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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 

والدين .   مهم و اساسي است      بسيار  آن  يساز بهينه ناشي از افزايش سن ازدواج        ي از انحرافات اخالق    ييشگيرپ
و انتظارات و توقعات      مورد هاي بي  ز سختگيري توانند با اقدام به موقع براي ازدواج فرزندانشان و دست برداشتن ا            مي
 .جا از فرزندان، زمينه ازدواج به موقع آن ها را فراهم نموده و به مسئوليت ديني و اخالقي خود، عمل كنندهناب
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 يص هيجان اجرايي و توانايي تشخ-رابطه سطح شادكامي مادران با عملكردهاي شناختي

 آموزان مبتال به نشانگان داون  اي در دانش چهره

 
 ∗مريم مالمير

 **دكتر مريم سيف نراقي

 ***دكتر داريوش فرهود

 ****دكتر غالمعلي افروز

 *****محمد خان احمدي
 

 - ميان سطح شادكامي مادران با عملكردهاي شناختي          پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه       :  مقدمه و هدف  
اي، به عنوان دو عامل       و توانايي تشخيص هيجان چهره      )ريزي توجه، حافظه فعال، بازداري و برنامه     :  ملشا(اجرايي   

 . آموزان مبتال به نشانگان داون شكل گرفت هاي سازگاري افراد، در دانشمهم در فرايند يادگيري و مهارت

جامعه آماري در   .  باشديا همخواني مي   اين تحقيق از نوع كاربردي بوده و شيوه انجام گرفتن آن همبستگي               :روش
 سال ، ساكن شهر تهران بودند كه        9-12آموزان مبتال به نشانگان داون، در دامنه سني         پژوهش حاضر تمامي دانش   

به منظور اجراي   .  دسترس انتخاب شدند  گيري در   آموز مبتال به نشانگان داون به شيوه نمونه         دانش 30از ميان آنها    
هاي آنها براي شركت در تحقيق، ابتدا، براي            انتخاب گروه نمونه و جلب رضايت خانواده          اين پژوهش، پس از    

آموزان  آموزان مبتال به نشانگان داون آزمون هوش وكســلر كودكان از اين دانش            اطمينــان از سطح هوشي دانش    
ان داون، از آنها خواسته     آموزان مبتال به نشانگ   سپس، براي بررسي سطح شادكامي در مادران دانش        .  به عمل آمد  

در ادامه براي سنجش توانمندي       .  شد تا به ســواالت پرسشنامه شادكـــــامي آكسفورد با دقت پاسخ دهند               
عملكــرد مداوم براي سنجش    :  هاياجرايي، آزمون -دانش آموزان مبتال به نشانگان داون در عملكردهاي شناختي         

وپ نسخه شب و روز براي بررسي توانايي بازداري و برج لندن              براي سنجش حافظه فعال، استر     N-Backتوجه ،   
همچنين براي  .  آموزان به اجرا درآمد    ريزي ، به صورت انفرادي بر روي هر يك از دانش             براي بررسي توان برنامه   
اي هيجانات، آزمون تصاوير     آموزان مبتال به نشانگان داون در تشخيص بيانات چهره              سنجش توانمندي دانش   

ها از   براي تجزيه و تحليل داده    .  اي اكمن و فرايزن به صورت انفرادي بر روي هر يك از آنها اجرا شد               ت چهره هيجانا
  .استفاده شد) ضريب همبستگي پيرسون(و استنباطي) جداول و نمودارها( آمار توصيفي

 
 قيقات تهران دانشجوي دكتري، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تح ∗

                                                                                                           com.gmail@81malmir.maryam  
 احد علوم و تحقيقات تهراندانشگاه آزاد ودكتري، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي،  **

 دكتري، ژنتيك پژشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران ***
 دانشگاه تهران روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، دكتري،  ****

  رشناس ارشد، روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايياك *****
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