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 چکیده

تعیین اثربخشی استفاده از کلیپ های کمک آموزشی و مشارکت والدین و معلم در بهبود عملکرد دو دانش پژوهش حاضر هدف 

اطالعات مورد نیازبا  رستان زنجان بود.در شه 98-97آموز دوقلوی دیرآموزدر مقطع ابتدایی، پایه اول دبستان در سال تحصیلی 

توجه به این که پژوهش حاضر از نوع کیفی بود از طریق مصاحبه، مشاهده و همچنین اطالعات تکمیلی از طریق کارنامه، فرم 

ز توصیفی مختص هر دانش آموز، پوشه کار و پرونده تحصیلی جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که استفاده ا -ارزشیابی کیفی

کلیپ های کمک آموزشی و مشارکت والدین و معلم در بهبود وضعیت و عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی و فارسی موثر 

یافته های مطالعه حاضر نشانگر این بود که دیر آموزی این دانش آموزان ناشی از محرومیت های محیطی بوده است و  است.

 این دانش آموزان در دروس ریاضی و فارسی )خوانداری و نوشتاری( شد. مداخله های  پژوهشگر منجر به پیشرفت چشمگیر

 دیر آموز، کلیپ های آموزشی، دانش آموز کلید واژگان:
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 مقدمه

 59/13کان  حدود یکی از مسائل مهم در عرصه تعلیم و تربیت چگونگی ادامه تحصیل دانش آموزان دیرآموز می باشد و این  کود

شد به طوری دیرآموزی می تواند محیطی یا بنیادی با(. 1383ان سنین مدرسه را تشکیل می دهند )افروز،درصد از کل کودک

ای شناختی که : برخی از دانش آموزان به دلیل محرومیت  های محیطی ) خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی ( دچار محدودیت ه

ه علی رغم کآموزان دارای دلیل بنیادی گروهی هستند  می شوند که این محدودیت ها در آزمون هوشی بارز می گردد. دانش

ه شده اند.) تات داشتن امکانات محیطی مطلوب، و احیانأ استفاده از امکاناتی چون مهد کودک و آمادگی دیر آموز تشخیص داد

 رایندآموزشفه ک باشند می هایی ویژگی دارای مرزی با هوش کودکان دیرآموز معمول طور به (. 1379محمد و هوسپیان آلیس 

 سازد:  می مشکل دچار آنها برای کالس درس در را

 مشکالتی با باشد نداشته آنها روزمره فعالیتهای با مستقیمی ارتباط که مفاهیمی یادگیری در دیرآموز کودکان اوال 

 ارائه ینیع سبک به که شود می گرفته یاد کامل بطور کودکان این توسط زمانی مفاهیم (و2004مواجه هستند)سینگ،

1)بلمن شوند خارج انتزاعی صورت از و  شوند 2شاو ، 1991 ،  ،1999) 

 ( 2005 او،)ش باشند می اساسی مشکالت دچار راهبردها و دانش مهارتها انتقال و تعمیم کودکان دیرآموز در ثانیا

 باید بنابراین و برند می سود بیشتر شوند درگیر بیشتر درس کالس آموزشی فرایندهای در کودکان این چه ثالثاً هر

3)رایمر واداشت فعالیت به درس کالس در آنها را بیشتر 4اسکینر ،   (1390،به نقل از خان زاده حسین 1999 ، 

 اغلب که باشند می رفتاری و اجتماعی مهارتهای در دارای مشکالتی بیشتری احتمال با آموزان دانش این باالخره و 

 در اساسی تغییرات بدون کالس در موثری ر بطو حوزه باید چهار این . د وش می درس کالس در نظمی بی به منجر

5)ماسی گیرند قرار توجه مورد اساسی های نظمی بی خلق و درس کالس استانداردهای (. 1390،به نقل از خان زاده،1998،

دیر آموز نامیده می شود  بر خالف باور رایج، تعداد دانش آموزان دیرآموز در کالس های عادی کم نیست، دانش آموزی که

نمی تواند از طریق منابع آموزشی، کتاب ها و مواد یادگیری که برای دانش آموزان عادی طراحی شده است در حد متوسطی 

