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ABSTRACT 

Background and Aims: Down syndrome is a genetic disorder which can be accompanied 
by some disorders such as cognitive, developmental, and linguistic disorders in most cases. 
One of the effective disorders in the developmental process and social life of the individuals 
with Down syndrome is represented in the level of narrative discourse. Narrative discourse 
is one of the skills that has a very vital role in the daily communications and even the 
educational and professional development. Since this level of skill needs to recall and use 
the cognitive and the linguistic skills simultaneously, its comprehension and production can 
be challenging for the individuals with Down syndrome. Therefore, the aim of the present 
study was to investigate Persian-speaking educable Down syndrome students’ 
comprehension and production of narrative discourse based on the story grammar model. 
Materials and Methods: In the current research, the story grammar representation in 
Persian-speaking educable Down syndrome students’ narrative discourse level was studied 
following Goldman and Varnhagen’s story grammar model. To this end, 20 educable Down 
syndrome students (10 girls and 10 boys) with the chronological age of 10 to 24 years 
(mental age of 10 to 12 years) and a control group consisting of 20 normal children (10 girls 
and 10 boys) with the chronological age of 10 to 12 years participated in the test of the 
comprehension and production of narrative discourse based on the story grammar. The 
collected data were first studied and described. Then, they were analysed using SPSS 
software, version 22, running One-Way ANOVA test.   
Results: The findings showed that there was a significant difference between normal 
students and educable Down syndrome students in story grammar comprehension and 
production in such way that educable Down syndrome students’ performance in the 
comprehension and production of story grammar propositions was significantly (P<.05) 
weaker. Nevertheless, educable Down syndrome students comprehended and produced the 
end of the story, namely the last proposition, better than other propositions of the story.   
Conclusion: According to the results, it seems that the weak performance of educable Down 
syndrome students in the comprehension and production of story grammar is related to the 
cognitive and linguistic weaknesses. 
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 چکیده

ت که میمقدمه و اهداف:  ندرم داون اختالل ژنتیکی اـس ناختی،  موارد همراه با اختالل تواند در اکثر  ـس هایی همچون ـش
د. یکی از اختالل  دي و زبانی باـش طح رـش ندرم داون در ـس د و زندگی اجتماعی افراد مبتال به ـس هاي تاثیرگذار در روند رـش

هاي روزمره و ی اســت که نقش بســیار مهمی در تعاملهایکند. گفتمان روایی یکی از مهارتگفتمان روایی نمود پیدا می
غلی افراد دارد.ح رفت تحصـیلی و ـش تلزم فراخواندن و بهاز آنجایی  تی پیـش طح از مهارت مـس کارگیري همزمان  که این ـس

بنابراین  ؛برانگیز باشدتواند براي افراد مبتال به سندرم داون چالشهاي شناختی و زبانی است، درك و تولید آن میمهارت
 اسـاس برزبان سـندرم داون  پذیر فارسـیآموزان آموزشروایی دانش  هدف پژوهش حاضـر، بررسـی درك و تولید گفتمان

 الگوي دستور زبان است. 
طح گفتمان روایی  حاضـر،  در پژوهش  :  ها واد و روش م  تان در ـس تور زبان داـس ی بازنمایی دـس ندرم داون  دانش بررـس آموزان ـس

ی پذیر  آموزش  تان مطرح   بر زبان  فارـس تور زبان داـس اس الگوي دـس ط  اـس ده توـس د. به این منظور،    گلدمن و وارن هاگن ـش انجام ـش
ندرم داون آموزش دانش   20 ن تقویمی    10دختر و    10پذیر ( آموز ـس ر) با ـس ن عقلی    24تا    10پـس ال (ـس ال) و    12تا    10ـس ـس

امل   ن تقویمی    10دختر و    10آموز عادي ( دانش   20گروه کنترل ـش ر) با ـس ال در آزمون درك و تولید    12تا    10پـس گفتمان  ـس
تند. داده   روایی بر  رکت داـش تان ـش تور زبان داـس اس دـس تفاده از  هاي گردآوري اـس پس، با اـس د. ـس یف ـش ی و توـص ده ابتدا بررـس ـش

 تحلیل قرار گرفتند. و طرفه مورد تجزیه کارگیري آزمون تحلیل واریانس یک و با به   22نسخه    SPSSافزار  نرم 
ــتان توســط دانش ها نشــان داد تفاوت  یافته :  ها یافته  ــتور زبان داس آموزان  آموزان عادي و دانش معناداري در درك و تولید دس

ندرم داون آموزش  ت. به ـس ندرم داون آموزش که عملکرد دانش   طوري پذیر وجود داـش هاي  ره ا پذیر در درك و تولید گز آموزان ـس
آموزان ســندرم داون  با این حال، دانش دي بود.  آموزان عا تر از دانش ضــعیف   ) P>0/ 05( طور معناداري  دســتور زبان داســتان به 

 هاي داستان درك و تولید کردند. پذیر پایان داستان (یعنی، آخرین گزاره) را بهتر از دیگر گزاره آموزش 
پذیر در درك و تولید دستور زبان داستان آموزان سندرم داون آموزشرـسد عملکرد ـضعیف دانشبه نظر می:  گیرينتیجه

 هاي شناختی و زبانی آنها باشد.تواند مرتبط با ضعفمی
 

 زبان فارسی ؛سندرم داون  ؛دستور زبان داستان ؛روایت  ؛گفتمان:  هاي کلیديواژه
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 مقدمه و اهداف
شایع  از  اختالل یکی  کروموزومی  ترین  ژنتیکی  هاي 

  212یا تریزومی    1سندرم داون شده تاکنون در انسان،  شناخته 
می  که  اختالل است  باعث  ناهنجاري تواند  و  رشدي،  ها  هاي 

افراد متولدشده با    ، طور معمول به  ]3-1[. شود شناختی و رفتاري  
-را دارند که می  3توانی ذهنی این اختالل ژنتیکی میزانی از نا 

