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 چکیده 

که استفاده و اکتساب  یدهد در حال یقرار م یررا تحت تأث یناییب یبافراد با آس یزندگ یتمام جنبه ها یقالب یرفتارها هدف:

 یآموزش مهارت زبان بدن بر رفتارها یاثربخش یمراه است. پژوهش حاضر به منظور بررسه یمؤثر یجمهارت زبان بدن با نتا

( یشی)تمام  آزما یشیمطالعه از نوع آزما ین: پژوهش حاضر در اروش پژوهشانجام شد.  در شهر اهواز ینادانش آموزان ناب یقالب

 - 97 یلیکه در سال تحص ینادانش آموزان ناب یها کلپژوهش ر یآزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آمار یشبا طرح پ

نفر از دانش  16هدفمند تعداد  یریاز روش نمونه گ فادهدهد که با است یم یلبودند تشک یلدر شهر اهواز مشغول به تحص 96

شدند. آزمودنی  یمو کنترل تقس یشبه دو گروه آزما یشهر اهواز  انتخاب و به صورت تصادف یرازیش یدهمدرسه شور یناآموزان ناب

ها از پرسشنامه رفتار  هداد ی: به منظور جمع آورابزار پژوهشجلسه تحت برنامه آموزش قرار گرفتند.  9در  یشگروه آزما یها

 MANCOVA  یل: اطالعات بدست آمده با استفاده از تحلها یافته( استفاده شد. 1395)ییو رضا یدرآمد یفیشر یمان،نر یقالب

و  ینادانش آموزان ناب یقالب یبر رفتارها ینشان داد که آموزش مهارت زبان بدن اثر معنادار یجشد. نتا یلتحل SPSS و نرم افزار

 یآموزش مهارت زبان بدن به طور کل یافتآن بود که در یانگرب یج: نتایریگ یجهنتداشت.  (p<0/05) یکیخودتحر مقیاسخرده 

شود  یفازهای مطالعه مشخص م یسهشده است که با مقا یناییب یبال به آسدر دانش آموزان مبت یمنجر به  کاهش رفتار قالب

 .داشته است یبهتری را در پ یمداخله ا یجنتا رنامه،که آموزش زبان بدن اثرات مثبت و ارائه آن ب

آسیب بینایی، رفتارهای قالبی، زبان بدنواژگان كلیدی:   

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

متفاوت  یهاها ، جوامع و افراد با شدت و ضعففرهنگ یکه همه  شودیمحسوب م یبشر یاتاز ح یاساس یبخش یادگیری،

ستندیاز آن را الزم م یریگخود بهره یاتطول ح یدر تمام ستا  ین. در ادان به  یکنزد یتیبا جمع یزن « 1یناان نابآموزدانش »را

امر مستتتثنا نبوده بلکه به  ینتنها از انه  یرانا یتدرصتتد از جمع یکمعادل  یبیتقر ینفر در جهان و با فراوان یلیونم یستتتدو

سا یمتعدد یلدال سبت به  شار جامعه به آن ن یرن شته و به عبارت یازاق  ترییشب یتاهم یآنان دارا یآموزش در زندگ یمبرم دا

مستقل  یدگزن یدارند که جهت آماده شدن برا اییژهو یآموزش یازهاین یناان نابآموزدانش(. 1392و مهربان،  یاست)عبدالملک

شغل در آ سب بکنند یآمادگ یدبا یندهو   ست و   ی. از طرف(2015، 2دفتر آموزش تگزاس)ک سی ا شایعترین معلولیت ح نابینایی 

ش یژهاز خدمات و یبه برخوردار یازن یناان نابآموزدانش ش یآموز س یازهایبا توجه به ن یو پرور شم شتران اییخود دارند) و  ی، ا

شتران سان با فعال یناییب حس یرا( ز1393 ی،ا ش یادگیری، یتهایان سترده در ارتباط  یرهو غ یجانیه ی،ارتباط ی،آموز به طور گ

با مستتائل و  ینادارد و  افراد ناب یاتیفرد نقش ح یتیو شتتخصتت یعاطف ی،در رشتتد اجتماع یاستتت و از آنجا که ارتباطات انستتان

اطالعات و تبادل  یافتکه  درواز ه ی در یناییست مخصوصاً بمواجه اند که علت آن حواس انسان ا زندگیدر  یشتریمشکالت ب

شتتر ،  یدریح ی،انکار استتت)کرم یرقابلفرد غ یروان_یاجتماع یتفقدان آن بر وضتتع یرباشتتد و  تاث یم یطو ارتباط با مح

 یوز رفتارهاگردند، بر یم 3یارتباط یکه باعث تداخل در کستتتب مهارت ها یناافراد ناب ی(. ازجمله نشتتتانه ها1394 یعی،شتتتف

ست. دانش آموزان  ناب 4یقالب س یناا سمخود همانند کودکان ات یتحول یردر  شکالت ی  یندارند. ا  یقالب یرفتارها یینهدر زم یم

ثابت هستند و هیچ گونه  ارفتارها اغلب به عالیق تکراری و توالی های حرکتی یا بیانی گفته می شود که به ظاهر در الگوی اجر

ساس راهنماعملکرد تحریکی  سازگاری در پی ندارند که برا شخ ییا  صیت  ینا یزن  5پنجم ویرایش _ یاختالالت روان یو آمار ی

بال بال زدن،  یز،م یا یوارسر به د یدن)مثل کوبیتکرار یو محدود را شامل حرکات جسم یتکرار یها یتو فعال یقرفتارها، عال

 یعاد یرغ یق(، عالیکستتانروش  یکروزمره با  یزندگ یاها  یتنجام فعال)مثل ایفاتیتشتتر یتکان خوردن مثل گهواره(، رفتارها

کار و متوقف نکردن آن تا  یکبا خود، غرق شتتدن در انجام دادن  یءشتت یکپشتتتکار)مثل حمل  یا یعاد یرغ یایبه اشتت یقو

س یش( و افزایانپا سا س یبه محرک ها یتح سیح سا صداهای)مثل ح ش ی( میطیمح یت به   ،6یکاآمر یکداند)انجمن روانپز

2013 .) 