یاد بگیرد. این دانش آموزان به آموزش اصالحی ، مواد آموزش جبرانی، بازخورد مکرر، آموزش قابل تغییر و انعطاف پذیر و 

 ط نیاز دارند تا یادگیری حاصل شود. وابسته به شرای

 ینا ایبرویژه ای  شیزموآ تخدماو  اردند دجودیر آموز و ناـکدکو ایرـب ای هژـیو صیلیـتح یهابا این وجود، دوره 

6)شاو ستا نشده گرفته نظر در جمعیت 7، گریمز 8، بلمن (. این در حالی است که از جانب معلمین، بارها و بارها از 2005، 

به دلیل عدم شناخت و نا آگاهی معلمان های درس گله و شکایت شنیده می شود و ن نوع دانش آموزان در کالس وجود ای

از ویژگی های این نوع دانش آموزان و زمان بر بودن آموزش آنان، برچسب ناتوانی و دیرآموزی خورده و نادیده گرفته می 

 و لدینوا دگی تدریجی دروس دچار درماندگی و شکست می شوند.شوند. این دانش آموزان با ورود به مدارس عادی و پیچی

 ،ندا دهنکر کسبتی وفقیـم یـشزموآ ایوـمحت یگیردیا در تنها نه که د،خو زانموآ نشدا و انندزفر هاشدگیر از نمعلما

 نفیااطرا با یافته زشاسط اـتبار اریرـبرق هـب دراـق و ه داد تـسد از زـنی را دخو نفس به دعتماا و هشد تحقیر تشد به بلکه

 در و وهگر ینا هتیر هینداز آ. ..  و دصاـقتا نشناسارکا و جتماعیا رانکادمد و ورانمشا و نندانگر سخت ،نیستند نیز دخو

9می دهد)های خبر جامعه کل نهایت 1(1979نقل از هینتون، 1977،  0  . 

می توانند  هرچند  خ دهد آیا دانش آموزان دیرآموزبا توجه به مطالب فوق، مطالعه حاضر درصدد بود که به این سوال پاس

 ود نشان دهند؟ خنه سریعأ بلکه با تالش و همکاری پیوسته و آهسته خود و والدین و معلم عملکرد خوبی در کالس درس از 
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 روش 

ل تمامی دانش پژوهش حاضر از نوع مطالعه شبه آزمایشی با روش تک موردی چند خط پایه بود. جامعه آماری این پژوهش شام

خواهر دوقلوی 2بودند. نمونه پژوهش  97-98آموزان دختر پایه اول ابتدایی دبستانهای دولتی شهر زنجان در سال تحصیلی 

ساله ، دانش آموز پایه اول مقطع ابتدایی بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. مشخصات فردی و خانوادگی 7

اولین فرزندان یک خانواده دوقلوهای ناهمسان می باشند ،  1390ح می باشد: هر دو متولدین سال این دو دانش آموز به این شر

متوجه برخی از  مشکالت از قبیل دیرآموزی و زود هستند. پدرش بیکار و مادرش خانه دار است. معلم طی مشاهدات خود 

فارسی خوانداری( می شود. همچنین به عدم فراموشی این دوقلوها در دروس مختلف مخصوصأ ریاضی و فارسی ) مخصوصأ 

درک قوانین کالسی توسط این دانش آموزان پی می بردکه باعث برهم زدن نظم کالس می شوند. البته تفاوت بارز این دوقلوها 

 با سایر دانش آموزان عمدتأ در عملکرد تحصیلی می باشد.

 ابزار

موزی دوقلوها استفاده شد. طی این مصاحبه  اطالعاتی در زمینه مشخصات مصاحبه بالینی: از این ابزار برای تشخیص زمینه دیرآ

فردی و خانوادگی، مشکل اصلی، پیشینه مشکل، تاریخچه خانوادگی سوابق پزشکی و بروز اختالل در روند رشد، وضعیت درسی، 

 وضعیت روانی و اختالالت رفتاری و عاطفی، هیجانات به دست آمد.

