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چکیده
بهبـود  بـر  آمـوزش خانـواده  بـه همـراه  بهنـگام  بهنـگام و مداخلـه  اثربخشـی مداخلـه  بـا هـدف مقایسـه  ایـن پژوهـش  هـدف: 

شـد. انجـام  دیرآمـوز  نوآمـوزان  شـناختی  توانایـی 

در  نمونه گیـری  شـیوه  بـه  دیرآمـوز  نوآمـوز   36 بـود.  گـواه  گـروه  بـا  پیش آزمون-پس آزمـون  بـا  پژوهـش،  آزمایشـی  روش  روش: 
گـواه( جایگزیـن  گـروه  آزمایشـیی و یـک  گـروه  گـروه )دو  گرفتـه شـد. به صـورت تصادفـی در سـه  دسـترس به عنـوان نمونـه درنظـر 
آزمون هـای  از  آمـده  به دسـت  داده هـای  دیدنـد.  آمـوزش  مـاه  یـک  طـی  دقیقـه ای   90 جلسـه   20 آزمایشـی  گروه هـای  شـدند. 
گودینـاف  بـا اسـتفاده از روش  آدمـک  آزمـون الیتـر و  کـودکان،  آزمـون وکسـلر  مهارت هـای پیش نیـاز خوانـدن، ریاضـی و نوشـتن، 

گرفتنـد. قـرار  تحلیـل  مـورد  کوواریانـس  تحلیـل 

آزمـون  آمـوزش خانـواده بـر عملکـرد شـناختی در  کـه مداخلـه بهنـگام و مداخلـه بهنـگام بـه همـراه  یافته هـا: نتایـج نشـان داد 
آزمـون توکـی نیـز نشـان داد  گودینـاف تأثیـر نداشـته اسـت. نتایـج  آدمـک  آزمـون  وکسـلر و ازمـون لی تـر تأثیـر داشـته اسـت امـا بـر 
گـواه تفـاوت معنـادار داشـتند امـا در  گـروه  آزمـون وکسـلر بـا  آمـوزش خانـواده در  کـه مداخلـه بهنـگام و مداخلـه بهنـگام بـه همـراه 
آزمـون لی تـر تنهـا مداخلـه بهنـگام بـه همـراه آمـوزش خانـواده معنـادار بـود. به عـالوه، در آزمـون وکسـلر مداخلـه بهنـگام بـه همـراه 
آزمـون  در  خانـواده  آمـوزش  همـراه  بـه  بهنـگام  مداخلـه  و  بهنـگام  مداخلـه  اسـت.  داشـته  بیشـتری  اثربخشـی  خانـواده  آمـوزش 

اثربخشـی متفاوتـی مشـاهده شـد.  وکسـلر 

آمـوزش خانـواده بـر  نتیجه گیـری: یافته هـای ایـن پژوهـش در مجمـوع اثربخشـی مداخلـه بهنـگام و مداخلـه بهنـگام بـه همـراه 
کـرد. بهبـود توانایـی تحصیلـی و عملکردشـناختی نوآمـوزان دیرآمـوز را تأییـد 

خانـواده،  آمـوزش  همـراه  بـه  بهنـگام  مداخلـه  بهنـگام،  مداخلـه  شـناختی،  عملکـرد  تحصیلـی،  توانایـی  کلیـدی:  واژه هـای 
دیرآمـوز نوآمـوزان 
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مــقـدمـــه

کودکی اولیـــه، دوره تعـامل مــــیان فــــرآیندهـــــای تکـامـلی و 
که  رشــــدی می باشد )۱(. یک دوره رشـــد ســریع فیزیکی است 
فـرد مجموعه ای از مهارت ها و توانایی ها را به دست می آورد و 
مــــوجبات تسهــیل مـــوفقیت های بالقوه او در زندگی خـــواهد 

بود )2(
پژوهش هـای علمـی نشـان داده انـد که مهم ترین دوره رشـدی 
انسـان از تولـد تـا 8 سـالگی اسـت. در طـول ایـن سـال ها، توسـعه 
، شایسـتگی اجتماعی-هیجانی و سـالمت جسـمی و  مهارت تفکر
روانـی شـکل می گیـرد تـا بنیـان قدرتمندی بـرای موفقیت بزرگسـالی 
صـورت  عمـر  طـول  تمـام  در  یادگیـری  هرچنـد  کنـد.  پایه ریـزی  را 
کودکی اولیه، یعنی دوران پیش از دبسـتان،  می گیرد اما در دوران 
سـرعت یادگیـری بسـیار پرشـتاب بـوده و هرگـز هیـچ دوره ای بـا آن 

کـرد )3(. برابـری نخواهـد 
هـدف از آمـوزش و پـرورش در دوره پیش دبسـتان، رشـد همـه 
حــساس تـریــن  در  پیش دبسـتان  آمـوزش  اسـت.  کـودکان  جانبـه 
آمـوزش رسـمی؛  کـودک، قبـل از شـروع اولیـن دوره  مراحـل زندگـی 
کـودکان  یادگیـری  دوره،  ایـن  در  می گیـرد.  انجـام  دبسـتان  یعنـی 
آنـان  توانایی هـای  می شـود.  انجـام  آسـان تر  و  سـریع تر   ، عمیق تـر
اصلـی  پایه هـای  و  می شـود  شـکوفا  رشـد  مختلـف  جنبه هـای  در 
شـخصیت آن هـا شـکل می گیـرد. بـا توجـه بـه تفاوت هـای فـردی، 
میـزان و سـرعت یادگیـری همـه کـودکان یکسـان نیسـت و بعضی از 
کـودکان دیگـر می آموزنـد و نیـز بعضـی در یادگیـری  آنـان سـریع تر از 

کندتـر هسـتند )۴(. از دیگـران 
از نظـر  کـه  کودکانـی هسـتند  در بیـن نوآمـوزان پیش دبسـتانی، 
بـه  ورود  جهـت  نیـاز  مـورد  پایـه  مهارت هـای  و  مفاهیـم  یادگیـری 
کـودکان  ایـن  نمی کننـد.  عــــمل  خـود  همسـاالن  هماننـد  مـــدرسه 
دیرآمــــــوز بـا هــــوشــبهر مـرزی نامـــــیده مـــی شوند. دانش آمــــــوزان 
کـه توانایـی پیشـــرفت  گفتـه می شـود  ، بـه دانش آموزانـی  دیرآمـــــوز
از متوسـط سـطح  کمتـر  امـا  را دارنـد  تحصیلـی در مدرسـه عـادی 
پایـه تحصیلـی خـود عمـل می کننـد و نمـره هوشـی آن هـا بیـن 70 تـا 
آزمون هـای هوشـی و پیشـرفت  کـودکان در  ایـن  8۵ اسـت )۵(. 
کســـب  تحصیلـی، نســــــبت بـه همساالن شــــــان نمـــــــره پایین تـری 

