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  1386 مستانز -159، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  رييدكتر نادر جهانگ
  )دانشجوي كارشناسي ارشد( زهرا روحي

  دانشگاه فردوسي مشهد
  

   ي زباندارييدرك شن فرآيند ي جانبي برتريسه الگويمقا
  يعيدر كودكان با سندرم داون و كودكان طب

  دهيچك

 گـروه كودكـان     دو در ي زبان دارييدرك شن  فرآيند ي جانب ي برتر ي الگو ةسي مقا ،هش حاضر هدف پژو 
 بـا سـندرم داون مـشغول بـه          يآزمـودن  9ن منظـور    يبد.  بوده است  يعيبا سندرم داون و كودكان طب     

و   سال9-16سن تقويمي با  شهرستان مشهديي مركز آموزش و پرورش كودكان استثنا5آموزش در  
ـ    سـال  6-5/6 عقلـي تقـويمي و    سـن    بـا    يعـ ي طب يپنج آزمودن و  ال  س 6-5/6 عقلي   سن  روش  هب
 پس از انتخاب    . انتخاب شدند  ه مربوط يرهاي، پس از كنترل متغ    در دسترس غير تصادفي    گيري نمونه

 از تكنيـك     آنـت،  يدسـت برتـر    ةمـ  پرسـش نا   يها  هنيگز از طريق استفاده از      دست كودكان راست 
 طريـق  از ي زبان دارييدرك شن  فرآيند ي جانب ي نوع برتر  يجهت بررس  )جي.اي.اي( الكتروانسفالوگرام

گـوش دادن   (ت  يلا، در دو حالت استراحت و فع      )مناطق گيجگاهي ( در قشر مغز   يثبت ولتاژ امواج مغز   
 در ين ولتاژ امـواج مغـز   يانگينشان داد كه م   ،  به دست آمده   يها  همقايسة داد  .شداستفاده  ) به داستان 

 يان دو گـروه آزمـودن     يـ  م ،ز درحالت اسـتراحت   يت و ن  ي در حالت فعال   استمناطق گيجگاهي چپ و ر    
 .متفاوت است

وگـرام   ، سنــدرم داون،   ي جـانب  ي، برتـر ي زبـان دارييدرك شن  فرآيند: ها د واژه يكل الكتـروانـسـفـاـل
  .)جي.اي.اي(

  مقدمه

  ني از بزرگتـر   يكـ ي انجام شده، كودكان بـا سـندرم داون بـه عنـوان              يهايمجموع مطالعات و بررس    بر بنا
، يرشـد گفتـار   مراحـل   شكار در   آ يريخأ، عالوه بر نشان دادن ت     ي ذهن ةعقب ماند   افراد يها  هرمجموعيز
 يهـا   هژه حـوز  ي، بـو  ي زبـان  دارييدرك شـن  د و   ي ازسطوح تول  ي را در برخ   اي  ه گسترد يهاييص و نارسا  ينقا



 چهارم                 شمارة                       ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                               134 

 

ن ييه و تبي عرضه شده در توج يهاان علت ي از پژوهشگران از م    يگروه. دهند مي، نشان   ي و ساختواژ  ينحو
 ي و تفاوتهـا   يسـاختار  يبهاي را درسطح آس   ين گروه از كودكان، علت اصل     ير و نقص گفتار در ا     يخأعلل ت 

 جـستجو   ي مغـز  ياهفرآينـد  ي سـازمانده  يآن بر الگو   رات حاصل از  يثأ و ت  يستم عصب ي در س  يعملكرد
 : 1996 ،6 ويكـز   و 5آ چو ؛194: 1994 ،4ثيه ؛166: 2003،  3 اليوت  و 2 ولش ؛13 :1997،  1روندال(كنند مي
 از  ي ناشـ  يبهايص و آسـ   ي نقا يل وجود برخ  ي به دل  يستم عصب يگر، س يبه عبارت د   ).1 :1994وت،  ي وال 26
 ي پـردازش زبـان    يهافرآينـد  مـرتبط بـا      ي عـصب  يژه در نـواح   ي بـو  ،يها واختالالت كرومـوزوم   يهنجاربنا
 1996،وانگ  و 407: 1992،  10يجبلو؛  9 وانگ ؛ 47: 2004 ،8كاپن ؛2 :2002نتر،  ي پ ؛ 1662:  7،2001نتريپ(
   .دهد مي مربوطه نشان يهافرآيند را درپردازش ي متفاوتي سازماندهي الگو،)105: 

 افـراد بـا سـندرم       يستم عصب يس  در ي جانب ي برتر ين الگو يي تع ة مطالعات انجام شده درحوز    يبر مبنا 
 به طور همزمان بـه      ي زبان يمحركهائة   ارا  (11رشنود دوگانه ي نظ ي رفتار ي با استفاده از روشها    اً عمدت ،داون

 ي، روشـها  ))1993(وت  يـ وال) 1985 (14 بولر ؛)1983 (13پي پا ؛)1981( 12يهارتل( ،)پ و راست  چدو گوش   
چـوآ و   نقـل از     ؛ 1995كـز و همكـاران،    يو(،  )د چپ و راست   يدان د ي درم ي زبان ي محركها ةعرض (يداريد

