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۱فــروردیــن و اردیبهشت ۴ ۰ ۰

كسـب مهارت هـای آمادگی تحصیلـی نو آموزان دیرآموز  تأثیـر مداخلـه ی زودهنـگام در 

آمـادگـــݡی تحصـیلـــݡی  مــداخــلــه ی زودهـنــݡگام در ݡكسب مهارت های  تأثیر 
دیرآمـوز  نو آمـــــوزان 
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ه چکید

به  نیاز  و  پیش می روند  به کندی  به همساالنشان  نسبت  تحصیلی خود  در عملکرد  دیرآموز  دانش آموزان  هدف:  و  زمینه 
بسته ی  قالب  در  به دبستان  ورود  برای  مهارت های الزم  آموزش  تأثیر  پژوهش  این  لذا هدف  دارند،  فراوان  تکرار  و  تمرین 

بود. نوآموزان دیرآموز  بر  آموزشی مداخله ی زودهنگام 

در  تحصیل  به  مشغول  نفر(   ۲۷( اول  پایه ی  ساله ی   ۷ و   6 دیرآموز  دانش آموزان  تمامی  شامل  آماری  جامعه ی  روش: 
را   )۷0-85( مرزی  هوشی  نمره ی  دبستان  به  ورود  بدو  سنجش  طرح  در  که  بود  مریوان  شهر  در   96-9۷ تحصیلی  سال 
گرفتند. این پژوهش شبه  کرده بودند. تعداد 19 نفر به روش نمونه ی در دسترس، طی ۲0 جلسه تحت مداخله قرار  کسب 
و  دبستان  به  ورود  سنجش  آزمون  شامل  پژوهش  ابزار  شد.  انجام  گروه  یک  با  پس آزمون  و  پیش آزمون  طرح  از  و  آزمایشی 
نرم  و  توصیفی  آمار  از  تحلیل داده ها  بود. جهت  استثنایی )1۳9۴(  پرورش  و  آموزش  بسته ی مداخله ی زودهنگام سازمان 
بودن،  نرمال  به  توجه  با  زوجی(  استودنت  و  )هتلینگ   t آزمون  از  دوره  اثربخشی  جهت  همچنین  شد.  استفاده   spss افزار 

استفاده شد. توزیع داده ها 

0/0001 وجود  یافته ها: بین میانگین پیش آزمون و پس آزموِن خرده مهارت های تقویت شده، تفاوت معناداری در سطح 
که نقش متغیر مستقل بر وابسته را نشان  داد. داشت. مقادیر اندازه ی اثر: 0/9۴ و ۷8 /0 و 8/98 به دست آمد 

سنین  در  زودهنگام  و  مناسب  مداخله های  و  دیرآموز  نوآموزان  مختلف  مهارت های  افزایش  به  بیشتر  توجه  نتیجه گیری: 
پایین، زمینه ی الزم برای پیشرفت و آموزش این افراد را فراهم می سازد.

آمادگی نوآموزان دیرآموز، مهارت های  زود هنگام،  کلیدی: مداخله ی  واژه های 

* Email: fnosrati@ut.ac.ir

نوع مقاله: پژوهشی      ●      صفحات ۸۷ ـــ ۹۷
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مــه مــقـد

دارای  تعریف  آخرین  طبق  مرزی  هـوش  با   1 دیر آمــوز  کودکان 
دو  یا  یک  فاصل  حد  و  هستند   85 تا   ۷0 بین  هوشی  بهره ی 
به عبارت دیگر،  قرار می گیرند.  میانگین  از  پایین تر  انحراف معیار 
کودکان  و  هوشی  کم  توان  کودکان  حــدفاصـل  کـودکــان  این 
نرمــال،  توزیع  برآورد  اســـاس  بر  گـروه  این  دارند.  قـــــرار  طبیعی 
طبق  ولی  می دهند،  تشکیل  را  جمعیت  درصد   1۴/1 حـدود 
نمرات  اساس  بر  آنان  واقعی  درصد  آمده،  عمل  به  مطالعات 
افرادی  دیرآموز  آموزان  دانش  است.  درصد   1۲/۴ هوشی، 
گردان عادی بدون  که ۷5 تا80 درصد شا کــه تکالیفی را  هستند 
ایــن   .)1( می سازد  مشکل  دچار  را  آنها  می دهند،  انجام  مشکل 
نسبت  تحصیلی،  پیشــرفت  و  هوشی  آزمون هــای  در  کــودکان 
 .)۲( می کننــد  کــــســب  پایین تری  نمـــــره  هــمـــساالن  ســایـــــر  به 
توانایی های هوشی  دلیل  به  کودکان  با سایر  مقایسه  در   

ً
عــموما

که نیازمـــند درک  مـــفاهیم  انتزاعی  ضـعیف تر، در حل تکـالیـــفی 
و  حافظه  نظام  در  موجود  نقایص  می باشند.  کندتر  است، 
یادسپاری، تصویرسازی، دوراندیشی و زبان، از مهمترین دالیل 
مشکالت یادگیری دانش آموزان دیرآموز در مدرسه است )۳(. 
از بقیه ی همساالن خود شروع به صحبت می کنند.  آن ها دیرتر 
نمی کنند.  صحبت  روان  خود،  هـمــساالن  سایر  با  مـــقایسه  در 
را دارند  کسـب موفقیت  مــعیارهای  به ندرت  این دانش آمــوزان 
ویــژه  آمــوزش  و  عمــومی  آمــوزش  بین  شــکاف  در  آن ها  بیشتر  و 

می مانند )۲(. 
کثــر  ایــن نوآمــوزان بــا آموزش های مناســب قــادرند تــا از حدا
به  کننـد.  اسـتفاده  خــود  جســمانی  و  شــناختی  ذهنــی،  توانایــی  
مداخله هـای  رسـمی،  آمـوزش  شـروع  از  قبـل  باید  دلیل  همین 
بـه  عنـوان  زودهنگام در زمینه ی  مهارت های آمادگی تحصیلی، 
در  موفقیت  کسـب  موجبات  تا  شود  انجام  پیشگیرانه  اقدامی 

زمینه ی تحصیلی برای آنها فراهم شود )۴(. 
بــرای  اغـلب  کــه  اسـت  اصطــالحی  زودهــنگام ۲  مــداخـله ی 
و  می رود  به کار  اولیه  آموزش  راهبردهای  و  برنامه ها  توصیف 
زمینه سازی  و  متفاوت  تأثیرات  ایجاد  هدف  با  راهبردها  این 

کودك، طراحی می شود )5(. پیشرفت آینده ی 
پیــش بیـــنی،  روند  یعنی  به هــنگام  یا  زودهــنگام  مـداخله ی 

شناسایی و پاسخ به خواست ها و نگرانی های خانواده به منظور 
رشد  رساندن  کثر  حدا به  و  بالقوه  منفی  آثار  رساندن  حداقل  به 

