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The effectiveness of family-based functional educational program on writing
skills of slow paced students with down syndrome
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چكيده
 تهیه و تدوین. از جمله معیارها و شاخصههای موفقیت و کارآمدی نظام آموزش و پرورش در جوامع محسوب میشود، آموزش کاربردی:زمينه
 به گونهای که در نهایت زندگی مستقل فرد، گروهی و اجتماعی باشد، خانوادگی،مواد آموزشی کاربردی باید مبتنی بر ویژگیها و نیازهای فردی
 آیا آموزش زبان نوشتاری، با توجه به مشکالت زبان بیانی از جمله زبان نوشتاری دان آموزان آهستهگام با نشان ان داون.را به همراه داشته باشد
حاضر اثربخشی برنامه آموزشی

 هدف پژوه:کاربردی میتواند منجر به بهبود توان های ارتباطی و خودکفایی اجتماعی این افراد شود؟ هدف

از نوع نیمهآزمایشی (پی آزمون – پس

 این پژوه: روش.کاربردی خانواده محور بر توان های نوشتن کودکان دبستان با نشان ان داون بود

 دان آموز دبستانی آهستهگام با نشان ان داون مشغول تحصیل در مدارس استثنایی شهر تهران به روش نمونهگیری31 .آزمون با گروه گواه) بود
 دقیقهای بسته برنامه آموزشی54  جلسه01 در

 گروه آزمای.و گواه تقسیم شدند

شده و به شکل تصادفی به دو گروه آزمای

در دسترس گزین

) جهت بهبود توان های نوشتن شرکت کردند و هر دو گروه در مراحل پی آزمون و پسآزمون با0312( کاربردی خانواده محور محقق ساخته
 از تحلیل کوواریانس، برای تجزیه و تحلیل دادهها.) مورد ارزیابی قرار گرفتند0311( استفاده از مقیاس پرسشنامه خواندن و نوشتن شیرازی و نیلی پور
میان ین نمرات توان های

 یافتهها نشان میدهد که برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور منجر به افزای: يافتهها.چند متغیره استفاده شده است

 بنابراین میتوان: نتيجهگيری.)P<1/110( در حیطه رونویسی و امالء نسبت به گروه گواه شده است

نوشتن شرکت کنندگان گروه آزمای

.مطرح کرد که برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور روش مؤثری برای بهبود توان های نوشتن دان آموزان آهستهگام با نشان ان داون است
نوشتن و نشان ان داون

 توان، خانواده محور، برنامه آموزش کاربردی:واژه كليدها

Background: Functional education is one of the criteria and indicators of success and efficiency of education system in
societies. The design and development of functional learning materials should be based on individual, family, group, and
social characteristics and needs, so as to ultimately lead an independent life. Given the problems of expressive language,
such as writing language in the slow paced of students with Down Syndrome, can the use of functional written language
improve their communication and social self-efficacy skills? Aims: The aim of this study was survey the effectiveness
of family based functional educational program on writing Skills of slow paced children with Down Syndrome.
Method: This is a quasi-experimental study (pretest – posttest with control group). 30 slow paced students with Down
Syndrome studying in special schools in Tehran were selected by convenience sampling method and were randomly
divided into experimental and control groups. The experimental group participated of 10 sessions of 45-minutes
researcher-made family based educational program (2017) and both groups evaluated in the pre-test and post-test stages
by the Reading and Writing scale of Shirazi and Nilipoor (2011) was used to evaluate writing skills of children.
Results: The results showed that the family-based functional educational program has led to an increase in the mean
scores of the transcription and spelling test participants' writing skills compared to the control group(p≤0/001).
Conclusions: Therefore, it can be argued that the family based functional educational program is an effective way to
improve the writing skills of students with Down Syndrome. Key words: Functional educational program, Family based,
writing skills, and Down syndrome
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مقدمه