ـ    ييلمس جفتها ( اي  ه المس يها روش ،)30 :1996همكاران،   ـ  معنـا و   ي از اشكال ب  از حـروف    ييا جفتهـا  ي
ت سخن گفـتن و حركـت ضـربه         ي انجام دو فعال   يهمزمان( 16ي، اشتراك زمان  ))1974 (15تلسونيو( ،)يزبان

 ي، سنجش تقارن عـضالت دهـان      )194: 1996،وتي وال ثيه (،) دست راست و چپ    ةزدن با انگشتان اشار   
ر روش  يـ نظ 17كييولـوژ يزيز روشهاي الكتروف  يو ن  ) 208 ـ 209: 1999وت،  يوال يثه (د گفتار يتول يندرح

 ،)153: 2003همكاران،   و  ؛ نقل ازولش   1997كز و همكاران،    يو( ،18)جي.اي.ام(سي مغز   يمغناط موج نگار 
ستمهاي كـاركردي   يـ ي س يك وجـدا  ي اصلي آن، تفك   ة مطرح شد كه مشخص    )1993(وتيمدلي ازسوي ال  

 در  دگفتاريده از جمله حركات مربوط به تول      يچيزماندهي حركات پ  او س  داري گفتار يشنك  دري براي   يربنايز
درك  مربـوط بـه      يتهاي فعال ةنيراست در زم   ةمكري افراد، ن   اين گروه از   ن اساس، در  يبرا. است سندرم داون 

 را نشان   يرشتي ب يد گفتار، تسلط و برتر    ي مربوط به تول   يهافرآيند ةني چپ در زم   ةمكري و ن  ي زبان دارييشن
 ةمكـر ي نة برغلبـ ي مبنيعبي مشاهده شده در افراد ط  ي متفاوت با الگو   ،ي سازمانده ين الگو يدهند كه ا   مي

                                                 
1. Welsh    2.  Rondal.    3. Elliot    4.Heath.  
5. Chua.   6. Weeks.  7. pinter.    8. Capon.  
9. Wang.   10. Bellugi. 11. dichotic – listening. 12. Hartley.  
13. Pipe.   14. Bowler.  15. Witelson.  16. Time sharing.  
17. Electrophysiological.  18. Magnetoencephalogram (MEG).                                                                        
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 ةديـ وت در مخالفت با عقيالزم به ذكر است كه ال    . استد گفتار   ي و تول  دارييدرك شن  يتهاي فعال يچپ برا 
ـ ر  صحـ ن تنهـا م   ن مدل يكند كه ا   ميح  يتصر) 1990 (3نگي و فلم  2، مك مانوس  1دنيبرا ه سـندرم داون    ب

ـ   البتـه  .)192 : 1994،وتيـ ال( ستي ن ي ذهن ي ازعقب ماندگ  ي عام ناش  يژگيك و ياست و    وت، يـ ش از ال  ي پ
 ي زبـان  ين مهارتهـا  يـي ه و تب  يـ را در توج   4 معكـوس  ي جانب يزمدل برتر ين) 1983( پيوپا) 1981( يهارتل
 ينهاد كرد در سندرم داون، كاركردهـا      شي پ يف در سندرم داون عرضه كردند كه بر اساس آن، هارتل          يضع
 امـا   .رديپـذ  مـي  چپ انجـام     ةمكري راست توسط ن   ةمكري ن ي راست و كاركردها   ةمكري چپ توسط ن   ةمكرين

 ي بـرا  يرغم نشان دادن برتـر    ي راست در سندرم داون عل     ةمكريشتر نشان داد كه ن    ي ب يهايمدارك و بررس  
 راست  ةمكري ن ةژي و ي كه از كاركردها   ييفضا -يداري د ياييهنه پردازش توانا  ي گفتار، در زم   دارييدرك شن 

د گفتـار و    يـ  تول ي بـرا  ، متعـدد  يهاي بر اساس بررس   ،   چپ ةمكري ن يدهد و برتر   مي نشان   يز برتر ي، ن است
 به ي كاركردي معكوس شدگيك الگويرسد كه  مي به نظر رو ؛ از اين ده است يد رس ييأ به ت  يكنترل حركت 

 ، در سـندرم داون باشـد      ي جانب ي خاص برتر  يشگر الگو يتواند نما  يم ن ي مغز يها  همكري در ن  يصورت كل 
درك رمعمـول درگـروه بـا سـندرم داون محـدود بـه              ي غ ي مغز ي كاركرد يسازمانده ين الگو ين ا يبنابرا
   ).194: 1999وت، ي والثي ه؛29 : 1996،و همكاران چوآ(است  گفتاردارييشن

  گيـري  همكـارانش در زمينـه شـكل      وت و ي ال يز سو شده ا   ةئارا كه مدل    ييچنانكه اشاره شد از آنجا    
 چـپ در سـندرم داون،       ةتوليدگفتار در نيمكر    راست و  ة زباني درنيمكر  دارييدرك شن  فرآيند جانبيبرتري  
 روشـهاي رفتـاري اسـت و تنهـا در انـدك مـواردي از                د مبتني بر شواهد به دست آمـده از كـاربر          عمدتاً

استفاده شده اسـت و ازسـويي باتوجـه بـه           ) 2002،تر و همكاران  پين (5آي.آر.ام.جي و اف  .اي.تكنيكهاي ام 
وار مغزي نيـز    نيا 6)جي.يا.اي( تكنيك الكتروانسفالوگرام    نظير روشهاي الكتروفيزيولوژيكي ديگر   اينكه از 

