0  709/0  008/0  

31/144 خطا  45/37  85/3     

 رابطه با همساالن
35/331 زمان  53/1  40/215  109/55  001/0  663/0  

95/82 گروه *زمان  53/1  9/53  797/13  001/0  330/0  

35/168 خطا  07/43  90/3     

-تک یآزمودنآزمون اثرات درون جینتا فوقجدول  به توجه با

، شیو آزما گواه یهاحذف گروه یخطا سهیمقا یبرا یریمتغ
 F ریارائه شده، مقاد جیشده است. با توجه به نتانشان داده 

ها و تکرار )وجود تفاوت گروه نیب یمربوط به اثرات تعامل
 یهااسیمقزیر یبرا( یریگاندازه مراحل یط در هاگروه نیب

 ،یراجتماعیغ یرفتارها مناسب، یاجتماع مهارت
 01/0 یدر سطح آلفا همساالن با رابطه ،یپرخاشگر

(01/0P< )05/0 یآلفا سطح در یطلبیبرتر اسیمقزیر و 
(05/0P<معنادار است. معن )دهنده نشان یاثر تعامل یداری

 گواه یهاحذف گروه یخطا راتییروند تغ نیوجود تفاوت ب
 یسهبه منظور مقااست.  یریگمراحل اندازه یدر ط شیو آزما

         یریگمراحل اندازه ینمرات در ط یانگینم یزوج
 یبنفرون یبی(، از آزمون تعقیگیریآزمون و پآزمون، پسیش)پ

ارائه شده است. 4حاصل در جدول  یجاستفاده شد که نتا
 زوجی یهاسهیمقابه منظور  یبنفرونآزمون تعقیبی  .4 جدول

 داریسطح معنی خطای استاندارد اختالف میانگین مرحله مرحله گروه هازیرمقیاس

مهارت اجتماعی 
 مناسب

 گواه
 آزمونپیش

- آزمونپس 667/0  910/0  000/1  

533/0 پیگیری  080/1  000/1  

133/0 یگیریپ آزمونپس  581/0  000/1  

 آزمایش
 آزمونپیش

- آزمونپس 20/16  910/0  001/0  

- پیگیری 20/16  080/1  001/0  

01/0 یگیریپ آزمونپس  581/0  000/1  

رفتارهای 
 غیراجتماعی

 گواه
 آزمونپیش

533/0 آزمونپس  141/1  000/1  

933/3 پیگیری  605/1  062/0  

400/3 یگیریپ آزمونپس  086/1  012/0  

 آزمایش
 آزمونپیش

933/9 آزمونپس  141/1  001/0  

- پیگیری 66/16  605/1  001/0  

- یگیریپ آزمونپس 60/26  086/1  000/1  

 پرخاشگری و
 رفتار تکانشی 

 گواه
 آزمونپیش

067/0 آزمونپس  777/0  000/1  

200/0 پیگیری  825/0  000/1  

267/0 یگیریپ آزمونپس  488/0  000/1  

 آزمایش
 آزمونپیش

733/7 آزمونپس  777/0  001/0  

667/7 پیگیری  825/0  001/0  

067/0 یگیریپ آزمونپس  488/0  000/1  

 آزمونپیش گواه طلبیبرتری
533/0 آزمونپس  701/0  000/1  

400/0 پیگیری  659/0  000/1  
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133/0 یگیریپ آزمونپس  323/0  000/1  

 آزمایش
 آزمونپیش

933/0 آزمونپس  701/0  582/0  

933/0 پیگیری  659/0  504/0  

001/0 یگیریپ آزمونپس  323/0  000/1  

 رابطه با همساالن

 گواه
 آزمونپیش

067/2 آزمونپس  707/0  20/0  

00/2 پیگیری  722/0  030/0  

067/0 یگیریپ آزمونپس  426/0  000/1  

 آزمایش
 آزمونپیش

267/2 آزمونپس  707/0  001/0  

933/5 پیگیری  722/0  001/0  

333/0 یگیریپ آزمونپس  426/0  000/1  

 