شامل میشوند (همتی .)0303 ،در واقع ،یك برنامه آموزشی

آموزش کاربردی ،از جمله معیارها و شاخصههای موفقیت و

کاربردی برای دان آموز آهستهگام ،برنامهای است که حداقل نتیجه

کارآمدی نظام آموزش و پرورش در جوامع پیشرفته ،محسوب

آن برای دان آموز اینست که به وی اجازه میدهد مهارتهای

میشود .چرا که کودکان و نوجوانان در بسیاری از موارد دوازده سال

مفیدی کسب کند و در فعالیتهایی شرکت کند که از یك سبك

از گستره عمر خود را در کالسهای درسی میگذرانند که تحت

زندگی مفید و مثمر ثمر و مفرح ،لذت ببرد (باک .)2103 ،آموزش

نظارت و هدایت وزارت آموزش و پرورش آن کشور است .آنچه

کاربردی منجر به استقالل فرد شده ،حضور او در موقعیتهای جدید

افراد در زندگی اجتماعی و حرفهای خود بیشتر بکار میرود،

را امکانپذیر میسازد ،توانایی کودکان آهستهگام در تعمیم

عمومی و

میدهد و در نهایت

یادگیریهای کاربردی (خواندن ،نوشتن ،ریاضیات ،دان

آموختههایشان به موقعیتهای جدید را افزای

مهارتهای اجتماعی) است (افروز .)0300 ،با در نظر گرفتن این مهم

فرصت اشتغال پس از تحصیل را برای فرد فراهم میسازد (برودر و

بسیاری از نظامهای آموزشی پیشرفته دنیا حرکت به سوی تغییر و

همکاران  )2105این آموزشها زمانی میتوانند مؤثر واقع شده و از

کتب درسی با هدف کاربردی بودن و مبتنی بودن آنها بر

اثربخشی بلندمدتتری برخوردار میباشند که عمومیت پیدا کرده و

ویژگیهای فرهن ی ،بومی و محلی را آغاز کردند .هرچند میزان

زیر نظر فرد یا مربی

ویرای

تحت نظارت و آموزش در موقعیتهای مختل

متفاوت بوده است

مجرب انجام گیرند (برادلی و همکاران  .)2111از آنجاییکه که

(بریهی ،افروز و پاکدامن .)0314 ،این در حالی است که باک و

حضور دائمی مربی در کنار دان آموز در بسیاری موارد میسر نیست،

جوشی ( )2102بیان کردند به رغم اینکه استفاده از برنامهریزی درسی

اما از طریق ارائه برنامههای آموزشی با هدف گسترش همکاری و

کاربردی در موفقیت و اشتغال دان آموزان در دوران پس از تحصیل

ارتقا دان

خانوادهها در این زمینه میتوان تا حدود زیادی به این

تأثیر مثبتی دارد ،دان آموزان اندکی از مهارتهای کاربردی

هدف دست یافت.

دستیابی به این مهم در میان کشورهای مختل

اهمیت خانواده در تضمین سالمت و رفاه دان آموزان با نشان ان

آموزشی بهره میگیرند.

داون و نق

اهمیت و توجه به این موضوع بویژه در میان دان آموزان

آنها در آموزش و مداخالت به هن ام در طول  21سال

آهستهگام با نشان ان داون به عنوان یکی از اصلیترین و بزرگترین

گذشته ،به عنوان یکی از شیوههای مداخله در نظر گرفته شده است.