  هاي اگرچه در توانایی   ] 4- 6[ . واند خفیف، متوسط یا شدید باشد ت 
گوناگونی  داون  سندرم  داراي  افراد  رفتاري  و  هایی  شناختی 

می  به ] 7- 8[ شود مشاهده  آنها  هوشی  بهره  میانگین  اما  طور  ، 
  ، این اساس   که بر   ] 9[ گزارش شده است   70تا    30معمول بین  

پذیر  پذیر و حمایت پذیر، تربیت در چهار گروه دیرآموز، آموزش 
-تواند بر جنبه ی می این ناتوانی ذهن   ] 10[ . شوند بندي می طبقه 

اي مختلفی همچون حافظه، تولید و درك گفتار، پردازش و  ه 
انتقال اطالعات و غیره که در زندگی اجتماعی فرد از اهمیت  

 ] 11[ . اي برخوردار هستند، تاثیرگذار باشد ویژه 
عنوان موجودي اجتماعی براي برقراري ارتباط نیاز  انسان به 

ها  د. یکی از این نوع مهارت هاي شناختی و زبانی دار به مهارت 
می  افراد  که  تحصیلی  و  اجتماعی  پیشرفت  و  رشد  در  تواند 

است. گفتمان    4تاثیرگذار باشد، تولید و درك گفتمان روایی 
شود که  تر از جمله در نظر گرفته می عنوان واحدي بزرگ به 

می  نشان  را  بافت  و  زبان  میان  بر ارتباط  اساس،    دهد؛  این 
ت از منظور گوینده و یا نویسنده آگاهی  مخاطب به کمک باف 

به   ] 12- 14[ . یابد می  روایت  واقع،  یا  در  و  عنوان توصیف گفتاري 
بر پایه ترتیب زمانی    5نوشتاري از رویدادهاي گفتمان پیوسته 

می  گرفته  نظر  در  روایت به   ] 15[ . شود وقوع  معمول،  یا  طور  ها 
شخصیت داستان  معرفی  با  زمینه ها  و  می   6ها  شود.  شروع 

شود که با موانعی  شخصیت اصلی براي انجام هدفی معرفی می 
می  می مواجه  حل  معمایی  نهایت،  در  برخالف  گردد،  شود. 

کننده فقط بیان  ، در گفتمان روایی هدف روایت 7گفتمان بیانی 
-صورت سازمان داستان نیست، بلکه هدف انتقال اطالعات به 

با موضوعی است دهی  رابطه  نوع  شده در  این  با  براي مثال،   .
گفتمان هنگام مطالعه کتاب درسی یا گوش دادن به سخنرانی  

 ] 12[ . شویم مواجه می 
روش  از  یکی  راستا،  این  درك  در  چگونگی  مطالعه  هاي 

(شامل اسم، فعل، صفت،    8گفتمان روایی در سطح ریزساختار 
ساختار  و کالن  غیره)  و  اضافه  ربط، حروف  (شامل    9حروف 

گفتارهاي داستان)  شده توسط پاره ی داستان منتقل محتواي کل 
دستور زبان داستان    ] 12- 14[ . است   10بررسی دستور زبان داستان 

 
1 Down Syndrome (DS) 

2 Trisomy 21 (T21) 
3 Intellectual Disabilities (ID) 
4 Narrative Discourse 
5 Connected 
6 Setting 
7 Expository Discourse 

مراتب خاص  است که سلسله   11اي در حافظه معنایی واره طرح 
مشخص   را  داستان  رویدادهاي  و  حوادث  انتظار  مورد  یا 

سازمان می  دانش  به  معنایی  حافظه  همچنین،  یافته  نماید. 
هاي  کند که طبقه ها، مفاهیم و نمادها اشاره می نسان از واژه ا 

اي از اطالعات همچون دانش عمومی (مانند دستور)،  گسترده 
هاي اجتماعی  (مانند طرح کلی خانه) و مهارت   12دانش فضایی 

(مانند چگونگی شروع کردن و خاتمه دادن به مکالمه) را شامل  
-و شناخت ایفا می و نقش مهمی را در پردازش    ] 12[ شود می 

شده در  براي پردازش زبان نیز از دانش زبان ذخیره   ] 16[ . ند ک 
ها، قواعد نحوي و  حافظه معنایی که شامل دانش آواها، واژه 

-هاي کاربردشناختی زبان است، استفاده می همچنین جنبه 
ها  اساس دستور زبان داستان، روایت   کلی، بر   طور به   ] 12[ شود. 

باشند.  می  14و سپس پایان   13واقعه   شامل موقعیت، یک یا چند 
ویژه  ساختار  نیز،  دارند وقایع  رویداد    طوري به   ، اي  چند  که 

افتد که منجر به پاسخ درونی از طرف قهرمان  آغازین اتفاق می 
شود. سپس این پاسخ به هدف، تالش براي رسیدن  داستان می 

بنابراین، با توجه به    ؛ ] 12[ انجامد به هدف و همچنین نتیجه می 
-هاي داستان به ماهیت زبانشناختی و روانشناختی دستور زبان 

هاي  عنوان نوعی از گفتمان روایی، درك و یادآوري دستور زبان 
هاي مختلفی همچون  کننده توانایی تواند منعکس داستان می 

زبانی (مانند واژگان) و شناختی (مانند حافظه) باشد زیرا الزم  
هاي شناختی و  طور همزمان هم توانایی کننده به است روایت 
توانایی  روایت  هم  درك  یا  و  تولید  براي  را  خود  زبانی  هاي 

به این دلیل، سطح گفتمان روایی مورد توجه بسیاري    ؛ فراخواند 
در حوزه  پژوهشگران  زبان از  روان هاي  و  قرار  شناسی  شناسی 

-طور گسترده گرفته است. با توجه به این ویژگی، این اعتقاد به 
شود که گفتمان روایی  هاي مختلف مطرح می اي در پژوهش 

