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ABSTRACT 

Background and Aims: The purpose of the present study was to investigate the effectiveness 
of early education based on Quinn project on cognitive, verbal, and social-emotional learning in 
children with borderline intelligence performance. 
Materials and Methods: The present semi-experimental with pretest-posttest design and 
follow-up with control group study was performed on 30 pre-school students with borderline 
IQ in Isfahan selected via convenience sampling who were randomly assigned to experimental 
and control groups. Research tools included the International Lighter Performance Scale and 
Wechsler Intelligence Scale for Preschool Children together with evaluation of socio-
emotional learning. Early training based on the Quinn project was administered to the 
experimental group for eight sessions. Data were analyzed using repeated measure ANOVA. 
Results: Based on the findings, it can be stated that the main effects of group membership (early 
intervention based on Quinn project vs. no intervention) in groups showed significant differences 
in the scores of cognitive, verbal, and socio-emotional learning scores (P <0.05). 
Conclusion: According to the results of the current study, it can be concluded that early 
education based on Quinn project increases the scores of cognitive, verbal, and socio-emotional 
learning scores of children with borderline IQ. 
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 چکیده

بر آمادگی شناختی،   Quinnبا هدف بررسی اثربخشی آموزش زودهنگام مبتنی بر پروژه  حاضر  پژوهش  مقدمه و اهداف:  
 هیجانی کودکان با عملکرد هوشی مرزي انجام گرفت. -اجتماعی  کالمی و یادگیري 

آموزان آماري دانش  هآزمون و پیگیري با گروه کنترل بود. جامعپس-آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش نیمهها:  و روش  مواد
پیش مادران  مقطع  شامل  پژوهش  نمونه  بودند.  اصفهان  شهر  در  مرزي  هوشی  عملکرد  با  مقطع   30دبستانی  کودك 

دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه    دبستانی با عملکرد هوشی مرزي بود که به شیوه درپیش
دبستانی و ارزیابی  المللی الیتر، مقیاس هوش وکسلر کودکان پیشعملکرد بین  گمارش شدند. ابزارهاي پژوهش شامل مقیاس

جلسه بر روي گروه آزمایش اجرا گردید.    8طی    Quinnهیجانی بود. آموزش زودهنگام مبتنی بر پروژه  -یادگیري اجتماعی 
 تحلیل قرار گرفت.وزیه گیري مکرر مورد تجهاي پژوهش با استفاده از روش آماري تحلیل واریانس با اندازه داده

توان اظهار داشت که اثرات اصلی عضویت گروهی (آموزش زودهنگام مبتنی  میحاضر  هاي پژوهش  بر اساس یافته ها:  یافته
هیجانی  -اجتماعی  ها از نظر نمرات آمادگی شناختی، کالمی و یادگیري در مقابل عدم ارائه آموزش) در گروه  Quinnبر پروژه  

 ). P>05/0دهد ( داري را نشان میاتفاوت معن
موجب افزایش    Quinnتوان دریافت که آموزش زودهنگام مبتنی بر پروژه  می  کنونی  با توجه به نتایج پژوهشگیري:  نتیجه

 شود. هیجانی کودکان با عملکرد هوشی مرزي می-اجتماعی دگی شناختی، کالمی و یادگیري نمرات آما

 عملکرد هوشی مرزي ؛هیجانی-اجتماعی یادگیري  ؛کالمی ؛شناختی ؛Quinnپروژه هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه و اهداف
(دانش مرزي  هوش  عملکرد  داراي   Borderlineآموزان 

Intellectual Functioning; BIF آموزانی هستند که  )، دانش
میانگین   زیر  معیار  انحراف  دو  تا  بین یک  آنها  بهرة هوشی 
هوشی  عملکرد  با  افراد  مابین  که  هستند  گروهی  و  است 

بهرة هوشی این    ]1[.توان ذهنی قرار دارندطبیعی و افراد کم
قرار   85ی  ال  70هاي مختلف در دامنۀ  آموزان در آزموندانش

آموزان حدود  دارد و به اعتقاد متخصصان، این گروه از دانش
دانش  18الی    14 از کل  را درصد  تحصیل  در حال  آموزان 