گروههای کمتوان نیز قابل توجه است .در این راستا ،آنچه که در

مفهوم روی آورد خانواده محور ،اولین بار در دهه  0141زمانی که

آموزش دان آموزان آهستهگام با نشان ان داون اهمیت پیدا میکند،

کارل راجرز روی آورد مراجع محور 1را معرفی کرد ،مورد استفاده

مواد و برنامههای آموزشی مناسب و کاربردی است (باک و

قرار گرفت .خدمات خانواده محور هم به عنوان یك فلسفه و هم یك

فالن ان )2101 ،تا بتوانند این دان آموزان را با توجه به ویژگیهای

رویآورد برای ارائه مداخالت ،به عنوان یکی از شیوههای مداخله به

شناختی که دارند در کوتاهترین زمان و به بهترین وجه ممکن آموزش

هن ام برای کودکان و دان آموزان آهسته گام در طول  31سال

دهند .برنامه آموزشی مناسب عبارتست از آنچه که مربوط به آموزش

گذشته در نظر گرفته شده است (پورحنیفه .)0312 ،در واقع ،از

است ،محتوایی که مربی آموزش میدهد و متربی یاد میگیرد (باک

آنجاییکه فرآیند یادگیری در دان آموزان آهستهگام با نشان ان

و جوشی )2102 ،و شامل ،تحصیالت کاربردی ،0آموزش و پرورش

داون ،به علت ویژگیهای شناختی خاصشان ،مانند دامنه حافظه

فنی و حرفهای ،2دستیابی به جامعه ،3مهارتهای زندگی روزانه،5

در انتقال و

گزین

بلندمدت پایین و کم ،دیرآموزی و زود فراموشی ،ضع

مهارتهای مالی ،4مهارتهای زندگی مستقل ،2مهارتهای حمل و

تعمیم یادگیری و ،...خیلی کند و آهسته پی

میرود و نیاز به تکرار

نقل ،1مهارتهای اجتماعی  /روابط اجتماعی 0و خودمختاری را

و تمرین فراوان برای یادگیری دارند ،نق

خانواده و بویژه والدین

1.

6.

2.

7.

independent living skills
transportation skills
8. social/relationship skills
9. client centered

functional academic
vocational education
3. access community
4. daily living skills
5. financial skills
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اثربخشی برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور بر توان

حوریه پورحنفیه و همکاران

های نوشتن...

جهت آموزش این کودکان اهمیت بیشتری پیدا میکند (برودر و

و این روی آورد آموزشی را بر رشد روانی – حرکتی و بهبود توان

همکاران .)2105 ،در خصوص اثربخشی مداخالت خانواده محور بر

های حرکتی درشت کودکان داون مؤثر دانستهاند .همان ونه که

آموزان پژوه های

مشاهده میشود ،مداخالت خانواده محور میتوانند بر جنبههای

مختلفی صورت گرفته است .دکرز ،استاپ ،بالکوم و ورهون ()2102

سالمتروان اعضای خانواده و فرزندانشان اثرگذار باشند و

حیطههای مختل
در پژوه

تواناییها یا مشکالت دان

مختل

دی ری نشان دادند ،عوامل محیطی و مشارکت خانوادهها

از جمله عوامل دخیل در بهبود توان

در عین حال ،منجر به ارتقا توان های تحصیلی ،آموزشی یا حرکتی
در میان دان آموزان با تأکید بر دان آموزان آهستهگام با نشان ان

های ارتباطی و کالمی دان

خانوادهها در ارائه

آموزان با نشان ان داون محسوب میشود .کینگ ،باکستر ،رزنبام و

داون شوند .با این وجود ،در کمتر پژوهشی به نق

باتس ( )2111در پژوهشی روی والدین گروهی از کودکان با

آموزش کاربردی ،بویژه توان های نوشتن کاربردی دان آموزان

نشان ان داون و اوتیسم نشان دادند پذیرش ،سازگاری و همکاری

داون توجه شده است .با عنایت به این موضوع ،پژوه

حاضر با

والدین در امر آموزش و درک بهتر شرایط آنان میتواند بر

هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کاربردی خانوادهمحور بر

تواناییهای فرزندانشان مؤثر است .محمدی ملك آبادی ،ارجمندنیا،

توان های نوشتن کودکان دبستان با نشان ان داون انجام شد.

لواسانی و یوسفی ( )0312در پژوهشی روی گروهی از کودکان در

فرضیهها عبارت بود از:

معرض خطر ناتوانی ریاضی نشان دادند ،برنامه آموزشی ریاضی

 .0برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور بر بهبود مؤلفه

خانواده محور بر بهبود عملکرد حافظه فعال ،مفاهیم پایه ریاضی و

رونویسی از توان

های نوشتن دان آموزان آهستهگام با نشان ان

درک عدد  01نفر از آزمودنیهای  4و  2ساله تحت مداخله مؤثر

داون مؤثر است.

بوده است .دالوند ،رصافیانی و باقری ( )0313با مرور روی آورد

 .2برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور بر بهبود مؤلفه امال از

خانواده محور با مطالعهای از نوع فراتحلیل مداخالت خانواده محور

توان های نوشتن دان آموزان آهستهگام با نشان ان داون مؤثر

را سبب ارتقا خدمات درمانی و افزای

است.

رضایتمندی خانوادهها بویژه

روش

در میان خانوادههای کودکان با نیازهای ویژه دانستهاند .پورحنیفه،
طرح پژوه

افروز و باغداساریانس ( )0313نشان دادند برنامه آموزش خواندن

نیمهآزمایشی به صورت پی آزمون – پسآزمون

کاربردی خانواده محور بر توان های درک مطلب ،دقت و سرعت

با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوه

خواندن دان آموزان آهستهگام با نشان ان داون تأثیر معناداری دارد.