ها  عنوان ابزار تشخیصی مناسبی براي بررسی توانایی تواند به می 
نقص  یا  گروه و  احتمالی  اختالل هاي  داراي  بالینی  هاي  هاي 

شناختی و یا زبانی همچون کودکان داراي سندرم داون و یا  
- 27[ . م مورد استفاده قرار گیرد کودکان داراي اختالل طیف اتیس 

71 [ 
تولید  پژوهش  و  درك  بررسی چگونگی  به  مختلفی  هاي 
طور خاص، دستور زبان داستان در افراد مبتال به  روایت و به 

  ] 28[ توان به کامبلین اند. در این میان، می سندرم داون پرداخته 
) اشاره کرد که حافظه شفاهی و کالمی افراد مبتال به  1994( 

د  حافظه  سندرم  داد  نشان  او  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  اون 
شفاهی و کالمی این افراد در تولید روایت بسیار ضعیف است،  

8 Microstructure 
9 Macrostructure 
10 Story Grammar 
11 Semantic Memory 
12 Spatial 
13 Episode 
14 Ending 
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هاي مربوط به ذهن و زبان این  توان با استفاده از تمرین اما می 
ها را در افراد مبتال به سندرم داون ارتقا داد. فلتیس،  نوع مهارت 

عه تاثیرگذاري تکرار وقایع  ) به مطال 2011(  ] 29[ پاول و رابرتس 
و حوادث در میزان تولید دستور زبان داستان توسط کودکان  

اساس نظریه    مبتال به سندرم دوان در هنگام یادآوري وقایع بر 
گلن  و  داد    ؛ پرداختند   ] 30[ استاین  نشان  آنها  پژوهش  نتایج 

آزمودنی  سن  در  افزایش  داستان  زبان  دستور  بازنمایی  بر  ها 
هاي گفتمان  بنابراین مهارت   ؛ اثیر مثبت داشت تولید روایت ت 

می  افراد  این  در  روایی  یابد.  بهبود  تمرین  و  آموزش  با  تواند 
) نشان  2015(   ] 31[ پژوهشی دیگر، ناس، لرواگ، لیستر و هولم 

زبانی   مشکالت  با  داون  سندرم  به  مبتال  کودکان  که  دادند 
نمی  و  هستند  روبرو  به بسیاري  ر توانند  زبان  طبیعی  ا  طور 

همچون کودکان عادي فرا گیرند. آنها واژگان، دستور زبان و  
کوتاه  نتایج  حافظه  کردند.  بررسی  را  افراد  این  کالمی  مدت 

یافته  مؤید  مبنی حاصل  شواهدي  و  مشکالت    ها  وجود  بر 
یادگیري زبان در میان مبتالیان به سندرم داون در مقایسه با  

ن سندرم داون  که پیشرفت کودکا   طوري به   ، کودکان عادي بود 
 تر از کودکان عادي بود. بسیار کندتر و عملکرد آنها ضعیف 

هایی نیز در زبان فارسی در ارتباط با  بر این، پژوهش افزون 
هاي زبانی کودکان مبتال به سندرم داون  بررسی برخی مهارت 

رقیب  همچون  است،  شده  ملک انجام  و  ]  32[ شاهی دوست 

 در  زبان فارسی  داون  سندرم  به  مبتال  کودکان  توانایی ) « 2009( 
و   و  ساده  ي نحو  ي ساختارها  درك  جهانگیري  مرکب»، 

 هاي نارسایی  و  زبان  تأخیر  شناسی ) «سبب 2012(   ] 33[ روحی 
داون»، فاریابی، ظریفیان و   سندرم  ذهنی  ماندگی عقب  در  گفتار 

) «اثربخشی مداخله واژگان پایه بر وضوح  2017(   ] 34[ یادگاري 
-ساله فارسی   11- 7پذیر  اون آموزش گفتار کودکان با سندرم د 

قاسمی جوبنه ز  و  اخوان  اصغري،  و  «تاثیر  2018(   ] 35[ بان»   (
هاي اجتماعی کودکان مبتال به نشانگان  گویی بر مهارت قصه 

پژوهش  این  از  یافته مشترك حاصل  آن  داون».  از  ها حاکی 
است که کودکان مبتال به سندرم داون در مقایسه با کودکان  

فارسی  مهارت زب عادي  از  و گفتاري ضعیف ان  زبانی  تري  هاي 
ها همراه با تاخیر است، اما  برخوردار هستند و رشد این مهارت 

هاي آموزشی مناسب  کارگیري روش افزایش سن و همچنین به 
هاي کالمی  اي در پیشرفت مهارت مالحظه طور قابل تواند به می 

کاربردي و  هاي  بر این، یکی از روش این افراد موثر باشد. عالوه 
گویی است که در آن  تاثیرگذار تولید روایت و یا همان قصه 

کار  هاي زبانی و شناختی را به طور همزمان مهارت کودك به 
رغم اهمیت درك و تولید  گیرد. این در حالی است که علی می 

-هاي آن در رابطه با مهارت گفتمان روایی و شناسایی ویژگی 
 

هوشی   ۱ آموزشدانشبهره  داون  و  آموزان سندرم  متخصصین  توسط  پذیر 
وکسلر  هوش  آزمون  از  استفاده  با  کرمان  بهزیستی  سازمان  مشاورین 

)Wechsler.ارزیابی شده بود ( 

تا  همچنین  و  شناختی  و  زبانی  رشد  هاي  میزان  بر  آن  ثیر 
بر  اجتماعی،  زندگی  کیفیت  و  بررسی   تحصیلی  هاي  اساس 

اي در زبان فارسی در  مالحظه پژوهشگران تاکنون پژوهش قابل 
سطح گفتمان روایی کودکان مبتال به سندرم دوان انجام نشده  