آموزان هر  اگرچه تعداد زیادي از دانش  ]2-3[.دهندتشکیل می 
دانش عنوان  با  مرزي  ساله  هوش  عملکرد  داراي  آموزان 

دي در مورد این شوند، اما تحقیقات بسیار محدوشناخته می 
دانش  از  آنها در شکاف  گروه  زیرا  است  گرفته  انجام  آموزان 

آموزشوآموزش و  عادي  قرار پرورش  استثنایی  وپرورش 
 ] 4[.شوند گیرند و فراموش میمی 

آموزان داراي عملکرد  ها نشان داده است که دانشبررسی 
عقب  فاقد  مرزي  هستندهوش  ذهنی  اما    ، ماندگی 

ي در یادگیري دارند و این ویژگی باعث  هاي بسیارمحدودیت
بمی  را  الزم  موفقیت  تحصیلی  زمینه  در  تا  دست  ه  شود 

اند که نشان داده  ]6[و همکاران  Carulla-Salvador  ]5[.نیاورند 
سایر دانش به  نسبت  مرزي  هوش  عملکرد  داراي  آموزان 

آسیب  خود  سرخوردگی هست  پذیرترهمساالن  با  و  ند 
مشکال و  اجتماعی  روانی تحصیلی،  و  ذهنی  سالمت  ت 

به تعداد هشداردهندهبیشتري مواجه می اي مردود  شوند و 
شوند. متخصصان معتقدند آنها یک تا دو سال در مقایسه می 

هاي اساسی زندگی  با همساالنشان در به دست آوردن مهارت
مهارت و  ارتباطی  سبک  اجتماعی،  تعامل  جمله،  هاي از 

مطالعات مختلف بیانگر این واقعیت   ]7[.شناختی تأخیر دارند
نفس پایین و سطوح    است که عملکرد هوش مرزي با عزت

مدرسه در  اضطراب  و  افسردگی  از  مشکالت ]8[باالتري   ،
(مانند توجه و ]9[رفتاري  ، مشکالت در عملکردهاي اجرایی 

حافظه) و به دنبال آن عدم موفقیت تحصیلی، رشد زبان و  
رفتاري  مشکالت  ]10[ثبات  هیجان  و  رابطه   ]11[تنظیم 

 همبستگی دارد.
حوزه متخصصان  با  تاکنون  مقابله  براي  مختلف  هاي 

هاي  آموزان با عملکرد هوش مرزي، از روشمشکالت دانش
ها آموزش زودهنگام اند که از جملۀ آنمختلفی استفاده کرده

بر اساس تجربه خود   Quinn  ]12[.است   Quinnمبتنی بر پروژه  
می زیاد راهکارهایی را براي تقویت مهارت  هاي عل و پژوهش

دبستانی ارائه نمود که آموزش اساسی پایه در کودکان پیش 
شامل   کودکان  و  مادران  به  اساسی  و  توانایی طالیی  هفت 

دانشمهارت زبانی،  استدالل  /هاي  حافظه،  مطلب،  درك 
دیداري  استدالل  مهارت-ریاضی،  شناختی،  فضایی،  هاي 

و پرورش دو توانایی کنترل توجه   هاي حرکتی ظریفمهارت
است کودکان  در  پردازش  سرعت  برنامه،    ]13[.و  این  در 

اي ترکیب شده است؛ این  یادگیري و بازي به شکل ماهرانه 
شود ها به تدریج در زندگی کودك وارد میها و آموزشبازي 

ها و هاي رشد کودك، انواع بازي کم با شاخصو مادران کم

در این پروژه به آموزش از    ]14[.شوند ا می ها آشنبازي اسباب
شود و اعتقاد  طریق بازي به کودکان اهمیت بسیاري داده می

اسباب واژهبازي بر است که  براي کودك،  زبان ها  بازي  و  ها 
کودك است؛ کودکان قادر به بیان یا ابراز آنچه در فکرشان  

نیستند، فکر و احساس کودك از طریق بازي بیان    ،گذردمی 
 ]12[.شودی م

در پژوهشی اثربخشی برنامه آموزش   ]15[ صنیعی و عابدي 
را بر توجه، حافظه و عزت   Quinnزودهنگام مبتنی بر پروژه 