.)6( می کننـد 
هوشـی  توانایـی  به دلیـل  کـودکان  سـایر  بـا  مقایسـه  در   

ً
عمومـا

انتزاعـی  مفاهیـم  درک  نیازمنـد  کـه  تکالیفـی  حـل  در   ، ضعیف تـر
کندتـر مـــــی باشند. نقایـص مــوجـــــود در نظـام حافـــــظه،  اســــــت، 
یادسـپاری، تصویرسـازی، دوراندیشـی و زبـان، از مهم تریـن دالیـل 

مشـکالت یادگیـری دانش آمـوزان دیرآمـوز در مدرسـه اسـت )7(. 
آن هـا دیرتـر از بقیـه ی همسـاالن خـود شـروع بـه صحبـت می کنند. 
در مـــقایســــه بـا هـــــمساالن خـود، روان صــــحبت نمی کـــنند. ایـن 
دانش آمـوزان بنـدرت معیارهـای کسـب موفقیـت را دارنـد و بیشـتر 
آمـوزش ویـژه می ماننـد  آمـوزش عمومـی و  بیـن  آن هـا در شـکاف 
عـدم  و  هوشـی  محدودیت هـای  به علـت  دیرآمـوز  کـودکان   .)6(
دریافـت خدمـات و توجـه ویـژه بـه نارسـایی هایی در زمینه هـای 
تحصیلی، )8، 9، ۱0(، مهارت های اجتماعی )۱۱، ۱2( و شـخصیتی 

و رفتـاری )۱3، ۱۴، ۱۵( روبـه رو هسـتند. 
اسـت  اشـکاالتی  دیرآمـوز  کـودکان  بـارز  ویژگی هـای  جملـه  از 
حقیقـت  در  دارد.  وجـود  آنـان  شـناختی  مؤلفه هـای  در  کـه 
متوسـطه  از  پایین تـر  شـناختی  توانایـی   ، دیرآمـوز دانش آمـوزان 
داشـته و در تفکر انتزاعی، ابراز خویشـتن، خواندن، یادگیری لغات 
و معانـی، روانـی صحبـت و تمرکـز طوالنـی مدت با مشـکل مواجه اند 
)۱6(. آنـان همچنیـن در مقایسـه بـا دانش آمـوزان عـادی در دروس 
از  نیـز  هـوش   .)۱7( دارنـد  ضعیف تـری  عملکـرد  فارسـی  و  ریاضـی 
در  دانش آمـوزان  ایـن  در  کـه  اسـت  شـناختی  کارکردهـای  جملـه 

.)۱8( دارد  قـرار  مـرزی  محـدوده ی 
نشــــدنی  جــدا  اجـــزای  شـــناختی  کارکردهـای  کـه  وجـودی  بـا 
پژوهش هـا  برخـی  و  اسـت  خردسـال  کـودکان  رشـدی  شایسـتگی 
نشـان می دهنـد کیفیـت تعامـل فرزندان در خانـواده و محیط های 
اولیـه می توانـد بـر رشـد ایـن مهارت هـا تأثیرگذار باشـد، امـا در مورد 
ایـن  ارتقـاء  در  والدیـن  تجربیـات  و  اولیـه خانـواده  بسـتر  و  نقـش 
معتقدنـد  پژوهشـگران  دارد.  وجـود  کمـی  اطالعـات  شایسـتگی، 
والدیـن  آمـوزش  و  مشـارکت  کنـار  در  کـودکان،  شـناختی  آمادگـی 
دبسـتان  از  پیـش  در  کـودکان  پیشـرفت  واسـطه های  به عنـوان 
می باشـد و تأثیـر آن در دوران تحصیـل نمایـان خواهـد شـد )۱9(.
حـال  در  فزآینـده ای  به طـور  برخانـواده،  مبتنـی  مداخـالت 
اختـالالت  از  وسـیعی  طیـف  بـر  آن  اثربخشـی  و  اسـت  پیشـرفت 
اخیـر  سـال های  در   .)20( اسـت  شـده  ثابـت  نوجـوان  و  کـودک 
افزایـش  از خانـواده  الگوهـای حمایـت  ایـن مداخـالت به عنـوان 
چشـمگیری داشـته اسـت. مداخله هـای زودهنـگام خانواده محـور 
که می کوشـد از ابتدای  بیانگر نوعی نظام حمایتی_آموزشـی اسـت 
بـا  کـودک  شناسـایی  از  پـس  ممکـن  فرصـت  نخسـتین  از  یـا  تولـد 
کـودک و خانـواده را مـورد حمایـت، توان بخشـی و  نیازهـای ویـژه، 

قـرار دهـد )2۱(. آمـوزش 
کــه خانواده  کــودکان دارای ناتوانــی )200۱( معتقــد اســت  کمیتــه 
بــه مثابــه مهــره اصلــی، نقــش اساســی را در تضمیــن ســالمت و 
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کــه امــروزه توجــه بــه  کــودکان دارد و بــه همیــن جهــت اســت  رفــاه 
کودک محــوری  ــه رشــد، از الگــوی  ــوط ب خدمــات بهداشــتی و مرب
ســــــنتی، بــه الگــوی خـــانواده مــــــحوری تـــغــــــیـیـــر شـــــــکـــل داده 

اســت )22(.
کودکـی مهم تریـن دوران  کـه دوران اولیـه  بتلـو۱ بیـان مـی دارد 
معلولیـت  دارای  کـه  کودکـی  زیـرا  اسـت،  کـودکان  ایـن  زندگـی 
اسـت هرچـه زودتـر شناسـایی شـود، بیشـتر از مداخلـه زودهنگام 
و حــــمایت های جــبرانـــی بهـره مــــند می شود )23(. دو سال اول 
کـودک  رشـد  و  یادگیـری  دارد،  رشـد  در  اهمیـت خاصـی  زندگـی 
زندگـی  اول  سـال   2 انـدازه  بـه  او  زندگـی  مراحـل  از  هیچ یـک  در 
سـریع نیسـت )2۴(. فوایـد زیـاد مداخله زودهنـگام در حوزه های 
هوش بهـر  افزایـش  جملـه  آن  از  اسـت.  شـده  منعکـس  مختلـف 
کـودک نـارس )2۵(، رشـد شـناختی  تـا20 نمـره ,افزایـش عملکـرد 
کاهـش  و  رشـد  تحـوالت  توسـعه  و  افزایـش   ،)26( تحصیلـی  و 
عوامـل خطرسـاز ماننـد شـرایط نامسـاعد اقتصـادی و اجتماعـی 
کاهـش رشـــد هوشـی )28(، رشـــد حرکتـی و  )27(، جلوگیـری از 
از شـروع  بنابرایـن، ضـروری اسـت قبـل  کـیفـــیت حــرکـتـــی )29(. 
آمـوزش رسـمی، مداخله هـای بهنـگام به عنـوان پیشـگیرانه انجام 
کسـب موفقیـت در زمینـه تحصیلـی، افزایـش  شـود تـا موجبـات 
اسـتقالل  کسـب  و  کامـی  نا احسـاس  عـدم  نفـس،  بـه  اعتمـاد 
و  ابزارهـا  از  بهره گیـری  بـا  مهـم  ایـن  شـود.  فراهـم  آن هـا  بـرای 
روش هـای مختلـف و نیـز امکانـات و اجـرای برنامه هـای آموزشـی 
و  مداخله هـا  چـه  هـر   .)۴( اسـت  امکان پذیـر  توان بخشـی  و 
شـود،  شـروع  پایین تـر  سـنین  در  بهنـگام  و  الزم  آموزش هـای 
توانایی هـای  افزایـش  باعـث  و  یافتـه  افزایـش  آن هـا  اثربخشـی 
دوره هـای  در  و  می شـود  دیرآمـوز  نوآمـوزان  شـناختی  و  رشـدی 
تحصیلـی بعـدی منجـر بـه پیشـرفت بیشـتر خواهـد شـد. بـا توجـه 
 ، بـه اهمیـت و ضـرورت مداخلـه بهنـگام بـرای نوآمـوزان دیرآمـوز
و  بهنـگام  مداخلـه  رویکـرد  دو  مقایسـه  هـدف  بـا  پژوهـش  ایـن 
عملکـرد  بهبـود  بـر  خانـواده  آمـوزش  بـا  همـراه  بهنـگام  مداخلـه 
بهنـگام  مداخلـه  اثربخشـی  تبییـن  و  دیرآمـوز  نوآمـوزان  شـناختی 
بـا اثربخشـی مداخلـه بهنـگام همـراه بـا آمـوزش خانـواده بـر بهبـود 
عملکـرد عملکـرد شـناختی نوآمـوزان دیرآمـوز می باشـد، و اینکـه 
اثربخشـی مداخلـه بهنـگام و مداخلـه بهنـگام بـه  آیـا بیـن میـزان 
نوآمـوزان دیرآمـوز  بـر عملکـرد شـناختی  آمـوزش خانـواده  همـراه 

