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زهرا منصورنژاد*  /دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه /دانشگاه اصفهان
امیر قمرانی /دانشیارگروه روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه  /دانشگاه اصفهان

چکیده
زمینه یکی از روشهای موثر در آموزش کودکان با اختالل اتیسم و کودکان با کمتوانیذهنی روش رهنموددادن همزمان است .روش
رهنموددادن همزمان را میتوان هم برای مهارتهای مجزا یعنی پاسخ تنها در یک دوره نسبتا کوتاه و هم برای مهارتهای زنجیرهای و دنبالهدار
یعنی یک تعداد از توالی رفتارها که یک رفتار پیچیده را شکلمیدهند ،استفادهکرد .وقتی رهنموددادن همزمان استفادهمیشود ،معلم یک رهنمود
کنترلشده یعنی رهنمودی را که مطمئن است پاسخ صحیح بهحسابمیآید؛ همزمان با محرک آماج شامل هدف ،ژست ،فعالیت یا وضعیتی که
میخواهیم یادگیرنده وقتی آموزش تماممیشود،پاسخ دهد ،ارایه میدهد.

نتیجهگیری :این مقاله به بررسی روش رهنموددادن همزمان در آموزش کودکان با کمتوانیذهنی و کودکان با اختالل اتیسم میپردازد.
واژههای کلیدی :الگوی رهنموددادن همزمان ،اختالل اتیسم ،کمتوانیذهنی

مقدمه

راهبردهای رهنموددادن پاسخ ،1روشهایی هستند
که برای آموزش کودکان با نیازهای ویژه استفاده
میشوند .از آنجا که میزان پاسخهای صحیح یافتهشده
در این روشها باالتر از سایر روشهاست ،کودکان
با انگیزه بیشتری در آموزش شرکتمیکنند(.)1
رهنموددادن شامل هر نوع کمکی به یادگیرنده در
استفاده از یک مهارت ویژه است و بهطورکلی بهوسیله
یک بزرگسال یا همتا از قبل دادهمیشود ،یا بهعنوان
یک کوشش یادگیرنده برای استفاده از یک مهارت
بهکارمیرود( .)2تنوعی از روشهای رهنموددادن برای
آموزش کودکان با کمتوانیذهنی ،همچنین کودکان
با اختاللهای طیف اتیسم وجوددارد .این روشها
شامل رهنمود کمتر به بیشتر ،2رهنموددادن همزمان 3و
رهنموددادن کامل 4است .در ادامه به توصیف مختصر
هر یک از این روشها پرداخته میشود.
1. Response – Prompting
2. Least – to – Most prompts
3. Simultaneous prompting
4. Graduated guidance
* Email: zmansurnejad@yahoo.com

رهنمود کمتر به بیشتر :این مراحل اشارهدارد به نظامی
از کمترین رهنموددادن که بهصورت یک برنامهریزی
سلسلهمراتبی کمک برای آموزش مهارت جدید به
یادگیرنده استفادهمیشود .برنامهریزی سلسلهمراتبی شامل
دستکم 3سطح است؛ سطح نخست برای یادگیرنده این
فرصت را فراهممیکند بدون کمک پاسخدهد ،سطوح
دوم و سوم از مقدار کم کمک به مقدار بیشتر کمک
بهطور متوالی ارایهمیشود.
رهنموددادن همزمان :با این روش رهنموددادن ،در
مرحله نخست ،اشاره یعنی یک سیگنال برای یادگیرنده
تا مهارت هدف را بهکارمیبرد و رهنمود کنترلشده
یعنی کمکی که تضمینمیکند یادگیرنده با استفاده از
آن بهطور موفقیتآمیز به مهارت آماج میرسد ،بهطور
همزمان ارسال میشود .سپس در مرحله دوم ،اشاره
دوباره ارایهمیشود ،درحالیکه معلم منتظرمیماند
تا یادگیرنده پاسخدهد ،یعنی در مرحله دوم رهنمود
کنترلشده حذفمیشود.
رهنموددادن کامل :با رهنمود کامل ،معلم یک رهنمود
کنترلشده یعنی کمکی که تضمینمیکند یادگیرنده با
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معرفی روش رهنموددادن همزمان

همانطورکه اشارهشد روش رهنموددادن همزمان
یکی از انواع روشهای رهنموددادن است که برای
آموزش مهارتهای مختلفی مثل آموزش رنگ ،ریاضیات
ی و دیگر
و مهارتهای خودیاری به کودکان با کمتوانذهن 
1. Verbal Prompts
2. Gestural Prompts
3. Model Prompts
4. Physical Prompts
5. Visual Prompts