کودك نوپا )۴(. طبیعی و سالم 
زودهنگام  آمـوزش های  و  مــداخله ای  برنامــه های  به  توجــه 
و  آغاز  در  را  خانواده ها  سـرشـار  انگیزه های  و  انــرژی ها  می تواند 
گیرد و با ایجاد  پیش از سرکوب شدن، در مسیری درست به کار 
احساس  آموزشی،  و  توان بخشی  برنامه ی  از  صحیح  نگرش 
و  دهد  افــزایش  خانواده،  و  کودك  در  را  شایستگی  و  امـــنیت 
تقویت  و  تسهیل  را  توان بخشی  برنامه های  با  کودك  خوگیری 

.)6( نمایــد 
و  تقــویت  دیرآمــوزان،  پرورش  و  آموزش  مــهم  ارکان  از  یکی 
که با استفاده از وسایل صوتی، تصویری و  تربیت حواس است 
تجهیزات دیداری و شنیداری به تقویت حواس آنان می پردازد. 
از  و  گام به گام  باید  کودکان  این  آموزشی  فعالیت های  طرفی  از 
که  آنجــا  از  شـــوند.  ارائه  کمتری  حجم  با  و  مشکل  به  ساده 
است  ممکن  مهارت ها  برخـــی  در  ضعــف  دلیل  به  افــــراد  این 
احــساس  تجــربه ی  در  بیشتری  احتمال  نکنند،  عــمل  موفق 
که مــنجر به ضعف در خــودپنداره و  کامی و شـــکست دارند؛  نا
یا  و  قبل  زمینه ی مداخله ی  در  آنان می شود.  به  نفس  اعـــتماد 
برنامه های مختلفی اجرا  حین ورود به دبستان برای دیرآموزان 
 ۳ سانگیتا  پژوهش   به  می توان  مـــــثال  عنـوان   بـه   اسـت.  شـــده 
را  سـالـه   6 و   5 دیرآمــوزان  او  کــرد.  اشــاره    )۲009( ســال  در 
کرد  مشاهده  و  داد  آزمایش  قرار  مورد  نفـری   ۲0 گــروه  دو  در 
کنترل  گروه  به  نسبت  آزمایشی  گروه  ذهنی  توانایی های  که 
پژوهش  همچنین   .)۷( است  داشته  چشم گیری  پیشرفت 
5  )نوعی آمــوزش چند رســـانه ای(  که روش منتور  جری چانک۴ 
افزایش  جهت  ساله  شش  تا  چهار  ســنین  دیرآمــوزان  روی  بر  را 
که در نهایت اعتماد به نفس آنان را  قوه ی انعطاف و خالقیت 
کرد )8( . از جمله پژوهش های داخلی در  تقویت می کند، اجرا 
که به بررسی تأثیر آموزش  این زمینه می توان به پژوهش جباری 
درك   میزان   بر  مشارکتی6  یادگیری  روش  با  خواندن  فراشناختی 
پژوهش  میرزاخانی  و همکارانش  و  کودکان دیرآموز )9(  مطلب 
تأثیر آموزش حرکات ظــریـف  که در سال )1۳8۳( به  کرد  اشاره 
دیرآموز  دانش آمـــوزان  نوشــتن  و  ترســیم  مـــهارت  بر  دســـت 

پرداخت )10(. 

1. Slow learners
2. Early intervention
3. Sangeeta M

4. Jerry Chong Ch
5. Mentor program
6. Cooperative Integrated Reading Composition
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گـردان  ایــن شا برای  مـــؤثر  آمــوزشی  برنامــه ی  چارچــوب یک 
باید شامل معیارهای زیر باشد:

قــــابـــل  اجـــرا  و  آســـان  مـــربوطه  مـــربیان  یا  مــعلـــم  توســـط   ■
باشـــــد؛

دانش  سایر  آموزشی  نیازهای  با  تداخل  و  مغایرت  در   ■
کالس نباشد؛ آموزان عادی 

کافی برای لحاظ نمودن نیازهای آنان از ابتدایی  ■ انعطاف 
تا دبیرستان را داشته باشد؛

■ قابل آزمون باشد؛
در  را  مـــــرزی  هــــوش  با  دانش آمــــوزان  ویــژه ی  نـــیـازهـــای   ■

 .)1( بربگــیرد 

نوآموزان  تقویت  جهت  دبستان  از  قبل  مداخله ی  طرفی  از 
که در ایران علی رغم اهمیت آن و  دیرآموز اهمیت فراوانی دارد 
بعد تحقیق چندانی  به   9۴ تابستان سال  از  آزمایشی آن  اجرای 
که به بررسی  روی اثربخشی آن صورت نگرفته است و پژوهشی 
بپردازد،  دبستان  به  ورود  از  قبل  دیرآموزان  روی  بر  آموزش 
بر روی  آموزش  و  این که مداخله  به  توجه  با  ندارد.  عماًل وجود 
به  دبستان  در  تحصیل  الزمه ی  مهارت های  و  درسی  وضعیت 
رفع  جهت  در  حاضر  پژوهش  لذا  است،  اثر گذار  عاملی   عنوان 

این شکاف پژوهشی برآمده است.
برجـــسته  را  حاضــر  پژوهـــش  اهمیت  آنچه  دقیق تر،  به طـــور 
صورت  به  که  یافت  پژوهشی  نمی توان  که  اینست  می سازد، 
مهارت های  در  زودهنگام  مداخله ی  تأثیر  تعیین  به  مستقیم 
پرداخته  دبستان  از  قبل  دیرآموز،  نو آموزان  تحصیلی  آمادگی 
درحوزه ی  زودهنگام  مداخله ی  تأثیر  این که  به  توجه  با  باشد. 
توان بخشی بسیار ضروری می باشد، نقش مداخله ی  آموزش و 
دیرآموز  نو آموزان  ایرانی  نمونه های  روی  بر  می تواند  زودهنگام 
مداخله ی  از  استفاده  دلیل،  همین  به  باشد.  تأمل  قابل 
آمادگی  مهارت های  بر  آن  اثربخشی  بررسی  و  زودهنگام 
پر  ضمن  تا  است  ضروری  بسیار  دیرآموز  نو آموزان  تحصیلی 
گامی  نیز  کاربردی  لحاظ  به  زمینه،  این  در  پژوهشی  خأل  کردن 
گروه از دانش آموزان بردارد و برای  در جهت بهبود شرایط این 
معلمان، مربیان، درمانگران و متخصصان مؤثر واقع شود. چرا 
عنوان  به   زودهنگام  مداخله ی  آموزشی  بسته ی  به کارگیری  که 
مختلف  محیط های  در  آسانی  به  مقرون  به  صرفه،  روش  یک 
پژوهش  هدف  رو،  این  از  اجراست.  قابل  طبیعی،  و  آموزشی 
آمادگی  مهارت های  در  زودهنگام  مداخله ی  تأثیر  تعیین  حاضر 