نفس کودکان پیش از دبستان شهر اصفهان ارزیابی کردند.  
برنامه آموزش زودهنگام هاي پژوهشیافته ها نشان داد که 

عزت نفس کودکان  بر توجه، حافظه و    Quinnمبتنی بر پروژه  
بذول دارد.  تأثیر  دبستان  از  احمدي،  پیش  محمدزاده،  نژاد، 

پژوهشی با هدف تأثیر برنامه آموزش   ]16[میري و مامیسایه
برنامه   اساس  ویژگی  Quinnبر  کودکان  بر  شخصیتی  هاي 

یافته پیش  دادند.  انجام  که دبستانی  داد  نشان  پژوهش  هاي 
آموزش   معنادار  Quinnبرنامۀ  ویژگیتأثیر  بر  هاي ي 

شخصیتی (کنجکاوي، سرسپردگی به عالیق خود، پشتکار،  
پیش کودکان  خودمهارگري)  و  شکست،  دبستانی  تحمل 

داشت و در مرحله پیگیري نیز پایدار بود. ابراهیمی، عابدي،  
فرامرزي  و  برنامه    ]17[یارمحمدیان  تأثیر  پژوهشی  در  نیز 

پروژه   بر  مبتنی  زودهنگام  بهزیستی    Quinnآموزش  بر  را 
ناتوانیروان داراي  کودکان  تحولی  شناختی  یادگیري  هاي 

مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج بیانگر آن بود که این رویکرد  
شناختی کودکان  داري بهزیستی رواناآموزشی به شکل معن

 بخشد. هاي یادگیري تحولی را بهبود می داراي ناتوانی
دادهمان نشان  حاضر  شواهد  که  آموزش   طور  برنامه 

پروژه   بر  مبتنی  پژوهش  Quinnزودهنگام  مختلف در  هاي 
اثبات کرده است که قادر است عملکردهاي رشدي و تحولی 

قابل  حد  تا  را  به  کودکان  توجه  با  بخشد.  بهبود  توجهی 
پروژه   بر  مبتنی  زودهنگام  آموزش  با    Quinnاثربخشی  و 

سبت به  عنایت به این که کودکان با عملکرد هوشی مرزي ن
سایر کودکان با نیازهاي ویژه یادگیري بهتري دارند و نظر به  

دانش  براي  مرزي  بسیاري که عملکرد هوش  آموز مشکالت 
کند و در صورت عدم رسیدگی زودهنگام، تبدیل  ایجاد می

پیچیده  مشکالت  میبه  هدف  تري  با  حاضر  پژوهش  شود، 
  Quinnبررسی اثربخشی آموزش زودهنگام مبتنی بر پروژه  

یادگیري  و  آمادگی شناختی، کالمی،  هیجانی  -اجتماعی   بر 
 کودکان با عملکرد هوشی مرزي انجام گرفت. 

 ها مواد و روش 
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش یک  

نیمه پیش پژوهش  طرح  با  پسآزمایشی  و آزمون،  آزمون 
  پیگیري با گروه گواه بود. آموزش زودهنگام مبتنی بر پروژه 

Quinn   به عنوان متغیر مستقل و نمرات متغیرهاي آمادگی
یادگیري  و  کالمی  با  -اجتماعی  شناختی،  کودکان  هیجانی 

عملکرد هوشی مرزي به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته  
آموزان مادران دانش  ،شد. جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر
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 دبستانی با عملکرد هوشی مرزي در شهر اصفهان مقطع پیش 
مادران   شامل  پژوهش  نمونه  مقطع    30بودند.  کودك 

دبستانی با عملکرد هوشی مرزي بودند که به شیوه در  پیش 
دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و 
در  کودکان  این  که  است  ذکر  به  الزم  گمارش شدند.  گواه 
طرح سنجش بدو ورود به دبستان مورد سنجش قرار گرفته 

لکرد هوشی مرزي گرفتـه بودنـد. معیارهـاي و تشخیص عم
پژوهـش   به  دانش1شـامـل  حاضر  ورود  مقطـع  )  آموز 