آهستهگام با نشان ان داون مدارس ویژه آهستهگام در پایههای

عابدینی و فرامرزی ( )0312در تحقیقی به بررسی میزان توجه

تحصیلی سوم تا پنجم ابتدایی در شهر تهران در سال تحصیلی -11

کتابهای درسی درباره یاددهی توان های زندگی بر اساس تحلیل

 0312بودند .با توجه به پایین بودن تعداد افراد جامعه آماری و

ایشان نشان داد که بیشترین سهم

مالکهای ورود پژوه  ،از میان آنها  31نفر از دان آموزان آهسته-

محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی در قالب توضیحات کالمی و

گام با نشان ان داون با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس

به ترتیب در قالب تصویر ،تمرین و تکلی  ،فعالیت گروهی و کالسی

گزین

و

و به میزان کمی در سایر قالبها بوده است .با عزت ( )0312پژوهشی

گواه تقسیم شدند .مالکهای ورود دان آموزان به نمونه پژوه

محتوا پرداختند .نتایج پژوه

آهستهگام در این تحقیق مشارکت داشتند .دان

دادن نادرست نویسی در دان آموزان

ابتدایی انجام داد .نتایج این پژوه

پژوه

نشان داد که راهبردهای

خودپرسی رایانهای ،در مقایسه با آموزش سنتی در کاه

شده و به صورت تصادفی به دو گروه  04نفره آزمای

شامل این موارد بودند .فقط آزمودنیهایی با هوشبهر  41 – 11یعنی

با هدف مقایسه راهبردهای خودپرسی رایانهای و آموزش نوشتاری
سنتی غنی شده در کاه

شامل کلیه دان آموزان

مشارکت داده شدند که در پایههای تحصیلی سوم تا پنجم

ابتدایی مشغول به تحصیل بودند .دان

دادن

آموزانی در این

آموزان باید فارسی زبان و

نادرست نویسی آزمودنیها مؤثر واقع شده است .فرامرزی و ملك

تك زبانه میبودند و تنها دان آموزان آهستهگام دارای نشان ان

پور ( )0301در تحقیق دی ری به بررسی اثرات مداخالت

داونی شرکت داشتند که محل سکونت آنها شهر تهران بود .افراد
گروه آزمای

روانشناختی خانواده محور بر کودکان مبتال به نشان ان داون پرداخته
887
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در مقدمهای ،مفاهیم آموزش کاربردی و خانواده محور و نق

مهارتهای نوشتن دان آموزان داون شرکت کردند.
بعد از صدور مجوز توسط اداره کل آموزش و پرورش شهر
تهران جهت انجام پژوه

آنها در آموزش دان آموزان آهستهگام توضیو داده شده است.
در جدول  ،0به طور اجمال شرح جلسات برنامه آموزشی

