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 چکیده 
اين پژوهش با هدف مقايسه اثربخشي مداخله بهنگام و مداخلهه   هدف:

بهنگام به همراه آموزش خانواده بر بهبهود ووانهايي ویصهیلي نوآمهوزان 

 -آزمهون  آزمايشهي بها پیشروش پهژوهش،    روش:  ديرآموز انجام شد.

ز ديرآموز بهه موآون   30پس آزمون و پیگیري همراه با گروه كنترل بود.  

. ندعنوان نمونههه در ن ههر گرفتههه شههدهدفمنههد بههه گیريشههیوه نمونههه

صورت وصادفي در سه گروه )دو گروه آزمايش و يه  گهروه كنتهرل  به

ي  مهاه   دراي  دقیقه  90جلسه    20ي آزمايش  هاجايگزين شدند. گروه

ي هههامهارتهههاي آمده از آزموندسههتي بههههادادهآمههوزش ديدنههد. 

اده از روش ویلیهه  بهها اسههت  خوانههدن، ريا ههي و نوشههتن زانیههپیش

نتايج نشان داد كه مداخلهه بهنگهام   ها:یافته  .شدندكوواريانس ویلی   

هاي ووانهايي ل ههؤبهر م  و مداخله بهنگهام بهه همهراه آمهوزش خهانواده

ثیر داشهته أنیاز خواندن، نوشتن و ريا ي  وي پیشهاویصیلي )مهارت

درصد از وغیرات   51  ووان بیان كرد كهمياوا    رواست و با ووجه به مجذ

 نتايج آزمهون وهوكي نیهز نشهان داد كهه  ها است.ثیر مداخلهأناشي از و
هاي ل هؤدر م  مداخله بهنگام و مداخله بهنگام به همراه آموزش خانواده

در   با گهروه كنتهرل و هاوت مدنهادار داشهتند. بده وه  ووانايي ویصیلي

 همراه آمهوزش خهانوادهمداخله بهنگام به  ندن  اونیاز خي پیشهامهارت

اما مداخله بهنگام و مداخله بهنگهام بهه اثربخشي بیشتري داشته است.  

، نیههاز ريا ههي و نوشههتني پیشهههادر مهارت همههراه آمههوزش خههانواده

هاي اين پژوهش : يافتهگیرينتیجهاثربخشي مت اووي با هم نداشتند.  

اه آمهوزش گام به همرو مداخله بهن  مداخله بهنگامدر مجموع اثربخشي  

 .ید كردأيرا و  خانواده بر بهبود ووانايي ویصیلي نوآموزان ديرآموز
 

كلیديهاواژه  همراه  :  ي  به  بهنگام  مداخله  بهنگام،  مداخله 
 . آموزش خانواده، ووانايي ویصیلي، نوآموزان ديرآموز
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
compare the effectiveness of Early intervention and 
Early intervention with family education on 
improving the academic ability of Slow-Learner. 
Method: The research method was experimental 
with pretest-posttest and follow-up with a control 
group. 30 late learners were considered as sample 
by purposive sampling method. They were 
randomly assigned to three groups (two 
experimental groups and one control group). The 
experimental groups were trained for 20 sessions of 
90 minutes in one month. Data obtained from 
prerequisite reading, math and writing skills tests 
were analyzed using analysis of covariance. 
Results: The results showed that Early intervention 
and Early intervention along with family education 
had an effect on the components of academic ability 
(prerequisite skills of reading, writing and 
mathematics) and according to the Eta square, it 
can be said that 51% of the changes were due to the 
effect of interventions. The results of Tukey test 
also showed that Early intervention and Early 
intervention along with family education in the 
components of academic ability were significantly 
different from the control group. In addition, Early 
intervention with prerequisite reading skills along 
with family education has been more effective. But 
Early intervention and Early intervention along 
with family education did not differ in the 
effectiveness of math and writing skills. 
Conclusion: The findings of this study generally 
confirmed the effectiveness of Early intervention 
and Early intervention along with family education 
on improving the academic ability of Slow-Learner. 
 

Keywords: Early intervention, Early 
intervention with family education, academic 
ability, Slow-Learner 
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 ...  اثربخشی مداخله بهنگام و مداخله بهنگام به همراه آموزش خانواده بر همقایس  :رانپور و همکاحسن بهشتیم
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 مقدمه 

  انیراف  2  وا   1  بین   هوشي  بهره  1ديرآموز  آموزاندانش

  2مرزي  هوش  كاركرد   .دارند  متوسط  هوش  زير  مدیار 

  افراد   هوشي   قواي   سطح   و كی   براي  است   اصط حي 

ووان  كم  افراد از  اجتماع  در مستق  و طبیدي  عملكرد  با

  حوزه   در  مشكلي  آموزاندانش  از  دسته  اين  .ذهني

مانند سازشي    رفتارهاي   اروباط  برقراري  رفتارهاي 

در  هوش  اما  ندارند   اجتماعي   85وا  70  میدوده  آنها 

  ي ویصیلي استهازمینه  در  آنها  اصلي   مشك  و  تاس

  . 1389  ، لواساني  افروز،   سلیماني،   ،پژوهبه)

ديرآموز  دانش ناوواني  آموزاندانش  برخ فآموزان    با 

هوش  كه   يادگیري باالور  عادي  از  عادي   يا    از 

متوسط  هوش  بر.  دارند  وامرزي  برخوردارند،   ع وه 

  ي هاكنش  ديرآموز  آموزاندانش  هوشي،   نمره  كاهش

در    پايین  شناختي   به   نسبت  دروس  ومامو  دیف 

  اصلي   مشك و    دارندخود    سال  و  سنهم  آموزاندانش

 آموزاندانش  اين  .است  ویصیلي  ي هازمینه  در   آنها

  مزمن،  ناوواني ویصیلي   مدرض  در  افراد  ساير  از  بیش

  اخراج   يا  و  ویصی   ورک  پايه،   وكرار  مدرسه،  از  غیبت

  . 2011 ،انوهچ) دارند  قرار  مدرسه  از

ناووانيدانش  كهحاليدر با  داراي   آموزان    يادگیري 

باالور   متوسط   شناختي   ي هاكنش مدموالً  بوده  يا    و 

.   2011چوهان،  )  «دارند  مشك    دو درس   يا   ي   در»