بدو  2دبستانی،  پیش  سنجش  در  مرزي  هـوشی  عملکرد   (
و   مدرسه  به  اختالالت عصبی3ورود  سایر  به  ابتال  عدم   ( -

نیز شامل  ر از پژوهش  بود. معیارهاي خروج  ) عدم  1شدي 
) عدم تکمیل دوره 2مطالعه و  تمایل به شرکت مادران در  

به شدن  درمان  گمارده  پژوهش،  این  در  بود.  کامل  طور 
هاي آزمایش و گواه به شیوة تصادفی بود،  ها در گروهآزمودنی

توسط متخصص دوره دیده اجرا شد    Quinnهمچنین پروژه  
ها تحت آموزش با بستۀ  و در زمان اجراي این پروژه آزمودنی

نبودنمداخله دیگري  آزمودنیاي  خروج  و  ورود  در د.  ها 
 پژوهش نیز تحت کنترل محقق بود.

بین عملکرد  (مقیاس  الیتر   Leiterالمللی 
International Performance Scale  :(  توسط مقیاس  این 

Leiter    سال طراحی شده است و    18تا    2براي سطح سنی
عامل   سنجش  آن  طریق    Gهدف  از  عمومی  هوش  یا 

دیداري فعالیت  آزمونی  -هاي  آزمون،  این  است.  حرکتی 
ناوابسته به فرهنگ است که هیچ دستورالعمل کالمی ندارد؛ 

می  دلیل  همین  گروهبه  در سنجش هوش  آن  از  هاي توان 
 54مجموع    ژه استفاده نمود. درمختلف کودکان با نیازهاي وی

آزمون  شیوه  به  که  دارد  وجود  آزمون  این  در  سؤال 
سالگی    10تا    2بندي شده است. از  بینه» طبقه -«استنفورد

سؤال وجود دارد؛ بنابراین، هر سؤال نماینده    4براي هر سال  
 2سالگی براي هر سال    18تا    11ماه سن عقلی است. از    3

ماه سن عقلی است.    6ل نماینده  سؤال وجود دارد و هر سؤا
در این آزمون سؤاالت با توجه به درجه دشواري تنظیم شده  
و از نظر محتوا با اینکه همه عملی است، تنوع زیادي دارد؛  

کردن قطعات، تطبیق شکل و رنگ    یابی، جورمانند همرنگ 
تعداد، ردیف ها و تشخیص حاالت چهره. در کردن دایره  و 

آزمون سؤاالت   بسیار ساده طراحی شده  این  پایین،  سنین 
فراهم می  یاد  است و همین سادگی فرصتی  تا کودك  کند 

رو، بگیرد و امکان یک ارتباط خوب با او برقرار شود؛ از این
آزمون در تمام طول مدت اجرا براي کودك، یک بازي تلقی 

کامال    ]18[.شودمی  و  فرهنگ  به  ناوابسته  مقیاس  این 
است  با    ضرایب  . غیرکالمی  مقیاس  این  بین  همبستگی 

شده مقیاس  بینه و فرم بازنگري -هاي هوش استنفوردآزمون
بین   وکسلر  کودکان  شده    92/0تا    0/ 56هوش  گزارش 

 ]19[.است
پیش کودکان  وکسلر  هوش  دبستانی  مقیاس 

)Wechsler Intelligence Scale for Use in Children :( 
اندازه  پژوهجهت  نمونه  کالمی  عملکرد  نسخه گیري  از  ش، 

پیش هوش  کودکان  مقیاس  استفاده    Wechslerدبستانی 

توسط   مقیاس  این  که  منظور سنجش  به   Wechslerگردید 
پیش  کودکان  حاوي  هوش  و  است  شده  تهیه    12دبستانی 

می خرده (مقیاس  و  خرده  6باشد  کالمی  -خرده  6مقیاس 
قیاس غیرکالمی). اعتبار این آزمون از طریق دو نیمه کردن  م

و براي   97/0کالمی    ، براي هوشبهر97/0ي هوشبهر کلی  برا
در این پژوهش    ]20[.گزارش شده است  97/0هوشبهر عملی  

مقیاس که توسط شهیم جهت سنجش   این  فارسی  فرم  از 
پیش کودکان  گردیده،  هوش  هنجاریابی  ایرانی  دبستانی 