ویژگی   حالی   در   ، است  به  نسبت  آگاهی  و  شناخت  ها،  که 
ضعف توانایی  و  گروه  ها  این  می هاي  کودکان  براي  از  تواند 
هاي آموزشی و تهیه منابعی ویژه جهت ارتقا سطح  ریزي برنامه 

  هاي کالمی و شناختی آنها مفید واقع شود و ضروري به مهارت 
 رسد. نظر می 

حاضر   پژوهش  گردید،  عنوان  آنچه  بنابر  اساس،  این  بر 
درصدد است به دلیل خالء پژوهشی موجود و همچنین اهمیت  

از مهارت زبانی و شناختی، درك و تولید گفتمان  این سطح  
زبان داراي سندرم داون  پذیر فارسی آموزان آموزش روایی دانش 

وارن   و  گلدمن  داستان  زبان  دستور  الگوي  به  توجه  با  را 
فرضیه صفر  بنابراین،    ؛ ) مورد بررسی قرار دهد 1986(   ] 36[ هاگن 

ناداري  گردد: «تفاوت مع پژوهش حاضر به این ترتیب مطرح می 
آموزان عادي  در درك و تولید دستور زبان داستان توسط دانش 

 پذیر وجود ندارد». آموزان سندرم داون آموزش و دانش 

 ها مواد و روش 
توصیفی  پژوهشی  حاضر  به - پژوهش  که  است  -تحلیلی 

شناسی  شناسی و روان اي در دو حوزه زبان رشته صورت میان 
آموز سندرم  دانش   20پژوهش را  انجام شده است. جامعه آماري  

تا    10پسر) با سن تقویمی    10دختر و    10پذیر ( داون آموزش 
24   ) (دختر  (   )؛ M=18.20; SD= 5.05سال   ;M=15.80پسر 

SD=5.37  ( دانش   20)) و گروه کنترل شامل   10آموز عادي 
و   تقویمی    10دختر  سن  با  (دختر    12تا    10پسر)  سال 

 )M=10.90; SD=0.87 ) ؛ پسر(M=10.90; SD=0.87  تشکیل ((
دانش  آموزش دادند.  داون  سندرم  مدارس  آموزان  در  پذیر 

و   ارجمند  هوشنگ  عماد،  والعصر،  فاطمه،  حضرت  استثنائی 
آموزان عادي در مدارس  علی (ع) و دانش مرکز توانبخشی امام 

دخترانه گلستان و پسرانه ابوریحان در شهر کرمان مشغول به  
گیري در دسترس انتخاب شدند.  ه تحصیل بودند و با روش نمون 

ابتدا، رضایت والدین و همچنین مسولین این مراکز آموزشی  
. معیارهاي  گرفته شد منظور انجام آزمون مورد نظر پژوهش  به 

آزمودنی  فارسی ورود  شامل  داون  سندرم  بودن،  هاي  زبان 
و نداشتن ناتوانی   701پذیر بودن، بهره هوشی باالتر از آموزش 
  عبارت دیگر، قرار گرفتن در طبقه مرزي بر   شدید (به هوشی  

]  37[ 52- هاي ذهنی اساس راهنماي تشخیصی و آماري اختالل 

براي   وکسلر  هوش  تجدیدنظرشده  مقیاس  آزمون  و 

2 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-
5/DSM-5 
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)، نداشتن اختالل شدید در تکلم، بینایی، شنوایی  ] 38[ کودکان 
و توجه و داشتن توانایی خواندن و نوشتن بود. معیارهاي خروج  

،  70تر از  هاي سندرم داون شامل بهره هوشی پایین مودنی آز 
هایی غیر از سندرم داون همچون نقص توجه،  داشتن اختالل 

وجود اختالل شدید در تکلم، بینایی و شنوایی و همچنین عدم  
  10آموزان عادي تمایل به همکاري بود. معیارهاي ورود دانش 

ودن و همچنین  زبان و یک زبانه ب سال نیز شامل فارسی   12تا  
این    تمایل به شرکت در آزمون تولید روایت نوشتاري بود. بر 

سال    24تا    10پذیر  آموزان سندرم داون آموزش اساس، دانش 
سال برابر    12تا    10آموزان عادي  که از نظر سن عقلی با دانش 

 صورت یک به یک همگن شدند. از نظر سن و جنسیت به   ، بودند 
تولید دستور زبان داستان    منظور بررسی درك و سپس، به 

دانش  روایی  گفتمان  دانش در  و  عادي  آموزان سندرم  آموزان 
آموزش  ساده داون  داستان  ترجمه  از  وارن    پذیر  و  گلدمن 

متوالی 1986(   ] 36[ هاگن  ساختاري  داراي  که  شبکه   1)  اي  و 

از هدف و تالش براي دستیابی به هدف است، استفاده    2عّلی 
-ستان از نظر فرهنگی براي دانش گردید. نخست، ترجمه دا 

براي مثال، نام شخصیت اصلی    ؛ زبان تعدیل یافت آموزان فارسی 
ابزار    4» به «رضا» تغییر یافت. سپس، روایی 3داستان از «جیمی 

آن از طریق    6) و پایایی %68(   5عاملی آزمون به روش تحلیل 
کرونباخ  آلفاي  ضریب  شد. 0/ 84(   7محاسبه  بررسی  این    ) 

براي   متوسط  سرعتی  با  پژوهشگران  از  یکی  توسط  داستان 
ها خوانده شد. بعد از اتمام داستان، از آنها درخواست  آزمودنی 

در مدت  به خاطر    20زمان  شد  که  را  تمام چیزهایی  دقیقه 
شده بنویسند. پس از آن،  تهیه پیش اي از بر روي برگه   ، آورند می 

دستور زبان داستان    اساس   ها بر هاي نوشتاري آزمودنی روایت 
هاگن مطرح  وارن  و  گلدمن  توسط  شامل  1986(   ] 36[ شده   (

«موقعیت»، «حادثه آغازین»، «پاسخ»، «هدف»، «تالش» و  
مورد    ، 1شده در جدول  گزاره، ارائه   17«نتیجه»، در مجموع  