  را   هوشي   دامنه  اين   در  افراد  جمدیت   ووان ميرو  ايناز

  آموزاندانش  جمدیت  . زد  وخمین  درصد  7  حدود

  نتايج   از   شده منتشر  آمار  اساسرب  ايران   در   ديرآموز

  كشور  استثنايي   پرورشوآموزش  در   نوآموزان  سنجش

)گندمي،    است  شده  برآورد  درصد  5/2  حدود  95  سال

در   آموزان مشك  دانش   . اين 1399ارجمندنیا و افروز، 

  درک  براي  بیشتر  نیازمند زمان  انتزاعي،  م اهیم  درک

میدود    مطالب، واژگان  و    شلوهما،  گتیازويدين)داراي 

و    پیداكردن روابط   حاف ه،  در    دف    .2012  هريتني، 

به  استدالل   شباهت مهارت    ودمیم   قادر  انتقال  يا 

نیستند  خود  همساالن  به  نسبت  استراوژي    دانش، 

  .2017 واسودوان،)

اين به اينكه  از   گروه   كودكان   رغم    بزرگي 

وليمي  وشكی    را  آموزاندانش   در  ندرتبه  دهند، 

  در  اغلب  آنها  كه  چرا  ، اندشده  قرار  بررسي  اهپژوهش

  قرار   ويژه  و  عادي  وپرورش آموزش  بین  شكاف

  داراي   آموزاندانش.  شوندمي  فراموش  و  گیرندمي

 آموزاندانش  ساير  به   نسبت  مرزي  هوش

  و  اجتماعي   سرخوردگي ویصیلي،   با  و   پذيرورندآسیب

و  س مت  مشك ت  بیشتري  ذهني    مواجه   رواني 

  شوندمي  مردود  ايدهندههشدار  ودداد  هب  و  شوندمي

  با   آنها  فاصله  نوجواني  به  ورود   با   .2011  ان،وهچ)

  افزايش   ویصیلي   شايستگي  كسب   در   ها،ك سيهم

ووجهي   رخ   رفتار   در  ودادل  عدم  و  كندمي  پیدا  قاب  

  روابط   شرايط،  با  نداشتنوطبیق  دلی   به.  دهدمي

كار    ن دش طرد  احساس   مستق ،  زندگي   و  عاط ي، 

 .شودمي شروع آنها در   نیز اعياجتم

هايي  م هوم مداخله بهنگام از جمله م اهیم و واژه

وارد حوزه روانشناسي و    گذشتههاي  است كه در سال

شده   خاص  نیازهاي  با  كودكان  به  است  آموزش  كه 

به مداخله  هدف  مدناي  با  جبراني  مداخله  يا  موقع 

و ش سر  بر  ن امهاووافق  و  ي  كم   اي  بر  پیاپيمند 

آسیببهنگ رشدي  ن ر  از  كه  كودكاني  به  و  ام  پذير 

همچنین  و  هستند  خانواده  ناووان  به  آنان  كم   هاي 

افروزصورت مي )فرامرزي،  با  1397ملكپور،    و  گیرد   . 

خانواده اهمیت  و  نقش  به  مداخله    برنامه  در  ووجه 

مي گ ت بهنگام  گرو    ووان  در  برنامه  اين  موفقیت 

 مشاركت والدين است. 

  سازمان   و   مشخص  برنامه  1372  سال  از  پیش

  در  آموزاندانش  اين  مناسب  وشخیص   براي  اي يافته

  طرح »  اجراي  با  1372  سال  از .  نداشت  وجود  ايران

  سنجش   با  همراه  «ویصیلي  آمادگي  و  س مت  سنجش

  هنگام   كودكان  ویصیلي  آمادگي  و  شنوايي  بینايي،

  ان عنوبه  آنان   از  گروهي  ابتدايي،  اول   پايه  به  ورود

  ویصیلي   سال  از.  شوندمي  شناسايي  «گامآهسته»

  براي  طرح  اين  سنجش،  سن   كاهش  با  94  -93

  كشور  سراسر  دبستانيپیش  دوره  نوآموزان  از  درصدي
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  برحسب  گامآهسته  كودكان  و  اجراست  حال  در