توصیف گامهای رهنموددادن همزمان:

م نخست :تشخیص مهارت آماج یا رفتار آماج.
گا 

مهارت آماج ،مهارتی است که درمانگر یا معلم میخواهد
یادگیرنده آن را بهدستآورد .درمانگر مهارت آماج را
بهصورتی که قابلمشاهده و اندازهگیری باشد ،تعریف
میکند ،همچنین درمانگر مشخصمیکند مهارت آماج
یک تکلیف مجزا مثل نامگذاری اشیا ،خواندن لغات یا
یک تکلیف زنجیرهای مثل شستن دستها یا درآوردن
لباس است.
گام دوم :انتخاب محرک و اشاره (سرنخ) آماج .در
این مرحله درمانگر محرک و اشاره آماج را تعیینمیکند.
محرک آماج شامل هدفها ،ژستها ،فعالیتها
یا وضعیتی است که درمانگر میخواهد یادگیرنده
پاسخدهد .برای مثال وقتی میخواهیم بازیکردن را به
کودک یادبدهیم ،اسباببازی ،محرک آماج است .وقتی
6. Identifying the Targent Skill/ Behavior
7. The cue or Task direction
8. Selecting a controlling Prompt
9. Selecting Reinforcers
10. Petermining the Response Interval
11. Identifing Activities and Times for Teaching
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استفاده از آن مهارت آماج را بهطور صحیح بهکارمیبرد،
فراهممیکند ،سپس بهتدریج کمک را در طول یک فعالیت
آموزشی برمیدارد .در این روش ،معلم انواع مختلفی از
رهنمودها را در یک الگوی منظم ارایهمیکند تا مهارت
آماج بهدستآید .این رهنمودها بهطورکلی در یکی از
دستههای زیر قرار میگیرند:
رهنمودهایکالمی :1معلم جمالتی بهکارمیبرد تا
یادگیرنده مهارت آماج را بهدستآورد.
تواشارات :2معلم حرکاتی بهکار
رهنمودهایحرکا 
میبرد که به یادگیرنده اشارهکند تا یک رفتار یا مهارت
ویژه را بهکاربرد ،مثل اشاره به باالی کاغذی که یادگیرنده
باید اسم خود را بنویسد.
رهنمودهایباارایهالگو:3معلممیتواندازالگویکالمی
یا حرکتی (بسته به اینکه مهارتی که آموزشدادهمیشود
کالمی یا حرکتی است) استفادهکند.
رهنمودهای فیزیکی :4معلم با استفاده از حمایتهای
فیزیکی به یادگیرنده کمکمیکند تا رفتار یا مهارت
آماج را بهدستآورد مثل نگهداشتن دست یادگیرنده
برای اینکه نام خود را بنویسد.
رهنمودهای دیداری :5معلم تصاویری از وقایع که
برای یادگیرنده اطالعاتی در مورد چگونگی استفاده از
مهارت آماج یا رفتار را نشانمیدهد ،فراهممیکند( .سیاهه
تجزیهوتحلیل تکالیف ،کارتهای تصاویر متوالی).
در بین انواع روشهای رهنموددادن ،روش رهنموددادن
همزمان بیشتر در مورد کودکان با نیازهای ویژه بهکار
رفتهاست ،ازاینرو در ادامه به معرفی و توصیف این روش
پرداختهمیشود.