مطالعـات اسـتفاده     زباني درسيستم عـصبي دربرخـي از    -هاي شناختي فرآيندجهت بررسي برتري جانبي     
، لـذا پـژوهش حاضـر بـا      )1382نقل از ولـف،   ؛2000 و تاالل،37 : 1997 ،8گز وكامين7كول( است شده

   : زير صورت گرفته است فاهدا
                                                 

1. Bryden.  
2. McManus.  
3. Fleming.  
4. reversed cerebral specialization.   
5. Functional  magnetic resonance imaging ( fMRI).   
6. Electroencephalography (EEG).   
7. Cole.  
8. Cummings.  
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  اهداف پژوهش

    اصليهدف

 درك شنيداري زباني در كودكـان بـا سـندرم داون در مقايـسه بـا                 فرآيندبررسي الگوي برتري جانبي در      
  .)جي.اي. اي(كودكان طبيعي با استفاده از تكنيك الكتروانسفالوگرام

 مبنـي بـر وجـود نـوعي رابطـه و             شـواهدي   از بررسيهاي انجـام شـده،      اي  هباتوجه به اينكه طبق پار    
 امواج مغزي غيرطبيعي به دست آمده اسـت        خير گفتار و ديگر اختالالت زباني و ظهور       أهمبستگي ميان ت  

 عبـارت   ايـن پـژوهش   فرعي   هدف   ، )1373:184 ،يزنسونآ نقل از  ؛1984 و استارك،    يزنسونفارست، آ (
  : است از

  هدف فرعي

  . كودكان طبيعي بامقايسهدر بررسي الگوي كلي فعاليت امواج مغزي در كودكان با سندرم داون 

  ي پژوهشها هفرضي

  ي پژوهشها ه  فرضي.1جدول 
فرضيه 

1  
 در دونيمكره چپ و راست درحالت فعاليـت بـا يكـديگر             طبيعيدكان  كوميانگين ولتاژ امواج مغزي در    

  .فاوت استمت
 ةفرضي
2  

دكان با سندرم داون در دونيمكره چپ و راسـت درحالـت فعاليـت بـا                كوميانگين ولتاژ امواج مغزي در    
  .يكديگر متفاوت است

 ةفرضي
3  

 دوگروه كودكان طبيعي وكودكان با سندرم داون در نيمكره چپ درحالت ميانگين ولتاژ امواج مغزي در
  .فعاليت با يكديگر متفاوت است

 ةضيفر
4  

 دوگروه كودكان طبيعي وكودكـان بـا سـندرم داون در نيمكـره راسـت                ميانگين ولتاژ امواج مغزي در    
  .فعاليت با يكديگر متفاوت استدرحالت 

 يةفرض
5  

كودكان با سندرم داون درنيمكره چپ درحالت       وميانگين ولتاژ امواج مغزي در دوگروه كودكان طبيعي         
  .استاستراحت با يكديگر متفاوت 

 ةفرضي
6  

 كودكان با سندرم داون در نيمكره راسـت در          وميانگين ولتاژ امواج مغزي در دو گروه كودكان طبيعي          
  استحالت استراحت با يكديگر متفاوت 
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   پژوهشروش

   روش نمونه گيري و نمونه،جامعه

  جامعه

گـروه  . اسـت  وكودكـان طبيعـي    سـندرم داون  مبتال بـه  كودكاندو گروه از پژوهش حاضر شامل  ةجامع
مـشغول بـه     سـال    6 - 5/6دختر و پسر با سن عقلي       كودكان مبتال به سندرم داون شامل تمام كودكان         

و ) 83-84( در سال تحـصيلي    شهرستان مشهد در  كز آموزش وپرورش كودكان استثنايي      ادر مر تحصيل  
شغول بـه   مـ  سال   6 -5/6  تقويمي و عقلي   با سن  گروه كودكان طبيعي شامل تمام كودكان دختر و پسر        

  . استشهرستان مشهدي در يدر مدارس ابتدا تحصيل

  نمونه 

 9-16 سن تقـويمي      با )  دختر 5 پسر و    4 (كودك مبتال به سندرم داون     نفر 9نمونه پژوهش حاضر شامل     
 مركـز آمـوزش وپـرورش كودكـان اسـتثنايي           5  مشغول به آمـوزش در       سال 6-5/6سن عقلي   و   سال

 ومشغول بـه     سال 6-5/6با سن تقويمي و عقلي       ) دختر 2 پسر و    3(  كودك طبيعي  5و  شهرستان مشهد   
  .است يي مقطع ابتداسال اول تحصيل در

  روش نمونه گيري

 ، از روش نمونـه گيـري       طبيعـي و سـندرم داون       جهـت انتخـاب دو گـروه از كودكـان          ،در اين پـزوهش   
 مركـز   5بـه    داون    براي انتخاب كودكـان بـا سـندرم        ، در اين روش   . در دسترس استفاده شد    غيرتصادفي

 كـودك مبـتال بـه سـندرم داون     65آموزشي از مراكز آموزش و پرورش كودكان استثنائي مراجعه شـد و       
متغيرهـاي تعيـين     هر يك از اين كودكان مطالعه شد تـا           پزشكي -پرونده آموزشي ابتدا  . گرديدشناسايي  