دارد. وجـود  تفـاوت 

روش

کاربـردی و از نظـر روش از نـوع  ایـن پژوهـش از لحـاظ هـدف 
و  پیش آزمـون  طـرح  از  پژوهـش  ایـن  در  اسـت.  آزمایشـی  روش 
گواه اسـتفاده شـد. جامعه آماری شـامل تمامی  گـروه  پس آزمـون بـا 
تـا 6   ۵ گـروه سـنی  نوآمـوزان دوره پیش دبسـتانی شـهر شـیراز در 
آمادگـی  کـه در برنامـه سـنجش سـالمت جسـمانی و  سـال اسـت 
تمامـی مراحـل سـنجش  و  کـرده  تابسـتان  97 شـرکت  ابتدایـی  و 
کـرده بودنـد و به عنـوان نوآمـوز دیرآمـوز شناسـایی و ثبـت  را طـی 
بدیـن  پژوهـش  ایـن  در  نوآمـوزان  ورود  معیارهـای  بودنـد.  شـده 
شـرح بود: داشـتن ضریب هوشـی بین 70تا 8۵ از لحاظ تحصیلی 
در  نوآمـوزان  حضـور  بـرای  رضایـت  والدیـن  و  ضعیـف  وآموزشـی 
بیـش  غــیبت  مـــعیارهای خـروج:  کــنند.  ارائـه  را  مـــطالعه  ایـــن 
کـه امـکان  آمـــوزشی، وجـود اختـالل پزشـکی  گـروه  از 2 جلسـه در 
کـودک بـا مشـکل مواجـه می کنـد، عـدم تمایـل بـه تکمیـل  کار را بـا 
پرسشـنامه در پژوهـش، بـود. نمونـه آمـاری پژوهـش به دلیـل اینکه 
سـنجش  طـرح  در  شـده  شناسـایی  دیرآمـوز  نوآمـوزان  تمامـی  از 
در  نمونه گیـری  روش  شـد.  اسـتفاده  اسـتثنایی  پـرورش  و  آمـوزش 
کـه مـــجموع نوآمـــوزان شـــناسایی به عـــنوان  دســـترس مـــی باشد 
کـه 36 نفـر از آن هـا در پژوهـش حاضـر بـه  دیرآمـوز۵6 نفـر بودنـد 
گـروه  تقسـیم شـدندکه  همـکاری شـدند و بـه روش تصادفـی بـه 3 
گـروه گواه بود. در هـر گروه تعداد ۱2 نوآموز  گـروه آزمایشـی و یـک  دو 

شـدند.  جایگزیـن  تصادفـی  به صـورت  دیرآمـوز 

ابـــزار

آزمون سـنجش ورود به دبستان
ایـن آزمـون به منظور سـنجش هوش در شـرکت کنندگان اسـتفاده 
وکسـلر  آزمـون  نخسـت  گام  می باشـد.  آزمـون   3 شـامل  کـه  شـد 
کـه از سـال  گودینـاف۴ بـود  آدمـک  آزمـون  کـودکان2، تسـت الیتـر3 و 
۱37۵ جهـت غربـال کـودکان عـادی و کودکان بـا نیازهای ویژه مورد 

قـرار می گیـرد. اسـتفاده 

کودݡکان  ۱( مــــقیاس تجـــدید نظـــر شـــــده هـــــــوشـــی وکسلر 
 ) )ویسک -آر

کـودکان توسـط  در ابتـدا ایـن مقیـاس به منظـور سـنجش هـوش 
مــــورد  از تدویـن،  دیویـد وکـــسلر طــراحــــی شــــد. 2۵ ســـال پـس 
هوشـی  مقیـاس  بـه  هنجاریابـی  از  پـس  و  گرفـت  قـرار  تجدیدنظـر 

3. Leiter International Performance Scale
4. Goodenough Test

1. Betlow
2. The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised )WISC-R(
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۱مــــــهـــــــــــــــــــــر و آبــــــــــان ۴ 0 ۱

ســال بیـست و دوم، شـماره 4ـ ــ پـیاپی 170 38

کـودکان نام گـذاری شـد. ایـن مقیـاس دارای  تجدیـد نظرشـده وکسـلر 
۱2 خرده آزمون شامل 6 خرده آزمون کالمی )اطالعات، شباهت ها، 
حسـاب، واژه هـا، فهـم، حافظـه ارقام( و 6 خـرده آزمون غیر کالمی یا 
، مکعـب هـا، تنظیـم  ، ترتیـب تصاویـر عملـی اسـت )تکمیـل تصاویـر
کـه 2 خرده آزمـون مازهـا و حافظـه  قطعـات، تطبیـق عالیـم، مازهـا( 

ارقـام، جنبـه ذخیـره ای دارد )30(.
آزمـون وکسـلر نمـرات خـام در هـر یـک  الزم بـه ذکـر اسـت در 
 ، از خـرده مقیاس هـا بـه نمـرات تـراز تبدیـل می شـود. بدیـن منظـور
ابتـدا مرتبـه ی درصـدی هر نمره خام در تمام افراد تعیین و سـپس 
 نمـرات تـراز شـده 