 یتکرار یرفتارها یقالب یکه رفتارها یستتتندنو یم یقالب یرفتارها یفدر تعر( 2011، 7و چان یوراند یوایز،د)برخی مانند

به  یقالب یمعتقدند که رفتارها( 2010) 8یلرچادهار، بنستون و ه ، همچنینندارند یریهد  واضت  ستازش پ  یچهستتند که ه

 یرفتاربراساس شکل بروز، شامل:  یقالب یشوند که انواع رفتارها یآور م یادکنند. آنها  یاد بروز مدر افر یمختلف یصورت ها

با اعداد،  یمثل وستتواس فکر یشناخت یی،مثل پژواک گو یارتباطاستتت،  یکستتانمانند حرکت مداوم و  یمثل رفتار تکرار

 (.2018 ،یکیتاز قاسم زاده، ی،کرماست) نواختی یکاصرار بر  ی،برنامه زمان یاحرو  

ستا چندین ش ینبر ا یمثال، برخ یپردازند برا یم یقالب یمتناقض، به علل رفتارها یهنظر در این را ش  یباورند که آنها کو

 یگر،د یهستتند. برخ یاجتماع یکتحر یاو  یحست یکتحر یجبران فقدان نستب یبرا یشتترب یکآماده کردن خود با تحر یبرا

از اندازه. در هر دو صتتورت،  یشب یکمواجهه با تحر در یش،خو یکتحر یخودگردان ید براهستتتن یمعتقدند که آنها کوشتتشتت
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 ی، ترجمه9فرد هستتتند)هاالهان و کافمن یختگیستتط  انگ یترفتارها، در جهت تثب ینباورند که ا یننظران بر اصتتاجب یشتتترب

 (.1388 الدین،یو مح یهاشم ی،صابر یزاده،عل

اختالل قابل مالحظه در  یجادا یلستتتازد، بلکه به دل یرا متوجه فرد مبتال نم یگونه خطر چیه ییقالبی به تنها رفتارهای

استتترس در خانواده و بروز  یزانم یشخواب، افزا یندفرا ی،عملکرد ستتازگار ی،اجتماع یاکتستتاب مهارت ها یادگیری، یندفرا

ست که لزوم تع یرفتارها ساس ممؤثر بر ک یها و راهبرد ها شرو یینخود آزارگرا ضوح اح شود.  یاهش و درمان رفتارها به و

در کودکان عادی در  یو حت یستتتمنیستتتت و در افراد  عقب مانده ، اوت (1999، 10لنرز )فازی وینااین رفتارها مختص کودکان ناب

 (. 1392 ی،و عابد یمرند ی،موحد ی،بهرامبه نقل از حال رشد  نیز مشاهده می شود)

ستا یاز موارد ش یها تیفعال یکه در را س یآموز صح 11یناییب یبدر دانش آموزان با آ ست، آموزش  سب به  ی مهم ا و منا

ارتباط مانند عدم سازگاری،  یممکن است منجر به کاهش برقرار یناییمشکالت ب یراباشد ز یم یطافراد جهت ارتباط با مح ینا

شتتتود که در  یناییب یبر دانش آموزان با آستتت( و خودپنداره پایین دیجاناتفقدان عالقه به دیگران، افستتتردگی)عدم کنترل ه

شارکت فعال در روند  شد) یرآنها، تأث یاددهیم شوری، قلمزن و کالنتری، گ ار با شباهت الگو (2018نوروزی، آ  یو با توجه به 

س یتتوان عامل محروم یم ینا،و ب یناافراد ناب یرفتار ضطراب اجتماع یش( را در افزاینایی)مانند نابیح شکالت  ی،ا و  یارتباطم

خود  یانکمتر  با اطراف یناییب یبدانش آموزان با آستت یت،محروم ینناستتازگار قلمداد کرد که به علت ا یمقابله ا یمهارت ها

س یمیعظ یا،کنند)ارجمندن یارتباط برقرار م ضا یو کاظم یوطن ی،گرو شکل ین(. به هم1396 یی،ر نجا به یکه در ا یجهت  م

ساس یکعنوان  است. که به سبب  یقالب یشود، رفتارها یمطرح م یناییب یبدانش آموزان با آس یر زندگد یچالش و ضعف ا

 یعلت نم ینکنند و به هم یدافراد را تقل یبدن یحاالت و اداء و اطوارها یستنددانش آموزان  قادر ن ینا ی،قالب یرخداد رفتارها

ارتباط  یرا رشتتد دهند. ظرافت ها 12زبان بدنیعنی  یارتباط اجتماع یستتتمستت یممستتتق یها همولف یناز مهم تر یکیتوانند 

 یدرآمد یفیشر یوسف،کنند)محمد  یجادا ییرشده،  تغ یانکلمات ب یتدر قصد و ن یدار یممکن است به طور معن یرکالمیغ

دن( استتتتفاده )زبان ب یکالم یراز ارتباطات غ یرنداز آنکه از کلمات بهره گ یشخود ب ی(. افراد در تعامل اجتماع1397 یی،و آقا

 یرا در بر م یدارند که زبان بدن، نشتتتانه ها و عالئم یدهعق (2016، 14یون، کیم، کیم و یو) ی(. از جهت13،2011ستتتگالکنند) یم

رابطه  یگرانکه با د یو ما هنگام یستتتوابستتته ن یزبان رستتم یککند و به  یاز زبان منتقل م یرغ یقیکه معنا را از طر یردگ

بدون استتتفاده از  یمها و مفاه یدها ی. هنگام استتتفاده از عالئم بدنیمکن یم یدناخواستتته آنها را تول یاه آگاهان یمکن یبرقرار م

از  یاریکند که انستتان ها نشتتانه های بستت یم یانب( 2012، 15)وود ینب ینشتتوند.  در ا یم یرانتقال و تفستت ی،اصتتطالحات کالم

 ینب ینفرستتتتند.  در ا ینگرند، م یو چگونه به خود م یشتتتنداند یچگونه م ینکهبدن در ارتباط با ا یتوضتتتع یچگونگ یقطر

حرکات  یاو  یچهره ا یات: تجلیر)نظ یدارید ینشانه ها یافتدر یقاز طر یرکالمیغ یارتباط یستمفرد در تحول س یک یناتوان

آنچه  یانبلکه در ب یزبان کالم یرو تفستت دریافترا نه تنها در  یدارد و و ینافرد ناب ی،فرد ینبر تعامالت ب یقیعم یجدستتت( نتا

با کلمات  یدارید یکه نشتتانه ها ینبه خاطر ا یناستتازد، مثالً ممکن استتت در افراد ناب یدچار مشتتکل م گویدیم یگرانکه به د

ی یک ینکه،به ا جه(.  با تو1394ی،ارفع یقی)افشار و صد یرکنندتفس یدرا با یندهندارد، مقصود گو یسازگار یناگفته شده فرد ناب

از ویژگی های کودکان با آسیب بینایی، این است که بیشتر وقت خود را به تنهایی، سپری می کنند و قادر نیستند از زبان بدن 

و تغییرات بدنی خود، برای انتقال پیام استتتفاده کنند، باعث گوشتته گیری آنها در مقایستته با همستتاالن بینای خود می شتتود 

 (.2010بهرامی و بنی هاشمی،)

بر  یددر آنها، با یافتگیستتازش  یطرحواره ها یدآوردنو پد یناییب یبدانش آموزان با آستت یقالب یکاهش رفتارها یبرا ل ا