ال به بيماريهايي نظير صرع و       ابت عدمشده از نظر زبان مادري، سن تقويمي، سن عقلي، وضعيت شنوايي و           
، از    سـال   6-5/6 و انتخـاب كودكـان بـا سـن عقلـي              سن عقلي   مجدد پس از تعيين  . تشنج كنترل شود  

  كـودك  15 درنهايت،   و استفاده شد تا كودكان راست دست مشخص شوند          ،پرسشنامه دست برتري آنت   
، بـه علـل وجـود       )نوار مغـزي  (جي.اي. اي آزمون پاراكلينيكي  در هنگام اجراي     .انتخاب شدند  واجد شرايط 

، نمونـه    به هنگام اخـذ نـوار      مشكالتي نظير عدم همكاري برخي از كودكان به دليل ترس يا تحرك زياد            
 نيـز بـا روش در     در انتخـاب كودكـان طبيعـي      .  نفـر كـاهش يافـت      9 نفر به    15كودكان سندرم داون از     
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 از ميـان كودكـان مـشغول بـه          )بيعـي به دليل عدم همكاري والدين كودكان ط      ( كودك   5دسترس، تنها   
   . انتخاب شد و راست دست،6-5/6ي، با سن تقويمي و عقلي يتحصيل در سال اول ابتدا

   انجام آزمايشةشيو

داري ي درك شـن فرآيندجهت بررسي نوع برتري جانبي آزمون پارا كلينيكي  ،پس از انتخاب كودكان نمونه    
 از  1 گيجگـاهي  طقةمن (ي راست و چپ   ها  هدر قشر مغز در نيمكر    زباني با استفاده از ثبت ولتاژ امواج مغزي         
انجـام  ) نوار مغزي ( متخصص دستگاه الكتروانسفالوگرافي   ة بوسيل )مناطق عصبي مرتبط با درك شنيداري       

 ولتـاژ امـواج مغـزي     . متخصص در آسيب شناسـي مغـز و اعـصاب، تفـسير گرديـد             پزشك   ةشد و بوسيل  
از ميـان داسـتانهاي مـورد عالقـه         شده  انتخاب  (ش دادن به داستان      در دوحالت استراحت و گو     آزمودنيها
 و سپس   ندحالت خوابيده روي تخت قرار گرفت     در   دو گروه آزمودني،   كه ثبت گرديد يوه  به اين ش  ) كودكان

 ،اندر مرحلـه اول، كودكـ  .  قـرار گرفـت  ي،درمنـاطق مختلـف مغـز   بر روي سر آنها     الكترودهاي خاصي   
 وضعيتي  درمرحله دوم، در و، امواج مغزي توسط دستگاه ثبت شدالت استراحت چشمان خود را بسته ودرح    

 اًمجـدد ،   آخـر   ودر مرحلـه   نـد كرد مـي  و با چشمان بسته به داستان گـوش           قرار گرفتند  مرحله اول مشابه  
  . و امواج ثبت شدند قرار گرفت ،)حركهاي شنيداريم ةارائعدم  ( درحالت استراحتانكودك

پژوهشرهاي متغي:  

  ر مستقلغيمت

     الزم بـه ذكراسـت كـه ولتـاژ از نظـر            . ر مستقل اين تحقيق مطرح است     ولتاژ امواج مغزي به عنوان متغي
عد زير مـورد  شودكه جهت عملياتي شدن از سه ب  مي حركت امواج گفته     ةمفهومي يا نظري، به ميزان دامن     

  :ل قرارگرفته استيتجزيه وتحل
  .است ميكروولت 20 زيرهاين كه ولتاژ متوسط منحنيالكتروانسفالوگرام با ولتاژ پاي .1  
   .استميكروولت 120 بيشترازهامتوسط منحني باال كه ولتاژ الكتروانسفالوگرام با ولتاژ .2  
در ايـن نـوع     . الكتروانسفالوگرام با ولتاژمعمولي و متوسـط كـه بـه ولتـاژ طبيعـي معـروف اسـت                  .3 

   ).16-14: 1375، يصدر نبو(كند  يكروولت تجاوز نميم 110حد متوسط ولتاژ از  الكتروانسفالوگرام

                                                 
1. Temporal  lobe.   
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تواند به عنوان مقياسـي از مقـدار اطالعـات در     ميالزم به ذكر است مقدار ميانگين ولتاژ امواج مغزي        
هرچـه ولتـاز امـواج      . شوند، مورد اسـتفاده قرارگيـرد      ميجريان كه در يك جايگاه قشري خاصي پردازش         

حالـت   بـه همـين ترتيـب افـت ولتـاژ در           .العات كمتر است  پردازش اطّ  شود مغزي بيشتر باشد فرض مي    
العـات   اين است كه در جايگاه مربوطـه، پـردازش اطّ          دهندة   يك جايگاه قشري خاصي نشان     فعاليت، در 

  ).268: 1370بيان، و واي38 : 1362جل رحيم،ن(بيشتر است 

  ر وابستهيمتغ

ـ متغ به عنوان    ي زبان دارييدرك شن  فرآيند ي جانب يبرتر ـ  ا ةر وابـست  ي ق مطـرح اسـت و جهـت        يـ ن تحق ي
  :گيرد ميد ارزيابي قرار رمو عد زيردر سه بشدن  ياتيعمل