 تحلیل قرار گرفت. و تجزیه 

 ) 1986داستان ساده گلدمن و وارهاگن (   . 1جدول  
 کرد. (موقعیت) روزگاري پسري به اسم رضا زندگی می  -۱
 وقت بگیرد. (حادثه آغازین) تواند یک کار نیمه گفت رضا می مادرش می  -۲
 داشت. (پاسخ) می رضا کار کردن را دوست   -۳
 او تصمیم گرفت کار پخش روزنامه را شروع کند. (هدف)  -۴
 او با مدیر فروش روزنامه صحبت کرد. (تالش)  -۵
 ها آغاز کرد. (نتیجه) رضا تحویل روزنامه را به بعضی از مشتري  -۶
 تواند رضایت مشتریان را جلب کند. (حادثه) علی به رضا گفت که چگونه او می  -۷
 پیشنهاد را قبول کرد. (پاسخ) رضا این   -۸
 انداز کند. (هدف) خواست مقدار زیادي پول پس او می  -۹
 زد. (تالش) گذاشت و زنگ خانه را می ها می ها را کنار در خانه او روزنامه    -۱۰
 کرد. (نتیجه) ها را ذخیره می ي آن پول کرد و همه هاي زیادي دریافت می رضا انعام    -۱۱
 . (حادثه) رضا دوچرخه جدید علی را دید    -۱۲
 رضا با خود فکر کرد عجب دوچرخه قشنگی! (پاسخ)    -۱۳
 خواست. (هدف) او یکی شبیه آن را می    -۱۴
 هایش را شمرد و به مغازه دوچرخه فروشی رفت. (تالش) او پول    -۱۵
 هایش را به مرد فروشنده داد. (نتیجه) او با خوشحالی یک دوچرخه خرید و پول    -۱۶
 رضا بسیار خوشحال بود و با دوچرخه به خانه رفت. (پایان)  -۱۷

 
پژوهش   تجزیه حاضر  در  توصیف،  داده و براي  از  تحلیل  ها 

-استفاده شد. به این منظور، براي به   22نسخه    SPSSافزار  نرم 
هر د  کاربرد  و  بسامد  میزان  آوردن  مؤلفه   ست  از  هاي  یک 

روایت مشاهده  در  آمار  شده  از  استفاده  با  درصدگیري  از  ها 
هاي یادآوري و  به این صورت که گزاره   ؛ توصیفی بهره برده شد 

ها  هاي تولیدشده توسط آزمودنی شده در هر یک از روایت نوشته 

 
1 Sequential Structure 
2 Causal Network 
3 Jimmy 
4 Validity 

  ] 36[ اساس الگوي دستور زبان داستان گلدمن و وارن هاگن   بر 
به شد  ) مشخص  1986(  و درصد  بسامد  و  و سپس  کارگیري 

تفاوت  یادآوري گزاره  ها محاسبه شد. همچنین، بررسی وجود 
آموزان  معنادار در درك و تولید دستور زبان داستان توسط دانش 

مون تحلیل واریانس  وسیله آز پذیر به عادي و سندرم داون آموزش 
هاي مربوط  طرفه صورت گرفت. بر این اساس، ابتدا مفروضه یک 

5 Factor Analysis 
6 Reliability 
7 Cronbach’s Alpha Coefficient 
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ها و برابري واریانس  به این آزمون شامل نرمال بودن توزیع داده 
ترتیب، نرمال بودن توزیع  بدین   ؛ ها مورد بررسی قرار گرفت گروه 
ها  ویلک و برابري واریانس گروه - وسیله آزمون شاپیرو ها به داده 

ویلک براي  - سیله آزمون لون بررسی شد. در آزمون شاپیرو و به 
در    0/ 05بررسی دستور زبان داستان سطح معناداري باالتر از  

نظر گرفته شد که در این صورت حاکی از نرمال بودن توزیع  
باشد. همچنین، در آزمون لون سطح معناداري باالتر  ها می داده 
ها است. پس از تایید  دهنده برابري واریانس گروه نشان   0/ 05از 

-هاي آماري آزمون تحلیل واریانس یک فرض هر یک از این پیش 
 ) انجام شد.  P>0/ 05طرفه ( 

 ها یافته 
که پیشتر بیان شد، دستور زبان داستان الگویی    گونه همان 

تعیین  که  است  افراد  معنایی  حافظه  خاص  در  ترتیب  کننده 

انتقال اطالعات  باشد و هدف از درك آن  حوادث یک داستان می 
 صورت منسجم است. به 

بسامد و درصد درك و تولید دستور زبان داستان    2جدول  
دانش  گروه  دو  دانش در  و  عادي  داون  آموزان  سندرم  آموزان 

آموزان  ترتیب، در میان دانش بدین   ؛ دهد پذیر را نشان می آموزش 
  و   12هاي  عادي بیشترین بسامد درك و تولید نسبت به گزاره 

  10/ 66و    16ترتیب «حادثه» و «تالش» با بسامد  یعنی به   15
گزاره  به  نسبت  کمترین  و  به   8و    6هاي  درصد  ترتیب  یعنی 

با بسامد و درصد   صورت گرفته است.    0«نتیجه» و «پاسخ» 
دانش  میان  در  آموزش همچنین،  داون  سندرم  پذیر  آموزان 

یان»  یعنی «پا   17بیشترین بسامد درك و تولید مربوط به گزاره  
هاي  درصد و کمترین نیز مربوط به گزاره   31/ 25و    5با بسامد  

«تالش»،    15و    13،  11،  10،  8،  7،  5،  4 «هدف»،  یعنی 
 است.   0«حادثه»، «پاسخ» و «نتیجه» با بسامد و درصد  

 پذیر آموزان سندرم داون آموزش دانش   آموزان عادي و بسامد و درصد درك و تولید دستور زبان داستان در دانش   . 2جدول  
 پذیر داون آموزش آموزان سندرم دانش  آموزان عادي دانش  متغیر 