ً
کـه نهایتـا بـه نمـره ی Z معـادل تبدیـل می شـود 

بـا میانگیـن ثابـت ۱0 و انحـراف معیـار 3 به دسـت می آیـد. سـپس، 
گانـه بـا  نمـرات خـرده آزمون هـای کالمـی و غیرکالمـی هـر یـک جدا
کالمـی و غیرکالمـی  هـم جمـع می شـوند و بدیـن ترتیـب هوش بهـر 
گانـه محاسـبه می شـود )3۱(.  کل به طـور جدا و سـپس هوش بهـر 
کل نیـز بـا اسـتفاده از نمـرات تـراز  کالمـی، عملـی و  البتـه هوش بهـر 
تمـام  در   ۱۵ ثابـت  معیـار  انحـراف  و   ۱00 ثابـت  میانگیـن  بـا  شـده 
گـروه  افـراد تعییـن می شـود. پایایـی دوباره سـنجی ایـن مقیـاس در 
کل به ترتیـب  کالمـی، عملـی و  سـنی 7 سـال در خـرده آزمون هـای 
آمـده اسـت. اعتبـار مقیـاس نیـز  0/92 ، 0/77 و 0/93 به دسـت 
از طریـق ارتبـاط آن بـا مقیـاس وکسـلر بـرای کودکان پیش دبسـتانی 
کالمـی، عملـی و  کـه ضرایـب همبسـتگی هوشـبهرهای  نشـان داد 
کلـی 2 مقیـاس به ترتیـب 0/8۴ ، 0/7۴ و 0/8۵ می باشـد )32(.

۲( مقیـاس عملکردی بین المللی الیتر
گریـدون الیتر در سـال ۱927 ابداع و  ایـن مقیـاس توسـط راسـل 
در سال ۱997 بازبینی شد )33(. این ابزار یک مقیاس نابسته به 
کلی در سـطح  که برای سـنجش هوش  فرهنگ اسـت و غیرکالمی 
سـنی 2 تـا ۱8 سـال تنظیـم شـده و به صـورت عملـی و انفـرادی و 
سـنجش  آن  هـدف  و  می شـود  اجـرا  زمانـی  محدودیـت  بـدون 
هـوش عمومـی از طریـق آزمون هـای دیـداری حرکتـی اسـت و هیچ 
کالمـی نـدارد. ایـن مقیـاس بـرای هـر سـال دارای ۴  دسـتورالعمل 
خـرده مقیـاس اسـت )در سـن ۱8 سـالگی دارای 6 خـرده مقیـاس 
کلـی در 2 حیطـه دیـداری و اسـتداللی و توجـه و  اسـت(. به طـور 

آزمـون دارد )3۴(. حافظـه 
خـرده آزمون هـای حیطـه دیداری و اسـتداللی شـامل دسـته بندی، 
دسـتورات ترتیبـی، تکـرار الگوها، مقایسـه، ظرفیـت حافظه، حافظه 
ترتیبی، مقایسـه سـریع می باشـد و در حیطه توجه و حافظه: مقایسـه، 
چرخـش  فـرم،  اجـرای  تاشـو  کاغـذ  زمینـه،  شـکل  زمینـه،  تصویـر 

شـکل، نگهـداری توجـه و توجـه تقسـیم شـده اسـت )3۵(. پایایـی 
بـا  آزمـون وکسـلر  بـا  کـه همبسـتگی باالیـی  بـوده  آزمـون 0/8  ایـن 
ایـن  کـی  اعتبـار مال نشـانه ی وجـود  کـه  83 درصـد دارد  ضریـب 

مقیـاس اسـت )36(.

۳( آزمـون آدمک گودیناف
کـــلی  آزمون هـای ســـــاده ارزیابـی هـوش  آزمـــــــون یکـی از  ایـن 
 ۱920 ســــال  در  گـودینــاف۱  فلورانـس  توســــط  کـه  اسـت  کـودکان 
و  آزمایشـی  کـودک   ۴000 روی  بـر  آمریـکا  نیوجرسـی  ایالـت  در 
کـه بـرای سـنجش هـوش  آزمـون، ۵۱ مـاده دارد  ابـداع شـــد. ایـن 
آزمـون  ایـن  اجـرای  اسـت.  شـده  طراحـی  سـاله   ۱3 تـا   3 کـودکان 
گروهـی ممکـن  بـدون محدودیـت زمانـی و به صـورت فـردی و یـا 
کـه یـک مـداد و  آن هـم بـه ایـن صـورت اسـت  می باشـد. اجـرای 
یـک کاغـذ بـه کـودک می دهیـم و از او می خواهیـم بهتریـن آدمکـی 
از اجـزای نقاشـی شـده   کـه می توانـد، بکشـد. در ازای هـر یـک  را 
آدمـک نمـره ای بـه وی تعلـق می گیـرد. مجمـوع نمرات کودک سـن 

تعییـن می کنـد )37(. را  عقلـی وی 

کـودک  نمره گـذاری نقاشـی براسـاس ایـن ۵۱ مـاده، نمـره خـام 
آزمـون  ایـن  هنجـار  جـدول  بـه  مراجعـه  بـا  می آیـد.  به دسـت 
به دسـت  سـال  و  مـاه  حسـب  بـر  را  کـودک  عقلـی  سـن  می تـوان 
بـر  از فرمـول اشـترن )سـن عقلـی تقسـیم  بـا اسـتفاده  آورد. سـپس 
می    شـود.  تعییـن  کـودک  هوش بهـر   )۱00 در  ضـرب  تقویمـی،  سـن 
، میانگیـن برابـر ۱00 و انحـراف معیـار۱۵ می باشـد.  در ایـن هوش بهـر
پایایـی ایـن آزمـون بـه روش تنصیف 0/80 به دسـت آمده اسـت و 
ضریـب بازآزمایـی پـس از ۱2 هفتـه 0/7۵ به دسـت آمـد. اعتبار آن 
نیز با اسـتفاده از ضریب همبسـتگی این آزمون با آزمون اسـتنفورد 

گـزارش شـده اسـت )38(. بینـه بیـن 0/36 تـا 0/7۴ 

معرفـی برنامه مداخله 

آموزش طی  مربی در بدو ورود نوآموز به طرح و قبل از شروع 
را  نوآموز  هر  مهارتی  سطوح  و  توانایی ها  اولیه  ارزیابی  جلسه   2
براساس طرح مداخله بهنگام که توسط سازمان آموزش و پرورش 
کرد  کشور در سال ۱396 تهیه و چاپ شده بود،  تعیین  استثنایی 
پیش نیازهای  در  را  کودک  هر  توان بخشی  و  آموزشی  نیازهای  و 
نتیجه  کرد.  ارزشیابی  را  ریاضی  و  نوشتن  و  خواندن  به  مربوط 
گزارش ارزیابی اولیه ثبت شد. مربی عالوه بر  ارزیابی اولیه در فرم 
آزمایشی با توجه  ، در پایان اجرای  ارزشیابی مستمر و اولیه نوآموز