  ؛ و كودكان با سندرم داونيعي در كودكان طبي زباندارييدرك شن فرآيند ي برتر.1
 ؛ چپ و راستةمكرين دو  دري زباندارييدرك شن فرآيند يبرتر .2
 .تيحالت استراحت و فعالدو  در ي زبانريدايدرك شن فرآيند ي جانبيبرتر .3
ـ     . استفاده شده اسـت    يروش آمار استنباط  از    حاضر،  پژوهش يها  هل داد يتحلدر جهـت   ياز آزمـون ت

 گرديـده ن دو جامعـه اسـتفاده   يانس اي وارةسين دو نمونه مستقل و از آزمون لون جهت مقايانگيسه م يمقا
   .است

  ها هيافت

 و نتايج به دست آمده از بررسي نمرات خام حاصل از ثبت ميزان ولتـاژ                ها  هدر اين بخش ابتدا به شرح يافت      
ي حاصل از تجزيه و تحليل آماري نمرات مورد         ها  هامواج مغزي در دو گروه آزمودني و سپس به بيان يافت          

  :پردازيم مياشاره 

  نتايج بررسي نمرات خام حاصل از ثبت ميزان ولتاژ امواج مغزي .1

 نفر، در زمان گوش دادن به       5 بيانگر اين است كه در ميان كودكان طبيعي با مجموع            نتايج به دست آمده   
ي مغزي چپ   ها  همورد هيچ تغييري در مقدار ولتاژ امواج در سطح نيمكر         1در   ،)فعاليت درك زباني  (داستان  

ي ها  هنيمكرتغييراتي در سطح     درمورد تعداد افراد باقيمانده در حالت فوق،       است، اما  و راست مشاهده نشده   
مغزي آنها مشاهده شده است كه اين تغييرات به صورت كاهش ولتاژ امواج در نيمكره چپ در مقايسه بـا                 

  . راست بوده استةنيمكر
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 مورد از آنان 5 نفر، در زمان گوش دادن به داستان، در         9اما درميان كودكان با سندرم داون با مجموع         
 مورد، تغييرات   3 مشاهده شده است كه از اين تعداد، در          ،ح نواحي گيجگاهي چپ وراست    طدر س  تغييراتي

 چـپ  ة مورد به صورت كاهش ولتاژ امواج در نيمكر        2 راست و در     ةبه صورت كاهش ولتاژ امواج در نيمكر      
نواحي گيجگاهي چپ و راست مـشاهده         مورد هيچ تفاوتي در سطح     2از چهار نفر باقيمانده در      . بوده است 

ل و مقايسه مقدار ميانگين ولتـاژ       كيگر به علت افت شديد ولتاژ تفسير امواج مش         مورد د  2نشده است و در     
 در دو حالت استراحت و فعاليت، گروه كودكان         ،الزم به ذكر است كه در مجموع       .امواج، مقدور نبوده است   

ن،  چپ و راست نسبت به گروه با سندرم داو        ةبا سندرم داون، كاهش ولتاژ بارزي را در سطح هر دو نيمكر           
  .نشان دادند

  تحليل آماري نتايج حاصل از تجزيه و  .2

  :آمده استطور خالصه در جدول زير  هي آماري اين پژوهش، بها هيافت نتايج و
  

  t مقايسه ميانگينها با استفاده از آزمون .2جدول

 ها هآمار  فرضيه
  متغيرها

حجم 
انحراف  ميانگين  نمونه

درجه   t  معيار
  آزادي

 سطح
 معناداري
  نهدو دام

چپ كودكان طبيعـي    نيمكره  
  0 /431  8  -829/0  944/8  000/49  5  حالت فعاليت -

  1فرضيه
  ولتاژ
  امواج
كودكـــان نيمكـــره راســـت   مغزي

  0 /432  94/7  -829/0  216/8  500/53  5  فعاليت حالت -طبيعي 
ــره  ــان  نيمكـ ــپ كودكـ چـ

  958/0  16  054/0  417/10  278/35  9  حالت فعاليت -سندرم
  2فرضيه

  ولتاژ
  امواج
كودكـــان نيمكـــره راســـت   مغزي

  958/0  15/ 9  054/0  388/11  000/35  9  فعاليت حالت -سندرم
  طبيعـي  كودكان  چپ نيمكره

  029/0  12  -47/2  944/8  000/49  5  حالت فعاليت -
  3فرضيه

  ولتاژ
  امواج
 سـندرم  كودكان  چپ نيمكره  مغزي

  028/0  580/9  -59/2  417/10  278/35  9  حالت فعاليت -
راســـت كودكـــان نيمكـــره 

  008/0  12  -2/3  216/8  500/53  5  حالت فعاليت - طبيعي
  4فرضيه

  ولتاژ
  امواج
كودكـــان نيمكـــره راســـت   مغزي

  005/0  9/10  -5/3  388/11  000/35  9  فعاليت حالت - سندرم
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 ها آماره  فرضيه
  متغيرها

حجم 
انحراف  ميانگين  نمونه

درجه   t  معيار
  آزادي

 سطح
 معناداري
  دو دامنه

 طبيعـي چپ كودكان   نيمكره  
  014/0  12  870/2  216/8  500/53  5  استراحتحالت  -

  5يهفرض
  ولتاژ
  امواج
 چپ كودكان سـندرم   نيمكره    مغزي

  009/0  085/11  189/3  733/11  389/36  9   استراحتحالت -
 راســـت كودكـــاننيمكـــره 