 .شوندمي شناسايي شده،انجام غربالگري

  كند مياين مو وع را وأيید قرار    پژوهشي   یشینهپ

درهانامهبر  كه بهنگام  مداخله  اول    طول   ي  سال  پنج 

شده كودكان  ویول  و  رشد  بهبود  موجب    و   زندگي 

خطرساز  وأثیر بسیار  نامساعد    مانند  عوام   شرايط 

را اجتماعي  و  خنثهي  به  اقتصادي  چهشمگیري  طهور 

جمله     . 2002  ، سالي)  سهازند مهي دار،  پیشاز 

)  پورموسي شادمهري   بهخود    پژوهش  در   1397و 

مهارتر  ثیأو بهنگام  ظريف  هامداخله  حركتي  ي 

. نتايج نشان داد كه برنامه  پرداختندنوآموزان ديرآموز  

مهارت پیشرفت  موجب  ظريف  هامنتخب  حركتي  ي 

صبوري. شد و  و1398)  كريمي  به  مداخله  أ   ثیر 

دبستان  براي نوآموزان ديرآموز در دوره پیشهنگام  زود

كردند.     و   درواج  ، زادهعلي  ه،اسدزاد  ، عزيزياناشاره 

به پژوهش در      1396)  پور سددي اجراي    ي  و  طراحي 

اثربخشي   ودیین  و  اجرايي  كاركردهاي  آموزشي  بسته 

دانش ویصیلي  پیشرفت  بر  پايه  آن  ديرآموز  آموزان 

ابتدايي   به  .پرداختندسوم  داد،  دستنتايج  نشان  آمده 

ووانسته   اجرايي  كاركردهاي  بسته  در  است  آموزش 

پیش ویصبهبود  درفت  بهانشیلي  ديرآموز  طور  آموزان 

م پیشرفت  ؤمدناداري  در  بهبودي  اين  شود.  واقع  ثر 

دانش بهویصیلي  ديرآموز،  دروس  آموزان  در  ورویب 

ريا ي مشاهده شد. با كنترل هوش و    و  خواندن، ام 

و میزان  از  بر  أسن،  اجرايي  كاركردهاي  مداخله  ثیر 

شد،   كاسته  مطلب  ي  را مدناد  و اوت  كهطوريبهدرک 

میانگین مطلب  هابین  درک  آزمون  ي  ها آزمودنيي 

نشد مشاهده  كنترل  و  آزمايش  و  آقايي  .گروه  نژاد 

( پ1398همكاران  در  بررسي   يژوهش    اثربخشي    به 

والد بهنگام  سالمداخله  بر  مبتني  ي  هامیور 

كم كودكان  سازشي  رفتار  بر  ذهني  باورنكردني  ووان 

پذير   داد    اهيافته.  پرداختندسال    7-5آموزش  نشان 

آ گروه  دو  بین عملكرد  میزان  كه  در  و كنترل  زمايش 

آماري  مدنادار  و اوت  سازشي  دارد رفتار  .  وجود 

مي مداخله  بنابراين  برنامه  كه  گرفت  نتیجه  ووان 

بهبودهاسال بر  باورنكردني  كودكان    رفتار  ي  سازشي 

خردهكم و  ذهني  مساهامقیاسووان  شغلي،  ئي    

اراجتماعي و  شدن،  موباط  پوشیدن  در  ثر  ؤخودياري 

و   از  بوده  پس  مداخله  برنامه  پابرجا    3ماندگاري  ماه 

  ي بهژوهشپ    در 1398)   نام پوشنه و نی    .مانده است

بهبود   بر  عدد  حس  آموزش  برنامه  اثربخشي  بررسي 

ريا ي  مهارت ویصیلي  پیشرفت  و  عددي  هاي 

ج  نتاي  ند.آموزان ديرآموز پايه اول دبستان پرداختدانش

داد  ك  ی ویل نشان  چندمتغیره  برنامه  وواريانس  كه 

عدد  حس  آموزش  مهارت  مداخله  و  بر  عددي  هاي 

آزمودني ريا ي  ویصیلي  آزمايش  پیشرفت  گروه  هاي 

مدنبه آن  اگونه  افزايش  به  منجر  و  داشته  وأثیر  داري 

عنوان  وواند بهعدد مي  برنامه آموزش حس   .شده است

مهار بهبود  براي  مؤثر  روش  عتي   و  هاي  ددي 

دانشپ ویصیلي  اول  آموزایشرفت  ك س  ديرآموز  ن 

  در  1399)  نیانیا و ص اريمروج. شوددبستان است اده 

بررسي  يپژوهش مییطأو  به  میزان  يادگیري  ثیر  هاي 

ديرآموزان   ویصیلي  پیشرفت  براساس    .پرداختندبر 

دانش بین  درسي  پیشرفت  در  نتايج  ديرآموز  آموزان 

فیا و درس ام   رس جغرايا ي، ددرس علوم، درس ر

در گروه   د از مداخله و اوت آماري مدناداريقب  و بد

داشت وجود  كنترل  و  مییط. آزمايش  هاي  طراحي 

ريا ي،   علوم،  درس  چهار  پیشرفت  در  يادگیري 

 .باشدآموزان ديرآموز مؤثر ميدانش يجغرافیا و ام 

آموزش سازمان  اساس  اين  استثنايي  وبر  پرورش 

با  ان  عنوبه  ايران كودكان  به  آموزش  نیازهاي  متولي 

ي آموزش  هاطراحي دوره  با   گذشتهي  هاويژه، در سال

به  پیش كاركردي  البته  و  نو  نگاهي  دبستاني 

است  هايهمداخل داشته  كودكان  اين  براي  .  بهنگام 

  در   كه  است   خاصي   خدمات   زودهنگام،   مداخله

به   كودكان  به  عمر   اولیه   هاي سال   ي اههدرج  مبت  

  عوام   داراي   يا  و  رشد  وأخیر  يا  ناوواني  خ یف

  براي  اجتماعي  ه  رواني  و  پزشكي  ه  زيستي  خطرساز

  مسئله .  شودمي  ارائه  طبیدي   رشد  سمت  به  هدايت

  خانواده،  و  كودک  ارزيابي  خدمات،   اين  ارائه  در   اساسي
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  و  كودک  هر  براي  مناسب  برنامه  ريزيطرح

  رتعبابه  .  است  والدين  بیشتر  چههر  دادن مشاركت

  مختل ي   خدمات  و  هابرنامه  به  زودهنگام  مداخله  ر،ديگ

  اص ح   و  اولیه   پیشگیري  من ور   به  كه   شود مي  اط ق

طور  به  اولیه  و  خ یف  رشدي  هاياخت ل  و  وأخیر

  وا   كودكان  و  نوپايان  شیرخواران،   نوزادان،  در  هعمد

  نهايي   هدف.  رودمي  كار   به  دبستانيپیش  سنین

  يا   و  بردنمیاناز  هنگام،دزو   لهاخمد  هايبرنامه 

  بددي  ويژه  يا  خاص  خدمات  به  كودک  نیاز  كردنكم

  . 2006، بیوزي، نیتزل، كلمن) است

  ، مكديارمید، كوي ، استلتس، هامبي و سن اسپي

  كودكان   ووانايي  دادند   نشان   خود  پژوهش  در    2004)

  دبستاني پیش  دوران  در   اجرايي  كاركردهاي  در

  در   ريا یات   و  خواندن  در   را   آنها   دي ووانمن  وواندمي

  با   روايناز.  كند  بینيپیش  خوبيبه  بدد  هايسال

 براي  دقیق   ريزيبرنامه   و  گامآهسته  كودكان  وشخیص

  از   ووانمي  دبستان پیش  دوره  در  بهنگام  مداخله

  اهداف   ویقق  براي  دوره  اين   ارزشمند   هاي ظرفیت

  ي، ذارگيهسرما  حداق   با   وا  كرد  برداريبهره  ملي  ك ن

 .  شود كشور و هاخانواده  كودكان،  نصیب فراواني  منافع 

–حمايتي  ن ام  نوعي  بیانگر  بهنگام  يهامداخله

  نخستین   از   يا   وولد   آغاز   از   كوشد مي  كه   است   آموزشي

  ويژه،  نیازهاي  با  كودک  شناسايي   از  پس  ممكن  فرصت

حمايت،   را   اشخانواده  و   كودک   و   ووانبخشي   مورد 

استردلركارر،  )مولدهد    قرار  آموزش ساور،  و  -ر،  برون 

مقايسه    پژوهش  اين  اساسي  هدف   .2013هولزنگیر،  

همراه   به  بهنگام  مداخله  و  بهنگام  مداخله  اثربخشي 

نوآموزان  ویصیلي  ووانايي  بهبود  بر  خانواده  آموزش 

 .    ديرآموز است

 روش 

پژوهش چارچوب  در  پژوهش  با  هااين  آزمايشي  ي 

آزمون   پیش  آزمو   –طرح  گرپس  با  قرار  ون  كنترل  ه 

ورود    30دارد.   سنجش  طرح  در  كه  ديرآموز  نوآموز 

وابستان   در  به  1398ابتدايي  و  كرده  عنوان  شركت 

بودند ثبت شده  و  ديرآموز شناسايي  به شیوه  ،  نوآموز 

بهنمونه  هدفمند  گرفته  گیري  ن ر  در  نمونه  عنوان 

بهندشد گروه  .  )دو  گروه  سه  در  وصادفي  صورت 

ي  هاايگزين شدند. گروهنترل  ج گروه ك  آزمايش و ي  

آموزش    در اي  دقیقه  90جلسه    20آزمايش   ماه  ي  

آزمون گروه كنترل  نهايت پس از انجام پساند. درديده

ب قرار  ه  نیز  ول یقي  آموزش  ویت  فشرده  صورت 

 گرفتند.  