افسردگی والدین این دو کودک از قبل و بعد از بارداری بود که هر  آمداین مصاحبه به دست  مهم ترین اطالعاتی که در

دو والد تحت نظر روانپزشک بودند و این مسئله باعث شده بود که توجهی به این دوقلوها در مراحل رشدشان نکنند و اغلب 

در دوره کودکی برای سوالهایشان که از سر کنجکاوی  اوقات این دوقلوها باهم سپری کردند و از همدیگر یاد گرفته بودند و

مطرح می شد پاسخی دریافت نمی کردند. بنابراین می توان احتمال داد که محدودیت گنجینه لغوی این دانش آموزان می 

همچنین این دو دانش آموز توسط سنجش دیرآموز تشخیص داده شدند.و این  تواند ناشی از همین محرومیت ها باشد.

 وع باعث اطمینان محقق در مورد دیرآموز بودن این دوقلوها گردید.موض

در این پژوهش دو دانش آموز دختر  که دوقلوی ناهمسان بودند به صورت هدفمند از بین دبستانهای منطقه دو شهر  شیوه اجرا:

 -ارنامه، فرم ارزشیابی کیفیکزنجان پس از مصاحبه  با معلم و کسب اطالعات از وضعیت تحصیلی هر دو دانش آموز از طریق 

توصیفی مختص هر دانش آموز، پوشه کار و پرونده تحصیلی و اطمینان از دیرآموز بودنشان بر اساس تشخیص سنجش در بدو 

 عنوان آزمودنی انتخاب شدند.ورود به دبستان در پرونده شان ضمیمه گشته بود به 

حصیلی به عنوان خط پایه آنها مشخص گردید. و مداخله پژوهشگر بدین ترتیب،  نتایج عملکرد آن ها در نوبت اول سال ت

هر هفته مادر این دوقلوها در جلسه مشاوره با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد  همچنین،هفته صورت پذیرفت.  14طی 

در کالس درس  حضور پیدا می کردندو بدین ترتیب زمینه مشارکت والدین در زمینه امور تحصیلی فرزندانشان فراهم گردید.

محقق هفته ای یک  جایگاه این دانش آموزان به نزدیک معلم تغییر داده شد و  راه حل هایی به معلم و والدین ارائه گردید.

سپس کلیپ  روز در کالس حضور پیدا کرده و آموزش های جبرانی به صورت انفرادی و عینی سازی مفاهیم ارائه می گردید.

ساعت این دانش آموزان در معرض این کلیپ  2گردیده و روزانه تحت نظر والدین به مدت  های آموزشی توسط محقق تهیه

های آموزشی قرار می گرفتند. در نهایت پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان در طول نیمسال دوم به صورت ماهانه از طریق 

 گزارش معلم، پوشه کار و گزارش اولیاء پیگیری می شد.

 نتایج

نشان داده شده نتایج عملکرد این دو دانش آموز دوقلو در طول و پایان نیمسال تحصیلی اول و دوم  ،2و  1جدول شماره در 

 است
 (معلم گزارش به)) بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت(دوم اول)آبان، آذر، دی( و مسالین طول در الف آموز دانش شرفتیپ. 1 جدول



 ردیبهشتا فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان ماه درس

 خوب خوب خوب قابل قبول قابل قبول خوب قابل قبول امالء

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خوب خوب خیلی خوب خوب نوشتاریمهارت

-مهارت

 خوانداری

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خوب خوب قابل قبول خوب

نیاز به  ریاضی

 تالش

نیاز به  قابل قبول

 تالش

 خوب ولقابل قب خوب نیاز به تالش

 ست.اجدول فوق نشان می دهد عملکرد دانش آموز الف در نمیسال دوم نسبت به نیمسال اول پیشرفت چشمگیری داشته 

 

 (معلم گزارش به) )) بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت(دوماول )آبان، آذر، دی(  مسالین طول در ب آموز دانش شرفتیپ. 2 جدول

 اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان ماه درس

نیاز به  قابل قبول قابل قبول امالء

 تالش

 خوب خیلی خوب خوب نیاز به تالش

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خوب خوب خوب خوب نوشتاریمهارت