و آموزش برنامه  یطراح یرتفاستتت ینکرد. با ا یداستتتت، تأک یاجتماع _ یارتباط یآن مهارت ها یبنا یرکه ز یآموزش برنامه ا
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 یناییب یبقلمداد گردد. دانش آموزان با آس یطهح ینمؤثر در ا یتواند گام یم یطحم باارتباط و تعامل  یجادزبان بدن با هد  ا

برنامه هاست  ینکند، ارزش قائلند و زبان بدن از جمله ا یآنها کمک م یطکه به استقالل از مح ییآموزش ها و مهارت ها یبرا

تواند  یم یکاهش وابستتتگ ینرا کاهش دهند. که ا یناب ادشتتان را به افر یآن بتوانند ارتباط برقرار کرده و وابستتتگ یقکه از طر

 (.2014، 16و پاتل ی)پراجاپاتیدنما یجادرا در آنها ا یشترو اعتماد به نفس و تعامل ب یزهانگ

 یم 17یکه با استتتفاده از آن به خودشتتناستت یردگ یرا فرا م یارتباط یاز مهارت ها یزبان بدن،  فرد مدل یبرنامه آموزشتت در

شنا پردازد و پس از ضع ییآ صوت و لحن رفتارها یتبا فنون و سر تکان دادن، حاالت چهره،  خود را در  یافتهسازش  یبدن، 

اطرا  در دانش آموزان  یطبا مح یارتباط اجتماع یجادرهگ ر به ا ینو از ا شتتتدبخ یبهبود م یارتباط یاتخاذ مهارت ها یجهنت

 یکموضوع کار شده است و در هر  ینبا ا یاندک ید در کل، پژوهش هارس یانجامد. البته به نظر م یم یناییب یبمبتالء به آس

 یتمام یکناستتتت.  ل یدهاشتتتاره گرد لبیقا یزبان بدن و رفتارها ییرهایبه متغ یمختلف یایذکر شتتتده با زوا یاز پژوهش ها

 ذکر کرده اند.آن را  یریبه کار گ یتو اهم یحوزه، اثر بخش یندر ا یگرد یگروه ها یصورت گرفته بر رو یقاتتحق

بر کاهش رفتارهای  یحس یکپارچگی یناتتمر یاثربخش یانگر( ب1393)یزدیزاده  یتقو یپژوهش یها یافتهراستا،  یندر ا

1بود. هلگستتون یناکودکان در خود مانده و ناب یمهارت های اجتماع یشای و خودآزاری و افزا یشتتهکل 8  ی( در پژوهشتت2004) 

دانش آموزان  یارتباط -یو اجتماع یخود ابراز یبه رفتارها ی،کالم غیرو  یکالم یباطارت ینشتتتان داد که آموزش مهارت ها

 یاثیو غ یمیکر ی،عستتتکر یدری،پژوهش ح یج(. نتا1389 ی،فرامرز ی،الله یبحب ید،کند)به نقل از پورستتت یکمک م یناناب

و با افزایش مهارت های  یسمکودکان اوت یمداخله ی مبتنی بر تحلیل کاربردی رفتار بر سازگار یاز اثربخش ی( حاک1392زاده)

 یانگر(  ب1397)ییو آقا یدرآمد یفیشتتر یوستتف،پژوهش محمد یها یافتهارتباطی و کاهش رفتار کلیشتته ای بود.  -اجتماعی

در دانش آموزان مبتالء به  یقالب یو رفتارها یاجتماع یافتگیبر ستتازش  یزبان بدن و اجتماع یآموزش مهارت ها شتتیاثربخ

 یارتباط یاتخاذ مهارتها یجهخود فرد را در نت یافتهسازش  یرفتارها ی،زبان بدن و اجتماع یبود و  برنامه آموزش یناییب یبآس

نمرات  یانگینتفاوت  اثر معنادار م یانگرب نیز( 1395) ییو رضتا یدرآمد یفیشتر یمان،پژوهش نر یها یافتهبخشتد.  یبهبود م

 بود. یقالب یو رفتارها یاجتماع یهاتدر مهار یناو ناب یسمدانش آموزان ات

ورت از ضتتر یحاک یموارد ینمختلف گزارش شتتده که چن یآموزش مهارت زبان بدن در پژوهش ها یل ا با توجه اثربخشتت

ست، برنامه زبان بدن م یو نظر یتجرب ضر ا س یپژوهش حا و  یدرتباط مفا یجاددرجهت ا یناییب یبتواند به دانش آموزان با آ

رشتتد  یه براکنکته  ینبا در نظر گرفتن ا ینداشتتته و همچن یانیکمک شتتا یو قالب یتکرار یعه و زدودن رفتارهامؤثر با جام

استتت. از  یر اجتناب ناپ یامر یناافراد ناب یبرا یرکالمیغ یآموزش مهارتها ی؛اجتماع یو ستتازگار یزندگ ی،شتتخصتت یمهارتها

را متوجه فرد  ( رفتارهای قالبی به تنهایی هیچ گونه خطری1395ن، و همکارا یمانمطابق با نتایج پژوهش ها )نر یگرد یستتتو

ند یادگیری، اکتستتاب مبتال  نمی ستتازد، اما به دلیل اینکه این رفتارها در افراد مبتال با ایجاد اختالل های چشتتمگیر در فرای

های مؤثر در روش ها و راهبرد و ضتترورت تعیین یتمهارت های اجتماعی  و  بروز رفتارهای خودآزاردهنده  مرتبط استتت، اهم

 کاهش و درمان این رفتارها توسط پژوهشگران به وضوح احساس می شود.

بتالء به دانش آموزان م یقالب یآموزش مهارت زبان بدن بر رفتارها یاثربخشتت یرو هد  از پژوهش حاضتتر بررستت یناز ا

 باشد: یم ینقابل تدو یلذ یهاست و فرض یناییب یبآس

 مؤثر است. یناییب یبدانش آموزان مبتال به آس یقالب ین بدن بر رفتارهاآموزش مهارت زبا

 روش 

 یهپژوهش حاضر را کل یپس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آمار _ آزمون یشاز  طرح پ یشیپژوهش آزما یندر ا

پژوهش  ینا یشد. نمونه آمار یل؛ تشکبودند یلدر شهر اهواز مشغول به تحص 96 - 97 یلیکه در سال تحص ینادانش آموزان ناب

شهر اهواز به روش  یرازیش یدهشدند از  مدرسه شور یمحسوب م یناناب ی،آموزش یفکه طبق تعر ینفر از دانش آموزان 16شامل 

                                                             
1 6 Prajapati & Patel 
1 7 Self Knowledge 
1 8 . Helgsson 



گمارش در نظر گرفته شد. مالک های ورود به  یتصادف یوهو کنترل به ش یشهدفمند انتخاب، و در دو گروه آزما یرینمونه گ

شرکت در مطالعه توسط دانش آموز  مهنا یتفرم رضا یلو تکم یدشد یناییب یبسال، آس 20تا  10ینوهش، دارا بودن سن بپژ