اب  ش پژوه  اين  در   نوآموزان  ورود  مدیارهاي  ين  ه 

  از  ،85  وا  70  بین  هوشي   ريب  داشتن:  بود  شرح

و  لیاظ و  آموزشي  ویصیلي    ر ايت   والدين   دیف 

در  حضور  براي كنند  را  مطالده  اين  نوآموزان    . ارائه 

جلسه  از  بیش   غیبت   :خروج  مدیارهاي    گروه  در   دو 

  كودک  با كار   امكان كه  پزشكي  آموزشي، وجود اخت ل 

مشك   را عدممي  مواجه  با    وكمی    به  وماي   كند، 

 پرسشنامه در پژوهش.

ودیین  ابزار    :ابراز آزمون  مطالده  اين  در  پژوهش 

و پیشهاسطح مهارت پايه  ويژه دوره  ي  نیاز ویصیلي 

آموزشپیش سازمان  ووسط  كه  پرورش  ودبستاني 

ريزي  استثنايي وهیه گرديده، است اده شد. گروه برنامه

دانش آموزشي  و  مشك ت  درسي  با  ويژه  آموزان 

برنامه مداونت  رفتاري،  و  و  ي  آموزشريزي  يادگیري 

آموزش سازمان  كشور  وووانبخشي  استثنايي  پرورش 

ویصیلي  به ووانبخشي  و  آموزشي  مداخله  من ور 

اساس اهداف مندرج در دوره  دبستاني برنوآموزان پیش

آموزشپیش عالي  شوراي  مصوب  و  ودبستاني  پرورش 

سني   شرايط  با  به  متناسب  اقدام  ديرآموز  نوآموزان 

ين پژوهش از  د. در اشي كردنوهیه و ودوين بسته آموز

مهارت وارسي  فهرست  پیشهاسه  ورسیم  نیاز  ي 

است.   شده  است اده  ريا ي  و  خواندن  نوشتن، 

بنمره آن  ميهگذاري  ي   و  ص ر  باشد  صورت 

موز در هر هدف نمره  آكه در صورت ووانايي نو طوريهب

ووانايي و  مي،  نوآموز  اشتن ند  ي   ي     گیرد نمره 

 . 1)جدول 
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 محتواي آموزشی ف و اهدا 1 جدول

 تکلیف والدین  راهبردهاي پیشنهادي مربیان  هدف  ردیف 

1 
 ووانبخشي ورسیم 

 دادنمطابقت

شي يا  میوه  نوع  را  ءچند  آنها  عكس  و   ديگر 

كنار  هر عكس  بخواهید  و  دهید  نشان كودک 

 .داده شودقرار  به آن مربوط ءشي

يا غذاها وهیه   هانت، ماشیع قه كودک، حیواناآلبومي از وصاوير افراد مورد

 كنند، سپس او را وشويق كنند كه نام هركدام از آنها را بگويد.

 آمادگي ورسیم  2

مي كار  چه  و  هستم  كي  من  كنم:  نمايش 

شخصیت وكه  ابزار هانمايشي  داستان  ي 

  .نوشتاري باشند

 از كودک بخواهند ابزار نوشتاري خود را مدرفي كنند.

 آمادگي ورسیم  3

و   م اهیمآموزش   چپ  م اهیم  پايین؛  و  باال 

 راست

درخت   پايین،  در  و گ   باالي ص یه  نقاشي خورشید  بخواهند  از كودک 

 سمت چپ و سمت راست خانه بكشد.

 ي سمت چپ و راست را مدرفي كند.هااندام

 آمادگي ورسیم  4
گرفتن و است اده از دست  طرز صییح مداد در 

 ها چینخط

خط هاكاربرگ  از  مازها  هاچیني  از    و  و  را  كرده  آماده  مشك   به  ساده 

 .كندكودک آنها را وكمی  

 آمادگي ورسیم  5
رنگ  و  )لمس  دست  انگشتان  كردن وقويت 

 كردن آن اشكال  هندسي و قیچياشكال 

وسیله خمیربازي، اشكال هندسي را درست كند و وكمی  پازل  كودک به

 اشكال هندسي

 در كنار كودک بنشیند و سدي كند مانند والدين بنويسد. ي بازكترو د بازياجراي نمايش مدلم شروع نوشتن  6

 آمادگي براي خواندن  7
ع ق خواندنجلب ووجه و ايجاد انگیزه براي  مورد  كتاب  داستان  وبیان  جلد،  روي  از  ع قه  مورد  كتاب   هانتخاب 

 كودک ووسط خودش

8  
به كتاب  نیوه  خواندن  آموزش  و  جذاب  طور 

 به پايین   باال دن ازانخوو گرفتن كتاب 

 زدن صییح كتاب و وقلید خواندنآموزش ورق

 آمادگي براي خواندن  9
به كودک      است   ايكه بیانگر ي  داستان زنجیره )را  ي وصويري  هاكارت  وصاوير آنخواندن كتاب داستان با ووجه به 

 به داستان ربط دهد.  را خود بدهند و از كودک بخواهند وصويرها 

10  

بخواهند صداي يهاكارت  ا با صداي گ تاريش شنآ حروف وطبیق از كودک  وهیه كرده و  براي كودک  از حروف  ي 

صداي )د  در  ، براي مثالدر آن كلمه نشان دهند، گويندكه ميرا آشنايي 

 كلمه باد

11 
مادگي آايجاد انگیزه و 

 خواندن

و افزايش ش دادن  ق به گوي كوواه براي كودک و وشويهاخواندن داستان  دادنآموزش خوب گوش

 زمان گوش دادن ادن د

12 
جلب ووجه كودک براي  

 خواندن

از جشن نمونه  چند  نمايشي  مراسم   هابیان  و 

 )عید نوروز، شب يلدا، عاشورا و . . .    مهم

ي داستان و  هاو او اق  هاال از شخصیتؤخواندن كتاب با صداي بلند و س

را پاسخ    كودک  به  كنید  وشويق  از  وو)ميدادن    انگشتي هاي  عروس ان 

  .است اده كرد

 ي كودكانه هاآموزش اعداد ي  وا ده همراه با شدر و بازي وار اعداد به كودكانآموزش طوطي  نیاز آموزش ريا ي پیش 13