نیاز به  قابل قبول قابل قبول خوانداریمهارت

 تالش

 خوب خوب قابل قبول قابل قبول

نیاز به  ریاضی

 تالش

 خوب خوب خوب خوب قبول قابل قابل قبول

 

 نیز نشان می دهد عملکرد دانش آموز ب در نمیسال دوم نسبت به نیمسال اول پیشرفت داشته است. 2جدول 

 وضعیت تحصیلی این دو دانش آموز با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. 3در جدول 

 دوم و اول نوبت رد یفارس و یاضیر درس درالف و ب  آموز دانش تیوضع سهیمقا. 3جدول 

 نوبت دوم نوبت اول نام درس

 فارسی

 

 خوب قابل قبول دانش آموز الف

 خوب قابل قبول دانش آموز ب

 قابل قبول قابل قبول دانش آموز الف ریاضی

 خوب قابل قبول دانش آموز ب

وبی داشته و در درس همانطور که نتایج جدول فوق نشان می دهد وضعیت دانش اموز الف در درس فارسی پیشرفت خ

ریاضی تغییر نیافته است. و وضعیت دانش آموز ب در هر دو درس فارسی و ریاضی از وضعیت قابل قبول به خوب تغییر 

 یافته است و این نشان دهنده ی اثربخشی مداخالت محقق می باشد.

 بحث و نتیجه گیری

ملکرد دو وزشی و مشارکت والدین و معلم در بهبود عتعیین اثربخشی استفاده از کلیپ های کمک آم پژوهش حاضر با هدف

کلیپ های کمک  دانش آموز دوقلوی دیرآموزدر مقطع ابتدایی صورت پذیرفت. داده های به دست آمده نشان داد که استفاده از

 آموزشی و مشارکت والدین و معلم  در بهبود عملکرد این دانش آموزان دیرآموز اثربخش است.

بررسی تاثیراموزش مبتنی بررشد ( که به 1394پروانه ),سعیدیز پژوهش حاضر با یافته های یافته های حاصل ا

1فرنالد گریس چندحسی  1 افته همسو می باشد. ی  پرداخته است برمهارت خواندن دانش اموزان دیراموز پسرپایه دوم ابتدایی

                                                             
1 1 . Grace Fernald 



سرعت خواندن درستی خواندن و درک  ها نشان داد که اموزش مبتنی برروش چندحسی فرنالد بربهبود مهارت خواندن

با هدف کیفیت  یپژوهش . همچنینمطلب دانش اموزان دیراموز پسرپایه دوم ابتدایی درگروه ازمایش اثربخش بوده است

پس از مطالعات و گردآوری اطالعات فراوان مولفه آموزش  انجام شده استبخشی به آموزش دانش آموزان دیرآموز پایه اول 

از بین سه محور آموزش آموزگار، آموزش دانش آموز و آموزش والدین، ما آموزش والدین را است. قرار داده  والدین را هدف

سالگی را در فرزندان خود  5-7تا آنان بتوانند با انجام بازی های خوشایند و جذاب، فرایندهای رشدی یادگیرییده شد برگز

ن کاسته شود و هم شناخت واقع بینان های از فرزند خود داشته باشند بهبود ببخشند و با مشارکت مستقیم هم از نگرانی آنا

وری تحصیلی کودکانشان داشته باشند. این بازی ها را بر اساس منابع معتبر  و هم مشارکت کارآمد و موثری در افرایش بهره

ز محتوای کتاب های علمی، مشورت با متخصصان توان بخشی و آموزش در حیطه کودکان استثنایی و مدارس عادی و نی

به اجرا درآمد. در کنار کارگاه ها (Workshop) کارگاه 5.سپس در قالب گردیددرسی پایه اول دبستان انتخاب و طراحی 

ارایه محتواهای ساده و منابع آموزش والدین در قالب کتابچه و بروشور و مواد دیداری شنیداری بعنوان یکی از ابزارهای 

سترس والدین قرار گرفت .مصاحبه با کارشناسان، و نیز گزارش مداوم والدین، و مصاحبه با والدین و قدرتمند و اثرگذار در د