 ی؛داشتن اختالل همراه، همانند فلج مغز یل،از سه جلسه به هر دل یشدانش آموز ب یبتغ یزخروج از مطالعه ن یارهایبود. مع

موجود در پرونده هر دانش آموز به  یها یوستو گزارشات و پ یپرونده پزشک یبررسکنترل)با  یرقابلتشنج غ یی؛ناشنوا یسم؛ات

 استفاده شده است: یراطالعات از ابزار ز یجمع آور ی( بود. برایقمرتبط به طرح تحق ینبود هر گونه مشکل یااختالل داشتن 

 یف)گارز( به صورت ط یلیامشنامه گ( با الهام از پرس1395)ییو رضا یدرآمد یفیشر یمان،نر یپرسشنامه رفتار قالب

هر کدوم  یشده و برا یممؤلفه تقس یرز یابخش  5به  یقالب یرفتارها ینتدو یندشد. در فرآ ین( تدویرخ ی،)بله، تاحدود یکرتل

 یب(، خودآس23تا  14)یکی(، خودتحر13تا  1 یها یه)گوییرو مقاومت در برابر تغ یکنواختیدر نظر گرفته شده است:  ییها یهگو

  .شوند یرا شامل م یهگو 50( که در مجموع 50تا  41)ی( و حرکت40تا  31)یزن یگرآسیب(، د30تا  24)یزن

 یبه دست آمد که نشان از همبستگ 88/0کرونباخ استفاده و محاسبه شد که عدد  یابزار از روش آلفا ینا یاییبرآورد پا برای

و مورد اجرا قرار  یلتکم یشفاه یا یپرسشنامه به روش مصاحبه ا ینا باشد. یابراز م یاییپرسشنامه و پا یها یهگو یباال یدرون

 یدشد یناییب یبجواب توسط پژوهشگر خوانده شد و دانش آموزان مبتالء به آس یها ینهصورت که سوال و گز ینگرفت. به ا

  جواب مورد نظر خود را مشخص کردند. ی ینهگز

 یلو قبل از تکم یداستان خوزستان اخ  گرد ییاره کل آموزش و پرورش استثنادر گام اول  پژوهش مجوز انجام کار از اد

دانش  ینا یناز والد ینامه کتب یتشد و رضا یانو معلمان آنان ب یاءاول یتوسط پژوهشگر برا یالزم و ضرور یحاتپرسشنامه توض

 ایرت و اهدا  پروهش حاضر در جلسهضرو یتمطالعه، اهم ینا یمالحظات اخالق یتبه جهت رعا ینآموزان گرفته شد. همچن

داده شد که اطالعات استخراج شده و نام آنها به صورت محرمانه و  یناندانش آموزان شرح داده شد و به آنها اطم یبرا یهیتوج

و  یاندانشجو یگزارش شود تا برا یحاصل از پروهش در سط  کل یجشرکت کنندگان نتا یخصوص یمبه منظور حفظ حر

کردند. در گام   یلآزمون تکم یشرا به عنوان  پ رفتارهای قالبی. سپس دانش آموزان منتخب پرسشنامه یردرار گپژوهشگران ق

 ایشدو جلسه به گروه آزم یاو هفته یا یقهدق  40 اًحدود یجلسه آموزش 9برنامه مهارت زبان بدن توسط پژوهشگر در  ی،بعد

بود که چون  یبترت ینبه ا یشگروه آزما ی. روش آموزش برایدش ارائه  نگردنوع آموز ینبه گروه کنترل  ا یآموزش داده شد ول

( ی)اصل جبران حسیکالم یقل ا  از طر کنندیو لمس کردن کسب م یدنشن یلهاطالعات و دانش خود را به وس ینااغلب، افراد ناب

مداخله  یها یوهتالش شد. ش آن ی( در امر آموزش مهارت زبان بدن و محتوایبیترک عاز نو یحس یساز یر)تصویو حس

محمد  یآموزشی زبان بدن برگرفته از رساله دکتر یدر پژوهش حاضر اصل  برنامه ها یشگروه آزما یمورداستفاده برا

آموزشی زبان بدن، ابتدا  یها رنامهب ییمحتوا ییمجدد از روا یناناطم یحال، در پژوهش حاضر برا ین( بود. با ا1396)یوسف

 یلو تحل یفیروش ک یقمرتبط که از طر یاصل یپژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفت و عناصر و مؤلفه ها توسط یعلم یشینهپ

قرار گرفت،  ینیحوزه مورد بازب ینآموزشی زبان بدن توسط چند نفر از متخصصان ا یشد و برنامه ها ییشده شناسا ینمحتوا تدو

 یبموزان مبتالء به آسآدانش  یها یژگیآن با و یمتناسب ساز و اشکاالت گرفته شد و یدمتخصصان اعمال گرد یشنهادهایپ

  .بود 87/0الوشه استفاده شد که مقدار آن  ییمحتوا ییاز روش شاخص نسبت روا ییمحتوا ییروا یابیارز یانجام شد. برا یناییب
 ( آمده است.1زبان بدن در جدول ) یبرنامه آموزش یمحتوا یکل نمای



 ت برنامه زبان بدندستورالعمل جلسا -1جدول 

 هد  تکنیک محتوا جلسه

 ایجاد ارتباط با اول

آزمودنی ها و  
 تشری  برنامه

آماده افزایش صمیمت با آزمودنی ها و مشخص کردن اهدا  برنامه  

محوله هر دانش آموز با  سازی محیط، آشنایی و ارائه قوانین و وظایف
 برنامه

ارتباط صمیمانه با آزمودنی ها در جهت 

رد برنامه آموزشی زبان بدن و پیشب  

به  نسبت مناسب واکنش داشتن ضرورت

جهت مشکالت  تبعات از جلوگیری و رفع 

ای ایی رفتارهای و  آنها از ناشی 

 تعریف زبان بدن دوم

 و اهمیت آن

 30کشف چگونگی انتقال پیام ها توسط زبان بدن، القای تصویر در 

جایگزینی رفتار به جای سخن  ثانیه اول، انتقال پیام به طور ناخودآگاه،
گفتن، انواع مهم حرکتها و اشارات، حرکتها و اشارات غیرارادی و 

 تفاوت های فرهنگی

ابراز  اعتماد به نفس؛ برقراری ارتباط مؤثر 

و غیر مؤثر ؛ ابراز پیشرفت در رابطه غیر 
 کالمی

* فیزیولوژی  مرور جلسه قبل * عواطف چگونه در چهره در می آیند حالت های چهره سوم

حالت های چهره * بررسی و آموزش حرکت های مربوط به لب، معانی 
ضمنی، لب های آویزان، جویدن لب ها، غنچه کردن و جمع کردن لب 