 ق بشقاب و قاش ،وسیله ووپ و سبدهآموزش وناظر ي  به ي  ب آموزش م هوم ي  و وناظر ي  به ي  نیاز آموزش ريا ي پیش 14

 ي كودک )ووپ، عروس ، مهره و . . .  هابازي وسیله اسبابآموزش اعداد به آموزش م هوم اعداد ي  وا پنج نیاز آموزش ريا ي شیپ 15

 . . .   و  مهره  عروس ، ووپ،) كودک يهابازي اسباب وسیلهبه اعداد آموزش آموزش م هوم اعداد شش وا نه  نیاز آموزش ريا ي پیش 16

 ي كودک اين م اهیم را آموزش دهند.ها و عروس  هابازي با اسباب خر و وسط آآموزش م هوم اول،  ا ي ي ر آموزشنیاز پیش 17

 نیاز آموزش ريا ي پیش 18

دسته برآموزش  جنس بندي  رنگ  ،  اساس 

 اندازه و غیره، شك 

از يكديگر و كی     در آن است، از كودک بخواهند ظرفي كه انواع حبوبات  

به   را  كودک  خ ل  ياشیا  ديبندستهكند.  يا  ني  كبريت،  چوب  مانند  ي 

 .دندان مشغول كنند

 نیاز آموزش ريا ي پیش 19
كارت  آموزش عدد ص ر و م اهیم بیشتر و كمتر  از  است اده  با خالها با  مت اوتها يي  هر  .  ي  روي  بخواهید  از كودک 

   10وا 0)ن ر را جدا كند كارت عدد مورد 

 نیاز آموزش ريا ي پیش 20
)سه گوش، چهارگوش   دسيل هناشكازش  آمو

 و گردي 

با مقوا اشكال هندسي را درست كنند و از كودک بخواهند اسامي آنها را  

 اين اشكال را درست كند. بگويد يا با نخ

اين بسته آموزشي بر مبناي كتاب مداخله بهنگام  

آموزشي و ووانبخشي نوآموزان با مشك ت عمومي  

پرورش  وآموزش سازمان نگارش يادگیري )ديرآموز  

 ده است. شوهیه  1396استثنايي كشور سال 

 هایافته 

انیراف  يافته  آغاز در   و  میانگین  شام   ووصی ي  هاي 

 آمده است.  2استاندارد متغیرهاي پژوهش در جدول 
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 ون مزآپس آزمون، پیش مرحله دو توانایی تحصیلی نوآموز در هايهنمر استاندارد انحراف و میانگین  2جدول  

 گروه رغیتم
 آزمون پس آزمون پیش

 انیراف استاندارد  میانگین  انیراف استاندارد  میانگین 

 نیاز ريا يي پیشهامهارت

 27/4 50/16 67/4 5/12 آزمايش بدون والدين 

 16/1 19 25/3 90/14 آزمايش با والدين 

 87/3 10/14 79/4 90/13 كنترل

 نیاز خواندن ي پیشهامهارت
 89/3 17 39/3 20/11 لدين اون وبدآزمايش 

 17/1 40/20 84/2 40/12 آزمايش با والدين 
 72/2 40/13 12/3 20/13 كنترل

 نیاز نوشتن ي پیشهامهارت
 39/3 60/16 40/3 70/8 آزمايش بدون والدين 
 27/2 50/18 89/1 10 آزمايش با والدين 

 67/2 60/10 33/3 80/9 كنترل

پژوهش: می  فر یه  مداخله    شي اثربخ  زانبین 

به   بهنگام  مداخله  و  خانوادهبهنگام  آموزش  بر    همراه 

 ووانايي ویصیلي نوآموزان ديرآموز و اوت وجود دارد. 

آزمون و  نتايج آزمون بررسي شیب رگرسیون پیش

گروهآپس در  گواه زمون  و  آزمايش  نبود    هاي  مدنادار 

(05/0p> همچنین   نیز  واريانس   همگني   فرض پیش   . 

و  لوين سنجش  آزمون  هوسیلبه   مدنادار  آن  نتايج  شد 

كه  واريانس  نبود  همگني  رعايت  بیانگر  يافته  ها  اين 

 . نتايج آزمون باكس براي بررسي  <05/0p)  بوده است

ها نشان  هماوريس كواريانس متغیرهاي وابسته در گرو

هاي متغیرهاي وابسته در دو  داد كه ماوريس كواريانس

برابر است .  p،  50  =/F،  68/3  =(BOXM<81/0)  گروه 

كه   موچلي  آزمون  ايجنت  همچنین بود  آن  بیانگر 

كرويتپیش متغیرهاي  هاداده  فرض  ووانايي    در 

 .   3) جدول   <05/0p) است  شده رعايت  ویصیلي

 توانایی تحصیلی آزمایش در و كنترل گروه سه تفاوت )مانکوا( چندمتغیره كوواریانس تحلیل آزمون نتایج  3 جدول

 منبع                              

 شاخص آماري

 توان آماري  اندازه اثر  سطح معناداري  F پیالیس

 1 51/0 001/0 03/8 02/1 گروه

كه بیانگر نتايج آزمون    3هاي جدول  اساس يافتهبر 

چند كورايانس  و اوت    متغیريویلی   )مانكوا  

  ي كنترل و آزمايش در متغیر ووانايي ویصیلي هاگروه

ديگر  بمي عبارت  به  مداخله  اشد،  و  بهنگام  مداخله 

آموزش خانواده به همراه  م  بهنگام  ووانايي  ل هؤبر  هاي 

)مهارت پیشها ویصیلي  و ي  نوشتن  خواندن،  نیاز 

و است  أريا ي   داشته  اوا    كه ثیر  مجذور  به  ووجه  با 

بیان كرد  مي ودرص  51ووان  از  ناشي  وغیرات  از  ثیر  أد 

 .  4ل ) جدو است   هامداخله

 تحصیلی  توانایی متغیر در آزمایش و كنترل يهاگروه تفاوت )مانکوا( چندمتغیره كوواریانس تحلیل آزمون نتایج  4 جدول