گروههای با نیازهای ویژه بهویژه کودکان با اختاللهای
طیف اتیسم استفادهمیشود .این روش در هر 2نوع
آموزش گروهی و انفرادی قابل استفاده است(.)1
بهطورکلی روش رهنموددادن همزمان ،روشی است
که در آن درمانگر یک رهنمود کنترلشده را همزمان با
محرک آماج به یادگیرنده ارایهمیکند .روش رهنموددادن
همزمان را میتوان هم برای مهارتهای مجزا (پاسخ تنها در
یک دوره نسبتا کوتاه) و هم برای مهارتهای زنجیرهای و
دنبالهدار (یک تعداد از توالی رفتارها که یک رفتار پیچیده
را شکل میدهند) استفادهکرد .مراحل اجرای روش
رهنموددادن همزمان شامل 6گام زیر است:
6
گام نخست :تشخیص مهارت آماج یا رفتار آماج
7
گام دوم :انتخاب محرک و اشاره آماج
8
گام سوم :انتخاب یک رهنمود کنترلشده
9
گام چهارم :انتخاب تقویتکننده
10
گام پنجم  :تعیین فاصله پاسخ
11
گام ششم :تشخیص فعالیتها و زمانها برای آموزش
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بهآسانی بهدستنمیآورد .همینطور تقویتکننده باید
وابسته به فعالیتی که انجاممیشود و طبیعتا امکانپذیر
است ،باشد.
گام پنجم :تعیین فاصله پاسخ .مراحل رهنموددادن
همزمان نیاز به 2نوع جلسات منظم دارد :جلسات آموزشی
و آزمایشی .در جلسات آموزشی درمانگر ابتدا توجه
یادگیرنده را جلبکرده ،سپس محرک آماج و اشاره
تکلیف را و بعد از آن رهنمو د کنترلکننده را ارایه میکند.
قبل از اینکه یادگیرنده بهطور اتفاقی پاسخیبدهد،
درمانگر رهنمود کنترلکننده را ارایهمیکند .بعد از این
کمک ،درمانگر باید یک فاصله پاسخ برای کودک
درنظربگیرد تا کودک پاسخبدهد .د ر جلسات آزمایشی
درمانگر توجه یادگیرنده را جلبکرده ،سپس محرک
آماج و اشاره تکلیف را اریهمیکند و بعد فاصله پاسخ
را برای یادگیرنده درنظرمیگیرد .در این مرحله هیچ
رهنمود کنترلشدهای ارایهنمیشود .در تعیین طول مدت
فاصله پاسخ ،درمانگر موارد زیر را درنظرمیگیرد:
الف ) ویژگیهای یادگیرنده :درمانگر عواملی مثل
مدتزمانی را که فرض میشود یادگیرنده برای انجام
تکلیف نیازدارد ،درنظرمیگیرد.
ب ) ویژگیهای تکلیف :درمانگر ممکن است برای
شروع یک تکلیف ،فاصله پاسخ کمتر و برای انجامدادن
کامل تکلیف ،فاصله پاسخ بیشتری درنظربگیرد .بعضی
مهارتها ممکن است به زمان بیشتری نیازداشتهباشند.
برای مثال پیچاندن شیر آب نسبتبه ساییدن صابون
بین دستها به زمان کمتری نیازدارد .برای تکالیفی که
بیشتر از یک گام دارد ،درمانگرفاصله پاسخ یکسانی
برای هر گام درنظرمیگیرد.
فاصله پاسخ برای جلسات آموزشی و آزمایشی بهتر
است یکسانباشد تا درمانگر آن را بهآسانی بهخاطر بیاورد.
گام ششم :تشخیص فعالیتها و زمانها برای آموزش.

انتخاب فعالیتها و زمان به مهارتهایی که کودک یا
جوان نیازدارد بهدستآورد ،بستگیدارد .رهنموددادن
همزمان را هم میتوان برای آموزش مهارتهای مجزا
مثل پاسخ به سواالت یا اشارهکردن به اعداد بهکاربرد
و هم برای آموزش مهارتهای زنجیرهای مثل پوشیدن
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میخواهیم خواندن لغات را یادبدهیم وجود یک متن،
محرک آماج است .وقتی میخواهیم تعامالت اجتماعی
را یادبدهیم ،حضور یک همتا ،محرک آماج است.
ی آگاهیدادن به یادگیرنده از اینکه انتظار
اشاره یعن 
داریم پاسخ ویژهای بدهد .درواقع اشاره ،سیگنالهایی
است که برای کودک بهمنظور استفاده از مهارت آماج
میفرستیم .اغلب اشارهها جمالت کالمی بهوسیله
درمانگر است .این جمالت به یادگیرنده نمیگوید
که چطور مهارت آماج را انجامدهد ولی به یادگیرنده
میگوید که رفتار مهمی را از او انتظارداریم .برای مثال
در آموزش یک کودک که هنگام بازی با همتایانش
صحبتکند ،محرک آماج ،حضور همتایان است و
اشاره ،یک یادآوری کلی در شروع جلسه که درمانگر
این جمله را به کودک بگوید :وقتی بازیمیکنی با
دوستت صحبتکن .مثال دیگر؛ در آموزش لغات به
یادگیرنده ،محرک آماج ،لغات هستند و اشاره ،این جمله
درمانگر که بگوید :این لغت چیست؟
گام سوم :انتخاب یک رهنمود کنترلشده .رهنمود
ی است که پاسخ صحیح را استخراج
کنترلشده ،رهنمود 
ی مختلفی را بهکارمیبرد تا
میکند .درمانگر کمکها 
ببیند کدامیک میتواند بهطور موفقیتآمیز یادگیرنده را
کمککندتکلیفرابهخوبیانجامدهد.رهنمودکنترلشده
به یادگیرنده نمیگوید چطور تکلیف را انجامدهد ،بلکه
رفتار صحیح را استخراجمیکند .درمانگر برای استخراج
پاسخ صحیح باید کمترین رهنمو د کنترلشده را بهکاربرد.
برای مثال اگر اشارهکردن به ظرفشویی و گفتن این جمله
که بهتر است دستهایت را بشویی ،برای انجام صحیح
عمل از طرف یادگیرنده کافیاست ،بنابراین نیازی به
تحریک فیزیکی از طرف درمانگر نخواهدبود.
گام چهارم :انتخاب تقویتکننده .هدف از انتخاب
تقویتکننده این است که احتمال اینکه یادگیرنده
مهارت آماج را در آینده انجامدهد ،افزایشداده و برای
یادگیرنده انگیزه ایجادکند .در انتخاب تقویتکننده،
درمانگر باید مشخصکند چه چیزی برای یادگیرنده
برانگیزاننده است و چه چیزی برای او حالت محرومیت
دارد ،یعنی چیزهایی که یادگیرنده میخواهد ولی
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مزیتهای روش رهنموددادن همزمان:

یکی از مزیتها این است که نیاز به انتظار پاسخ
وجودندارد ،این مزیت مخصوصا برای افراد با اختالل
اتیسم که این مهارت را ندارند ،مفید است(  .)3مزیت
دیگر تشابه جلسات به یکدیگر در طول آموزش است،
زیرا همه آزمایشها مشابه دیگری انجاممیشود ،یعنی
درمانگر یا معلم به تغییر زمان پاسخ نیازندارد ،همه
آزمایشها با صفر زمان فاصله پاسخ بین اشاره تکلیف
و رهنمودکنترلشده هدایتمیشود ،همچنین تنها یک
نوع پاسخ صحیح برای یادگیرنده وجوددارد ،بنابراین به
متمایزکردن روش اجرایی تقویتکننده بهعنوان نوعی از
راهبرد آموزشی بدون خطا نیازینیست ( 3و.)4
کاربرد روش رهنمود دادن همزمان در آموزش
کودکان با کمتوانیذهنی

براساس تعریف ارایهشده توسط انجمن آمریکایی
کمتوانیذهنی ،کمتوانیذهنی محدودیتهایی است که
در عملکرد فرد بروزمیکند .از ویژگیهای آن کارآیی
ذهنی پایینتر از حد متوسط بوده و با محدودیتهایی
که در رفتارهای انطباقی دارد ،پیش از 18سالگی
بروزمیکند .این کودکان معموال دچار وابستگی
به حمایت افراد دیگر در همه جنبهها و فعالیتهای
روزانه هستند .تاکنون روشهای گوناگونی برای
آموزش این کودکان بهکارگرفتهشده ،یکی از این
روشها ،رهنموددادن همزمان است .بررسی پژوهشها
گویای آن است که رهنمودداد ن همزمان درخصوص
آموزش مهارتهای مجزا و زنجیرهای برای کودکان
کمتوانیذهنی موثر بودهاست .دزکنتر در سال2014
تاثیر آموزش بهوسیله رهنموددادن همزمان در آموزش
صداهای محیطی به یک کودک (دختر 9ساله) با
کمتوانیذهنی را (آسیبدیدهبینایی و کمتوانیذهنی)
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کت ،شستن دستها ،همچنین غذاخوردن استفادهکرد.
انتخاب نوع مهارت به نیازهای یادگیرنده بستگیدارد.
درمانگر همچنین باید برای افزایش انگیزه یادگیرنده از
مواد و فعالیتهای مطلوب و ترجیحدادهشده استفادهکند.