 ها، انقباض لب ها * تأثیر ابروها و خم کردن آنها * دادن تکلیف

نشان دادن شادابی و سرزندگی صورت؛ 

دم تشویق کردن؛ نشان دادن عالقه و یا ع
عالقه؛ ابراز آنچه که به زبان آوردنش 

 سخن است

حرکت های  چهارم

 مربوط
 به سر

مرور جلسه قبل * استفاده از حرکت های سر برای نمایش قدرت، 

توافق، عالقمندی * آموزش و پیام رسانی تکان دادن سر، دست 
کشیدن به سر دیگران، سر تکان دادن جزئی، کج کردن و خم کردن 

دن و دزدیدن سر، تکیه سر به دست * استفاده از سر، پایین آور

گردنبدهای طبی برای آموزش راست نگه داشتن گردن و سر به منظور 

 القای اعتماد به نفس به دیگران * دادن تکلیف

تأیید یا رد آنچه گفته می شود؛ جایگزین 

شدن به جای زبان گفتار؛ ایجاد تغییر در 
 نگرش و عملکرد فرد

 وضعیت بدن پنجم

) نحوه ایستادن 

) 

مرور جلسه قبل * آموزش و تغییر ایستادن شامل: ایستادن باز، 

ایستادن با پاهای موازی، ایستادن با پاهای حائل، ایستادن با حالت 

قیچی، درهم پیچیدن پاها * نشان دادن احساسات از طریق طرز قرار 

م دادن پاها مانند: اشاره به مکان دلخواه، پاهای بی قرار، روی ه
انداختن قوزک ها، پیچیدن پاها و تکان دادن یا حلقه کردن پاها * 

 دادن تکلیف

ارزیابی آنچه که حالت بدن درباره فرد می 

گوید؛ تغییر نگرش از طریق حالت بدنی؛ 

استفاده از حالت بدن برای کمک به 

برقراری ارتباط؛ نشان دادن موقعیت 
 اجتماعی از طریق حالت های بدن

 حرکت های ششم

 دست، انگشتان

و نشانه های بازو 
 و شانه

مرور جلسه قبل * آموزش و شرح پیام ناخودآگاهی که دستان و 

انگشتان انتقال می دهند مانند: حرکت های دست در هنگام جمع 

بندی مطالب، مالیدن کف دست بهم، دست های گره کرده و بهم 
ونه * فشرده، بررسی حرکت دست دادن، دست زدن به بینی، چانه و گ

نشانه های ایجاد مانع با بازو * حرکت دست به سینه * گرفتن بازو ) 

 استفاده از ابزاری مانند  در قندان برای آموزش ( * دادن تکلیف

انتقال نگرش و اعتماد به نفس؛ تشویش و 

اضطراب؛ حالت تدافعی داشتن یا نداشتن؛ 

نشان دادن نفوذ یا تسلط؛ شرط بخشیدن 
 ی؛ نا آرامی و ناکامیبه پیام؛ گشاده روی

 انواع نشستن هفتم
 و ژست ها

مرور جلسه قبل * آموزش نکات مربوط به نشستن و فضای شخصی * 
انواع قرارگیری پاها روی یکدیگر هنگام نشستن * پیامی که هر مدل و 

ژست انتقال می دهد * انواع نسشتن در وضعیات همکاری / تدافعی / 

 رقابتی * دادن تکلیف

عالقه از طریق وضعیت گیری؛  نشان دادن
قرار دادن خود در وضعیتی مناسب؛ 

هماهنگ کردن حرکت ها؛ نشان دادن 

آگاهی؛ تقاضای بازخورد از دیگران؛ 

افزایش اعتماد به نفس؛ کمترین اشارات 
 برای بیشترین تأثیرگ اری

صوت و لحن،  هشتم

لباس، جثه  و  

خصوصیات 
 فیزیکی

اس بر رفتار دیگران * آموزش انواع مرور جلسه قبل * آموزش اثر لب

آرایش مو و صورت و حتی عینک و برداشت ها و واکنش های افراد 

درباره مو، آرایش و عینک * آموزش تأثیر نوع لحن و صوت و چگونگی 
 تأثیرگ اری آن بر دیگران * دادن تکلیف

جلوگیری از بدگمانی و پنهان کاری؛ 

همکاری؛ قوت قلب؛ خوش بینی؛ اعتماد 

 ه نفس؛ ارتباط مؤثرب

ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد، جمع بندی و گزارش  جمع بندی نهم

 خالصه ای از مطالب گفته شده و ارزشیابی جلسات و خودارزیابی

اطمینان از تاثیر گ اری برنامه آموزشی و 

 تعمیم آن ها در موقعیت های گوناگون



را به عنوان   یارتباط یمهارت ها یاسن بدن، هر دو گروه دانش آموزان منتخب، مقجلسات آموزش برنامه  زبا یاندر پا

 یلتحل  یهر دو گروه با استفاده از آزمون آمار یبه دست آمده  قبل و  بعد از مداخله برا یکردند. داده ها یلپس آزمون تکم

 شد. یلتحل یریچند متغ یانسکووار

 نتایج

ص یها یافته سن  آز یحاک یفیتو سال به  18تا  17و  16تا  15؛ 14تا  12 یسن یبا دامنه ها یشها در گروه آزما یمودناز 

ص 2و  5؛ 1نفر و در گروه کنترل  2و  4؛ 2 یب،ترت سطه اول به ترت ییمقطع ابتدا یشگروه آزما یلیبود و در دوره تح  یبو متو

ها از آزمون  یکنترل پژوهش از جمله ستتن آزمودن هاییراثر متغ یبررستت یبودند. برا نفر 7 7و  1نفر و در گروه کنترل  5و  3

وجود نداشتتت  یو کنترل از نظر ستتن  تفاوت معنادار یشگروه آزما یننشتتان داد که ب یجمستتتقل استتتفاده شتتد. نتا t یآمار

(05/0p>م .)یتوقعو کنترل در م یشآن در دو گروه آزما یها یاسو خرده مق یقالب یرفتارها یرمتغ یارو انحرا  مع یانگین 

 ( ارائه شده است.2آزمون و پس آزمون در جدول ) یشپ

 رفتارهای قالبی یاسمق یفیاطالعات توص -2جدول 

 پس آزمون آزمون پیش عوامل شاخص آماری متغیر

 یکنواختی

 گروه آزمایش
01/29 میانگین  00/24  

50/3 انحرا  معیار  44/2  

 گروه کنترل
25/27 میانگین  37/26  

60/2 انحرا  معیار  19/2  

 خودتحریکی

 گروه آزمایش
25/20 میانگین  50/16  

12/2 انحرا  معیار  27/3  

 گروه کنترل
37/19 میانگین  25/20  

42/3 انحرا  معیار  21/3  

زنی بیخودآس  

 گروه آزمایش
87/16 میانگین  75/13  

01/1 انحرا  معیار  48/1  

 گروه کنترل
37/16 میانگین  12/16  

ارانحرا  معی  76/1  35/2  

زنی بیدیگرآس  

 گروه آزمایش
50/20 میانگین  12/16  

72/2 انحرا  معیار  80/1  

 گروه کنترل
62/18 میانگین  87/17  

90/2 انحرا  معیار  28/3  

حركتی یوگال  

 گروه آزمایش
62/20 میانگین  75/18  

50/2 انحرا  معیار  77/3  

 گروه کنترل
25/19 میانگین  76/20  

28/3   معیارانحرا  30/3  

ضه نرمال بودن توزیع داده ها در همه متغیرها از آزمون آماری کلموگرو  شد و مورد تایید قرار _مفرو سی  سمیرنو  برر ا