استفاده شده است. روایی محتوایی مقیاس توسط متخصصان  
و   دو  بررسی  با روش  نیز  آزمون  پایایی  است؛  ارزیابی شده 

کردن براي هوش کلی، هوش کالمی و هوش غیرکالمی    نیمه 
همچنین    96/0،  90/0،  94/0ترتیب  به است.  شده  گزارش 

تحصیلی   پیشرفت  با  آزمون  میزان    88/0همبستگی  با  و 
 ] 21[.گزارش شده است  85/0بازآزمایی 

 Assessment(   هیجانی -ارزیابی یادگیري اجتماعی
of Social and Emotional Learning; SEL( این  :

و به منظور ارزیابی   Ravitchتوسط    2013پرسشنامه در سال  
اجتماعی دامنۀ -یادگیري  (در  نوجوانان  و  کودکان  هیجانی 

یادگیري   18تا    5سنی   ارزیابی  است.  شده  تهیه  سال) 
سوال است و در طیف لیکرت   42هیجانی داراي  -اجتماعی

: همیشه) 3: اغلب؛  2: گاهی مواقع؛  1: هرگز؛  0اي (رجهد  4
داده آیتممی   پاسخ  پنل شود.  یک  توسط  پرسشنامه  هاي 

طراحی  زمینه  این  در  کارشناس  ده  از  محتوا  اعتبارسنجی 
شده است. پس از بررسی روایی محتوایی پرسشنامه، هجده  

 94دبستانی در شهر اورگان انتخاب و از والدین  مدرسه پیش 
دهند.  کو پاسخ  پرسشنامه  سواالت  به  تا  شد  خواسته  دك 

ویژگی داراي  روانمقیاس  قابل هاي  است.  سنجی  قبولی 
با   برابر  کرونباخ  آلفاي  شیوة  به  پرسشنامه  درونی  همسانی 

در ایران نیز این مقیاس توسط    ]22[.گزارش شده است  91/0
سال   در  آن   ]23[ترجمه  1397نوروزي  محتوایی  روایی  و 

اسات همسانی  توسط  است.  شده  تأئید  اصفهان  دانشگاه  ید 
برابر   کرونباخ  آلفاي  شیوة  به  نیز  پرسشنامه    89/0درونی 

 برآورد شده است.
آموزشی: حاضر   برنامۀ  پژوهش  در  آموزشی  برنامۀ 

پروژه   از  آموزشی جامع،    Quinnبرگرفته  برنامۀ  است و که 
کارآمد و اثربخش براي مادرانی است که فرزند زیر شش سال  

ماهرانه شکل  به  بازي  و  یادگیري  برنامه،  این  در  اي دارند. 
لحظه در  و  وارد  ترکیب شده  تدریج  به  زندگی کودك  هاي 

ها  هاي رشد کودك، انواع بازي کم با شاخص شده و مادران کم 
اسباب می هبازي و  آشنا  بازي ا  ارائهشوند.  این هاي  در  شده 

که کودك  طوري به  ،برنامه همه به صورت غیرساختاري بودند
ولی مادر در حال آموزش و  ،در حال بازي و لذت از آن بوده

هاي مختلف به فرزند خود است. این برنامه  آموختن مهارت
مهارت پایه و اساسی که کودکان خردسال پیش از   7شامل  
می دبستا بگیرند،  یاد  باید  مهارتن  این  از  شود.  عبارتند  ها 

هاي زبانی، دانش/درك مطلب، حافظه، توانایی ریاضی،  مهارت
دیداري مهارت-استدالل  مهارتفضایی،  شناختی،  هاي هاي 

حرکتی ظریف؛ در این برنامه دو توانایی دیگر شامل سرعت  
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آموزش داده می نیز  توجه  و کنترل  بر شود. عالوه  پردازش 
ویژگی شخصیتی کودکان    5هاي فوق، در این برنامه  مهارت

  ها عبارتند از شود؛ این ویژگیخردسال نیز پرورش داده می

تحمل  پشتکار،  خود،  عالیق  به  سرسپردگی  کنجکاوي، 
جلسه   8). این برنامه طی  1خودکنترلی (جدول    و  شکست