و یافته نگرانیهای والدین را کاهش  ت کسب شده است وآموزگاران کالس نشان داد که در دستیابی به هدف پژوهش موفق

احمدزاده, زیبا و مریم رهنورد، شده است. )ایجاد  راه موثری برای تعامل سازنده و ارتباط آموزشی بین والدین و کودک

1397) 

ی آموزشی کارکردها ی اجرایی و ارزیابی اثربخشی آن بر در همین راستا در پژوهشی که تحت عنوان طراحی بسته

ی کارکردهای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز صورت گرفت، نتایج به دست آمده از آن نشان داد، آموزش بسته

رایی توانسته در بهبود پیشرفت دانش آموزان دیرآموز به طور موثری معنادار واقع شود. این بهبودی در پیشرفت تحصیل اج

دانش آموزان دیرآموز، به ترتیب در دروس خواندن، امالء و ریاضی مشاهده شد.)عزیزیان،م؛ اسدزاده، ح؛ علیزاده، ح؛ درتاج،ع؛ 

 (1395سعدی پور، الف،

( در پژوهشی با عنوان طراحی راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی 1397ارجمندنیا، لواسانی و سیاح)  همچنین افروز ،

برای دانش آموزان آهسته گام به این نتیجه دست یافته اند که متون خواندن کاربردی برای دانش آموزان آهسته گام شامل 

مهار ت های بهداشت شخصی، مهارت های غذا خوردن،  شش مولفه ی مهارت های اجتماعی، مهارت های مراقبت از خود،

مهارت های لباس پوشیدن و مهارت های زندگی مستقل است. از نتایج به دست آمده در این پژوهش استنباط می شود که 

ندن، هرچه متون خواندنی که به دانش آموزان دیرآموز آموزش داده می شود کاربردی تر باشد، یعنی دانش آموزان توانایی خوا

فهمیدن و کاربست آن متون را در زندگی روزانه و موقعیت ها اجتماعی داشته باشند، عملکردشان در خواندن بهبود می 

 یابد.

دانش  تاثیر آموزش از طریق باز ی های رایانه ای بر میزان توجه، واژگان و درک کالمی نتایج پژوهشی تحت عنوان 

ای رایانه ای آموزشی بر میزان توجه، واژگان و درک کالمی دانش آموزان آهسته بازی ه نشان میدهد که آموزان آهسته گام

 (1395دارد.)کشاورزی؛ فرناز، افروز، طالبی؛ مهناز،  گام تاثیر مثبت

های برخی از دانش آموزان به دلیل محرومیتبا توجه به نتایج حاصل از پژوهش های فوق می توان نتیجه گرفت که 

هنگی، اجتماعی ( دچار محدودیت های شناختی می شوند که این محدودیت ها در آزمون هوشی محیطی )خانوادگی، فر

 بارز می گردد. در حالی که می توان با مداخله های به موقع و موثر مهارت های شناختی آنان را بهبود و توسعه داد.

محدودیت های نمونه(  2نه محدود) در پژوهش حاضر عدم تصادفی بودن نمونه های مورد پژوهش و همینطور تعداد نمو

 پیشنهاد می گردد برای بررسی اثربخشی این روش از تعداد نمونه های بیشتری استفاده گردد. این پژوهش می باشد.
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Abstract 

The aim of the current study was to determine the effectiveness of using educational aid clips and 
parent-teacher participation in improving the performance of two late twin students in primary school, 

the first grade of primary school in the academic years of 2020-2019 in Zanjan city. The required 

information, due to the current study was qualitative type, collected through interviews, observations, 
as well as additional information through transcripts, qualitative-descriptive evaluation forms for each 

student, workbook and academic file. The results showed that the use of educational aid clips and the 

participation of parents and teachers is effective in improving the situation and performance of 

students in mathematics and Persian. The findings of the current study indicated that the late learning 
of these students was due to environmental deprivation and the researcher's interventions led to the 

significant progress of these students in mathematics and Persian courses (reading and writing). 

Keywords: late learners, educational clips, student. 
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