(. برای تعدیل اثر پیش آزمون و به علت وجود یک متغیر مستتتتقل ) مهارت زبان بدن ( و پنج متغیر وابستتتته p>0.05گرفت )

رابر تغییر، خودتحریکی، خودآستتتیب زنی، دیگرآستتتیب زنی و حرکتی ( از آزمون تحلیل کوواریانس )یکنواختی و مقاومت در ب

چندمتغیری استفاده شد. برای بررسی تأثیر برنامه زبان بدن بر خرده مقیاس های رفتارهای قالبی، آزمون باکس فرض همگنی 

شان داد که ( بود. p>0.05 ،84/0 = F  ،03/21 = Box ,s M)واریانس کوواریانس را تایید که برابر با  ضه همگنی یا نتایج ن مفرو



استفاده شد که  یناز آزمون لو یانسوار یکسانیمفروضه  یبررسهمچنین برای  یکسانی شیب خط رگرسیون برقرار می باشد. 

 ( ارائه شده است.  3در جدول ) ینآزمون لو یجنتا

 ینآزمون لو یجنتا -3جدول 

 Df1 Df2 F Sig شاخص آماری مقیاس

71/3 14 1 یکنواختی  08/0  

05/0 14 1 خودتحریکی  81/0  

زنی بیخودآس  1 14 91/2  12/0  

زنی بیدیگرآس  1 14 29/0  59/0  

حركتی یوگال  1 14 01/0  93/0  

قادیر گزارش شتتتده در جدول،  به م با توجه  نابراین  ید کرد ب تای ها در همه متغیرها را  یانس  برقراری فرض همگنی وار

(p>0.05).  تایج ) و ،  16/0 =، المبدای ویلکز  84/0 =یالیاثرپاین مفروضتتته رعایت گردیده استتتت. همچنین  با توجه به ن

p<0.05) آزمون از تفاوت، این به پی بردن منظور به  .دارند معناداری تفاوت متغیرها از یکی در حداقل کنترل و آزمایش گروه 

 ( آمده است.4درجدول ) یکهر  یجکه نتا شد استفاده چندمتغیری کوواریانس تحلیل آماری

 

 آزمون آماری تحلیل كواریانس چند متغیری -4جدول 

 ضریب ایتا سطح معناداری SS Df MS  F منبع تغییر شاخص آماری متغیرها

 37/0 04/0 31/5 88/22 1 88/22 گروه در برابر تغییر یکنواختی

 65/0 003/0 91/16 14/80 1 14/80 گروه خودتحریکی

 45/0 02/0 47/7 76/13 1 76/13 گروه زنی بیخودآس

 34/0 06/0 69/4 60/22 1 60/22 گروه زنی بیدیگرآس

 07/0 41/0 73/0 52/5 1 52/5 گروه حركتی یوگال

ناداری بر نمرات پس آزمون یکنواختی در برابر تغییر ) جدول، گروه اثر مع تایج  به ن جه  خود  (،P=04/0و  F= 31/5با تو

سیب زنی P=003/0و  F=91/16)تحریکی  سیب زنی P =02/0و  F= 47/7)(، خود آ ( و الگوی P = 06/0و  F = 69/4)(، دیگر آ

درصتتتد تغییرات  7، 34، 45، 65، 37( داشتتتته استتتت. با توجه به مج ور اتا می توان به ترتیب P =41/0و  F =73/0)حرکتی 

از شرکت آزمودنی  حرکتی یالگوو  زنی بیدیگرآس، زنی بیخودآس، خودتحریکی، ریییکنواختی در برابر تغهریک از متغیرهای 

شود.   شی می  شان می دهد، باح   تاثیر متغیر پیش آزمون ، وجود تفاوت معنادار در ها در برنامه زبان بدن نا نتایج جدول ن

همانگونه که از نتایج جدول  ی دانش آموزان نابینا گروه آزمایش نستتبت به گروه کنترل، تایید می گردد.قالب یکل رفتارها هنمر

شده برای متغیر  صل  سط  معناداری حا سط  معناداری خودتحریکی  یالگومالحظه می گردد  سه با  به دست  010/0در مقای

سط  معناداری  سیم  صالح بنفرونی )تق شد. در نتیجه می توان گفت  5بر  05/0آمده از ا مؤلفه رفتارهای قالبی( کوچکتر می با

 گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار داشته است. خودتحریکی  یالگوان درصد اطمین95با 

 گیریبحث و نتیجه

انجام گرفته  یناییب یبدانش آموزان مبتالء به آستت رفتارهای قالبیمهارت زبان بدن بر  یرتأث یپژوهش حاضتتر با هد  بررستت

رو، جهت  ینپژوهش وجود دارد. از ا یدر زمینه متغیرها یاندک یتجرب ینیز گفته شتتد پژوهش ها یناستتت. چنانکه پیش از ا

پژوهش نشتتان داد آموزش انجام شتتده  یجشتتود. نتا یپژوهش اشتتاره م متغیرهایبه  یکنزد یها به پژوهش ها یافتهتبیین 

ست به بهبود) یرگ ارتأث سته ا شود؛ به طور رفتارهای قالبی( کاهشبوده و توان نمره  یشزماکه در گروه آ یدانش آموزان منجر 

 یجبا نتا یافته ینمعنادار داشتتته استتت. ا کاهشآزمون به پس آزمون  یشاز پ خودتحریکی یاسو خرده مق رفتارهای قالبیکل 

 : هاپژوهش یگرد



 یآموزش مهارت ها  یبر اثربخشتت یمبن( 1397یوستتف و همکاران)( و محمد2004(، هلگستتون )1395)نریمان و همکاران

( در 1393)یزدیزاده  یتقو ینعالوه بر ا شتتتود، مطابقت دارد. یم یدر دانش آموزان منته یقالب یرهازبان بدن بر بهبود رفتا

شابه د عهمطال شان داد تمر یگریم س یکپارچگی یناتن شده در این پژوهش تحت عنوان زبان ح ی همانند برنامه آموزش داده 

که با افراد نابینا تأثیرگ ار می باشد  کودکان در یاجتماعمهارت های  یشای و خودآزاری و افزا یشهبر کاهش رفتارهای کل بدن