در مدارس استثنایی ویژه دان آموزان

آهستهگام و اعالم رضایت کتبی والدین گروههای نمونه ،اجرای
طرح آغاز شد .پی

مؤثر

کاربردی خانواده محور محقق ساخته ،بیان شده است.
ابزار

از شروع برنامه آموزشی ،برای هر دو گروه
(دان آموزان به

آزمون تشخیصی خواندن و نوشتن :این آزمون توسط شیرازی و

همراه والدینشان) در  01جلسه برنامه آموزشی کاربردی ،دو بار در

نیلیپور ( )0311طراحی شده است .در این پژوه

از خرده آزمون

هفته و هر جلسه به مدت  54دقیقه شرکت کردند .جلسات بدین

امال و رونویسی این ابزار استفاده شده است .این آزمون ،ابزاری

صورت بود که  04دقیقه نخست به مرور فعالیتهای آموزش داده

انفرادی و مرکب از آزمون متنهای خواندن و نوشتن است .با این

شده در جلسه قبل پرداخته میشد ،در ادامه آموزش فعالیت یا تکلی

آزمون میتوان سطو خواندن کودک را بررسی کرد .قابلیت اعتماد

جدید و مشاورههای احتمالی به خانوادهها در  04دقیقه پایانی پرداخته

این آزمون با روش فرمهای همتا ،بررسی شده است .نتایج بدست

به

آمده حاکی از همبست ی  1/01تا  1/15بوده است .جهت بررسی

صورت حضور خانوادهها در مدت  31دقیقه صورت میگرفت و در

مهارتهای نوشتن در بخ

امال ،لغاتی به دان آموز گفته میشود و

پایان به بحث و تبادل نظر در خصوص چ ون ی اجرا توسط خانواده

نوشتههای وی در پاسخنامه ثبت میشود ،سپس با تقسیم کردن تعداد

پرداخته میشد .برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور ،جهت

پاسخهای صحیو بر تعداد کل کلمات و ضرب کردن آن در عدد

تقویت توان های نوشتن دان آموزان آهسته گام با نشان ان داون،

 011میزان صحت در درست نوشتن کلمات بررسی میشود .در بخ

توسط محقق در سال  0312طراحی و اجرا گردید .برنامه آموزشی

رونویسی نیز ،دان آموز باید اقدام به کپی کردن اشکال و حروف

کاربردی خانوده محور شامل  3مؤلفه رونویسی ،امال و نوشتن

براساس آنچه به او نمای

داده میشود ،نماید و با محاسبه تعداد

کاربردی (نوشتن مشخصات فردی ،آدرس نویسی ،پر کردن فرم،

پاسخهای درست ،توانایی آزمودنی در مهارت رونویسی بررسی

تهیه لیست خرید و )...است .جهت آموزش مؤلفهها و زیر

میشود (شیرازی و نیلی پور.)0311 ،

پی آزمون اجرا شد .آزمودنیهای گروه آزمای

میشد .محتوا ،روشها و ابزار اجرای مداخالت در پژوه

مؤلفههایشان در این برنامه آموزشی ابزارهای ذیل طراحی شد:


فل

کارتهای آموزشی کاربردی :هر فل

کارت شامل

یك تصویر و یك کلمه یا عبارت که مفهوم کاربردی آن تصویر را
بیان میکند ،است.


کتابچههای آموزشی کاربردی :در هر صفحه کتابچه یك

تصویر کاربردی داریم که در صفحه مقابل آن توضیحات کاربردی
مربوط به تصویر میآید.


در افزای

سیدیهای آموزشی کاربردی :با توجه به نق
ان یزش یادگیری فرد ،فل

مؤثر رایانه

کارتها و کتابچهها به

صورت یك برنامه انیمیشن موزیکال در سیدیهای آموزشی ارائه
میشود.


کتابچه راهنمای والدین :از آنجاییکه این برنامه آموزشی

کاربردی و خانواده محور است و دان آموز باید در منزل و با کمك
والدین از این برنامه آموزشی کاربردی استفاده کند ،کتابچه
راهنمایی برای والدین ضمیمه این برنامه است .در این کتابچه ابتدا
809

اثربخشی برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور بر توان

حوریه پورحنفیه و همکاران

های نوشتن...

جدول .0محتوای جلسات آموزشی
جلسه

محتوای برنامه
مروری بر دان

اول

روشها و ابزارها

فرد در خصوص حروف ،چ ون ی معرفی خود ،آموزش نوشتن نام و نام

حروف چاپی ،حروف چوبی

خانوادگی توسط دان آموز
مرور آموزش جلسه قبل ،پیدا کردن خانه در نقشه ،آموزش یا مرور جهتیابی ،آموزش

نقشه چاپی ،نرمافزار مکانیابی ،تابلوهایی که توسط محقق ساخته شده

خواندن اسم خیایان ها و کوچهها و...

است.

مرور جلسات قبل ،آشنایی با کلمات کاربردی از طریق تصویر (هر جلسه  4کلمه) ،آشنایی با