 شاخص آماري                                       

 منبع 

 متغیر وابسته                                            

مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادي 

 گینمیان

 مجذورات 
F 

سطح 

 معناداري 
Eta2 

توان  

 آماري

 گروه

 99/0 57/0 001/0 01/16 04/47 2 07/94 نیاز ريا ي پیش

 1 79/0 001/0 82/45 52/129 2 03/258 نیاز خواندن پیش

 1 83/0 001/0 30/58 64/180 2 29/361 نوشتن نیاز  پیش

نتايج ویلی  كواريانس با ودههدي   4 جدولبراساس  

زمون نشان داد كههه بههین سههه گههروه و ههاوت آیشاثر پ

نیههاز پیش بههر مدنههاداري اثر گروهداري وجود دارد. امدن

 نیههاز خوانههدن ، پیش=01/16Fو =P 001/0) ريا ههي

(001/0 P= 82/45وF=  نیهههههاز نوشهههههتن و پیش

(001/0P=  30/58و F=اوهها مجههذور اساس  داشت. بر 

 ددرصهه  83و  79، 57ورویب بههه كههرد بیههان وههوانمي

 .اسههت هامداخله اثر علت متغیرها به از ي  هر وغییرات
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، ووانايي ویصیلي در سههه گههروه  هايهمقايسه نمر  براي

نتههايج آزمههون وههوكي نیههز  .از آزمون ووكي است اده شد

مداخله بهنگام و مداخله بهنگام به همراه   نشان داد كه

 با گروه  هاي ووانايي ویصیليل هؤدر م  آموزش خانواده

ي هههااوت مدنادار داشتند. بدهه وه، در مهارت  كنترل و

نیاز خواندن مداخلههه بهنگههام بههه همههراه آمههوزش پیش

امهها مداخلههه اثربخشي بیشتري داشههته اسههت.    خانواده

در   بهنگام به همراه آمههوزش خههانوادهبهنگام و مداخله  

نیههاز ريا ههي و نوشههتن اثربخشههي ي پیشهههامهارت

 مت اووي با هم نداشتند.

 گیري و نتیجه بحث

اين پژوهش با هدف مقايسه اثربخشي مداخله بهنگام  

بهبود   بر  خانواده  آموزش  همراه  به  بهنگام  مداخله  و 

بر انجام شد.  نوآموزان ديرآموز  اساس  ووانايي ویصیلي 

مهارت  ها يافته پیشهادر  مداخله  ي  خواندن  نیاز 

خانواده آموزش  همراه  به  بیشتري    بهنگام  اثربخشي 

اس مت.  داشته  به  داما  بهنگام  مداخله  و  بهنگام  اخله 

نیاز ريا ي  ي پیشهادر مهارت  همراه آموزش خانواده

يافته   اين  با هم نداشتند.  اثربخشي مت اووي  و نوشتن 

پژوهش نتايج  همكاران)اهبا  و  عزيزيان   ،  1396ي 

( صبوري  و  همكاران پیش  ، 1398كريمي  و    دار 

نی    ، 1397) و  و وجمر  و   1398)   نام پوشنه    نیا 

 همسو بود.  1399) نیا ص اري

هر  كه  است  روري ولي پیچیده فرايندي يادگیري

دم   واپسین وا  وولد لی ه از يدني عمر، گستره در فردي

 كه همه است اين مشك  .كندمي پیگیري  را آن حیات

يادگیري   هايسب   با را خود ووانندنمي كودكان 

 ووانندنمي دكانكواز   برخي.  كنند سازگار ناپذيراندطاف

 كه باال سرعت داراي و ناپذيراندطاف رويكردهاي فقط با

ودريس   به .بیايند كنار شوند،مي مشخص سنتي با 

دلی ،  سطح و بالقوه ووانايي بین زيادي فاصله همین 

 كه شودمي ايجاد كودكان اين بال د  يا ووانايي عملكرد

 شودمي ادهي وزهرآمهدي وانهعنه هب آنها از
اولینگر،    ،اسبادارين  ري، راجسواارادي،هس)دا گرگوسن 

2016 .  

  سبب   بهنگام  مداخله  كه  دهندمي  نشان  هاپژوهش

  آنها  و   شودمي  والدين   در  روانشناختي  مشك ت  كاهش

،  باركركند )مي  كم    فرزندانشان بسیار   پرورش  در  را

فین ،  كوئیتنر نیپاركو،  و  ووبي     .2009،  ايسنبرگ، 

  كهه  است  دها د  نشان   2006)تمن  چش  پژوهش

  هاي اخت ل  به  مبت    كودكان  والدين  با   گروهي  مشاوره

  با   خصوصبه  نوشتن   و   خواندن  زمینه   در   يادگیري

  كاهش  بر  بسیاري  وأثیر  مادر  هم  و  پهدر  هم  حضور

  فرزنهدپروري   هاي مهارت  افهزايش  و   والدگري  استرس

  ادراک   وصییح   و  وغییهر  طرفهي   از   و   داشهته  آنهها

  ها، ونش  ووانست  دگیري،يا  هاياخت ل  زا  مادران 

آنان  انزواي  و   افسردگي    و   داده   كهاهش  را   اجتماعي 

 بخشند. اروقا  را شان س متي ك ايت و احسهاس

  پذيرش   راه از  مشك   با  آمدنكنار كه  گ ت  ووانمي

  در  استرس  ورپايین  سطح  با  وواندمي  و یدت  مسئوالنه

م  -زايدمن )   باشد  همراه  والدين واراستزانت،    ،چس ، 

برند،  ديد   -اد حاد مادران، ايناز   . 2016  و    به  نیاز   رو 

كنار    كودک  ويژه  نیازهاي  با  وا   دارند   ييهامهارت

مي  .بیايند مداخله  بنابراين  برنامه  كه  كرد  بیان  ووان 

را    بهنگام مادران  ووانايي  خانواده،  آموزش  با  همراه 

مهارت و  دانش  و  داده  براي هاافزايش  ي  روري 

نیازهابرآورد فراهم  كودک    ين  مادران  اين  براي  را 

  .2009 همكاران،  و باركر )  كندمي

كند  گروه، مییط امني را براي اين افراد فراهم مي

وا بتوانند با هم اروباط برقرار كنند و حمايت از جانب  

اعضاي گروه  ديگر  و همچنین  دارند  درمانگر    . دريافت 

مشاهد براي  را  فرصتي  گروه  اين،  بر  ديگران افزون    ه 

آموزش    زماني كند.  ميفراهم   جلسه  در  افراد  كه 

مي قرار  ميگروهي  قادر  ويژگيگیرند،  با  ي  هاشوند 

  راه سازنده ساير افراد در گروه، همانندسازي كنند و از  

مشك ت   از  صیییي  درک  ديگران،  رفتار  مشاهده 

  بیان  2014پاردون )  بارهدر اين    به دست آورند.  خود

به والدين كم   ووانيم   حمايتي   كند كه آموزشمي د 

قرار   را در مسیر صییح  احساسات من ي خود  وا  كند 

ودام گونهبه  ، دهند موجب  كه  شوند  هاياي    .سازنده 
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مي  ورویبيناهب قادر  چگونه آنان  كه  بیاموزند  شوند 