 ند( استناد کرد که نشان داد1392)حیدری و همکارانتوان به پژوهش  یم یافته ینا یینتب یبرا مطالعه همسو است. ینا یجنتا

سم با آموزش مداخله ی مبتنی بر تحلیل کاربردی رفتار به دانش آموزان  سازبا اختالل طیف اوتی  یو برقرار یاجتماع یگاردر 

ارتباطی و _مهارتهای اجتماعیکنند در  یاستتتتفاده م ی از این مداخلهکه از بطور آگاه و مشتتتخصتتت یو افراد بودهارتباط مؤثر 

 .برده اندبهره از آن  کاهش رفتار کلیشه ای

صوص تب در توان گفت  یشد م ینازان نابدر دانش آمو یقالب یکه برنامه زبان بدن منجر به کاهش رفتارها یافته ینا یینخ

کودکان در خودمانده مطرح نموده و معتقدند، هر نوع  یرا برا یحستت یکپارچگیاز متخصتتصتتان موضتتوع نقص در  یکه برخ

 یدن،چرخ یلاز قب یقالب یبروز رفتارها یرا برا ینهزم یحس کاریو کم  یحس یمانند پرکار ی،حس یستمس یرو ینارساکنش

در برابر محرک  یحستت یکه در کم کار یستتازد. به طور یدر کودک را فراهم م یحرکت یها یهنجاراز ناب یتکان دادن و برخ

کند.  یجادا عصبی یستمس یزاندنرا به منظور برانگ ییها یکتحر یقالب یهاکند با انجام حرکت یم یکودک سع یطی،مح یها

به  یطی،در مقابل عوامل مح یعسر یریپ  یکو تحر یحس یاز حد، پرکار یشب یتحساس یلممکن است به دل یگرد یو از سو

بداند )قره گوز،   یکیو خودتحر یبه انجام رفتار قالب یرخود را ناگز یطی،مح یدنبال کستتتب آرامش و کاهش اثرات محرک ها

جلو یکی از دالیل مطرح شده برای بروز رفتارهای قالبی مانند تکان دادن دست ها،  یگر،د هتی(. از ج1389 یری؛حسن پور، ام

ست.  از این رو، به  شده ا سم بیان  و عقب بردن خود و دور خود چرخیدن، ایجاد تحریک حسی برای افراد مبتال به اختالل اوتی

مطرح شتتده با فراهم کردن تحریک حستتی ، در کاهش بروز رفتارهای  یو زبان بدن یکالم یرنظر می رستتد که انجام مهارت غ

ساس پی شته است. بر ا شینه پژوهش، می توان بیان کرد که یکی از عوامل دخیل در کاهش رفتارهای قالبی قالبی فوق نقش دا

باشتتد که مستتؤول برنامه ریزی و ستتازماندهی فعالیت های  یشتترکت کنندگان پژوهش، تأثیر برنامه  زبان بدن بر پاراکستتی م

  .بدن نقش داردحرکتی هد  محور است و در پردازش و یکپارچه سازی حواس دریافتی از قسمت های مختلف 

رفتارها  ینبه ا یبه دنبال جهت ده یدبا یاعصتتاب مرکز یستتتممحدود کردن عملکرد ستت یمعتقدند که به جا پژوهشتتگران

 یها یوهاز ش یا یشهرفتار کل یریتشکل گرفته اند و غالباً جهت مد ی همانند برنامه زبان بدناساس مداخالت رفتار ینبود، برا

 یبا جهت ده یشود و گاه یم یریرفتار جلوگ یهاول بروزاز  یمداخالت گاه ین(. در ا2010زاده،  غنیشود) یاستفاده م یرفتار

رشتتد که  یهاول ینمتمرکز بر ستتن یرستتد مداخالت رفتار یشتتود. به نظر م یآنها م یگزینیو جا ییردر تغ یرفتارها ستتع ینبه ا

س یطمح یساز یشامل غن سشو یکودک م یو حرکت یو متنوع کردن دامنه ح سبب تکامل بهتر  ستمد  صب ی شده و از  یع

شه سن یا کلی س یکاهد. چرا که برخ یباالتر م ینشدن رفتار کودک در  ستر شان داده اند که د سان به منابع  یاز مطالعات ن آ

  .شود یم یقالب یو کاهش رفتارها یاءاش یدستکار یشسبب افزا یطیمح یساز یو در واقع غن یگزینجا یکیتحر

 یازمندآموزد که ن یمؤثر را م یلمستتت یتمداخله زبان بدن کودک فعال یقتوان گفت که از طر یم افتهی ینا ی توضتتت در

س یواکنش به محرک ها یالزم برا یها ییتوانا ستند. از ا یقالب یو رفتارها یح شوند  یدر نظر گرفته م هایییترو فعال ینه

ستمس یککه تحر ضع یتعادل ی صل یدبه همراه دارند. تأک یقالب یبدن را در جهت کاهش رفتارها یتو و ستا یا به  یلن یدر را

دهد. فرض بر  یکودک را کاهش م یقالب یکیخود تحر یو رفتارها یردپ  یخود به خود صتتورت م ی،پردازش حستت یهد  ها

ست که فعال ینا شده نقا یها یتا را که در  یو تکرار البیق یمانند رفتارها یرفتار یساز اختالل ها ینهزم یارتباط یصانجام 

س یکودکان دارا شاهده م یناییب یبآ صالح کند. چنانچه ب یم شان م یانشود، ا  یدهند که کاهش رفتارها یشد پژوهش ها ن

 ینتواند ا یاحتماالً م یزبان بدن یکاتهستتتتند که استتتتفاده از تحر یالزمه زندگ یارتباط یو بهبود مهارت ها یضتتترور یقالب

 .سودمند باشد یتواند بطور مؤثر یم ینهزم ینبا استفاده از مداخله مهارت زبان بدن در ا ینبنابرا ند؛ک یمرفتارها را تنظ

سن پژوهش ضر در دامنه  شد و حجم نمونه کم بود که ا 20تا  10 یحا پژوهش  ینا یها یتموارد از محدود ینسال انجام 

ها با حجم نمونه  یبه سن آزمودن یآت یژوهش هاشود که در پ یم یشنهادپ ینکرد؛ بنابرا یاطاحت یجنتا یمدر تعم یدبودند و با

شتتود از برنامه آموزش زبان بدن به منظور بهبود و کاهش  یم یشتتنهادپ مچنینانجام شتتود. ه یگیریآزمون پ یو اجرا یشتتترب



ستفاده و مدنظر قرار گرفت ینفوق برنامه و تمر یها یتمدر چهارچوب آ ینادانش آموزان ناب یقالب یرفتارها شود. به در منزل ا ه 

سه در یطدر مح یناکه دانش آموزان ناب ییدر کنار آموزش ها یبترت ینا ش می یافتمدر برنامه را در  ینا یفاز تکال یکنند، بخ