نو آموزان دیرآموز است.  تحصیلی 

مـــواد و روش 

آزمــودنی هـــا   □
از طرح  آن  که در  آزمایشی است  نوع شبه  از  پژوهش حاضر 
جامعه ی  شد.  استفاده  گروه  یک  با  آزمون  پس  و  آزمون  پیش 
داده  تشخیص  دیرآموز  نوآموزان  کلیه ی  حاضر  پژوهش  آماری 
در  که  بود  مرزی  هوش بهر  با   دبستان  به  ورود  بدو  در   شده 
تحصیل  جهت  مریوان  شهر  مدارس  به   96-9۷ تحصیلی  سال 
کرده بودند. این پژوهش بر روی ۲۷ دانش آموز )6-۷ ساله(  مراجعه 
هوش بهر  دارای  دبستان  به  ورود  بدو  سنجش  طرح  در  که 
مرزی )85-۷0( بوده و سن والدین آنان بین ۲6 تا ۴5 سال و 
 19 تعداد  گرفت.  انجام  بود،  لیسانس  از  پاپین تر  تحصیالتشان 
گرفتند  نفر )1۳ پسر و 6 دختر( طی ۲0 جلسه مورد مداخله قرار 
از  ۳ جـلســـه  از  بیش  غــیبت  به علت  شــرکـت کنندگان  بقیه ی  و 

پژوهش خارج شدند. 
لذا نمونه ی مورد بررسی به 19 نفر )6 دختر و 1۳ پسر( تقلیل 
انتخاب  دسترس  در  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  که  یافت 
مطالعه  مـورد  آمـاری  بـودن جامعه ی  بـه محـدود  توجـه  بـا  شد. 
جهـت  والدیــن  رضایــت  والــد،  یــک  حداقــل  داشــتن  یعنی 
بـه  ورود  معیارهـای  بودن  دارا  و  پژوهـش  فرزنـدشان در  شـرکت 

تحصیل در دوره ی روزانــه، مطالعـه آغاز شـد.  
هوشی  آزمون های  مجموعه ی  با  دانش آموزان  تمامی 
استپ،  )فرست  کشور  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان 
گودیناف( تحت سنجش قرارگرفته بودند  الیتر، وکسلر و آدمک 
جهت  آزمون  این  داشتند.   85 تا   ۷0 هوشی  بهره ی  همگی  و 
آموزش دیده ی  آزمونگرهای  اختیار  در  مرحله   ۴ در  تشخیص 
آزمـــون  اول،  مــرحلــه ی  در  می گــیرد.  قرار  اســـتثنایی  حــوزه ی 
می شود.  محسوب  آغازین  آزمون  سؤال،   ۴6 با  اســتپ  فرست 
هــوشی  آزمون های  با  دیرآمــوز،  به  مشکــوک  نوآمــوزان  سپس 
بررسی  دقیق تری  به طور  گودیناف  آدمک  و  الیتر  کودکان،  وکسلر 
به علت  می گردد.  اعالم  پرورش  آموزش  و  به  نتایج  و  می شوند 
کنترل نداشته  گروه  عدم دسترسی به افراد غایب، این پژوهش 

و به طرح شبه  آزمایشی بسنده شد.

ابـــــــزار  □
زیــــر  شـــرح  به  پژوهـــش  ایـــن  در  شـــده  اســتفاده  ابـــزارهـــای   

اســت:
1( آزمــــــون سـنجش ورود به دبســــتان: این آزمــون به مــنظور 
کـــه  سـنجش آمادگی تحصیلی در شرکت کنندگان اســتفاده شــد 
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۱فــروردیــن و اردیبهشت ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۱ ـــ  پـیاپی ۱۶۱ 90

كسـب مهارت هـای آمادگی تحصیلـی نو آموزان دیرآموز  تأثیـر مداخلـه ی زودهنـگام در 

گام نخست، آزمون  شامل ۴ آزمون غربالگری فرست استپ1 یا 
گودیناف۴  آدمک  آزمون  و  الیتر۳  تست  کودکان۲،  برای  وکسلر 
استثنایی  و  کودکان عادی  1۳۷5 جهت غربال  از سال  که  بود 

مورد استفاده قرار می گیرد )11(.

الف( فرست استپ )گام نخست(: این آزمون در سال 1985 
که  شد  ابداع  کودکان  هوشی  بهره ی  تعیین  جهت  میلر5  توسط 
را  تا 6 سال(   ۳ 

ً
تا ۷۳ ماهـــه )تقریبا کودکـــان ۳۳ ماهه  هــوش 

می سنجید. مواد آن به صورت تصویری بوده و شامل ۴6 ماده 
حافــظــه ی  تکمیل  تصویر،  اســتدالل  عــددی،  حیــطه ی:  ده  در 
تداعی  عدد،  و  کلمه  بازیابی  مسأله،  حل   فضایی،  ـــ  دیداری 
ذهنی، تکرار جمله و عدد، مقایسه ی اشیاء از حفظ، هماهنگی 
درونی  روایی  می باشد.  ظریف  مهارت های  و  حرکتی  ـــ  دیداری 
 0/90 لفا  آ پایایی  ضریب  و  شده  گزارش   0/96 0/90تا  بین  آن 

است ) 1۲(.

مـــنظور  به  آزمــون  ایــــن  کـــودکـــان:  برای  وکــسلر  آزمـــون  ب( 
در  شرکت کننده  دانش آموزان  هوشی  بهره ی  کردن  مشخص 
که در سال 19۴5 برای سنجش  مداخله استفاده شد.  این مقیاس 
کودکان تدوین شد و در سال 19۷۴ مورد تجدید نظر قرار  هوش 
کالمی و عملی تشکیل شد، هر مقیاس  گرفت، از دو مقیاس هوش 
از  که  است  1۲خرده آزمون(  مجموع  )در  خرده آزمون   6 دارای 
به عنوان  خرده آزمون  یک  بوده،  اصلی  خرده آزمون   5 کدام،  هر 
خرده آزمون مکمل یا ذخیره به کار می رود )1۳( . خرده آزمون های 
شباهت ها،  عمومی،  اطالعات  شامل  کالمی  مقیاس  اصلی 
گنجینه ی لغات و درک و فهم بوده، در مقیاس عملی نیز  محاسبه، 
تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، طراحی  مکعب  ها، الحاق قطعات 
و رمزگردانی یا نماد عددی جزو خرده آزمون  های اصلی محسوب 
مقیاس  از  مازها  و  کالمی  مقیاس  از  ارقام  فراخنای  می شوند. 
این  می شوند.  محسوب  ذخیره  یا  مکمل  خرده آزمون  عملی، 
مقیاس توسط شهیم در سال 1۳85 بر روی نمونه ی 1۴00 نفری از 
کودکان 6 تا 1۳ سال در شیراز هنجاریابی شده و پایایی باز آزمون 
گزارش  تا 0/98  نیز 0/۴۲  پایایی تنصیفی آن  تا 0/9۴ و  آن 0/۴۴ 
از همبستگی  با استفاده  شده است. روایی هم زمان این مقیاس 
پیش  کودکان  برای  وکسلر  مقیاس  عملی  بخش  نمرات  با  نمرات 
کالمی،  هوش بهرهای   همبستگی  ضرایب  بوده،   0/۷۴ دبستانی 
گزارش شده است )1۴(. کل به ترتیب 0/8، 0/۷6 و 0/8  عملی و 