نمرات  میانگین ینتفاوت ب یجهت بررس یزوج یهایسهمقا
، غیراجتماعی یمناسب، رفتارها اجتماعیمهارت  هایمولفه

رابطه با همساالن نشان دادند  تکانشی،و رفتار  پرخاشگری
یشنمرات مرحله پ یانگینم ینتفاوت ب آزمایش که در گروه

آزمون مراحل پس ینآزمون معنادار است، اما بآزمون با پس
مشاهده نشد  آماریاز نظر  داریمعنیتفاوت  پیگیریبا 

(001/0=Pمقا ،)و  طلبیبرترینمرات مؤلفه  یزوج یهایسه
رغم علی آزمایش به خود، نشان داد در گروه یادز یناناطم
نمرات مرحله  یانگینم ین، تفاوت بیانگینش نمرات میافزا

 باشدینم دارمعنی یگیریآزمون و مراحل پآزمون با پسیشپ
(05/0<P .)مسئله دهد که آموزش حل مینشان  یجنتا این

 یمناسب، رفتارها اجتماعی هایمهارت هایبر مؤلفه
و رابطه با همساالن اثرگذار بوده  ی، پرخاشگرغیراجتماعی

دهنده تفاوت معنادار نبوده که نشان یگیریاست و در مرحله پ
به  یادز اطمینانمؤلفه  یاست، اما بر رو ثیربودن تأ پایدار

تفاوت  یانگیننمره م یشافزا طلبی علیرغمبرتریخود و 
 .یدمشاهده نگرد یاز نظر آمار یادارمعن

 گیرییجهنتبحث و 
یر مداخله حل مسئله تأثبررسی  هدف باپژوهش حاضر 

با  گامآهسته آموزاندانشبر تعامالت ارتباطی  محورخانواده
انجام شد. نتایج نشان داد، آموزش حل مسئله  نشانگان داون

تعامالت اجتماعی تغییر  یهااسیرمقیزبر نمرات میانگین 
ایجاد نموده است. نتایج این پژوهش نشان داد که در گروه 

آزمون پس -آزمونمقایسه نمرات پیش به توجه با شیآزما
مهارت اجتماعی مناسب، رفتارهای  یهااسیرمقیز
بهبود  ،ی، پرخاشگری، رابطه همساالنراجتماعیغ

در مقایسه نمرات  ،همچنین .چشمگیری نشان داده است
نتایج نشان داد  شیآزماپیگیری در گروه  -آزمونمراحل پس

 ؛ کهمذکور تغییر چشمگیری نداشته است یهااسیرمقیزکه 
این یافته بیانگر ماندگاری معنادار تغییرات حاصل از آموزش 

   اسیرمقیزاما در ؛ حل مسئله در مرحله پیگیری است
افزایش نمرات  رغمیعلو اطمینان به خود  یطلبیبرتر

 آزمونپسو  آزمونشیپمیانگین، از نظر آماری تفاوت نمرات 
 معنادار نبود.

والچئو، ی از نتایج مطالعات اپارههای این پژوهش با یافته
مبنی بر اثربخشی برنامه  (2017) استاوروسی و دیداسکالو

     یفردنیمسئله ب حل مسئله آموزشی بر مهارت حل
( 1395) و همکاران اسدی گندمانی گام،آموزان آهستهدانش

نقش بر  مسئله و ایفای در خصوص اثربخشی آموزش حل
 توان ذهنی خفیف، موسویاجتماعی افراد کم یهامهارت

  مبنی بر اثربخشی آموزش  (2015) مقدم و نصراللهی
ش مسئله برای کاه اجتماعی و روش حل یهامهارت

مانده ذهنی پسر آموزان عقبدانش مشکالت رفتاری
 همخوانی داشت. دبستانی

توان اظهار نمود که بدون یمدر تبیین نتایج پژوهش حاضر 
 گامآهسته آموزاندانششک آموزش گروهی حل مسئله به 