مورد مطالعه قرارداد .هدف مطالعه وی آموزش نام
حیوانات آشنا از طریق شنیدن صدای آنها با استفاده از
روش رهنموددادن همزمان بود .نتایج با استفاده از طرح
چندگانه نشانداد روش رهنموددادن همزمان در آموزش
نام حیوانات براساس صدای آنها موثر بودهاست(.)5
مک کورمیگ در سال 2014مراحل روش رهنموددادن
همزمان را در آموزش مهارتهای ریاضی در طول
بازی برای 5دانشآموز با کمتوانیذهنی بهکارگرفت.
دانشآموزان هم در کالس آموزش ویژه و هم آموزش
کلی شرکتکردند .نتایج نشانداد همه شرکتکنندگان
مداخالت ارایهشده را فراگرفتند و آن را به موقعیتهای
دیگر تعمیمدادند(.)6
الیترل در سال 2013استفاده از روش رهنموددادن
همزمان را بهوسیله یک آ یپد در آموزش انتخابکردن
غذا برای بزرگساالن با کمتوانیذهنی بررسیکرد.
شرکتکنندگان 2زن و یک مرد با کمتوانی فیزیکی و
ذهنی شدید بودند .این روش در آموزش شرکتکنندگان
در استفاده از آیپد برای انتخاب غذا و نوشیدنی در
دسترس موثربود و شرکتکنندگان این مهارت را به
مکانهای جدید مشابه تعمیمدادند(.)7
تکین ایفتر در سال 2008اثربخشی روش رهنموددادن
همزمان را برای آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان
با کمتوانیذهنی بررسیکردند .در این پژوهش والدین
با استفاده از روش رهنموددادن همزمان ،مهارتهای
اجتماعی را به کودکان خود که دارای ناتوانی رشدی
بودند ،آموزشمیدادند .نتایج نشانداد مداخالت والدین
در آموزش مهارتهای اجتماعی با روش رهنموددادن
همزمان موثر بوده و شرکتکنندگان توانستند مهارتهای
ارتباطی را به زمانها و مکانهای مختلف تعمیمدهند(.)8
بیرکان در سال 2005از روش رهنمود دادن همزمان
برای آموزش تکالیف مجزای گوناگون به دانشآموزان با
کمتوانیذهنی استفادهکرد .شرکتکنندگان 3دانشآموز
با سطح یادگیری متوسط در سطوح پیشدبستانی ،سالهای
نخست و دوم دبستان بودند .نتایج نشانداد این روش در
آموزش رفتارهای هدف ،برای همه دانشآموزان موثربود
و مهارتها را به زمانها و مکانهای مختلف تعمیمدادند(.)9
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کاربرد روش رهنموددادن همزمان در آموزش
کودکان با اختالل اتیسم

طبق تعریف انجمن روانپزشکان آمریکا ،اختاللهای
طیف اتیسم با آسیب شدید و نافذ در چندین جنبه از رشد
از جمله مهارتهای تعامل اجتماعی متقابل ،مهارتهای
ارتباطی یا وجود رفتار ،عالیق و فعالیتهای کلیشهای
مشخصمیشود .این اختاللها شامل اختالل اتیسم،
اختالل رت ،اختالل ازهمگسیختگی کودکی ،اختالل
آسپرگر و اختالل رشدی فراگیر که بهگونهای دیگر
مشخصنشده ،است .آسیبهایکیفی که مشخصه این
اختالل هستند ،بهطور مشخص نسبتبه سطح رشد یا
سن عقلی فرد انحرافدارند .این اختالل بهطورمعمول
در نخستین سالهای زندگی آشکارمیشوند و اغلب با
درجاتی از کمتوانیذهنی همراه است .در مورد درمان
و آموزش کودکان دچار این اختالل ،روشهای
مختلفی تاکنون بهکار بردهشد ه است که یکی از این
روشها ،روش رهنموددادن همزمان است .نتایج بررسی
پژوهشهای مختلف در استفاده از روش رهنموددادن
همزمان برای کودکان با اختالل اتیسم نشانمیدهد که
این روش تاثیر قابلتوجهی در آموزش مهارتهای مجزا
و زنجیرهای داشتهاست .پنینگتن ،استنهاف ،گیبسون و
بالو در سال 2012اثربخشی روش رهنموددادن همزمان را
در آموزش نوشتن داستان بهوسیلهرایانه به دانشآموزان
7ساله با اختالل اتیسم بررسیکردند .نتایج روشنکرد
که روش رهنموددادن همزمان در آموزش ساختن
داستان دررابطه با 3موضوع متفاوت موثربود .همچنین
دانشآموزان پاسخهای مختلفی مثل دستخط و کالم
را نیز افزایشدادند( .)11در پژوهشی دیگر اکمنگلیو و
بتیو در سال 2004اثربخشی روش رهنموددادن همزمان