    013/0  12  903/2  216/8  500/53  5   استراحتحالت - طبيعي
  6فرضيه

  ولتاژ
  امواج
كودكـــان نيمكـــره راســـت   مغزي

  009/0  7/10  176/3  095/11  944/36  9   استراحتحالت -سندرم 

  
 رهـا  در دو بخـش مقايـسه درون گروهـي متغي          2ماري ارائه شـده در جـدول         تجزيه و تحليل آ    نتايج

  :به شرح زير است  )3-6ي ها هفرضي( رها بين گروهي متغيةو مقايس) 1-2يها هفرضي(

 رها درون گروهي متغية مقايسنتايج. 1

حالـت  2 ميانگين ولتاژ امواج مغزي در 1-2ي ها هگردد، در مورد فرضي  مشاهده مي  2همچنانكه در جدول    
  :مورد مقايسه قرار گرفت

اليـت در آزمودنيهـاي      چپ و راست در حالت فع      ة ميانگين ولتاژ امواج مغزي در دو نيمكر       ةقايس م )الف
  ؛طبيعي

زمودنيهـاي بـا    آ چپ و راست درحالت فعاليـت در       ة امواج مغزي در دو نيمكر      ميانگين ولتاژ  ةمقايس )ب
 .سندرم داون

  : به شرح زير استباالنتايج به دست آمده از بررسي دو حالت  
  طبيعـي،   چپ و راست در حالت فعاليت در آزمودنيهـاي         ةمقدار ميانگين ولتاژ امواج مغزي در دونيمكر      

 بـيش از    43/0(تفاوت در مقدار ميانگينها و مقدار سطح معنـاداري          تا حدودي متفاوت است كه اين ميزان        
در نتيجـه   . دهد كه تفاوت معناداري ميان دو نيمكره در كودكـان طبيعـي وجـود نـدارد                نشان مي  ) 05/0

رود كه با افزايش حجـم نمونـه، تفـاوت معنـاداري در مقـادير                ميالبته احتمال   . گردد ييد نمي أ ت 1 ةفرضي
   ).1نمودار(ه گرددميانگينها مشاهد
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   در نيمكره راست و چپ در حالت فعاليت در كودكان طبيعيهارابطه بين ميانگين .1نمودار

  
  

 چـپ و راسـت در   ةي با سندرم داون نيز مقدار ميانگين ولتاژ امواج در دو نيمكـر            هااما در مورد آزمودني   
 بـيش از    95/0( قدار سطح معناداري  حالت فعاليت، تا حدودي متفاوت است كه البته اين ميزان تفاوت و م            

دهد تفاوت معناداري ميان اين دو نيمكره در حالت فعاليت، در كودكان بـا سـندرم داون                  نشان مي  ) 05/0
رود كـه بـا افـزايش حجـم           و در اين مورد نيز احتمال مـي        شود   تاييد نمي  2در نتيجه فرضيه    . وجود ندارد 

  ).2نمودار( مالحظه گردد هانمونه، تفاوت معناداري درمقادير ميانگين
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 در نيمكره راست و چپ در حالت فعاليـت در كودكـان بـا سـندرم داون                  هارابطه بين ميانگين   .2نمودار

  
  

  رهابين گروهي متغينتايج مقايسه   .2

مورد بررسي قرار گرفت زير، حالت4ميانگين ولتاژ امواج مغزي در ) 3-6(ي ها هدر مورد فرضي :  
ي با سـندرم داون     هاي طبيعي و آزمودني   هان ولتاژ امواج مغزي در دو گروه آزمودني        مقايسه ميانگي  )الف

  ؛ چپ در حالت فعاليتةدر نيمكر
ي با سندرم داون در  هاي طبيعي و آزمودني   هامقايسه ميانگين ولتاژ امواج مغزي در دو گروه آزمودني         )ب

  ؛ راست در حالت فعاليتةنيمكر
داون در   ي با سندرم  هاي طبيعي و آزمودني   هازي در دو گروه آزمودني    مقايسه ميانگين ولتاژ امواج مغ     )ج

 ؛ چپ در حالت استراحتةنيمكر
داون در   ي با سـندرم   هاي طبيعي و آزمودني   هامقايسه ميانگين ولتاژ امواج مغزي در دو گروه آزمودني         )د

 . راست در حالت استراحتةنيمكر
  :ر استنتايج به دست آمده از بررسي اين موارد به شرح زي

ي بـا سـندرم داون در       هـا ي طبيعـي و آزمودني    هامقدار ميانگين ولتاژ امواج مغزي دردو گروه آزمودني         
مقدار ميـانگين ولتـاژ   . دهد  چپ در حالت فعاليت، تفاوت بارز و قابل توجهي را با يكديگر نشان مي ةنيمكر
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قدار ميـانگين در ايـن نيمكـره در          چپ در كودكان با سندرم داون بسيار كمتر از م          ةامواج مغزي در نيمكر   
 028/0(مقايسه ميانگين ولتاژ امواج در حالت مورد اشاره و مقدار سـطح معنـاداري               . كودكان طبيعي است  