1. Florence Goodenough
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توانایی های  گزارش  فرم  در   ، نوآموز کلی  عملکرد  و  آموخته ها  به 
حیطه های  از  یک  هر  در  می کند.  ثبت  را  دانش آموزان  شناختی 
که نوآموز به 70 درصد از مهارت های هدف  مهارتی، در صورتی 
چنانچه  و  می شود  زده  عالمت  انتظار  حد  در  کند،  پیدا  دست 
برای  و  انتظار  به  نزدیک  ستون  یابد،  دست  موارد  درصد   ۵0 به 
نیاز  در مهارت های هدف، ستون  ۵0 درصد  از  پایین تر  عملکرد 
به تالش بیشتر عالمت زده خواهد شد. پژوهشگر اجرای آموزش 

پیش دبستانی  تجربه  با  مربیان  از  یکی  توسط  را  مداخله  ارائه  و 
در  دقیقه ای   90 آموزش  جلسه   ۵ هفته  هر  و  هفته   ۴ به مدت 
را در مدرسه عادل زاده ناحیه۴ شیراز اجرا نمود. شایان ذکر  روز 
آموزش  کتاب مداخله بهنگام  آموزشی بر مبنای  است این بسته 
 ) )دیرآموز یادگیری  عمومی  مشکالت  با  نوآموزان  توان بخشی  و 
کشور در سال ۱396  آموزش و پرورش استثنایی  تألیف سازمان 

که بست آموزشی در جدول )۱( آمده است. تهیه شده است 

جدول 1( محتوای جلسات مداخله بهنگام

تکلیف والدینراهبردهای پیشنهادی مربیانهدف

یکم
توان بخشی ترسیم

مطابقت دادن

را  آنها  عکس  و  دیگر  شئی  یا  میوه  نوع  چند 
او بخواهید هر عکس  از  و  کودک دهید  نشان 

کنار شئی مربوطه قرار دهد. را 

کودک،  آلبومــی از تصـــاویر افـــراد مـــورد عـــالقـــه 
حیوانات، ماشین ها یا غذاها تهیه کنید. سپس 
او را تشویق کنید تا نام هرکدام از آن ها را بگوید.

آمادگی ترسیمدوم
نمایش من کی هستم و چه کار می کنم: نمایشی 
تکه شخصیت های داستان ابزار نوشتاری باشند 

کودک بخواهید ابزار نوشتاری خود را معرفی  از 
کند.

آمادگی ترسیمسوم
آمــــوزش مـفاهیم باال و پایین؛ مــفاهیم چپ و 

راست

باالی  خورشید  نقاشی  بخواهید  کودک  از 
و  چپ  سمت  درخت  پایین،  در  گل  و  صفحه 

سمت راست خانه بکشد.
کند. اندام های سمت چپ و راست را معرفی 

آمادگی ترسیمچهارم
استفاده  و  گرفتن  دست  در  مداد  صحیح  طرز 

از خط چین ها

کاربرگ هایی از خط چین ها و مازها را از ساده 
تا  بخواهید  کودک  از  و  کنید  آماده  مشکل  به 

کند. آن ها را تکمیل 

آمادگی ترسیمپنجم
کردن  رنگ  و  )لمس  دست  انگشتان  تقویت 

کردن آن ها( اشکال هندسی و قیچی 

را  اشکال هندسی  به وسیله خمیربازی،  کودک 
تکمیل  را  هندسی  اشکال  پازل  و  کند  درست 

کند.

اجرای نمایش معلم بازی و دکتربازیشروع نوشتنششم
در کنار کودک بنشیند. سعی کند مانند والدین 

بنویسد.

جلب توجه و ایجاد انگیزه برای خواندنآمادگی برای خواندنهفتم
بیان  جلد،  روی  از  عالقه  مورد  کتاب  انتخاب 
داستان کتاب مورد عالق کودک توسط خودش

هشتم
کتاب به طور جذاب و آموزش نحوه ی  خواندن 

گرفتن و خواندن از باال به پایین کتاب 
آموزش ورق زدن صحیح کتاب و تقلید خواندن

کتاب داستان و با توجه به تصاویر آنآمادگی برای خواندننهم خواندن 
داستان  یک  بیانگر  که  تصویری  کارت های 
او  از  و  بدهید  کودک  به  را  است  زنجیره ای 

بخواهید تصاویر را به داستان ربط دهد. 
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گفتاریشدهم تطبیق حروف آشنا با صدای 

کرده  تهیه  کودک  برای  حروف  از  کارت هایی 
می گویند  که  آشنایی  صدای  بخواهید  او  از  و 
کلمه نشان دهد. مثاًل صدای )د( در  را در آن 

کلمه باد

یازدهم
ایجاد انگیزه و

آمادگی خواندن
گوش دادن آموزش خوب 

و  کــودک  برای  کـــوتاه  خـــواندن داســــتان های 
گــوش دادن و افـــزایش دادن زمــان  تشــویق به 

گوش دادن

دوازدهم
کودک جلب توجه 

برای خواندن
بیان نمایشی چند نمونه از جشن ها و مراسم 

، شب یلدا، عاشورا و . . .(  مهم ) عید نوروز

از  ســــــؤال  و  بلند  صــــدای  با  کتاب  خـــواندن 
را  کودک  و  داستان  اتفاق های  و  شـخصیت ها 
تشویق به پاسخ نمایید )می توان از عروسک های 

کرد(. انگشتی نیز استفاده 

کودکانپیش نیاز آموزش ریاضیسیزدهم آموزش طوطی وار اعداد به 
آموزش اعداد 1 تا 10 همراه با شعر و بازی های 

کودکانه

آموزش مفهوم یک و تناظر 1 به 1پیش نیاز آموزش ریاضیچهاردهم
سبد؛  و  توپ  به وسیله   1 به   1 تناظر  آموزش 

بشقاب و قاشق

آموزش مفهوم اعداد 1 تا 5پیش نیاز آموزش ریاضیپانزدهم
اسباب بازی های  به وسیله  اعداد  آموزش 

کودک )توپ، عروسک، مهره و . . .(

آموزش مفهوم اعداد 6 تا 9پیش نیاز آموزش ریاضیشانزدهم
اسباب بازی های  به وسیله  اعداد  آموزش 

کودک )توپ، عروسک، مهره و . . .(

آموزش مفهوم اول، اخر و وسطپیش نیاز آموزش ریاضیهفدهم
این  کودک  عروسک های  و  اسباب بازی ها  با 

مفاهیم را آموزش دهید.