کند تا یمبا نشانگان سندرم داون فرصت مناسبی را ایجاد 
ی ارتباط ساختارمند را فرا گیرند. برقرارآموزان نحوه دانش

-داستانها در قالب ایفای نقش، باید اشاره نمود که آموزش

ی اجتماعی و امور روزمره بر رشد روانی، اجتماعی و ها
یر فراوانی خواهد داشت، تأثآموزان هیجانی دانش

، برخورد متفکرانه آموزان و والدیندیگر، آموزش دانشیانببه
از ، هاجانیهمدیریت  ردهای تکانشی،و اجتناب از برخو

محسوب  تعامالت اجتماعی ارتقاءمتغیرهای مؤثر در 
 ازجملهی مختلف هاآموزشاز طریق امر  اینکه  ندشومی

آموزش شود. یمی حل مسئله فراهم هامهارتآموزش 
آنان کمک و والدین آموزان دانشمهارت حل مسئله به 

مختلفی برای  یهاحلراهخود بیندیشند،  به مسائلتا  دکنمی
اجتماعی حل به حل مسائل آن بیابند و با انتخاب بهترین راه

همسو با نتایج پژوهش حاضر این امر را  ،مبادرت ورزند خود
)کاکابرایی و اند کردهپشتیبانی  نگریتحولی هاپژوهشسایر 

، رادیمیحک؛ 1393و همکاران،  کتاییشکوه؛ 1395مرادی، 
 .(2008؛ فیلی و جونز، 1398 کاشانی و آساره،

توان اظهار یمهمین راستا و بر اساس نتایج این پژوهش  در
موجب  محورخانوادهروش حل مسئله  کرد که کاربست
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-آهستهآموزان ارتباطی در دانش نامناسب رفتارهای کاهش

یژه وبهوالدین  ،یی دیگرسوشود و از یم با نشانگان داون گام
ارتباطی  مشکالت در مواجهه با مسائل و آموزندیم مادران

و از طریق  دهندمیفرزندانشان  بهتری نقش فعالکودکان 
درک احساسات، پیامدهای  ازجملهی حل مسئله هامهارت
یزی راهبرد مقابله ربرنامهی جایگزین و راهکارهاامور، 

منطقی با اتفاقات روزمره زندگی را به کودک آموزش 
تایج این پژوهش نشان داد که برنامه ی نطورکلبه. دهندمی

منجر به بهبود تعامالت ارتباطی  محورخانوادهحل مسئله 
. در همین شودیمبا نشانگان داون  گامآهستهآموزان دانش
پی این مهم بود تا از طریق آموزش این پژوهش نیز در  ،راستا

با نشانگان گام آموزان آهستهدانشی حل مسئله به هامهارت
ی مختلف و درک شرایط، هاحلراهشرایط توجه به داون 
ها را در قالب آموزشی یتمحدودها، احساسات و یتموقع
این  یبخشتوانفراهم شود و در جهت اهداف  مندنظام

کودکان مانند پذیرش مسئولیت اجتماعی، برقراری روابط 
ی ارتباطی گام هامهارتبا دیگران، کسب  مؤثرمفید و 
توان نوعی پیشبرد دانش این فرایند را می کهبرداشت 

های این پژوهش یتمحدودین ترمهماز  کاربردی تلقی نمود.
از طریق دیدگاه  هادادهتوان به این نکته اشاره نمود که یم

است و امکان  شده یآورجمعوالدین در مورد فرزندانشان 
ه ب با توجه ،بنابراین .والد در جلسات میسر نبود دو هرشرکت 

اشاره شده نتایج پژوهش حاضر و سایر شواهد تجربی 
ترین راهبردهای پیشگیری از از مهمتوان اظهار نمود یم

گام با نشانگان داون، آموزان آهستهمشکالت ارتباطی دانش
ی گروهی، گفت و شنود دوستانه، هاتیفعالشرکت در 