دهد تفاوت معناداري ميان كودكان طبيعي و كودكان با سـندرم داون در ميـزان     نشان مي  ) 05/0كمتر از   
گـردد   ييـد مـي   أ ت 3در نتيجـه فرضـيه      . عاليـت وجـود دارد    ميانگين ولتاژ امواج در نيمكره چپ در حالت ف        

  ).3نمودار(
           

  
    

 ي بـا سـندرم    هـا ي طبيعـي و آزمودني    هامقدار ميانگين ولتاژ امواج مغزي دردو گروه آزمودني        همچنين  
مقـدار   .دهـد  داون در نيمكره راست در حالت فعاليت، تفاوت بارز و قابل توجهي را با يكـديگر نـشان مـي         

يانگين ولتاژ امواج مغزي در نيمكره راست در كودكان با سندرم داون بسيار كمتـر از مقـدار ميـانگين در                     م
مقايسه ميانگين ولتاژ امواج در حالـت مـورد اشـاره و مقـدار سـطح                . اين نيمكره در كودكان طبيعي است     

يعـي و كودكـان بـا       دهد تفاوت معناداري ميـان كودكـان طب        نشان مي  ) 05/0 كمتر از    005/0(معناداري  
در نتيجه فرضـيه    . سندرم داون در ميزان ميانگين ولتاژ امواج در نيمكره راست در حالت فعاليت وجود دارد              

 ).4نمودار( گردد  تاييد مي4
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   در كودكان طبيعي و كودكان با سندرم داونهارابطه بين ميانگين. 3نمودار
  در نيمكره راست در حالت فعاليت

  

  
  

 ميانگين ولتاژ امواج مغزي دربين دو گروه كودكان طبيعي و كودكان با سـندرم داون در                 مقايسه مقدار 
دهـد  تفـاوت      نشان مـي   ) 05/0 كمتر از    009/0(نيمكره چپ در حالت استراحت و مقدار سطح معناداري          

پ در  مكره چـ  يمعناداري ميان كودكان طبيعي و كودكان با سندرم داون در ميزان ميانگين ولتاژ امواج درن              
   ).4نمودار( گردد ييد ميأ ت4در نتيجه فرضيه  .حالت استراحت وجود دارد
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   در كودكان طبيعي و كودكان با سندرم داون ها رابطه بين ميانگين.4نمودار
  در نيمكره چپ در حالت استراحت

 
   
ن با سندرم   مقايسه مقدار ميانگين ولتاژ امواج مغزي دربين دو گروه كودكان طبيعي و كودكا            سرانجام   
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  يريجه گيبحث و نت

توان گفـت در هـر دو گـروه كودكـان       مين پژوهش،   ي به دست آمده از ا     يها  هافتي ي با بررس  يبه طور كل  
 مكره چپ و راسـت    يدر دون فعاليت،   در حالت    ي امواج مغز  ژن ولتا يگاني م ، و كودكان با سندرم داون     يعيطب

 در گروه كودكان    ، چپ ةمكري در ن  ين ولتاژ امواج مغز   يانگين تفاوت به شكل كاهش م     ي كه ا  متفاوت است 
 مـشاهده شـده معنـادار       يالبته تفاوتهـا  . استكودكان با سندرم داون       راست در گروه   ةمكري و در ن   يعيطب
  . مالحظه گرددهانيانگير مي در مقاديش حجم نمونه، تفاوت معناداريكه با افزا رود ميو احتمال  ستين

 در گـروه    يولتـاژ امـواج مغـز     ن  يانگيـ ن اسـت كـه م     يز دال بر ا   يرها ن ي متغ ين گروه يسه ب يج مقا ينتا
اژ ن ولتـ  يانگيـ  را با م   ي تفاوت معنادار  ،تي راست در حالت فعال    ة چپ و  مكريندو  كودكان با سندرم داون در      
 در  يولتـاژ امـواج مغـز      ن تفـاوت بـه شـكل كـاهش        يدهد كه ا   مي  نشان يعيامواج در گروه كودكان طب    

سه با گـروه كودكـان      يت در گروه كودكان با سندرم داون در مقا        ي در حالت فعال   ، راست ي چپ و  ها  همكرين
سـندرم داون   طبيعي است كه اين تفاوت ناشي از كاهش كلي ولتاژ امواج مغزي در كودكان  .است يعيطب

  . استدر مقايسه با كودكان طبيعي 
 از يتواند به عنـوان شاخـص   مي يامواج مغز ) دامنه نوسان (ن ولتاژ   يانگين اشاره شد، مقدار م    يش از ا  يپ

گونـه كـه در      نيرد، بـد  ي خاص مورد استفاده قرار گ     يگاه قشر يك جا يزان اطالعات مورد پردازش در      يم
شتر باشـد، فـرض     يـ  ب  در حالت فعاليت     ين ولتاژ امواج مغز   يانگي هرچه مقدار م   ي خاص يك منطقه قشر  ي

ـ شود كه پردازش اطالعات در آن منطقه كمتر است و در مقابـل افـت ولتـاژ در                  مي  يك منطقـه قـشر    ي
شتر افت ولتاژ امواج    ي درصد ب  ،ن اساس يبر ا . است شتر اطالعات ي و شاخص پردازش ب    دهنده  ، نشان يخاص
اس بـا   يـ در ق ) گوش كردن به داسـتان    (ت  يا سندرم داون در حالت فعال      راست كودكان ب   ةمكري در ن  يمغز