پیش نیاز آموزش ریاضیهجدهم
آموزش دسته بندی براساس رنگ جنس شکل 

اندازه و غیره

که انواع حـــــبـوبات  کودک بخــــواهــید ظرفی  از 
کــودک را به  کــــــــند.  را دارد از یکدیگــــر تفکیک 
کبریت، نی یا  دســـته بندی اشیائی مانند چوب 

کنید. خالل دندان مشغول 

کمترپیش نیاز آموزش ریاضینوزدهم آموزش عدد صفر و مفاهیم بیشتر و 
با خال های متفاوت  کارت هایی  از  استفاده  با 
از کودک بخواهید روی هر کارت عدد مورد نظر 

کند )0تا 10( را جدا 

پیش نیاز آموزش ریاضیبیستم
چهارگوش  )سه گوش،  هندسی  اشکال  آموزش 

گردی( و 

از  و  کنید  درست  را  هندسی  اشکال  مقوا  با 
نخ  با  یا  بگوید  را  آن ها  اسامی  بخواهید  کودک 

کند. کودک بخواهید این اشکال را درست  از 
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روش اجرا

کل آموزش و پرورش فارس و اداره  کسب اجازه از اداره  پس از 
نوآمـوزان دیرآمـوز  بـا والدیـن  پـرورش اسـتثنایی فـارس،  آمـوزش و 
شـهر شـیراز که۵6 نفر از نوآموزان در طرح سـنجش شناسـایی شده 
بودند، تماس گرفته شد و توضیحات الزم در مورد مداخله بهــنگام 
و تأثیـر آن بـر عملکـرد فــرزنـــدشـــان داده شــــد و مـوافـقــت36 نفـر 
و  شـد  گرفتـه  پژوهـش  در  فرزندشـان  شـرکت  بـر  مبنـی  والدیـن  از 
بـرای اینکـه شـرایط مکانـی بـرای نوآمـوزان و والدین مناسـب باشـد 
آمـوزش  فـارس  اسـتثنایی  پـرورش  و  آمـوزش  اداره  موافقـت  بـا 
والدیـن و نوآمـوزان را در یکـی از مـدارس اسـتثنایی ناحیـه ۴ شـیراز 
مهارت هـای  سـطح  تعییـن  آزمـون  اول  مرحلـه  در  گرفـت.  انجـام 
گرفتـه شـد. نوآمـوزان  پایـه )3۱( از نوآمـوزان به عنـوان پیش آزمـون 

گروه هـای  گـروه ۱2 نفـره به صـورت تصادفـی تقسـیم شـدند.  بـه 3 
دیدنـد.  آمـوزش  مـاه  یـک  طـی  دقیقـه ای   90 جلسـه   20 آزمایشـی 
و  آموزشـی  بهنـگام  مداخلـه  کتـاب  مبنـای  بـر  آموزشـی  بسـته  ایـن 
 ) )دیرآمـوز یادگیـری  عمومـی  مشـکالت  بـا  نوآمـوزان  توان بخشـی 
تألیـف سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی کشـور در سـال ۱396 
آورده شـده   )۱( آموزشـی در جـدول  بسـته  کـه  اسـت  تهیـه شـده 
اسـت. همزمـان بـا آمـوزش نوآمـوزان توسـط یکی از مربیـان آموزش 
الزم  آموزش هـای  نیـز  هـدف  گـروه  والدیـن  بـه  ویـژه،  نیازهـای  بـا 
آمـوزش بـه نوآمـوزان دیرآمـوز  در مـورد خصوصیـات و روش هـای 
آمـوزش داده شـد. بعـد از اجـرای مداخلـه از آزمـون تعییـن سـطح 
مهارت هـای پایـه به عنـوان پس آزمـون اسـتفاده شـد. بعـد از اتمـام 
گـواه نیز به صورت فشـرده تحت آمـوزش تلفیقی  گـروه  کار پژوهـش 

گرفـت.  قـرار 

یافته ها 

جدول 2( میانگین و انحراف معیار متغیرهای عملکرد شناختی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

کثرحداقلفراوانیمراحلگروهعملکرد شناختی انحراف معیارمیانگینحدا

گواه
12698979/834/97پیش آزمون

12759083/175/17پس آزمون

مداخله بهنگام با والدینآزمون لی تر
12608475/086/11پیش آزمون

128099906/41پس آزمون

مداخله بهنگام
12688878/675/90پیش آزمون

127198886/95پس آزمون

گواه
12658874/225/99پیش آزمون

12719379/756/02پس آزمون

مداخله بهنگام با والدینآزمون وکسلر
12678073/254/07پیش آزمون

128111195/759/85پس آزمون

مداخله بهنگام
12619274/176پیش آزمون

127511188/5011/75پس آزمون

گواه
12659783/8311/12پیش آزمون

127410188/429/34پس آزمون

گودیناف مداخله بهنگام با والدینآزمون 
127310084/839/17پیش آزمون

127810992/7510/53پس آزمون

مداخله بهنگام
12631118112/42پیش آزمون

127710191/758/60پس آزمون
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گـروه  در  مـی شــــود  مــــشاهده   )2( جـــدول  از  کـه  هــــمان طور 
مداخلـه بهنـگام بـا والدیـن، میانگیـن آزمـون لی تـر در پیش آزمـون 
گـروه مداخلـه  مـــی باشد. در  به ترتیـب 7۵/08و 90  و پس آزمـون 
پس آزمـــون  و  پیش آزمـــون  در  لی تـر  آزمـــــون  میانگیـن  بهـــــنگام، 
گـواه، میانگیـن آزمـون  گـروه  به ترتیـب 78/67 و 88 می باشـد. در 
 83/۱7 و   79/83 به ترتیـب  پس آزمـون  و  پیش آزمـون  در  لی تـر 
گـروه مداخلـه بهنـگام بـا والدیـن، میانگین  می باشـد. همچنیـن، در 
 73/2۵ به ترتیـب  پس آزمـون  و  پیش آزمـون  در  وکسـلر  آزمـون 
آزمـون  گـروه مداخلـه بهنـگام، میانگیـن  و 9۵/7۵ مـی باشـد. در 
وکسـلر در پیش آزمـون و پس آزمـون به ترتیـب 7۴/۱7 و 88/۵0 
گـواه، میانگیـن آزمـون وکسـلر در پیش آزمـون و  گـروه  می باشـد. در 
پس آزمـون به ترتیـب 7۴/22 و 79/7۵ می باشـد. عـالوه بـر ایـن، 
گودینـاف  آزمـون  میانگیـن  والدیـن،  بـا  بهنـگام  مداخلـه  گـروه  در 
 92/7۵ و   8۴/83 به تـرتـیـــــب  پـس آزمــــون  و  پیش آزمــــــون  در 
گودینـاف  آزمـون  میانگیـن  بهنـگام،  مداخلـه  گـروه  در  می باشـد. 
در پیش آزمـون و پس آزمـون به ترتیـب 8۱ و 9۱/7۵ می باشـد. در 
گودینـاف در پیش آزمـون و پس آزمـون  گـواه، میانگیـن آزمـون  گـروه 

می باشـد.  88/۴2 و   83/83 به ترتیـب 
چندمتغیره  کواریانس  تحلیل  اجرای  از  قبل  اســــت  ذکر  قابل 
هــمگنی  آزمون  از  واریانس ها  هــمگنی  بررســـــی پیش فرض  برای 
آزمـــون لوین در مــــورد  واریانس های لوین اسـتـفاده شــــد. نتایج 
پیش فرض همگنی واریانس های نمرات متغیرهای عملکرد شناختی 