کـــم توانی  مــقیاس به منظور تشخیــص  این  آزمـــون الیتــر :  ج( 
گریدون الیتر در  که توسط راسل  گرفت  هوشی مورد استفاده قرار 
بازبینی شد )15(. این  سال  19۲۷ ابداع شد و در سال 199۷ 
برای  که  غیرکالمی  و  است  فرهنگ  به  نابسته  مقیاس  یک  ابزار 
شده  تنظیم  سال   18 تا   ۲ سنی  سطح  در  کلی  هوش  سنجش 
اجرا  زمانی  محدودیت  بدون  و  انفرادی  و  عملی  به صورت  و 
می شود و هدف آن سنجش هوش عمومی از طریق آزمون های 
این  ندارد.  کالمی  دستورالعمل  هیچ  و  است  حرکتی  دیداری 
مقیاس به دلیل داشتن محتوای مناسب و داشتن دستورالعمل 
روان شناسان  استفاده ی  و مورد  ابزار مناسب  اندک یک  کالمی 
هر  برای  مقیاس  این  است.  هوشی  کم توانی  تشخیص  جهت 
دارای  سالگی   18 سن  )در  است  خرده مــقیاس   ۴ دارای  ســال 
کلی، در دو حیطه ی دیداری و  6 خرده مقیاس است(. به طور 
آزمون دارد )16(. خرده آزمون های  توجه و حافظه  و  استداللی 
دستورات  دسته بندی،  شامل  استداللی  و  دیداری  حیطه ی 
حافــــظه ی  حافـــظه،  ظرفیت  مـــقایسه،  الگوها،  تکـــرار  ترتیـــبی، 
ترتیبی، مـقایسه ی سریع می باشد و در حیطه ی توجه و حافظه : 
فرم،  اجرای  تاشو  کاغذ  زمینه،  شکل  زمینه،  تصـــویر  مقایسه، 
است  شـــده  تقـــسیم  توجه  و  توجه  نگهداری  شکــل،  چرخـــش 
با  باالیی  هـــمبســتگی  که  بوده   0 / 8 آزمون  ایــــن  پایایی   .)15(
نشانه ی  که  دارد  درصد   8۳ ضریب  با  کــودکان  وکســلر  آزمــون 

کی این مقیاس است )1۷(. وجود اعتبار مال

آزمون های  از  یکی  آزمون  این  گودیناف:  آدمک  آزمون  د( 
فلورانس  توسط  که  است  کودکان  کلی  هوش  ارزیابی  ساده ی 
گودیناف6 در سال 19۲0 در ایالت نیوجرسی آمریکا بر روی چهار 
که  کودک آزمایش و ابداع شد. این آزمون، 51 ماده دارد  هزار 
کودکان ۳ تا 1۳ ساله طراحی شده است.  برای سنجش هوش 
به صورت  و  زمانی  محدودیت  بدون  نیز  آزمون  این  اجرای 
این  به  هم  آن  اجرای  می باشد.  ممکن  گروهی  یا  و  فردی 
و  می دهیم  کودک  به  کاغذ  یک  و  مداد  یک  که  است  صورت 
که می تواند، بکشد. در ازای  از او می خواهیم بهترین آدمکی را 
تعلق  وی  به  نمره ای  آدمک  شده ی  نقاشی  اجزای  از  یک  هر 
تعیین می کند  را  کودک سن عقلی وی  نمرات  می گیرد. مجموع 
خام  نمره ی  ماده،   51 این  اساس  بر  نقاشی  نمره گذاری   .)16(
آزمون  این  هنجار  جدول  به  مراجعه  با  می آید.  به دست  کودک 

1. First step screening test
2. The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised )WISC-R(
3. Leiter International Performance Scale

4. Goodenough Test
5. Miller, L. J
6. Florence Goodenough
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91 سال بیـست و یکم، شـماره ۱ ـــ  پـیاپی ۱۶۱

۱فــروردیــن و اردیبهشت ۴ ۰ ۰

كسـب مهارت هـای آمادگی تحصیلـی نو آموزان دیرآموز  تأثیـر مداخلـه ی زودهنـگام در 

کودک را بر حسب ماه و سال به دست آورد.  می توان سن عقلی 
سن  بر  تقسیم  عقلی  )سن  اشترن  فرمول  از  استفاده  با  سپس 
کودک تعیین می شود. در این  100( هوش بهر  تقویمی ضرب در 
هوش بهر، میانگین برابر 100 و انحراف  معیار 15 می باشد. پایایی 
ضریب  و  آمده  دست  به   0/80 تنصیف  روش  به  آزمون  این 
آن  اعتبار  آمد.  دست  به    0/۷5 هفته  دوازده  از  پس  بازآزمایی 
نیز با استفاده از ضریب همبستگی این آزمون با آزمون استنفورد 

گزارش شده است )11(. بینه بین 0/۳6 تا 0/۷۴ 

و  آموزش  سازمان  تألیف  زودهنگام  مداخله ی  بسته ی   )۲
پرورش  و  آموزش  سازمان  توسط  بسته  این  استثنایی:  پرورش 
بسته ی  است.  شده  تهیه   1۳9۴ سال  در  کشور  استثنایی 
مجریان  اختیار  در  که  است  دستورالعمل هایی  شامل  مداخله، 
قرار  یادگیری  ویژه ی  مــشکالت  توان بخشی  و  آموزشی  کــز  مــرا
نوآموزان  نیاز های  بسته  این  شود.  اجرا  آنان  توسط  تا  گرفـته 
عملی  تمرین های  و  برمی گیرد  در  دبستان  از  قبل  تا  را  دیرآمـوز 
این  می شود.  شامل  را  مهارتی  سطح  هر  با  متناسب  راهبردی  و 
و  سطح  تعیین  بسته ی   )1 است:  اصلی  بخش  دو  شامل  بسته 
آموزگاران  برای  راهنمایی هایی  که  راهنما  بسته ی   )۲ مداخله 
این بسته  بر می گیرد )18(.  را در  نوآموزان دیرآموز  و خانواده ی 
استان ها  از  برخی  در  کشور  در   1۳9۴ سال  از  بار  نخستین  برای 
آن  رواسازی  جهت  اقدامی  هنوز  شد.  اجرا  آزمایشی  به صورت 
صورت نگرفــته اســت. روایی مــحتوایی این بستـه مـــورد تأیید 