به  ،  دارند منابدي را كه براي كم  به كودک خود نیاز  

راه به  نیز  و  آورند  اهادست  ابراز  خي  د،  وحساسات 

مگونه به كننددست    ثرورؤاي  ديگر    .پیدا  سوي  از 

از  قرار همدلي  و  حمايت  دريافت  و  گروه  در  گرفتن 

اعضا سازش،  ديگر  و  مقابله  وسهی   فرايند  را  يافتگي 

دلی   مي همین  به  دريافت    شايدكند.  با  مادران  اين 

ا اجتماعي  مادران  حمايت  ساير  و  متخصصان  طرف  ز 

ووانشركت و  موفقیتطور  هباند  ستهكننده،  آمیزور 

بهمطلوب خود  مشك ت  و  استرس  با  در  وري  ويژه 

واقع مداخله بهنگام  اروباط با كودكانشان كنار آيند. در

دهد و  و نیازهاي والدين پاسخ روشني مي  هابه نگراني

فرزند همچنین    دهد.ياري ميخود    آنها را در پرورش 

خان آموزش  همراه  به  بهنگام  باعمداخله    بهبود  ثواده 

خودشان   ووانايي  و  ظرفیت  مورد  در  والدين  ادراک 

ناوواني با  كودک  پرورش    شود مي  آنها  براي 

  .2013 كرم،   -وسرها)وودمن،

جلس طول  در  شرح    هايهبنابراين  آموزشي، 

زمینه در  ديرآموز  كودكان  شناختي،  هامشك ت  ي 

و    ،عاط ي بیان    وواناييكمبود  اجتماعي  در  مناسب 

جتماعي به والدين آموزش داده  زهاي اا سات و نیاحسا

شركتمي والدين  وا  فرصت  شد  برنامه،  در  كننده 

مهارتوجربه  هیجانها  كردن  براي  و  را  مختلف  هاي 

ب خود  آورنده  فرزندان  و    و  دست  رواني  بستر  نوعي 

فراهم   كودک  براي  خانواده  در  مناسب  اجتماعي 

یدا  پک بهبود  اروباط والدين با كود  .در اين حالتكنند

عزتمي كودک  و  در  كند  بیشتري  امنیت  و  ن س 

احساس مي به  . درنهايت همه  كندخانواده  عوام   اين 

 كند. يادگیري او كم  مي

متغیرهاي است    در   بسیاري   پنهان   و   پیدا  روشن 

  و  آموزش  و  كلي  طوربه  يادگیري  و  آموزش  فرايند

  مؤثر  ورخاص  طوربه  ديرآموز   آموزاندانش  يادگیري

آموزش،    كیف  و  كم  سو،ي    از .  ستنده طراحي 

و   میتواي   و   مواد   ها،روش   ديگر،   سوي   از   آموزشي 

  و  هوش  قبلي،   دانش  و  آمادگي  يادگیري،  راهبردهاي

  در   كه   هستند   عواملي  جمله   از   يهادگیهرنهدگان  حاف ه

  و  يادگیري  شناختي،  وكالیف  انجام  يكديگر بر  با  ودام 

.  دگذارنيم  اثر  انيادگیهرنهدگ  درسي  عملكرد  سرانجام

  مد،اآموزش كار  ن ام   ي    استقرار  و  ايجاد  برايرو  ايناز

  به  بايد ،  ویصیلي   مطلوب  عملكرد   و  اثربخش  يادگیري

بر اين مبنا كرد.    ووجه  يادگیري   بر  اثرگذار  عوام   همه

برنامه است  بهالزم  فرصت  گونهريزي  از  كه  باشد  اي 

دوره پیش و مداخلوربیتي  آموزش  به  دبستان جهت  ه 

گرشدو   ان راديیوه  و  ك س  وهي  جريان  هاي  )در 

حمايت و  جبراني  بهرهعادي،  وخصصي   برداري  هاي 

وقو با  هوشي،  بهره  افزايش  وا  من  يت  شود 

اروباطي مهارت خودپنداره    -هاي  ايجاد  و  اجتماعي 

  مدنوي  –هاي مادي  مثبت در كودكان، از صرف هزينه

پیشگ  )فردي،  آوي  اجتماعي   و    د. شویري  خانوادگي 

ها عام  بسیار مهمي در ویقق  مؤثر خانواده  مشاركت

بدون   والدين  و  مربیان  است.  طرح  اين  اهداف 

ربیت و يادگیري  زدن و جداسازي )در جريان وبرچسب

كنند و با ايجاد اندطاف  عادي  با نوآموزان همراهي مي

سیال برنامه  بودنو  همهدر  رشد  بستر  و  ها،  جانبه 

ب را  آنها  ارمتوازن  برهاساس  مصوب  داف  درسي  نامه 

سازند. با ووجه به ويژگي  دبستان فراهم ميدوره پیش

پیشفدالیت دوره  پرورشي  و  آموزشي  دبستان،  هاي 

بهنگام در جريان عادي ك سآموز مداخله  و  و  ش  ها 

كودكان   ارجاع  است.  امكانپذير  جبراني  خدمات  ارائه 

  ها ووجه بداراي نیاز ويژه به مراجع وخصصي مشاوره، ب

نوآموزان و خانواده آنها خواهد بود و الزم است    شرايط

راهكارومرين و  پیشنهادي  ها  روانشناختي  هاي 

 .یگیري شوددر ك س و خانه پ   مشاوران

بهنگام   اهمیت   از   شرحي   باال   مطالب    بر  آموزش 

ویصیلي  آموزان  عملكرد    مو وع   اين  .بود  ديرآموز  نو 

نو   اين   در  عملكردي  هايزيادي نقص  حدود   وا  وواندمي

  از   برخورداري  صورت   در   كه   كند   وبیین  را  آموزان

بهنگام  برنامه   همانند   ووانست  خواهند  ووانبخشي 

بههاظرفیت  از  خود   همساالن  آنان    مناسبي   نیو  ي 

مند و  راه  از   آموزش  كه  چرا  ، شوند  بهره    آموزش 
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بهنگام و    ویصیلي  عملكرد  بهبود  موجب  ووانبخشي 