 در  يجگـاه ي گ ي قـشر  يشتر نواح يت ب يشتر اطالعات و فعال   يانگر وجود پردازش ب   يتواند ب  مينيمكرة چپ   
ج ي نتـا  يبر مبنا ( ن كودكان   ي راست ا  ةمكريتوان گفت ن   ميگر  ي د يانين گروه باشد و به ب     ي راست ا  ةمكرين

  .دهد ي نشان مي برتري زباندارييدرك شن فرآيند يبرا) ن پژوهش يمده از ا به دست آينسب
شتر يـ ت و پـردازش ب    يـ ش فعال ي افـزا  يا بـه عبـارت    ي افت ولتاژ    يعي درگروه كودكان طب   ،گري د يياز سو 

 يانگر برتـر يتواند ب ميز ين امر نيشود كه ا ميمكره چپ مشاهده ي نيجگاهي گي قشرياطالعات در نواح  
 از  يكـ يالزم بـه ذكـر اسـت كـه          .  باشـد  ي زبـان  دارييدرك شـن   فرآينـد  ين گروه برا  ير ا مكره چپ د  ين

 كند استفاده كرده است تا مشخص       يآ.رآ. را همراه با ام    ي نوار مغز  )2000 (پژوهشگران با نام پائول تاالل    
عـالتر   بزرگتر و ف   ، چپ ةمي ن  يعني ،ك طرف آن  ي كه    دارند يي مغزها ،يعي طب ي زبان يكه كودكان با مهارتها   
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 چـپ و    ةمـ يبرنـد در دو ن     مي رنج   ي كه از اختالالت زبان    ي مغز كودكان  ، راست آن است و در مقابل      ةمياز ن 
    ).23 : 1382نقل از ولف،   به؛2000تاالل،(كسان است يت ي اندازه و فعاليراست دارا
 كه دال يكيلوژويزي و الكتروفي رفتاريهاج روش يگر نتا يهمراه د به   ين بررس ي به دست آمده در ا     نتايج

 چـپ  ةمكـر ي ني جـانب يز برتري و ني زباندارييدرك شن فرآيند ي راست براةمكري ني جانبيبر وجود برتر  
 گـروه   يستم عـصب  يـ  در س  يالعات زبـان   اطّ ةيانگر پردازش دوسو  ي و در مجموع ب    يد زبان ي تول فرآيند يبرا

ـ  يد كننده نتا  ييأتنوعي  تواند به    مي،  استكودكان با سندرم داون       .ه دسـت آمـده توسـط تـاالل باشـد          ج ب
 در گـروه    ي ولتاژ امواج مغز   ي افت كل  يعني ين بررس ي به دست آمده در ا     يج ضمن ين با توجه به نتا    يهمچن

، يعـ يسه با كودكان طب   يدر حالت استراحت در مقا    ،   چپ و راست   ةمكريكودكان با سندرم داون در هر دو ن       
 يهاييگـر نارسـا  ير گفتار و ديخأ و تيعير طبي غياج مغزان ظهور اموي م اي  هد بتوان احتمال وجود رابط    يشا
زنـسون  ي فارسـت، آ    نيـز،  نيش از ا  يان ذكر است كه پ    يشا. ردا مطرح ك  ره  ون گر ي در ا  ده مشاهده ش  يزبان

ده بودند كه از هـر      يجه رس ين نت يبه ا گفتار،  ر  يخأ ت ه كودكان مبتال ب   ي نوار مغز  يدر بررس  )1984(واستارك
 : 1373زنـسون،   ينقـل از آ   ( دارند يعير طب ي غ ي نفر امواج مغز   37،  يا اختالل زبان  ي ريخأ ت ا نفر كودك ب   73

184.(   
 ي خاصـ  ي الگـو  ي وجـود نـوع    كننـدة دييأتوانـد ت   مـي ن پژوهش   يج به دست آمده در ا     يدر مجموع نتا  

مكـره راسـت در     ي در ن  ي زبـان  دارييدرك شـن   فرآيند ي جانب ي به شكل برتر   ي زبان يهافرآيند يسازمانده
 انجام شده   ي كوچك ين كه پژوهش حاضر در جامعه آمار      يبا توجه به ا   . كودكان با سندرم داون باشد    گروه  

ـ ك در دسترس، دستگاه الكترو انسفالوگرام جهت پژوهش در حـوزه نـسبتا ناشـناخته و جد                يو تنها تكن   د ي
كان اسـتفاده از    ام زيم و ن  يا و قابل تعم   يج گو يل به نتا  يلذا جهت ن    بوده است،  ي زبان شناخت  -روان-عصب  

كهاي  محرّكردنبه عنوان مثال تصويري    ( گفتار درماني    ةراهبردهاي آموزشي در حوز   ن  ي در تدو  باالج  يتان
ن پژوهش  ياز به انجام ا   ي ن ،)ليه رشد مهارتهاي مربوط به زبان وگفتار      بويژه در مراحل او    زباني عرضه شده،  

، يلـس مغـز   ر اط يـ شرفته تـر نظ   يـ  پ يهـا كيو تكن زات  يـ  گسترده تر و استفاده از تجه      ي مطالعات ةدر جامع 
  .رسد مي به نظر يضرور
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