 درصد  بسامد  درصد  بسامد 
 6/ 25 1 6 9 1گزاره  
 6/ 25 1 8/ 66 13 2گزاره  
 18/ 75 3 7/ 33 11 3گزاره  
 0 0 8 12 4گزاره  
 0 0 4 6 5گزاره  
 12/ 5 2 0 0 6گزاره  
 0 0 3/ 33 5 7گزاره  
 0 0 0 0 8گزاره  
 6/ 25 1 0/ 66 1 9گزاره  
 0 0 10 15 10گزاره  
 0 0 8/ 66 13 11گزاره  
 6/ 25 1 10/ 66 16 12گزاره  
 0 0 4/ 66 7 13گزاره  
 6/ 25 1 4/ 66 7 14گزاره  
 0 0 10/ 66 16 15گزاره  
 6/ 25 1 10 15 16گزاره  
 31/ 25 5 2/ 66 4 17گزاره  

 100 16 100 150 زبان داستان مجموع درك دستور  
 

منظور مقایسه میزان درك و تولید دستور زبان داستان  به 
دانش  گروه  دو  دانش در  و  عادي  داون  آموزان  سندرم  آموزان 

طرفه استفاده شد.  پذیر از آزمون تحلیل واریانس یک آموزش 
آزمون  نخست، مفروضه  آزمون شامل  این  ویلک  - شاپیرو هاي 

اساس آزمون لون    ها بر براي نرمال بودن و برابري واریانس گروه 
شاپیرو  آزمون  نتایج  شد.  سطح    ویلک - بررسی  داد  نشان 

از   لذا فرض نرمال بودن توزیع    ؛ است   0/ 05معناداري بیشتر 
مفروضه  داده  بررسی  همچنین،  گردید.  تامین  پژوهش  هاي 

واریانس  به برابري  لون ها  آزمون  تفاوت    وسیله  داد  نشان 
 ها وجود ندارد. معناداري بین واریانس گروه 

، نتایج حاصل از تحلیل درك و تولید  3اساس جدول    بر 
دانش  در  داستان  زبان  دانش دستور  و  عادي  آموزان  آموزان 

آموزش  داون  بین دو گروه در  سندرم  معناداري  تفاوت  پذیر، 
،  13، 11،12، 10، 9، 8،  7، 5، 4، 3،  2،  1هاي یادآوري گزاره 

می   17و    14،15 نشان  نتایج  دارد.  عملکرد  وجود  که  دهد 
پذیر در درك و تولید دستور  آموزان سندرم داون آموزش دانش 
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بر  داستان  گزاره   زبان  به اساس  مذکور  معناداري  هاي  صورت 
به عبارت دیگر،   ؛ ) ≥0p/ 05آموزان عادي است ( کمتر از دانش 

تري را  عملکرد ضعیف   پذیر آموزان سندرم داون آموزش دانش 

آموزان  در درك و تولید دستور زبان داستان در مقایسه با دانش 
که عملکرد این دو گروه در دستور زبان  درحالی   ، عادي داشتند 

 ). p<0/ 05تفاوت معناداري را نشان نداد (   16و    6هاي  گزاره 

 پذیر آموزان سندرم داون آموزش آموزان عادي و دانش تحلیل واریانس دستور زبان داستان در دانش   . 3جدول  
 معناداري  Fآماره  مجذورات میانگین  درجه آزادي  مجموع مجذورات  

 0/ 003 10/ 3 1/ 600 1 1/ 600 اثرات بین گروهی    1گزاره  
   0/ 155 38 5/ 900 گروهی اثرات درون 
    39 7/ 500 کل 

 0/ 000 24/ 87 3/ 600 1 3/ 600 اثرات بین گروهی  2گزاره  
   0/ 145 38 5/ 500 گروهی اثرات درون 
    39 9/ 100 کل 

 0/ 007 8/ 107 1/ 600 1 1/ 600 اثرات بین گروهی  3گزاره  
   0/ 197 38 7/ 500 گروهی اثرات درون 
    39 9/ 100 کل 

 0/ 000 28/ 50 3/ 600 1 3/ 600 اثرات بین گروهی  4گزاره  
   0/ 126 38 4/ 800 گروهی اثرات درون 
    39 8/ 400 کل 

 0/ 007 8/ 143 0/ 900 1 0/ 900 اثرات بین گروهی  5گزاره  
   0/ 111 38 4/ 200 گروهی اثرات درون 
    39 5/ 100 کل 

 0/ 154 2/ 111 0/ 100 1 0/ 100 اثرات بین گروهی  6گزاره  
   0/ 047 38 1/ 800 گروهی اثرات درون 
    39 1/ 900 کل 

 0/ 016 6/ 333 0/ 625 1 0/ 625 اثرات بین گروهی  7گزاره  
   0/ 099 38 3/ 750 گروهی اثرات درون 
    39 4/ 375 کل 

 0/ 000 89/ 65 0/ 000 1 0/ 000 اثرات بین گروهی  8گزاره  
   0/ 000 38 0/ 000 گروهی اثرات درون 
    39 0/ 000 کل 

 1/ 000 0/ 000 0/ 000 1 0/ 000 اثرات بین گروهی  9گزاره  
   0/ 050 38 1/ 900 گروهی اثرات درون 
    39 1/ 900 کل 

 0/ 000 57/ 00 5/ 625 1 5/ 625 اثرات بین گروهی   10گزاره  
   0/ 099 38 3/ 750 گروهی اثرات درون 
    39 9/ 375 کل 

 0/ 000 35/ 28 4/ 225 1 4/ 225 اثرات بین گروهی  11گزاره  
   0/ 120 38 4/ 550 گروهی اثرات درون 
    39 8/ 775 کل 

 0/ 000 51/ 50 5/ 625 1 5/ 625 اثرات بین گروهی  12گزاره  
   0/ 109 38 4/ 150 گروهی اثرات درون 
    39 9/ 775 کل 