گرفت. ۳ نفــر از اساتید این رشته قرار 
شرکت  مداخله  برنامه ی  در  جلسه   ۲0 طی  دیرآموز  نوآموزان 
خرده   9 بر  مشتمل  سیاهه ی  مداخله  از  بعد  و  قبل  و  کردند 
و  گرفت  قرار  آزمون  مورد  دبستان  به  ورود  برای  الزم  مهارت 
t تک متغیری مورد  نتایج توسط آزمون  توسط محقق ثبت شد. 
کتاب  اساس  بر  گرفته  صورت  مداخله ی  گرفت.  قرار  تحلیل 

پرورش  آموزش و  سازمان  مصوب  زودهنگام(  مداخله ی  )طرح 
 استثنایی تدوین شد. محتوی جلسات به صورت زیر است:

کردن،  نخ  مــانند:  ظــریف  حرکتی  مــهارت های  آمـــوزش   ■
کنترل مداد، بریدن و غیره؛

رفتن،  راه  مــانند  درشــت  حــرکتی  مـــهارت های  آمــوزش   ■
پریدن، غلتیدن و غیره؛

منبع  مانند: تشخیص  ک حسی  ادرا مــهارت های  آموزش   ■
و  ماه ها  و شناسایی فصول  ناقص  کردن جمله ی  کامل  و  صدا 

ایام هفته و غیره؛
نوشـــتــن:  نیاز  پیـــش  و  ترســـیم  مــهارت هـــــای  آمـــوزش   ■
کپی اعداد تا 10، تقلید نوشتار بزرگترها  شناسایی اشکال اصلی، 

غــیره؛ و 
گاهی  واج شناختی(: بیان  ■ آمــــوزش  مــهـــارت های  زبانی )آ
و  کلمه  آخــر  و  اول  صدای  تشخیص  بخش،  به  صورت  کلمات 

غــیره؛
ضمایر،  درک  بیان(:  و  )درک  زبانی  مهارت های  آموزش   ■

مفهوم طبقه، درک تفاوت و شباهت بین دو چیز و غیره؛
خواندن،  به  وانمـــود  خوانـدن:  نیاز  پیش  مــهارت هــــای   ■
الفبا  حروف  برخی  شناسایی  داستان،  به  دادن  گوش  توجه  با 

و غیره؛
کــــردن:  مـــحاسبه  و  ریاضی  نیاز  پیـــش  مـــهـــارت هــــای   ■
و  مجموعه  ساختن  یک به یک،  تناظر  طوطی وار،  شمردن   10 تا 

غیره؛
برحسب  اشیا  کردن  جور  ریاضــی:  در  هـــندسه  آمـــوزش   ■

اندازه، شناسایی برخی اشکال هندسی دو بعدی و غیره؛
■ آموزش مهارت های اجتماعی: تماس چشمی هنگام تعامل، 
مانند  دیگران  هیجانی  حالت های  درک  خداحافظی،  و  سالم 

عصبانیت و محبت و غیره )18(.

جدول ۱( برنامه ی آموزش مداخله ی زودهنگام سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال 1۳9۴

ارزیابیابزارمحتواهدفشماره 

جلسات
۱ و 2

ارزیابی مهارت های الزمه ی 
ورود به دبستان

توســط  مــــهارت ها  اجـــرای 
نوآمـــوز

سیاهه ی خرده مهارت ها
در خالل جلسات سیاهه ها 

توسط محقق پر می شود
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شیوه ی اجرا

جلسات آموزشی در یک مدرسه ی ابتدایی برگزار شد و طی 
مربیان  توسط  هم زمان  آموزش  و  سنجش  بر  مشتمل  جلسه   ۲0
گردید.  اجرا  یادگیری   مشکالت  ویژه ی  کز  مرا آموزش دیده ی 
ثابت  شیفت  در   1۲ تا   9 ساعت  از  هفته  در  بار  سه  جلسات،  
تفریح  زنگ های  ساعت  سه  این  طی  در  گردید.  برگزار  صبح 
جلسه ی  هر  و  شد  گرفته  نظر  در  نوآموزان  برای  دقیقه ای   15
مداخله به مدت ۴5 دقیقه برگزار شد و هر روز وسایل مورد نیاز 

داده  الزم  آموزش های  و  آماده  مهارت  دو  یا  یک  آموزش  برای 
 ۷ هفته به طول انجامید. 

ً
کل جلسات تقریبا می شد. 

مــحقق  ســیاهه ی  مــداخله،  پایانی  و  آغازین  جــلسات  در 
شروع  از  قبل  گردید.  تکمیل  مربوطه  مربیان  توسط  ساخته 
در  اولیا  برای  توجیهی  جلسه ای  آموزش،  و  ارزیابی  جــلسات 
ماندن  محرمانه  و  رایگان  دوره،  در  شرکت  مزایای  خصوص 
فــرم  و  شد  صحبت  آنان  با  فرزندان شان  مـــشخصات  و  نام 
تکمیل  فرزندانشان  اولیه ی  مشخصات  و  والدین  رضایت 

گردید.

ارزیابیابزارمحتواهدفشماره 

جلسات
3 و 4

آموزش مهارت های حرکتی 
درشت و ظریف

در س ها و محتوای طراحی 
ایــن  بســته ای  به  در  شـــده 

مــنظور

مـــانند:  آمــــوزشی  وســــایل 
فـــــوتبــال،  دروازه ی  کاغـــذ، 
بازی،  تشک  مـــداد،  توپ، 

قـیچی

پایان  در  تکـــوینی  آزمــــون 
جلسه به صورت درخواست 
آمـــوزش  نمـــایـــش حـــرکات 

داده شده

جلسات
5 و 6

آمــــوزش مهارت های زبانی
در  دروس   از  بســـــــــــــــتــــه ای 
زمــــینه ی  مــــــــهـارت هـــــای 

گاهی واج شناختی و ...   آ

کارت های  کــتاب داســتان، 
تصویری، اسباب بازی و...

پرســش شفاهی

جلسات
۷ تا ۱0

آموزش مهارت های پیش نیاز 
نوشتن و خواندن

درس هــای تعــیین شده در 
این دو حیطه

کتاب داستان  کاغذ،  مداد، 
و مداد رنگی و ...