کارتهای تصویر ،نرمافزار کامپیوتری ،روش فرنالد در صورت نیاز،

نوشتن کلمات آموخته شده در ترکیب با تصویر

حروف چاپی و چوبی

استفاده از کلمات آموزش داده شده در جمالت ،آموزش کلمات کاربردی ،آشنایی با نوشتن

کارتهای تصویر ،نرمافزار کامپیوتری ،روش فرنالد در صورت نیاز،

کلمات آموخته شده در ترکیب با تصویر ،پی یری آموزشها در منزل توسط خانواده

حروف چاپی و چوبی ،روش ماز

پنجم

مرور کلمات آموزش داده شده از طریق بازی

ماز ،کاربرگ

ششم

آموزش خواندن آدرس منزل ،آموزش نوشتن آدرس منزل

نقشه ،ابزار نوشتن

هفتم

آشنایی با شماره تلفن ،خواندن و نوشتن تلفن منزل

دوم
سوم
چهارم

کارت اعداد ،تلفن ،بازی نق

آشنایی با شماره تلفنهای ضروری ،نوشتن شماره تلفنهای ضروری ،موقعیتهای مختل

هشتم

کارت تصاویر ،دست اه تلفن ،بازی نق

استفاده از شماره تلفنهای ضروری

نهم

آشنایی با مفاهیم زمانی (صبو ،عصر و ،)...آشنایی با روزهای هفته ،نوشتن تاریخ و زمان

کارت تصویر ،کارت کلمات ،نوشتن کلمات

دهم

آشنایی با مفهوم فصلها ،توانایی خواندن و نوشتن تاریخ با استفاده از تقویم

کارت تصویر ،کارت کلمات ،نوشتن کلمات ،تقویم

چشمگیری در نمرات آزمودنیهای گروه گواه دیده نمیشود .با این-

يافتهها
مشخصات توصیفی متغیرهای اصلی پژوه  ،مؤلفههای

حال ،در ادامه و در بخ

تأثیر برنامه آموزشی کاربردی خانواده

رونویسی و امال توان های نوشتن دان آموزان آهستهگام با نشان ان

محور بر توان های نوشتن از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیری

داون در دو سطو اندازهگیری شامل پی آزمون و پس آزمون در

مطالعه شده است.

گروه آزمای

و گواه بیان شده است .نتایج آن در جدول ( )2گزارش

جدول .3آزمون لوین جهت بررسی فرض هم نی واریانسهای مهارتهای

شده است.

نوشتن

جدول .2تحلیل توصیفی متغیرهای مرتبط با دان

آموزان با نشان ان داون

آزمای
متغیر

میان ین

انحراف

میان ین

استاندارد

رونویسی

0

20

0/30

1/20

امال

0

20

0/42

1/21

انحراف
استاندارد

سن

00/04

2/11

00/03

0/01

هوشبهر

40/13

2/10

41/13

2/13

پی آزمون

00/01

0/03

02/21

3/05

پسآزمون

02/10

2/31

03/14

0/21

فرضهای مدلهای آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری رعایت

پی آزمون

31/20

0/30

31/50

1/03

پسآزمون

51/12

4/15

31/23

2/31

شده است.

نمره رونویسی
نمره امال

کنترل

متغیرها

df1

df2

F

سطو معناداری

با توجه نتایج به دست آمده در جدول ( )3میتوان گفت ،فرض
هم نی واریانسها برای مؤلفههای نوشتن به عنوان یکی از پی

جدول .5تحلیل کوواریانس چند متغیری مرتبط با تأثیر برنامه آموزشی کاربردی

میان ین سن کودکان در گروه آزمای

و در گروه گواه  00سال

بود .میان ین هوشبهر آزمودنیهای گروه آزمای

خانواده محور بر مؤلفههای نوشتن

 40/13گروه گواه

منبع تغییرات

نیز  40/13بود که در دامنه آموزش پذیر قرار داشتند .با توجه به جدول
فوق ،نمرات رونویسی و امال آزمودنیهای گروه آزمای

در مرحله

پسآزمون در مقایسه با پی آزمون بهتر شده است .در حالیکه تغییر

مجموع
مجذورات

df

میان ین
مجذورات

F

سطو
معناداری

رونویسی

15/21

0

15/21

21/10

1/110

امال

02/54

0

02/54

02/31

1/110

با توجه به اینکه فرض هم نی واریانسهای متغیرها رعایت شده
بود و با در نظر گرفتن  F= 0/11در سطو آماری  1/14که نشان
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میداد ،مفروضه هم نی ماتریس واریانس – کوواریانس در

چه در سطو نوشتاری از دیرباز موضوع بررسیهای توصیفی و تبیینی

مؤلفههای نوشتن رعایت شده است و با در نظر گفتن F=01/01 ،برای

بسیاری از پژوه های ایرانی و غیر ایرانی بوده است .این بررسیها

آماره المبدای ویلکز ،اثر پیالی و  Tهاتلینگ که نشان میداد میان

توسط متخصصین حوزههای

از جنبهها و رویآوردهای مختل

متغیرهای وابسته در مؤلفههای نوشتن اختالف وجود داشت و با عنایت

مختل

به این نکته که پی فرضهای تحلیل کوواریانس چند متغیری رعایت

از رویآوردهایی که اخیراً به ویژه در پژوه های خارجی بسیار

شدهاند .در جدول فوق به بررسی اثرات برنامه آموزشی کاربردی

مورد توجه و تأکید قرار گرفته است ،بررسی گفتمان شفاهی یا

آموزان با نشان ان

نوشتاری این دان آموزان در قالب روایتهای کاربردی است.