که واریانس های  گودیناف( نشان داد   ، ، وکسلر )آزمون های لی تر
 ،)F=0/93 ،p <0/۴0( مــــتغــــیرهـــــای این آزمــــــون هـــــا به ترتیـــب
برابر  گـــروه هـــا  در   )F=۱/6۴  ،p  <0/2۱(  ،)F=2/30  ،p<0/۱۱(
برای  لـوین  آزمـــون  مــــعناداری  به عــــبارت دیگر ســـطوح  اســــت. 
متغیرهای عملکرد شناختی بیشتر از 0/۵ است و فرض صفر برای 
گروه در متغیر پژوهش تأیید شد  تساوی واریانس های نمرات دو 
کواریانس   کس برای همسانی ماتریس  )p<0/0۵(. نتایج آزمون با
که  داد  نشان  آن  زیرمقیاس های  و  شناختی  عملکرد  متغیرهای 
 ،F =/68 ،p>0/77( کواریانس برقرار بود مفروضه همگنی ماتریس 
آماره المبدای ویلکز به عـــنوان شـاخــص های   .)BOXM=9/38
کواریانس متغیرهای وابسته عملکرد  آماری چــندمتغیره در تحلیل 
المبدای  اثر  شاخص  شد.  گزارش  آن  زیرمقیاس های  و  شناختی 
گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته را نشان  که اثر نوع  ویلکز 
 .)p >0/00۱( می دهد، معنادار است و اندازه اثر برابر با 0/28 بود
از  کوچکتر  آمـــاره چندمتغیری المــبدای ویلکز  ســــطح مـــعناداری 
0/0۵ به دست آمد )F=3/69 ،p> 0/00۴(. بدین ترتیب، فرض 
که بین عملکرد شناختی در  صـــفر آمــــاری رد و مـشخص مـی شود 
گـواه در پس آزمــون تفاوت معناداری وجود  آزمایشی و  گـــروه  دو 
گواه در هر یک  آزمایشی و  گروه  دارد. به منظور بررسی تفاوت دو 
کواریانس  از متغیرهای پژوهش مانند عملکرد شناختی از تحلیل 
آن در جدول )3( ارائه شده  که نتایج  چندمــتغیره اســتفــاده شد 

اســـت.

جدول ۳ ( نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره )مانکوا( تفاوت گروه های کنترل و آزمایشی در متغیر عملکرد شناختی

وابـــســتــــــه مــــتغیر 
مجموع شاخص آماری /  منبع

مجذورات
درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F
سطح 

معناداری
مجذور

اتا

397/782198/895/830/0070/28آزمون لی تر

1695/912847/9512/510/0010/45آزمون وکسلرگروه

گودیناف 216/242108/121/250/290/08آزمون 

اثر  تعدیل  با  کواریانس  تحلیل  نتایج   )3( جدول  اساس  بر 
وجود  معنا داری  تفاوت  گروه  سه  بین  که  داد  نشان  پیش آزمون 
 ،)F =۵/830۱ و P =0/007 ( دارد. گروه اثر معناداری بر آزمون لی تر
) P =0/00۱ و F =۱2/۵۱( داشت. براساس مجذور  آزمون وکسلر

کرد به ترتیب 28 و ۴۵درصد تغییرات هر یک از  اتا می توان بیان 
آزمون  متغیرها به علت اثر مداخله ها است. اما این مداخله ها بر 
گودیناف تاثیر معناداری نداشتند. جهت مقایسه نمرات عملکرد 

گروه از آزمون توکی استفاده شد. شناختی در سه 
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جدول ۴( نتایج آزمون توکی برای تعیین تفاوت اثربخشی گروه ها

سطح معنا داریتفاوت میانگینمتغیرها

بهنگام
2/970/77-بهنگام با والدین

5/560/08گواه

بهنگام با والدینآزمون لی تر
2/970/77بهنگام

0/007*8/53گواه

گواه
5/560/08-بهنگام

0/007*8/53-بهنگام با والدین

بهنگام
0/04*9/27-بهنگام با والدین

0/04*9/88گواه

بهنگام با والدینآزمون وکسلر
0/04*9/27بهنگام

0/001*18/16گواه

گواه
0/04*9/88-بهنگام

0/001*18/16-بهنگام با والدین

گروه

نتایـج آزمـون توکـی نیـز نشـان داد که مداخله بهنـگام و مداخله 
گـواه  گـروه  بهنـگام بـه همـراه آمـوزش خانـواده در آزمـون وکسـلر بـا 
تفـاوت معنـادار داشـتند امـا در آزمـون لی تـر تنهـا مداخلـه بهنـگام 
آزمـون  در  به عـالوه،  بـود.  معنـادار  خانـواده  آمـوزش  همـراه  بـه 
اثربخشـی  خانـواده  آمـوزش  همـراه  بـه  بهنـگام  مداخلـه  وکسـلر 
بـه  بهنـگام  مداخلـه  و  بهنـگام  مداخلـه  اسـت.  داشـته  بیشـتری 
متفاوتـی  اثربخشـی  وکسـلر  آزمـون  در  خانـواده  آمـوزش  همـراه 

شـد. مشـاهده 

بحـث و نتیجه گیری

بهنـگام  مداخلـه  رویکـرد  دو  مقایسـه  حاضـر  پژوهـش  هـدف 
عملکـرد   بهبـود  بـر  خانـواده  آمـوزش  بـا  همـراه  بهنـگام  مداخلـه  و 
شـناختی نوآمـوزان دیرآمـوز و تبییـن اثربخشـی مداخلـه بهنـگام بـا 
اثربخشـی مداخلـه بـه هنـگام همـراه بـا آمـوزش خانـواده بـر بهبـود 
آیـا بیـن  عملکـرد عملکـرد شـناختی نوآمـوزان دیرآمـوز بـود و اینکـه 
همـراه  بـه  بهنـگام  مداخلـه  و  بهنـگام  مداخلـه  اثربخشـی  میـزان 
تفـاوت  دیرآمـوز  نوآمـوزان  شـناختی  عملکـرد  بـر  خانـواده  آمـوزش 

دارد. وجـود 
بـر اسـاس یافته هـا در آزمـون لی تر تنهـا مداخله بهنـگام به همراه 
آمـوزش خانـواده معنـادار بود و همین طور در آزمون وکسـلر مداخله 
بهنگام به همراه آموزش خانواده اثربخشـی بیشـتری داشـته اسـت. 