 0/ 003 10/ 23 1/ 225 1 1/ 225 اثرات بین گروهی  13گزاره  
   0/ 120 38 4/ 550 گروهی اثرات درون 
    39 5/ 775 کل 

 0/ 017 6/ 218 0/ 900 1 0/ 900 اثرات بین گروهی  14گزاره  
   0/ 145 38 5/ 500 گروهی اثرات درون 
    39 6/ 400 کل 

 0/ 000 76/ 00 6/ 400 1 6/ 400 اثرات بین گروهی  15گزاره  
   0/ 084 38 3/ 200 گروهی اثرات درون 
    39 9/ 600 کل 

 0/ 000 39/ 61 4/ 900 1 4/ 900 اثرات بین گروهی  16گزاره  
   0/ 124 38 4/ 700 گروهی اثرات درون 
    39 9/ 600 کل 

 0/ 714 0/ 137 0/ 025 1 0/ 025 اثرات بین گروهی  17گزاره  
   0/ 183 38 6/ 950 گروهی اثرات درون 
    39 6/ 975 کل 
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این اختالف میانگین، یعنی اختالف درك و تولید دستور  
آموزان سندرم داون  آموزان عادي و دانش زبان داستان در دانش 

نمودار  آموزش  در  پایین نشان   1پذیر  و  دهنده  درك  بودن  تر 

  ، 8،  7،  5،  4،  3،  2،  1هاي  تولید دستور زبان داستان در گزاره 
آموزان سندرم داون  در دانش   17و    15،  14،  13،  12،  11،  10

 آموزان عادي است.  پذیر در مقایسه با دانش آموزش 
 

   
 پذیر آموزان سندرم داون آموزش آموزان عادي و دانش درك و تولید دستور زبان داستان در دانش   مقایسه میزان   . 1نمودار  

 
  نتایج تحلیل واریانس دستور زبان داستان   4اساس جدول    بر 

پذیر  سندرم داون آموزش آموزان  آموزان عادي و دانش در دانش 
نشان داد که تفاوت معناداري بین این دو گروه در درك و تولید  

 وجود دارد.  0.001p≤  ،23 /116 = )1 ،  3 (F  دستور زبان داستان 

 پذیر داون آموزش آموزان سندرم آموزان عادي و دانش داستان در دانش   واریانس دستور زبان تحلیل   . 4جدول  
درجه   مجموع مجذورات   

 آزادي 
 معناداري  Fآماره   میانگین مجذورات 

دستور زبان  
 داستان 

 0/ 006 116/ 23 8921.000 1 8921.000 اثرات بین گروهی 
   123.000 2 123.000 گروهی اثرات درون 
    3 7045.000 کل 

 
درك  به  میانگین  اختالف  عینی  مشاهده  تولید  منظور  و 

داستان  زبان  خطی    دستور  نمودار  از  آزمودنی  گروه  دو  بین 
-نشان   2خوبی در نمودار  استفاده شد. این اختالف میانگین به 

دهنده اختالف در درك و تولید دستور زبان داستان توسط  
آموزش دانش  داون  سندرم  دانش آموزان  با  مقایسه  در  -پذیر 

 آموزان عادي در سطح گفتمان روایی است.  

 
 پذیر آموزان سندرم داون آموزش آموزان عادي و دانش مقایسه کلی درك و تولید دستور زبان داستان در دانش   . 2نمودار  
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اطمینان، وجود تفاوت معنادار در درك و    % 95با بیش از  
تایید می  این دو گروه  زبان داستان میان    ؛ شود تولید دستور 

بر بدین  مبنی  پژوهش  صفر  فرضیه  «تفاوت    ترتیب،  اینکه 
توسط   داستان  زبان  دستور  تولید  و  درك  در  معناداري 

دانش دانش  و  عادي  آموزش آموزان  داون  سندرم  پذیر  آموزان 
 گردد. وجود ندارد» رد می 

 بحث 
توان  بررسی  به  گفتمان  پژوهش حاضر  تولید  و  ایی درك 

بر  دانش   روایی  داستان  زبان  دستور  به  اساس  مبتال  آموزان 
فارسی  داون  عادي  سندرم  کودکان  با  آنها  مقایسه  و  زبان 

آمده  دست وتحلیل نتایج به پرداخت. با توجه به توصیف و تجزیه 
مشخص گردید که میانگین بازنمایی درك و تولید روایت بر  

به داستان توسط دانش مبناي دستور زبان   طور  آموزان عادي 
پذیر  آموزان سندرم داون آموزش اي بیشتر از دانش مالحظه قابل 
به این ترتیب که نتایج تحلیل واریانس دستور زبان داستان    ؛ بود 

زبان   دستور  درك  در  معناداري  تفاوت  که  بود  آن  از  حاکی 
  ؛ ) 4داستان در میان این دو گروه آزمودنی وجود دارد (جدول  

مبنی  پژوهش  صفر  فرضیه  نتیجه،  «تفاوت    در  اینکه  بر 
توسط   داستان  زبان  دستور  تولید  و  درك  در  معناداري 

دانش دانش  و  عادي  آموزش آموزان  داون  سندرم  پذیر  آموزان 
شود. این یافته گویاي این حقیقت است  وجود ندارد» رد می 

دانش  زبانی  عملکرد  آموزش که  داون  سندرم  در  پذیر  آموزان 
آموزان  هاي دستور زبان داستان در مقایسه با دانش بیشتر گزاره 

این عملکرد ضعیف می عادي ضعیف  با  تر است.  تواند مرتبط 
توانایی  در  اختالل  و  نقص  همچون  مختلفی  هاي  عوامل 

مهارت  و  حافظه  تولید  شناختی همچون  زبانی همچون  هاي 
ر نظر داشت که  با وجود این، باید د   ] 31،  29- 28،  11[ . روایت باشد 

میان   دانش   17در  آزمون  مورد  داستان  زبان  -گزاره دستور 
، یعنی پایان داستان را بهتر از  17موزان سندرم داون گزاره  آ 

این  ها به یاد آوردند. این موضوع می دیگر گزاره  تواند گویاي 
مدت این گروه از کودکان بهتر  حقیقت باشد که حافظه کوتاه 

به  می بنابراین،    ؛ کند عمل می  نوع حافظه  این  تقویت  با  توان 
 بهبود عملکردهاي شناختی و زبانی آنها کمک کرد. 