داون پرداخته شده است .همان ونه که یافتههای حاصل از تحلیل

مهارتهای گفتمان را به طور کلی میتوان به دو دسته تقسیم بندی

کوواریانس چندمتغیری نشان میدهد ،با توجه به  F= 21/10که در

نمود که این دو دسته عبارتند از :توان های محاورهای و توان

های

سطو آماری  1/14معنادار است ،برنامه آموزشی کاربردی خانواده

روایتی .گفتمان محاورهای شامل تعدادی قواعد تلویحی است که

توانایی دان آموزان در مؤلفه رونویسی در

مرتبط با نوبت گرفتن ،مشارکت در موضوعات محاورهای ،توجه به

دان آموزان تحت مداخله گردیده است .همچنین ،با توجه به

نیازهای مخاطب و صورتبندی درخواستها به روشی مناسب از نظر

 F=02/31برای مؤلفه امال که در سطو  1/14از نظر آماری معنادار

اجتماعی میباشد .مهارت ساخت یك روایت توانایی توضیو دادن

است ،میتوان گفت ،برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور تأثیر

یك داستان یا مکان و موقعیت را شامل

خانواده محور بر بهبود توان های نوشتن دان

محور منجر به افزای

معناداری بر افزای

انجام شده است (کانرز ،راسنکویست ،اتول و کیسر.)2112 ،

یکشی ،واقعه و یا تعری

میشود (دکرز و همکاران.)2102 ،

توانایی امال دان آموزان داشته است.

همان ونه که یافتههای حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری

در این بیان و برای ساخت یك عبارت ،روایت و یا یك جمله به

نشان داد ،با توجه به  F= 21/10در رونویسی و  F=02/31در مؤلفه

شکل نوشتاری جهت برقراری ارتباط و انتقال خواستهها و اهداف

امال که در سطو آماری  1/14معنادار هستند ،دالیل کافی برای رد

خود به دی ران ،عالوه بر بهرهمندی و توجه به توان های ارتباطی

فرض صفر و پذیرش فرض خالف در مؤلفه رونویسی و امال وجود

الزم است قواعد دستوری ،واجی و معنایی نیز مورد توجه قرار گیرند

دارد .به عبارتی برنامه آموزشی کاربردی خانواده محور منجر به

(فریمان و همکاران .)2111 ،این در حالی است که در نوشتههای

توانایی دان آموزان در مؤلفههای نوشتن دان آموزان تحت

دان آموزان با نشان ان داون انواع مشکالت نوشتاری ،اعم از

افزای

جابجایی نقاط و حروف همآوا ،نامطابق بودن فعل با ضمیر ،خطاهای

مداخله گردیده است.
بحث و نتيجهگيری
پژوه

ساخت واژه ،فقر در خزانه واژگان ،افزودن یا اضافه کردن کلمات

حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی

نامرتبط بسیار رایج است که دلیل آن میتواند از یکسو ،ناشی از

کاربردی خانواده محور بر توان های نوشتن کودکان دبستان با

مشکالت آنها در حافظه دیداری یا شنیداری ،ناتوانی در درک

نشان ان داون انجام شد .نتایج نشان داد که برنامه آموزشی کاربردی

مفاهیم بویژه مفاهیمی که بعد انتزاعی بیشتری دارند ،مشکالت

خانواده محور بر بهبود توان های نوشتن در حیطه رونویسی و امال

ادارکی آنها باشد (مك برین )2113 ،و از سوی دی ر ،ناشی از

در میان دان آموزان آهسته گام با نشان ان داون مؤثر بوده است.