در  شــفــاهــی  پرســــش های 
پایان جلسات از نوآموزان

جلسات
۱۱ تا ۱3

آموزش مهارت های پیش نیاز 
ریاضی و محاسبه

بســـــــتـــــــــــه ای از دروس  در 
زمینه ی ریاضی و حساب

وسایـــــل آمــــــــوزشی ریاضی 
کاغذ و مداد و... مورد نیاز، 

پرســــش پای تخته

جلسات
۱4 و ۱5

بسته ی  درس های مدون آموزش هندسه در ریاضی
ابزارهای  هندسی،  اشکال 

آموزشی
فعالیت  تخته،  پای  سؤال 

گروهی فردی و 

جلسات
۱6 و ۱۷

ک  ادرا مهارت های  آموزش 
حسی

بسته ی  درس های مدون
اسباب بازی چراغ دار، تیله، 

توپ، عروسک و...
سؤال پای تخــته، فـــعالیت 

گروهی فردی و 

جلسه
۱۸

بسته ی  درس های مدونآموزش مهارت های اجتماعی
اسباب  انگشتی،  عروسک 

بازی و...
سؤال شفاهی

جلسات
۱9 و 20

کلیه ی مهارت ها ارزشیابی از 

ادامه جدول ۱
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اخالقی مالحظات 

شـده  ذکـر  شـرکت کننـدگان  اسـامی  ابزارها،  در  آنجایــی کــه  از   
آنان  فـردی  اطالعات  کــه  شــــد  داده  اطمینـان  آنــهـا  به  بـــود، 

ماند. محرمانه خواهد 

فــــتــه هــا  یا

مهارت های  شامل  مطالعه  این  در  بررسی  مورد  مـــتغیرهای 
ظــریـــف(،  و  درشــت  حرکـــتی  )مــــــهارت های  حـــرکتی  ـــ  روانـــی 
مهارت  نوشتن(،  پیش نیاز  )مـــهارت های  نوشتن  مــــهارت های 

پیـــش نیاز  و  خــواندن  پیش نیاز  واج شــناختی،  گاهــی  آ زبانــی، 
حسی  ک  ادرا مهارت های  و  اجتماعی  مهـــارت های  و  ریاضـــی 

می شود.
از  توزیع هر یک  و  توصیفی  1، شاخص های  جدول شماره ی 
توجه  با  می دهد.  نشان  پس آزمون  و  پیش آزمون  در  را  متغیرها 
کشیدگی  و  کجی  شاخص های  نمونه،  حجم  پایین  تعداد  به 
شاخص  دو  این  نتایج  شد.  استفاده  بودن،  نرمال  بررسی  برای 
دارد؛  وجود   ±1/96 بین  به  دست  آمده  مقادیر  که  داد  نشان 
این  و  است  نزدیک  نرمال  توزیع  به  داده ها  توزیع  بنابراین 

تأیید  شد. مفروضه 

همبستگی  و  اجتماعی  مهارت  و  ریاضی  و  نوشتن  خواندن،  مهارت های  روانی-حرکتی،  مهارت های  توصیفی  آماره های   )۲ جدول 
بین دو اندازه گیری

متغیر
MSDSKKUMSDSKKUR

*0/52-0/۱۸-۱5/4۷4/۸0۱/۱50/9923/324/32۱/۱3مهارت حرکتی درشت

*0/66-۱/23-۱5/004/6۱0/۸۱2/۱522/265/390/60مهارت حرکتی ظریف

ک حسی *0/53-۱/05-۱3/۸92/960/320/6622/955/500/66مهارت ادرا

*0/۱9۱۸/053/660/4۱2/۸50/۷۱-۱۱/4۷2/9۱0/53مهارت پیش نیاز نوشتن

*0/۷0-0/93-۱3/054/030/3۸0/522۱/325/۷۱0/53مهارت زبانی )درک و بیان(

گاهی واج شناختی *0/490/4۷-0/339/3۷2/030/25-5/05۱/540/30مهارت آ

*0/550/۷0-۱۷/263/۸6۱/۱0-0/2۷-۱0/2۱2/۷60/39مهارت پیش نیاز خواندن

*0/۷9-۱/53-29/۷9۷/2۸0/40-0/۷2-۱۸/5۸5/330/۷2مهارت پیش نیاز ریاضی

*0/32-9/۸92/۸3۱/262/۷6۱۷/263/3۱0/0۸۱/۱6مهارت اجتماعی

p کشیدگی، r : همبستگی پیش آزمون و پس آزمون 0/01 >   : KU کجی،   :SK SD: انحراف استاندارد،  نکته( M: میانگین، 

پس آزمون پیش آزمون

 t مــــانند  وابســـته  آزمـــون هـــای  در  که  اســــت  ذکــــر  به  الزم 
همگنی  مفروضه  بررسی  برای  هــتلینگ   T و  زوجی  اســـتیودنت 
بدین  استفاده می شود.  پیرسون  از ضریب همبستگی  واریانس 
دو  بین  باشد  داشته  وجود  واریانس  همگنی  درصورتی که  معنا، 
با توجه به  مرحله ی اندازه گیری رابطه ی معناداری وجود دارد. 
این که مهارت های روانی-حرکتی شامل دو مؤلفه )مهارت های 
اندازه گیری  مرحله  دو  در  و  می شود  ظریف(  و  درشت  حرکتی 
از  بنابراین  است،  پذیرفته  صورت  پس آزمون(  و  )پیش آزمون 

با  هتلینگ  آزمون  نتایج  شد.  استفاده  زوجی  هتلینگ   T آزمون 
که دارای درجه آزادی صورت  F به دست آمده ۳0/9۷  مقدار 
پیش آزمون  میانگین  بین  که  داد  نشان  بود،   1۷ و   ۲ مخرج  و 
یا  درشت  حرکتی  مهارت های  از  یکی  حداقل  پس آزمون  و 
مقدار  دارد.  وجود   0/0001 سطح  در  معناداری  تفاوت  ظریف 
یعنی  مستقل  متغیر  نقش  که  آمد  به  دست   0/۷8 اثر  اندازه ی 
مهارت های  یعنی  وابسته  متغیر  بر  گرفته  صورت  مداخله های 

حرکتی نوآموزان را نشان می دهد.
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نتایج آزمون تک متغیری  از آزمون چند متغیری هتلینگ  پس 
مهارت های  متغیرهای  از  کدام یک  شود  تعیین  تا  شد  بررسی 
است.  شده  موجب  را  معناداری  این  ظریف  یا  درشت  حرکتی 
معنادار  متغیر  دو  هر  در  داده  رخ   تغییرات  که  داد  نشان  نتایج 

گرفته  مــداخله ی صـــورت  که  مــعنی  بدین   .)۲ اســـت )جدول 
درشت  و  ظریف  حرکتی   - روانی  مــــهارت های  افزایش  موجب 

شده است.