  ی و حفظ رابطه دوستانه با همساالن و ابیدوست
نحوه صحیح بروز احساسات و درک انگیزه  ،هایهمکالس

ی جایگزین مناسب برای مسائل هاحلراهدیگران، پیدا کردن 
زندگی روزمره است و اتخاذ راهبرد ارتباطی حل مسئله محور 

این امر تا  ؛ وشودیمباعث افزایش کیفیت روابط اجتماعی 
کاهش مشکالت ارتباطی و  ۀکنندینیبشیپحد زیادی 

گام با نشانگان داون آموزان آهستهبهزیستی دانشافزایش 
در گستره زندگی اجتماعی است. بر این  هاآندر حال و آینده 

آتی اثربخشی  یهاپژوهششود که در یماساس پیشنهاد 
را در سنین مختلف قلمرو  محورخانوادهبرنامه حل مسئله 

ی کودکان استثنایی اجرا شود هاگروهکودکی و بر روی سایر 
ی آموزش اثربخشتا امکان مقایسه نتایج فراهم گردد و نیز 

ی قرار بررس موردبرنامه حل مسئله محور به معلمان و والدین 
ی در اختیار مؤثرگیرد. نتایج پژوهش حاضر اطالعات مفید و 

، با کسب نتایج به دهدیممسئوالن آموزش و پرورش قرار 
یک  نوانعبهآموزش حل مسئله  شودیم پشنهاددست آمده 

ی در یک بخش کتاب بخشتوانبرنامۀ پیشگیری، آموزشی و 
 گام قرار گیرد.آموزان آهستهی دانشآموزمهارت

 تشکر و قدردانی
از همکاری صمیمانه  دانندیمنویسندگان بر خود الزم 

مسئوالن آموزش و پرورش استثنایی شهر کرمانشاه و 
در این پژوهش و  کنندهشرکت آموزاندانشمدیران مدارس، 

نیز مادرانشان که در اجرای این پژوهش یاری نمودند، تقدیر 
 و تشکر نمایند.

 منابع
. ر. غ ،یصرام و.، ژ ،یهاشم.، ش پزشک، ر، ،یگندمان یاسد

 نقش یفایا و مسئله حل آموزش یاثربخش سهی(. مقا1395)
فصلنامه  .فیخف یتوان ذهنافراد کم یاجتماع یهامهارت بر

 .31-42 (،2)16. ییکودکان استثنا یپژوهش -یعلم
شناسی و توانبخشی ای بر روانمقدمه(. 1394. )ع. غ افروز،

 .تهراندانشگاه  . تهران: انتشاراتکودکان نشانگان داون
    کودکان یبخشتوان و یشناسروان(. 1397. )ع. غ افروز،

 دانشگاه انتشارات: تهران. (یذهن مانده)عقب گامآهسته
 .تهران

 مداخالت(. 1399ن. ) ،یمیس.، و ابراه زاده،قاسم ،.ع. غ افروز،
. کودکان با نشانگان داون یدر توانمندساز محورخانواده
 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران

 ی(. اثربخش1398ل.، و آساره، م. ) د،یوح یا.، کاشان راد،یمیحک
-عزت و  یبر مهارت اجتماع یفردنیمهارت حل مسئله ب

. ییکودکان استثنا یتوانمندسازنفس نوجوانان آهسته گام. 
4(10)، 87-75. 

 یاجتماع یهامهارت سهی(. مقا1390. )رع.  ،یحافظ وا.،  ،ییضار
 ،یذهنتوانکم ،یریادگیدر  ژهیو یهاییآموزان با نارسادانش

 -یعلمفصلنامه  .زیشهر تبر ییمدارس ابتدا یو عاد سمیاوت
 .363-374 ،(4) 11کودکان استثنایی.  یپژوهش

(. 1387پور، ع. )ی، آ.، و متولانیی.، شهاا.، پرند، م، کتاییشکوه
کودک و -حل مسئله بر تعامل والد یهاآموزش مهارت ریتأث