 ]12[.شوداي یک جلسه اجرا میاي و هفته دقیقه  60
 Quinn. عناوین و محتواي جلسات آموزش زودهنگام مبتنی بر پروژه  1جدول  

شماره  
 جلسه 

 محتواي جلسه  عنوان 

پروژه   جلسه اول  معرفی  Quinnمعرفی   ،
مهارت ویژگی  و  در  ها  الزم  هاي 

پیش  بیان  دورة  و  دبستانی 
ها به  چگونگی آموزش این مهارت 

 Quinnکودك در پروژة  

دبستان؛ معرفی پنج مهارت  معرفی هفت توانایی کودکان بسیار موفق دوره پیش 
ا نیاز خواهد داشت؛  حیاتی که هر کودکی براي موفقیت در زندگی آینده به آنه 
هاي کودك از طریق  آموزش وارد کردن یادگیري به طرز نامحسوس در لحظه 

 بازي 

تقویت   جلسه دوم  براي  فعالیتی  خواندن، 
توانایی  هفتگانه،  تمام  هاي 

هاي  سازهایی براي تقویت توانایی 
 گانه هفت 

بر مطالب جلسه  فعالیت مروري  از  قبل و گرفتن گزارشی  انجام ي  شده در  هاي 
تکنیک  آموزش  دیالوگی،  خواندن  تکنیک  آموزش  تقویت  منزل؛  براي  هایی 

هایی  دار؛ آموزش بازي هاي ریتمیک و قافیه گویی، آموزش بازي مهارت داستان 
گانه مانند:  هاي هفت با استفاده از موسیقی و سازهاي خانگی براي تقویت مهارت 

 غیره   گروه موسیقی خانگی، جغجغه خانگی و 
جلسه  

 سوم 
صحبت کردن؛ راهی براي تقویت  

 شش توانایی 
فعالیت  از  گزارش  گرفتن  و  قبل  مطالب  بر  انجام مروري  منزل،  هاي  در  شده 

هایی در زندگی روزمره براي حرف زدن با کودك، آموزش  آموزش انجام تکنیک 
پینگ  مکالمات  از  بازي و پ استفاده  آموزش  حوزه نگی،  تقویت  براي  هاي  هایی 

بازي اون چیه که ها و تفاوت مطلب، دانش، شباهت واژگان، درك   ،  ...   ها مانند 
 میکروفن و ضبط صدا 

جلسه  
 چهارم 

هایی براي آموزش مهارت  فعالیت 
 گوش دادن به کودکان 

فعالیت  از  گزارش  گرفتن  و  قبل  مطالب  بر  انجام مروري  منزل،  هاي  در  شده 
رت گوش دادن و  هایی در زندگی روزمره براي تقویت مها آموزش انجام تکنیک 

یخ بزن/ذوب شو، مارکوپولو، رئیس    پاسخگویی کودك مانند بازي اجازه هست؟ 
 غیره   گه و می 

جلسه  
 پنجم 

دانش/دریافت   مهارت  تقویت 
مهارت   تقویت  مطلب)،  (درك 

 حافظه 

فعالیت  از  گزارش  گرفتن  و  قبل  مطالب  بر  انجام مروري  منزل؛  هاي  در  شده 
تکنیک  انجام  در  آموزش  رنگ هایی  آموزش  براي  روزمره  و  زندگی  حروف  ها، 

هایی در زندگی روزمره  ها و تکنیک ؛ آموزش انجام بازي غیره   اعداد، اعضاي بدن و 
ي من،  ها، الگوي اعداد، همه چیز درباره براي تقویت؛ حافظه مانند بازي زمزمه 

 غیره   چی کم داره؟ و 
جلسه  
 ششم 

تقویت   ریاضیات،  مهارت  تقویت 
 فضایی - دیداري مهارت استدالل  

فعالیت  از  گزارش  گرفتن  و  قبل  مطالب  بر  انجام مروري  منزل،  هاي  در  شده 
-و تکنیک   ها معرفی مفاهیم ریاضی که کودك باید بداند و آموزش انجام بازي 

کنیم،   آشپزي  هم  با  مانند  مفاهیم  این  آموزش  براي  روزمره  زندگی  در  هایی 
هایی  و تکنیک   ها ش انجام بازي و آموز   غیره؛   ظرف جادویی، الگوي مهره چینی و 