ـــ حرکتی جدول ۳( نتایج آزمون تک متغیری بررسی تفاوت میانگین ها از پیش آزمون تا پس آزمون در مهارت های روانی 

اندازه اثرSSDfMSFPمتغیر

5۸4/24۱5۸4/245۸/330/000۱0/۷6مهارت حرکتی درشت

50۱/۱6۱50۱/۱65۷/۱50/000۱0/۷6مهارت حرکتی ظریف

۱۸0/26۱۸۱0/0۱مهارت حرکتی درشت

۱5۷/۸4۱۸۸/۷۷مهارت حرکتی ظریف

روی  بر  مـــداخلـــه  اثــر  بررسی  مـــطالعه  ایـــن  بخــش  دومــــین 
پیش نیاز  )مهارت های  ریاضی  و  نوشتن  خواندن،  مــهارت های 
خواندن  پیش نیاز  واج شناختی،  گاهی  آ زبانی،  مهارت  نوشتن، 
هتلینگ   T آزمون  از  نیز  بخش  این  در  بود.  ریاضی(  پیش نیاز  و 
به  دست  آمده   F مقدار  با  هتلینگ  آزمون  نتایج  شد.  استفاده 
که دارای درجه ی آزادی صورت و مخرج 6 و 1۳ بود،   ۳5/۳1
حداقل  پس آزمون  و  پیش آزمون  میانگین  بین  که  داد  نشان 

یکی از مهارت های خواندن، نوشتن و ریاضی تفاوت معناداری 
در سطح 0/0001 وجود دارد. مقدار اندازه ی اثر 0/9۴ به  دست 
می دهد.  نشان  را  وابسته  متغیر  بر  مستقل  متغیر  نقش  که  آمد 
که در همه ی مؤلفه ها  کی از این بود  بررسی نتایج تک      متغیری حا
اثر بخش بوده  که مداخله   تغییرات معنادار است. بدین معنی 

است. اندازه های اثر در همه ی مؤلفه ها باالست.
 

جدول ۴( نتایج آزمــون تک متغیری بررسی تفاوت مـــیانگین ها از پیش آزمون تا پس آزمون در مــــهارت های خواندن، نوشتن و ریاضی

اندازه اثرSSDfMSFPمتغیر

ک حسی ۷۷۸/526۱۷۷۸/526۷۱/3250/000۱0/۸0مهارت ادرا

4۱۱/۱۸4۱4۱۱/۱۸4۱22/۷090/000۱0/۸۷مهارت پیش نیاز نوشتن

64۸/65۸۱64۸/65۸۷۸/4440/000۱0/۸۱مهارت زبانی )درک و بیان(

گاهی واج شناختی ۱۷6/94۷۱۱۷6/94۷99/3690/000۱0/۸5مهارت آ

4۷2/526۱4۷2/526۱26/0560/000۱0/۸۷مهارت پیش نیاز خواندن

۱۱93/92۱۱۱۱93/92۱۱۱9/0090/000۱0/۸۷مهارت پیش نیاز ریاضی

ک حسی ۱96/4۷4۱۸۱0/9۱5مهارت ادرا

60/3۱6۱۸3/35۱مهارت پیش نیاز نوشتن

۱4۸/۸42۱۸۸/269مهارت زبانی )درک و بیان(

گاهی واج شناختی 32/053۱۸۱/۷۸۱مهارت آ

6۷/4۷4۱۸3/۷49مهارت پیش نیاز خواندن

۱۸0/5۷9۱۸۱0/032مهارت پیش نیاز ریاضی
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پیش آزمون  از  اجتماعی  مهارت های  تغییرات  نتایج  آخر،  در 
با  اجتماعی  آزمون مهارت های  برای  بررسی شد.  به پس آزمون 
استیودنت  زوجی   t آزمون  از  است  متغیر  یک  این که  به  توجه 
سطح  و   -8/9۳ مقدار  با   t که  داد  نشان  نتایج  شد.  استفاده 
اثر بخش بودن مداخله  آزادی 18  0/0001 و درجه ی  معناداری 

را نشان می دهد.

نتیجه گیری و  بحث 

مهارت های  آموزش  اثربخشی  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
آمادگی تحصیلی در ورود نوآموزان دیرآموز به دبستان بود.

داشتن  تأثیر  مؤید  پژوهش  این  از  دست  آمده  به   نتایج 
براساس  بود.  طرح  اجرای  از  بعد  انجام  شده  مداخله های 
با  ریاضی   پیش نیاز  مهارت  به  مربوط  تأثیر  بیشترین  یافته ها، 
آزمون  پس  و  پیش آزمون  میانگین  در  واحدی  ده  تقریبی  تغییر 
تغییر  با  واج شناختی  گاهی  آ مهارت  به  مربوط  تأثیر  کمترین  و 
بود.  آزمون  از  پس  و  پیش  میانگین  در  واحدی  چهار  تقریبی 
خرده مهارت های  آموزش،  جلسات  طی  در  و  پژوهش  این  در 
ارزیابی  مورد  دیرآموز  نوآموزان  حرکتی  و  فراشناختی  و  شناختی 
آموزش  به  منظور  آمده  از فرصت پیش  و  گرفتند  قرار  و اصالح 
مدرسه  در  حضور  جهت  آنان  نیازهای  با  هم سو  مــهارت های 
با  تعامــل  و  هــمکاری  آمــوزشی،  فــضای  به  عــادت  قبیل  از 
نیز  داســتان  کـتاب  و  شـعــر  خواندن  دست ورزی،  هم دیگــــر، 
که به  علت تفاوت این دانش آموزان از نظر  استفاده شــد، چـرا 
درشت  و  ظریف  حرکتی  مهارت های  و  فراشـناخت  و  هـــوشی 
 .)19( می شوند  روبه رو  مدرسه  در  فراوانی  مشکالت  با  بدنی 
یافته های پژوهش با نتایج پژوهش جباری مبنی بر تأثیر آموزش 
درك  میزان  بر  مشارکتی1  یادگیری  روش  با  خواندن  فراشناختی 
پژوهشگران  این  است.  هم سو  دیرآموز  کودکان  مـــطلب 
تنظیم  و  نظارت  برنامه ریزی،  شامل  فراشناختی  راهبردهای 
دادند  آموزش  دیرآموز  کودکان  به  را  خواندن  هنگام  به  رفتار 
که چون دانش آموزان دیرآموز نسبت  نتیجه رسیدند  این  به  و 
کمتر از راهبردهای فراشناختی استفاده  به دانش آموزان عادی 
بر  مثبتی  اثر  می تواند  فراشناختی  راهبردهای  آموزش  می کنند، 

درک مطلب آنان داشته باشد )9(.
و  مـــیرزاخانی  پژوهـــش  نتایج  با  هـــمچنین  پژوهـــش  ایــــن 
بر  دســـت  ظریف  حــرکــت های  آمــوزش  تأثیر  بر  مبنی  هـــمکاران 

است.  هـم ســو  دیر آموز  دانش آمــوزان  نوشــتن  و  ترسیم  مــهارت 
مهم ترین  که  رسیدند  نتیجه  ایـــن  به  خود  پژوهش  در  آنهــا 
ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز،  برای  روش 
آموزش  که  معنا  این  به  است.  دستی  حرکت های  آموزش 
دانش آموزان  نوشتن  و  ترسیم  مهارت  بر  ظریف  حرکت های 