فصلنامه خانواده و کودکان.  زیبرانگچالش یبهبود رفتارها
 .9-24، (3)4. پژوهش

 اثربخشی(. 1393. )ج ،یمیپورکر و.، ن ،یزمان.، میکتا، شکوهی
 هایمهارت افزایش فردی بربین مسئله حل مهارت آموزش

 دیرآموز آموزاندانش رفتاری مشکالت کاهش و اجتماعی
-7 (،4)10 .یفصلنامه مطالعات روانشناخت .دبستان اول پایه
32 .  
 حل برنامه آموزش کاربرد(. 1391ن. ) ،یم.، و زمان ،یکتاشکوهی

 سازمشکل یرفتارها کاهش در یفردنیب مسئله
 و هاروش مجله. ی: مطالعه تک آزمودنرآموزید آموزاندانش

 .55-71 ،(2) 8 .یشناختنروا یهالمد
(. 1396. )م کتا،ییشکوه و.، ا پژوه،به ع، .غ افروز،.، س زاده،قاسم

 درون روابط یسازیغن بر یمبتن یدرمانروان یاثربخش
 ینیبال یهانشانه و مادران یفرزندپرور مهارت بر یخانوادگ
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-7 ،(1)13. یروانشناخت مطالعات. یرفتار اختالل با کودکان
25. 

 بر حورمخانوادهآموزش حل مسئله  ری(. تأث1395ک. ) ،ییکاکابرا
 مهفصلنا. ییابتدا دوره آموزاندانشکودک  -ارتباط والد

-85 ،(26)7 ی.درمانفرهنگ مشاور و روان یپژوهش -یعلم
61. 
محور، بر تعامل مداخله حل مسئله ری(. تأث1399ک. ) ،ییکاکابرا

 کودکان یتوانمندساز. یمادران با کودکان مشکل ارتباط
 .39-29، (1)11 .ییاستثنا

  آموزش حل مسئله (. 1396ع. ) ،یک.، و مراد ،ییکاکابرا
. نیز والداآن بر ادراک کودک  ریتأث و نیمحور به والدخانواده

. یدرمانفرهنگ مشاور و روان پژوهشی -فصلنامه علمی
8(29 ،)185-165. 

قیاس مبررسی پایایی و روایی (. 1381. )م ر،یخ و.، ف ،یوسفی
های اجتماعی ماتسون و مقایسه عملکرد سنجش مهارت

 ومعل هفصلنام .سدختران و پسران دبیرستانی در این مقیا
 .147-157 ،(2)18. رازیش ی و انسانی دانشگاهاجتماع
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Abstract 

The study aimed to design and investigate the effectiveness of family-centered problem-solving interventions on 

communication interactions in slow-paced students with Down syndrome. This quasi-experimental study was a 

pretest-posttest-follow-up with a control group. The statistical population included 67 slow-paced female and 

male students with Down syndrome in Kermanshah. Thirty slow-paced students with Down syndrome (15 girls 

and 15 boys) in the academic year 2021-2022 were selected using the purposive sampling method and randomly 

assigned to two experimental groups (n=15) and controls (n=15). The experimental group participated in fifteen 

one-hour sessions of the “I Can Problem Solve” (ICPS) workshops, while the control group did not receive any 

training. The Matson Social Skills Scale (MESSY) (1983) was used to collect the data. Data analysis was 

performed using SPSS version 24 with repeated measures. The experimental group’s results showed a significant 

difference between pre-test-post-test scores in social skills, antisocial behavior, aggression, impulsive behavior, 

and peer relationship (P=0/001). There was no significant difference between post-test-follow-up scores, 

indicating the stability of the effect. Despite increasing the mean score, there was no significant difference in the 

high self-confidence and superiority components. Due to the impact of the family-centered problem-solving 

intervention, this educational program at home and school is of great importance for parents, educators, and 

students with Down syndrome. 
Keywords: communication interactions, slow-moving students with Down syndrome, family-centered problem-

solving. 
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