در آموزش اشاره به اعداد به افراد با اختالل اتیسم
را بررسیکردند .شرکتکنندگان در این پژوهش
 3دانشآموز در سنین  6الی  17سال ( 2پسر و یک
دختر) بودند که تاکنون آموزشی در استفاده از روش
رهنموددادن همزمان دریافتنکردهبودند .افزونبراین،
نامگذاری یک مهارت جدید بود که تاکنون آنها
یادنگرفتهبودند .نتایج نشانداد روش هنموددادن همزمان
در آموزش اشاره به اعداد و گسترش این مهارت در
یک صفحه تقویم موثربوده است( .)12اکمنگلیو و بتیو
در سال 2005همچنین اثربخشی رهنموددادن همزمان
در آموزش نام خویشاوندان به دانشآموزان دارای
اختالل اتیسم درجهت گسترش مهارتهای ارتباطی به
افراد اتیستیک را بررسیکردند .شرکتکنندگان در این
پژوهش 3دانشآموز (2پسر و یک دختر)  6الی 17ساله
بود که کمتوانیذهنی نیز داشتند .در این پژوهش نام
 8نفر از خویشاوندان مختلف (دایی ،عمو ،خاله و)...با
استفاده از روش رهنمودادن همزمان آموزشدادهشد.
هدف این پژوهش افزایش مهارتهای ارتباطی به
دانشآموزان با اختالل اتیسم بود .نتایج آشکارکرد که
روش رهنموددادن همزمان در آموزش نام خویشاوندان
مختلف به دانشآموزان با اختالل اتیسم موثربوده و
شرکتکنندگان توانستند مهارتهای آموختهشده را به
محیطهای خارج از جلسات آموزشی گسترشدهند(.)3
نتیجهگیری

بیشترپژوهشهایبررسیشدهشواهدیمبنیبراثربخشی
روش رهنموددادن همزمان بر بهبود مهارتهای مختلف
در افراد با نیازهای ویژه ارایهمیکند .روش رهنموددادن
همزمان تعداد مهارتهای پیشنیاز برای آموزش و زمان
موردنیاز برای آموزش یک تکلیف جدید را به کمترین
میزان کاهشمیدهد .بهطورکلی اجرای این روش ثابت و
ساده است و بروز خطاهای معمول را کاهشمیدهد (10
و  .)13نتایج مربوط به استفاده از رهنموددادن همزمان
ک راه موثر برای آموزش
نشانداد که این روش ی 
مهارتهای زنجیرهای و مجزا به کودکان با نیازهای
ویژه است .همچنین نتایج در بیشتر پژوهشها نشانداد که
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در یک پژوهش بازنگری از 18مقاله که توسط
مرس و اسچستر در سال 2004در مورد آموزش مراحل
رهنموددادن همزمان به دانشآموزان پیشدبستانی،
دبستانی ،راهنمایی و متوسط انجامشد ،نتایج این بازنگری
تاثیرپذیری این روش را در آموزش مهارتهای مجزا و
زنجیرهای روشنکرد(.)10
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طول آموزش مهارتهای ارتباطی بیشتر موردتوجه قرار
 شامل،) آزمایش متغیرهای اثربخشی آموزشی4 گیرد)؛
) هدفقراردادن تکالیف5 یادگیری مشاهدهای و اتفاقی؛
) جستوجوی راههایی برای کاهش میزان6 زنجیرهای؛
خطای شرکتکنندگان در طول بررسیهای روزانه؛
،)استفاده از آموزگار تضمیننشده مثل دستیاران7
) بررسیهای مقایسهای (مثل روش8 داوطلبان و والدین و
 نظامی،رهنموددادن همزمان در مقابل تأخیر زمان ثابت
.)10( ) یا رهنمود کمتر به بیشتر،از حداقل رهنموددادن
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شرکتکنندگان مهارتهای یادگرفتهشده را نگهداشته و
 بااینحال مورس.)13  و10( به مکانهای دیگر تعمیمدادند
 در یک بازنگری از پژوهشها2004 و اسچستر در سال
بیانداشتند که پژوهشهای آینده روش رهنموددادن
همزمان را در موارد زیر باید بیشتر مورداستفاده قرار
) استفاده از شرکتکنندگان سن مدرسه متوسطه1 :دهند
)2همینطور شرکتکنندگان با کمتوانیذهنی عمیق؛
استفاده از بحثهای آموزشی در گروههای کوچک و
) استفاده از فعالیتها و مکانهای غیرمدرسه (در3 بزرگ؛
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