 خانه اجرا کنند. یطمح

 منابع

 ی،(. مطالعه اضتتتطراب اجتماع1396.)یعل ییرضتتتا یصتتتباح، کاظم یصتتتمد، وطن یگروستتت یمیاکبر، عظ یعل ارجمندنیا

 .108-99( :1) 4 ;. فصلنامه سالمت روان کودکیناییب یبان با آسآموزدانشبدن در  یرو تصوخودپنداشت، 

( یا یشه)کل یقالب یو رفتارها یتشخص یافتگیسازش  ی،تحول اجتماع ی(. بررس1394) یبرزفر ی،ارفع صدیقی و سارا افشار،

 : دانشگاه کاشان.یمحل برگزار ینا،شهروند ناب ینا،جامعه ب یمل یش. هماینادر افراد ناب

شکی انجمن شخ ی(.  راهنما2013) یکاآمر روانپز صیت ضاع ین،ترجمه فرز یروان یاختاللها یو آمار ی  یی،فخرا یدعلیس ی،ر

 آذر، فرهاد شاملو. تهران. انتشارات ارجمند. یژانت هاشم یلوفری،ن یآتوسا فرمند، عل

کودکان درخودمانده و عقب مانده  یو رفتار تکرار یاجتماع یملها(. تعا1389)  یری،حسن پور، عباس، ام ی،قره گوز، عل یبهار

صلنامه علمیرآموزش پ  یذهن س یپژوهش -ی. ف شنا سان ا یتحول یروان شنا شماره 7، دوره 3مقاله  یرانی،روان صفحه 25،   ،

39-47. 

 اییشهکل یکاهش رفتارها کاتا در ینتمر یر(. تأث1392احمد ) یو عابد یدمحمدس ی،احمدرضا، مرند ی،فاطمه،موحد ی،بهرام

 .64-54( :1) 19سه پسر مبتال به نشانگان آسپرگر . مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره 

 یستتازگار یزانبر م یزندگ یبرنامه مهارتها ی(. اثربخشتت1389ستتاالر ) ی،و فرامرز یدستتع ی،الله یبحب یدرضتتا،ستت ید،پورستت

 .7 – 11، صفحات: 1، شماره 3آموزش، دوره یراهبردها. مجله یناو کم ب یناناب یاندانشجو

و  یا یشتتهکل یبر رفتارها یحرکت_یحستت یکپارچگی یناتتمر یرتأث یستتهمقا ی(. بررستت1393محمدرضتتا ) یزدی،زاده  یتقو

 تهران. یقاتدانشگاه علوم تحق ی،. رساله دکتریناکودکان در خودمانده و ناب یاجتماع یو مهارتها یخودآزار

ضا،عل یدری،ح سکر یر ش1392) یزاده، مهد یاثیسارا و غ یز،کریمی،پرو ی،ع رفتار بر  یکاربرد یلبر تحل یمداخله  ی(. اثربخ

، صفحات 27و رفتار، شماره  یشه. مجله اندیسمدر کودکان ات یا یشهو کاهش رفتار کل یارتباط_یاجتماع یمهارتها یشافزا

88-77. 

سا ش یی،شم شتران ید،فر شتران ی،ا سه(. مقا1393، الهام ) یفاطمه و ا ضا ی شنوا با دانش  ینادانش آموزان ناب یاز زندگ یتر و نا

 .60تا  52پژوهان، دوره اول، شماره اول، صفحات  یشهر همدان.مجله علم یآموزان مدارس عاد

(. ینایان: آموزش نابیآموزش )مطالعه مورد ینداطالعات در فرا ی(. نقش فناور1392. )ینبو مهربان، ز ینحستتت ی،عبدالملک

تهران: انجمن ره آوران  یجیتال،آموزش در عصتتتر د یتره آوران آموزش با محور یمجاز یشهما ینمجموعه مقاالت دوم

 آموزش دانش گستر.

با هراس  یجانیو هوش ه یجانه یمتنظ ی(. رابطه راهبردها1394بهناز ) یعیشتتتف یستتتا،شتتتر  پر یدریح یر،جهانگ یکرم

 .14-5( :129) 1.، ییاستثنا یتو ترب یم. فصلنامه تعلییشنوا دیدهیبو آس یناییب یدهدیبدر دانش آموزان آس یاجتماع

بر ستتازش  یزبان بدن و اجتماع یآموزش مهارت ها یر(. تأث1397.)یمهحک ییآقا یز،پرو یدرآمد یفیبهاره، شتتر یوستتفمحمد

 .71-59( :2) 5 ;. فصلنامه سالمت روان کودکیناییب یبان مبتال به آسآموزدانش یاجتماع یافتگی

سف،محمد سازش  یزبان بدن و اجتماع یآموزش مهارتها یر(. تأث1396بهاره. ) یو دانش  یقالب یو رفتارها یاجتماع یافتگیبر 

و آموزش کودکان  ی. رشته روانشناسیتیو علوم ترب ی. دانشکده روانشناس یدکتر ی. رساله یناییب یبآموزان مبتالء به آس

 واحد شاهرود، سمنان. -ید اسالم. دانشگاه آزاییاستثنا

دوره متوستتطه.  یستتمو اوت ینادر دانش آموزان ناب یقالب یو رفتارها یاجتماع یمهارت ها ی یستته(. مقا1395. )یمانا یمان،نر

س یانپا شنا س ینامه کار شنا شکده روان شد. دان سیتیو علوم ترب یار شنا شته روان ستثنا ی. ر شگاه ییو آموزش کودکان ا . دان

 .ییاطباعالمه طب
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Abstract 

Purpose: Stereotyped behavior affect all aspects of the life of people with blindness, while the use and 

acquisition of language proficiency is associated with effective results. The purpose of this study was 

to determine the effectiveness of language skills training on the blind behaviors of blind students in 

Ahvaz city .Research method: The present study was experimental (all experimental) with pre-test, 

post-test and control group design. The statistical population of the study was all blind students 

studying in Ahwaz in the academic year of 97-96. Using a targeted sampling method, 16 blind 

students were selected from Shooride Shirazi school in Ahwaz and randomly selected. They were 

divided into experimental and control groups. The experimental group was trained in 9 sessions. 

Research tool: In order to collect data, Nariman, Sharifi Daramadi and Rezaei (1395) were used for 

Stereotyped behavior questionnaire. Findings: Data were analyzed using MANCOVA and SPSS 

software. The results showed that body language skill training had a significant effect on blind and 

self-promoting subscales (p <0.05). Conclusion: The results indicated that receiving language skills 

training generally led to a reduction in the casting behavior of students with visual impairment, which 

is determined by comparing the phases of the study, that the teaching of the language of the body has 

positive effects and the presentation of that program, better interventional results Has followed 

Keywords: Visual Impairment, Stereotyped behaviors, Body Language 
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