آموزشهایی باشد که در مدارس به دان آموزان داده میشود ولی

در این زمینه با نتایج تحقیق باک و فالن ن (،)2101

در فضا ی زندگی واقعی آنها کاربرد چندانی ندارد و این موضوع به

باکلی و برد ( ،)2112پورحنیفه و همکاران ( )0313و فرامرزی و

نوبه خود سبب تسهیل در فراموش کردن آموختههای آنها میشود

همکاران ( )0301در این زمینه که مداخالت آموزشی کاربردی بویژه

(رینداک ،الپر ،هاگس و مك دونل.)2102 ،

یافتههای پژوه

زمانیکه توام با مشارکت و همکاری خانوادهها همراه باشند،

در فرآیند مداخله خانواده محور ،آموزشها در حضور والدین

های نوشتن دان آموزان آهسته گام

ارائه میشود و این موضوع سبب مشارکت آنها در امر یادگیری

میتوانند منجر به افزای

توان

شوند ،هماهنگ است.

دان آموز میشود ،طوریکه در فضای خانه و در محیط زندگی فرد

مشکالت زبانی این گروه از دان آموزان چه در سطو بیانی و

نیز آموزشها مجدداً مورد اجرا قرار گرفته و با ارزیابی مجدد و مداوم
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های نوشتن...

دالوند ،حمید؛ رصافیانی ،مهدی؛ و باقری ،حسین ( .)0313مروری بر

اصالح میشوند (مك ایوان ،پاسکال و مرداگ )2101 ،و در عین

رویکرد خانواده محور ،توانبخشی نوین.0-1 ،)0(0 ،

حال ،چون آموزشها معطوف به فعالیتهایی است که با رفتارهای

شیرازی ،سیما؛ و نیلیپور ،رضا ( .)0311آزمون تشخیصی خواندن.

اجتماعی و ارتباطی روزانه فرد در ارتباط است ،سبب ایجاد ان یزه و
تشویق دان آموزان جهت بخاطر سپاری آموختههای
استفاده از آموزشها در دنیای واقعی و افزای

انتشارات دانش اه علوم بهزیستی و توانبخشی :تهران.

میشود .لذا،

عابدینی ،یاسمین؛ و فرامرزی ،ساالر ( .)0312بررسی میزان توجه کتابهای

ان یزه و عالقه جهت

درسی درباره یاددهی توان های زندگی بر اساس تحلیل محتوا.

یادگیری که هر دو در تسهیل و گسترش توان های نوشتن دان -

مجله علوم روانشناختی.0-0 ،)51(02 ،

آموزان داون مؤثر هستند را میتوان از جمله عوامل اصلی گسترش
توان های نوشتاری دان

فرامرزی ،ساالر؛ و ملك پور ،مختار ( .)0301تأثیر مداخالت بهن ام

آموزان داون تحت تأثیر آموزش خانواده

روانشناختی و آموزشی خانواده محور بر رشد حرکتی کودکان

محور دانست (شر و باک.)2103 ،
با در نظر گرفتن یافتههای پژوه

مبتال به نشان ان داون ،مجله توانبخشی.51-10 ،)3(01 ،

و با توجه به اثرگذاری برنامه

محمدی ملك آّبادی ،اطهر؛ ارجمندنیا ،علی اکبر؛ لواسانی ،مسعود؛ و

آموزان

یوسفی ،صاحب ( .)0312تأثیر برنامه آموزشی ریاضی خانواده

آهستهگام با نشان ان داون ،توصیه میشود با دخیل نمودن خانوادهها

محور بر عملکرد حافظه فعال ،مفاهیم پایه ریاضی و درک عدد

در برنامههای آموزشی و مداخالتی مدارس ،مؤسسات و مراکز

کودکان در معرض خطر ناتوانی ریاضی ،ناتوانیهای یادگیری،

آموزشی درگیر در فرآیند یادگیری و آموزش دان آموزان با

.012-020 ،)3(2

آموزشی کاربردی خانواده محور بر توان های نوشتن دان

همتی ،محمد ( .)0303بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حرفه آموزی در

نشان ان داون ،شرایطی فراهم شود تا این دان آموزان فارغ از نقاط

اشتغالزایی برای افراد کم توان ذهنی ،پایاننامه کارشناسی ارشد،

ضعفشان بتوانند به شکل کاملتری توان های نوشتن خود را با

چاپ نشده ،تهران :مدیریت آموزش و پرورش تهران.
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