هاي مختلف نشان دادند اگرچه رشد  بر این، پژوهش   عالوه 
شود،  هاي درك و تولید روایت از اوایل کودکی آغاز می توانایی 

به  رشد  این  قابل اما  همبسته  مالحظه طور  سن  افزایش  با  اي 
می   در ؛  ] 39- 40[ است  انتظار  و  نتیجه،  زبانی  رشد  با  همراه  رود 

هاي روایی در کودکان عادي تا حدود  شناختی، رشد مهارت 
و پس از آن تا اوایل سن بلوغ نیز ادامه    ] 41[ سن هفت سالگی 

بر این اساس، با توجه به اینکه دستور زبان داستان    ] 42[ . یابد می 
طرح به  می واره عنوان  شناخته  معنایی  حافظه  در  و  اي  شود 

توانایی  وجود  نیازمند  آن  مناسب  شناختی  بازنمایی  هاي 

زبانی   دانش  نیازمند  آن  پردازش  و  فضایی  دانش  همچون 
هاي حاصل از پژوهش حاضر نتایج و شواهد  ، یافته ] 12- 14[ است 
کامبلین ارائه  پژوهش  در  وجود  1994(   ] 28[ شده  بر  مبنی   (

سندرم داون  اختالل در حافظه شفاهی و کالمی افراد مبتال به  
می  قرار  تایید  مورد  یافته را  این،  بر  پژوهش  دهد. عالوه  هاي 

)  2015(   ] 31[ حاضر همسو با نتایج ناس، لرواگ، لیستر و هولم 
تر از  است که نشان دادند عملکرد کودکان سندرم داون ضعیف 

-کودکان عادي در رابطه با واژگان، دستور زبان و حافظه کوتاه 
 مدت کالمی است.  

هایی همچون فلتیس،  هاي پژوهش ن راستا، یافته در همی 
رابرتس  و  یادگاري   )، 2011( ]  29[ پاول  و    ] 34[ فاریابی، ظریفیان 

) نشان  2018(   ] 35[ اصغري، اخوان و قاسمی جوبنه ) و  2017( 
هاي  هاي بارز در توانایی ها و اختالل رغم وجود ضعف دادند علی 

بان داستان  طور خاص در بازنمایی دستور ز شناختی و زبانی به 
توان با  در سطح گفتمان روایی، همبسته با سندرم داون می 

به  مهارت مداخله  پیشرفت  به  آموزشی  مناسب  و  هاي  موقع 
شناختی و زبانی این افراد کمک کرد زیرا درك و تولید روایت  

قابل به  تاثیر  انتقال اطالعات  -طور مناسب و موثر در جریان 
بر این،    ی افراد دارد؛ عالوه اي در کیفیت زندگی اجتماع مالحظه 

  ي ها هاي گروه ها و ضعف ها، توانایی تواند در شناسایی ویژگی می 
دانش  شود بالینی  واقع  مفید  داون  سندرم  داراي    ] 43[ . آموزان 

تواند شاهدي در رابطه با این نتیجه  ها می همچنین، این یافته 
-حاصل از پژوهش حاضر در نظر گرفته شود که حافظه کوتاه 

پذیر در درك و تولید  آموزان سندرم داون آموزش دانش مدت  
بنابراین،    ؛ یعنی پایان داستان خوب عمل کرده است   17گزاره  

پژوهش  از  حاصل  نتایج  با  و  همسو  جرولد  همچون  هایی 
کی 2001( ]  44[ بدلی  و  چپمن - )  و  برد  )  1994( ]  45[ رینینگ 

مبنی  علی   است،  اینکه  ضعف بر  وجود  حافظه  رغم  در  هایی 
مدت افراد داراي سندرم داون، شواهدي وجود دارد که  کوتاه 

مدت این افراد به دلیل محدودیت  دهد حافظه کوتاه نشان می 
سازي میزان اطالعات، توانایی عملکرد مناسب را در  در ذخیره 

-مواردي خاص مانند درك و تولید پایان داستان نمایان می 
هاي  در مهارت   که با تقویت حافظه و پیشرفت   طوري به   ، سازد 

می  گزاره زبانی  دیگر  در  را  بهتري  عملکرد  انتظار  هاي  توان 
 دستور زبان داستان نیز در این گروه آزمودنی داشت. 

 گیري نتیجه 
که  یافته  است  این  بیانگر  حاضر  پژوهش  از  حاصل  هاي 

دانش  آموزش عملکرد  داون  سندرم  بازنمایی  آموزان  در  پذیر 
آموزان  تر از دانش اداري ضعیف طور معن دستور زبان داستان به 

-آموزان سندرم داون آموزش عادي است. با وجود این، دانش 
ها  پذیر آخرین گزاره، یعنی پایان داستان را بهتر از دیگر گزاره 

 درك و تولید کردند. 
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 تشکر و قدردانی 
مدارس  بدین  مسئولین  از  حاضر  پژوهش  نویسندگان  وسیله 

عم  والعصر،  فاطمه،  حضرت  و  استثنائی  ارجمند  هوشنگ  اد، 

امام  توانبخشی  و  مرکز  گلستان  دخترانه  مدارس  و  (ع)  علی 
آموزان و  پسرانه ابوریحان شهر کرمان و همچنین کلیه دانش 

هاي این پژوهش  هاي آنها که ما را در گردآوري داده خانواده 
 کنند.  یاري کردند، قدردانی و تشکر می 
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