دیر آموز تأثیر مثبتی دارد )10(.
به عالوه پژوهش حاضر با پژوهش  چانک و همکاران  مبنی 
خالقیت  و  انعطاف  قوه ی  افزایش  بر  منتور  روش  اثربخشی  بر 
و در نهایت تقویت اعتماد به نفس بر روی دیرآمــوزان ســنین 
از  اســــتفاده  با  پژوهــــشگران  این  بود.  هم ســـو  سالــه   6 تا   ۴
آموزش  از  استفاده  با  دیرآموزان  چندگانه  حواس  کردن  درگـیر 
قــــوه ی  در  چشــــمـــگیری  تغــــییرات  توانستند  چــــند رسـانـه ای  
انعــطاف و خالقیت و در نهایت تقویت اعتماد به نفس آنان 

کنند )8(. ایجاد 
پژوهش حاضر با پژوهش سانگیتا مبنی بر پیشرفت چشمگیر 
نیز  ساله   6 و   5 دیرآموزان  آزمایش  گروه  ذهنی  توانایی های 
آزمودنی های  خود  پژوهش  در  پژوهشگر  این  است.  هم سو 
به  و  داد  قرار  شناختی  آموزش های  معرض  در  را  آزمایشی  گروه 
زیادی  پیشرفت  آزمایشی  گروه  دیرآموزان  که  رسید  نتیجه  این 

در مهارت های شناختی و ذهنی از خود نشان دادند )۷(. 
کودکان  که  گفت  باید  یافته ها  این  نتایج  تبیین  راستای  در 
دیرآموز دیرتر از سایر همساالن خود شروع به صحبت می کنند. 
صحبت  آنان  با  مقایسه  در  انتظار  مورد  روانی  و  سالست  به 
کسب موفقیت  نمی کنند. این دانش آموزان به ندرت معیارهای 
را دارند و بیشتر آن ها در شکاف موجود بین آموزش عمومی و 
آموزش ویژه می مانند )۲( و در زمینه ی مهارت های شناختی به 
ک با مشکالت زیادی مواجه اند.  دلیل ضعف در حافظه و ادرا
دچـــار  و  دارند  توجـــه  دامـــنه ی  مـــشکالت  کودکان  این  بیشـــتر 
حواس پرتی می باشـند. در عملکرد حافظه جهت انتقال یادگیری 
تحصیلی  امور  در  نتیجه  در  هستند.  رو به رو  جدی  مشکل  با  نیز 
به  نیاز  و  می روند  پیش  به کندی  هـمساالنشان  به  نسبت  خود 
مداخله ی  دلیل،  همــین  به   .)1( دارند  فــراوان  تکرار  و  تمـــرین 
اولیه است  آموزش  راهبردهای  و  برنامه ها  که شامل  زودهنگام 
آینده  پیشرفت  زمینه ساز  و  متفاوت  تأثیرات  ایجاد  آن  هدف  و 
آمادگی  مهارت های  بر  مثبتی  تأثیر  می تواند   ،)5( است  کودك 
که  تحصیلی نو آموزان دیرآموز قبل از دبستان داشته باشد. چرا 
به  پاسخ  و  شناسایی  پیش بینی،  روند  زودهنگام  مداخله ی  در 

1. Cooperative Integrated Reading Composition
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خواست ها و نگرانی های خانواده به  منظور به حداقل رساندن 
سالم  و  طبیعی  رشد  رساندن  کثر  حدا به  و  بالقوه  منفی  آثار 
آموزش های  و  مداخله ای  برنامه های  به  توجه   ،)۴( نوپا  کودك 
را  خانواده ها  سرشار  انگیزه های  و  انرژی ها  می تواند  زودهنگام 
گیرد  در آغاز و پیش از سرکوب شدن، در مسیری درست به کار 
توان بخشی،  و  آموزشی  برنامه های  از  صحیح  نگرش  ایجاد  با  و 
کودك و خانواده، افزایش دهد  احساس امنیت و شایستگی را در 
تقویت  و  تسهیل  را  توان بخشی  برنامه های  با  کودك  خوگیری  و 
نماید )6(. در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت 
مداخله ی زودهنگام در مهارت های آمادگی تحصیلی نو آموزان  
دیرآموز در زمـــینه ی مــهارت های  حرکتی درشت،  مـــهارت های 
نوشـــتن،  پیش نیــاز  مـــهــارت  حـــسی،  ک  ادرا ظریـــف،  حـرکــتی 
واج شناختی،  گاهی  آ مـــهارت  بیان(،  و  )درک  زبانی  مـــهارت 
مهارت  و  ریاضی  پیش نیاز  مهارت  خواندن،   پیش نیاز  مهارت 
والدین  گاه سازی  آ جهـــت،  همــین  به  دارد.  کید  تا اجتماعـــی 
مداخله ی  اهمیت  و  نقش  درباره ی  پیش دبستانی  مربیان  و 
زودهنگام، تأثیر بسزایی در بهبود مهارت های آمادگی تحصیلی 
محدودیت های  جمله  از  داشت.  خواهد  دیرآموز  نو آموزان 
پژوهش  این  در  بود.  آزمودنی ها  اندک  تعداد  حاضر،  پژوهش 
پژوهشگران  مکانی  و  زمانی  محدودیت  دلیل  به  همچنین 
است  شایسته  بنابراین،  نیافتند،  فرصت  پیگیری  آزمون  برای 
می شود  پیشنهاد  شود.  احتیاط  نتایج  پذیری  تعمیم  در  که 
گیرد.  انجام  بیشتری  نمونه ی   حجم  با  آتی  پژوهش های  که 
به   شود.  استفاده  پیگیری  آزمون   از  می شود  پیشنهاد  همچنین 
مداخله ی  آموزشی  بسته ی  می شود  پیشنهاد  کاربردی   لحاظ 
آمادگی  مهارت های  در  خانواده  مشارکت  بر  مبتنی  زودهنگام 
نو آموزان  والدین  تا  شـــود  تدویــن  نو آمـــوزان دیرآمـــوز  تحصـــیلی 
دیرآموز به صورت منسجم تر، مؤثر تر و مستمر بتوانند در مداخله 
زودهنگام در زمینه ی مهارت های حرکتی درشت، مهارت های 
ک حسی، مهارت پیش نیاز نوشتن، مهارت  حرکتی ظریف، ادرا
مـــهارت  واج شناختی،  گاهی  آ مهـــارت  بیان(،  و  )درک  زبانـــی 
پیش نیاز خواندن، مهارت پیش نیاز ریاضی و مهارت اجتماعی 

باشند.   فرزندنشان مشارکت داشته 

تشکر و قدردانی

همکاری  علت  به  پژوهش  این  در  شرکت کنندگان  تمامی  از 
صادقانه شان تشکر و قدردانی می شود.

منافع تضاد 

نداشتند. منافعی  پژوهش هیچ گونه تضاد  این  نویسندگان 
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