ميدير  نوآموزان  شناختي دلی ،  به  .دوشآموز    همین 

ووصیهفراهم ارزيابيمي  سازي  كه  وشخیص   شود    و 

  رسمي   آموزش  شروع  از  زودور  ديرآموز  آموزاندانش

بهنگام هاآموزش  و  شود   آغاز  در   به  ي    اولويت  آنها 

  در   آنان  افت ویصیلي   وا  قرارگیرد  آموزشي   هايهمداخل

همچنین  كاسته  ویصی    طول و    گیري جهت  شود 

میور   حول  آموزانشدان  ينا  وربیتي  و  آموزشي

 .گیرد قرار  عادي  مدارس در   خاص آموزش

  اين.  است  مواجه  ي ي هامیدوديت  با  پژوهشي  هر

  پژوهش .  كندمي  پیروي  ايقاعده  چنین  از  نیز  پژوهش

نو  فقط   حا ر ديرآموزآبر  وأثیر  و    شد   انجام   موزان 

و دیت   متغیرهايي    آنها   اقتصادي  و  اجتماعي  مانند 

  در   كه   شود مي  هاد پیشن   ن يبنابرا  .نشدبررسي  

و    ها آزمودني  جنسیت   به  بددي   يهاپژوهش

  و دیت   و  سواد   ؛شود  ووجه  آنها   ي شخصیتيهاويژگي

 . گیرد  قرار مدن ر  آنها اجتماعي  و اقتصادي 

شود برنامه به درمانگران و پژوهشگران پیشنهاد مي

با حضور مادر    مداخله بهنگام به همراه آموزش خانواده

پدر شو  و  برنامه  مشار  .داجرا  اين  در  پدران  كت 

آموزشي و آگاهي از مسائ  و مشك ت كودكان باعث  

ي مادران در  هاالشچدرک بهتري از    هاشود كه آنمي

بزرگ در  زمینه  فداالنه  و  باشند  داشته  كودک  كردن 

كودک آموزش  كنند  خود   روند  بنابراين  .  شركت 

مي مداخله  وا   شودپیشنهاد  چنین  براي    يي هاانجام 

 در كانون ووجه قرار بگیرد. ن نیز ارپد

مي ووصیه  پايان  دستدر  كه  و  شود  اندركاران 

آموزش امر  رويكرد  ومتولیان  استثنايي  و  پرورش 

ولقي   مهم  را  بهنگام  راهكارهاي    كنندمداخله  و 

كه  اجرايي مهمي  پیامدهاي  به  ووجه  با  را  آن  شدن 

عملي  ندار كشور  داخ   در    شدن ا افه  .سازندد، 

همچي اهمهارت برنامه  ي  به  استرس  مديريت  ون 

مي نیز  خانواده  آموزش  همراه  به  بهنگام  وواند مداخله 

 ثیر اين برنامه را دو چندان كند.أو

 

 ها نوشتپی 
1. Slow Learner 

2. Border Line Intellectual Functioning 

 منابع 
  بخشي اثر »   1398. )ط  شري ي،  ،.ا  غضن ري،  ،.م  چرامي  ،.م  نژادآقايي

  بر   باورنكردني  ي هاسال  الگوي  بر  مبتني  میوروالد  گامبهن  خلهامد

«، سال  7-5  پذير   آموزش  ذهني  ووانكم  كودكان   رفتارسازشي

 .125-101 : 36)9 ,استثنايي افراد روانشناسي 

آموزان با نیازهاي ويژه و آموزش  دانش»    1393م. )  عاشوري  .،ا  پژوهبه

 . 420، شمارهپیوندماهنامه  «،فراگیر

ثیر مداخله بهنگام  أو    1397)  .م  شادمهري   .،م  پورموسي  ، .ف  دارشپی

وقويت مهارت ديرآموز شهرستان  هادر  نوآموزان  ي حركتي ظريف 

استاني .  میناب پژوهشي  علمي  همايش  مدلم   از "چهارمین    ،"نگاه 

 . بندرعباس

)م  لواساني  غ مدلي  ،.غ  افروز   ،.م  سلیماني  ،.ا  پژوه، به   ثیرأو»   1389. 

  عملكرد   و  اجتماعي  سازگاري  بر  اجتماعي  ي هاارتهم  آموزش

:   33)9  ، آموزشي  يهانوآوري  «،ديرآموز  آموزان دانش  ویصیلي

163-186. 

آموزش حس  »    1398)  صدف   نیكنام  ،كامبیز  پوشنه برنامه  اثربخشي 

مهارت بهبود  بر  ريا ي  عدد  ویصیلي  پیشرفت  و  عددي  هاي 

،  افراد استثنايي انشناسي ور «، اييآموزان ديرآموز پايه اول ابتددانش

9(36 : 55-70. 

   1396)  .ا  پور سددي .،ف  درواج .،ح  زادهعلي .،ح  اسدزاده .،م  عزيزيان 

طراحي بسته آموزشي كاركردهاي اجرايي و ارزيابي اثربخشي آن  »

دانش ویصیلي  پیشرفت  ديرآموزبر  راهبردهاي شناختي    «،آموزان 

 .137-113  :8)5 ،در يادگیري

)  .،ح  كريمي  غ.  نوآموزان  »    1398صبوري  براي  زودهنگام  مداخله 

دبستان پیش  دوره  در  استثنايي«،  ديرآموز  وربیت  و  ،  ودلیم 

1(156 : 17-28. 

غ  .،ع  نیاارجمند   .،ز  گندمي   اثربخشي  بررسي»   1399)  .افروز 

بر  كاركردهاي  بر  مبتني  شناختي  ووانبخشي   عملكرد  اجرايي 

  روانپزشكي  و  روانشناسي   مجله«،  ديرآموز  آموزاندانش  شناختي

 .134-122 : 4)7،شناخت

  بهنگام  مداخ ت  وأثیر»  1397) .م  پورمل  .،غ  افروز ،.س فرامرزي 

  با فرزندان  سازشي  رفتار ر ب   میورهخانواد  و آموزشي روانشناختي

-250 : 3)8 ، پژوهش در حیطه كودكان استثنايي«، داون نشانگان

270. 

Barker DH, Quittner AL, Fink NE, Eisenberg LS, 

Tobey EA, Niparko JK.(2009). Predicting 

behavior problems in deaf and hearing children: 

the influences of language, attention, and parent–

child communication. Dev. Psychopathol., 

21(2):373-92. 
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