مداخلـه بهنـگام و مداخلـه بهنـگام بـه همـراه آمـوزش خانـواده در 
ایـن  به عـالوه  و  شـد  مشـاهده  متفاوتـی  اثربخشـی  وکسـلر  آزمـون 
مداخله هـا بـر آزمـون گودیناف تأثیـر معناداری نداشـتند. نتیجه ای 
همسـو   )37( همـکاران  و  امجـد  موسـوی  پژوهـش  بـا  پژوهـش 

می باشـد.
نوآمــــوزان دیرآمـوز در زمــــینه مــــهار ت های شـــناختی به دلیـل 
ک بـا مشـکالت زیـادی مواجه انـد. بیشـتر  ضعـف در حافظـه و ادرا
کـودکان مشـکالت دامنـه توجـه دارنـد و دچـار حواس پرتـی  ایـن 
بـا  نیـز  یادگیـری  انتقـال  جهـت  حافظـه  عملکـرد  در  می باشـند. 
مشـکل جـدی روبـه رو هسـتند. در نتیجـه در امـور تحصیلـی خـود 
نسـبت بـه همساالن شـان بـه کندی پیش می روند و نیـاز به تمرین 
و تکـرار فـراوان دارنـد )۴0(. بـه همیـن دلیـل، مداخلـه زودهنـگام 
کـه شـامل برنامه هـا و راهبردهـای آمـوزش اولیـه اسـت و هـدف آن 
ایجـاد تأثیـرات متفـاوت و زمینه سـاز پیشـرفت آینـده کـودک اسـت 
)۴۱(. در مداخلـه زودهنـگام رونـد پیش بینـی، شناسـایی و پاسـخ 
حداقـل  بـه  به منظـور  خانواده هـا  نگرانی هـای  و  خواسـته ها  بـه 
طبیعـی  رشـد  رسـاندن  کثـر  حدا بـه  و  بالقـوه  منفـی  آثـار  رسـاندن 
و  مداخلـه ای  برنامه هـای  بـه  توجـه  و   )۴2( نوپـا  کـودک  سـالم  و 
آمـوزش زودهنـگام می توانـد انـرژی و انگیزه هـای سرشـار خانـواده 
بـه کار  درسـت  مسـیری  در  شـدن،  سـرکوب  از  پیـش  و  آغـاز  در  را 
گیـرد و ایجـاد نگرش صحیح از برنامه های آموزشـی و توا ن بخشـی، 
احسـاس امنیت و شایسـتگی را در کودک و خانواده افزایش دهد 
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کـودک بـا برنامه هـای توان بخشـی را تسـهیل و تقویـت  و خوگیـری 
نمایـد )۴۱(. چنانکـه یافته هـای پژوهش نشـان می دهد  کودکان و 
دانش آمـوزان بـرای تسـلط بـر تکالیـف یادگیری بایـد مجموعه ای از 
مهارت هـا تسـلط داشـته باشـند. ایـن مهارت هـا شـامل جنبه هـای 
عصـب روان شـناختی نظیـر توجه، کارکردهـای اجرایی، کارکردهای 
زبانـی، کارکردهـای حسـی - حرکتـی، حافظـه و یادگیـری هسـتند که 
از طریـق تجربـه، آمـوزش و یادگیری به دسـت می آینـد. این تجارب 
و  خانـواده  درون  در  عمـده  به طـور  سـاله   6 تـا   3 کـودکان  بـرای 
کـه در ایـن  آموزشـی  آمـوزش غیررسـمی شـکل می گیـرد. در بسـته 
که راهبردها شـامل  پژوهش اسـتفاده شـده اسـت، نشـان می دهد 
کـودکان سـنین هـدف  کـه بخـش مهـم فعالیـت  بازی هایـی اسـت 
کـه در بسـتر تعامـل بـا والدیـن  را تشـکیل می دهـد و فعالیت هایـی 
بـا  تنگاتنگـی  به طـور  و  می شـود  کـودکان  شـناختی  رشـد  بـه  منجـر 
تحـول در سـایر زمینه هـای رشـدی ماننـد مهارت هـای اجتماعـی، 

هیجانـی، عاطفـی و شـخصیتی نیـز ارتبـاط دارد )39(.
خانواده  بهنگام  مداخالت  رویکرد  تأثیرگذاری  دالیل  از  یکی 
گرفتن اصول  که در این رویکرد تمرین ها با درنظر  محور این است 
احترام، منزلت و درگیری فعال اعضای خانواده و افزایش حمایت 
محتوای  بر  نگاهی  با  به عالوه  است،  شده  توأم  یکدیگر  از  افراد 
به جای  رویکرد  این  در  است  شده  مشخص  آموزشی  جلسات 
کودک منطبق می شود  کودک با محیط، محیط با شرایط  انطباق 
می شود  تنظیم  کودک  عملکردهای  سطح  براساس  برنامه ها  و 
مجموعه  یک  به عنوان  خانواده  و  والدین  کودک،  عملکرد  و 
با  فعال  محیط  یک  ماهیت  به خوبی  و  می شود  گرفته  نظر  در 
فردی سازی  خانواده اش  و  کودک  برای  را  محدودیت  حداقل 
الینفک  جز  والدین  سال   6 تا   3 سنی  دوره  در   .)۴2( می کنند 
از مهم ترین  رو یکی  این  از  کودکان هستند  بر  تأثیرگذار  و  آموزش 
مشکالت  اصالح  و  پرورش  برای  مستقیم  کاربرد  و  درمانی  اجزا 
کودکان در این سن والدین شان می باشد. از طرفی دیگر ماهیت 
مهارت های شناختی مورد نیاز پیش از دبستان طوری می باشد 
با همراهی خانواده های  آموزشی  که می توان اهداف و جلسات 
معتقد  پژوهشگران  به عالوه  داد.  قرار  روزمره  جریان  در  را  آنان 
کودک،  هر  شناختی  کارکردهای  ارتقاء  و  شناخت  برای  هستند 
بسیاری  اهمیت  آنان  خانواده   

ً
خصوصا محیطی  شرایط  بررسی 

کودکان  شناختی  کارکردهای  از  بزرگی  بسیار  بخش  که  چرا  دارد. 
قالب  در  که  می باشد  فرامینی  اجرای  واسطه  به  پیش دبستانی 
 ، آنان طرح ریزی می شود. همچنین از منظر دیگر سبک زندگی برای 
خانواده محور  بهنگام  مداخالت  اثربخشی  در  دیگر  تأثیرگذار  عامل 
از  اجرایی  برنامه  بودن  موقتی  عدم  در  کودکان،  شناختی  کارکرد  بر 

که برنامه های  سوی والدین می باشد. به کرات مشاهده شده است 
زمانی  دوره  در  بودن  موقتی  به واسطه  کودک محور  آموزشی 
خاص، اثربخشی خود را به مرور از دست داده اند. این در حالی 
والدین  با  کودک   ، خانواده محور بهنگام  مداخالت  در  که  است 
زندگی عادی خود را سپری می کند. از این رو محتوای مداخالت 
و  شده  تعریف  خانواده  برای  زندگی  سبک  نوعی  به صورت 

احتمال اثربخشی موقت خود را از دست می دهد )39(.

تشـکر و قدردانی

کـه شـرایط الزم جهـت  در پایـان نویسـندگان از تمامـی عزیزانـی 
را  قدردانـی  و  تشـکر  نهایـت  نمودنـد،  فراهـم  را  پژوهـش  اجـرای 

می دارنـد.   اعـالم 

تضـاد منافع

در ایـن مقالـه هیـچ تضاد یا تعارض منافعی وجود ندارد.
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