فضایی مانند طرح من را کپی  - در زندگی روزمره براي تقویت استدالل دیداري 
 غیره   هاي پالستیکی و کن، تصاویر مخفی، بلوك 

جلسه  
 هفتم 

مهارت  شناختی؛  تقویت  هاي 
 هاي حرکتی ظریف تقویت مهارت 

فعالیت  از  گزارش  گرفتن  و  قبل  مطالب  بر  انجام مروري  منزل؛  شد هاي  در  ه 
هاي شناختی  هایی در زندگی روزمره براي تقویت مهارت آموزش انجام تکنیک 

و  و چیستان  لطیفه  دیالوگی، مسائل درست/غلط،  تصاویر  آموزش  غیره   مانند  ؛ 
تکنیک  مهارت انجام  تقویت  براي  روزمره  زندگی  در  ظریف  هایی  حرکتی  هاي 

انبرك  با  نوشتن حروف، کار  تمرین  و مانند  در    و   نوك، برش زدن بی   هاي کند 
 ظرف ریختن 

جلسه  
 هشتم 

تقویت پنج مهارت حیاتی که هر  
زندگی   در  موفقیت  براي  کودکی 

 . آینده به آنها نیاز خواهد داشت 

فعالیت  از  گزارش  گرفتن  و  قبل  مطالب  بر  انجام مروري  منزل؛  هاي  در  شده 
خود، پشتکار،  هاي کنجکاوي، سرسپردگی به عالیق و میل اصلی  معرفی مهارت 

و  شکست  تکنیک   تحمل  انجام  آموزش  خودکنترلی؛  زندگی  ناکامی،  در  هایی 
هاي  روزمره براي ایجاد و تقویت آنها مانند نگهداري از حیوانات و گیاهان، ورزش 

 غیره   رزمی، خواندن فصل به فصل کتاب و 

یارمحمدیان و اعتبار این بسته توسط ابراهیمی، عابدي،  
است  ]17[فرامرزي  گرفته  قرار  بررسی  که  بدین   ؛مورد  ترتیب 

شرح محتواي جلسات به پنج نفر از اساتید دانشگاه اصفهان  

محتواي   و  اهداف  مورد  در  آنها خواسته شد  از  و  داده شد 
جلسات نظر دهند. بر اساس گزارش پژوهشگران با اصالحات  

جلساتانجام از  برخی  محتواي  در  براي گرفته  برنامه  این   ،
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هاي  آوري دادهاجرا مورد تایید قرار گرفته است. بعد از جمع
بین عملکرد  مقیاس  به  مقیاس مربوط  الیتر،  المللی 

یادگیري  ارزیابی  و  کودکان  وکسلر  هوش  تجدیدنظرشدة 
پیش -اجتماعی مرحلۀ  سه  در  پسهیجانی  و آزمون،  آزمون 

ا و  میانگین  شامل  توصیفی  آمار  از  معیار    نحرافپیگیري، 
پیش  بررسی  از  پس  همچنین  شد.  هاي فرضاستفاده 

آزمون  آزمون (مانند  آماري    Kolmogorov–Smirnovهاي 
داده  طبیعی  توزیع  تعیین  آزمون  براي  جهت    Leveneها، 

واریانس آزمون  تعیین همگنی  و  جهت همگنی    M-Boxها 
از  کواریانس استفاده    Repeated Measures ANOVAها) 

 شد. 

 نتایج 
در   و کنترل  آزمایش  گروه  نمرات  معیار  انحراف  و  میانگین 

یادگیري  و  کالمی  شناختی،  آمادگی  -اجتماعی  متغیرهاي 
 ارائه شده است.  1هیجانی در جدول 

 آزمون آزمون و پس . میانگین و انحراف معیار متغیرهاي وابسته در پیش 2جدول  
 گروه کنترل  گروه آزمایش  نوبت آزمون  متغیر 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 
 3/ 44 76/ 53 3/ 99 77/ 26 آزمون پیش  آمادگی شناختی 

 3/ 35 75/ 53 3/ 63 84/ 93 آزمون پس 
 3/ 69 75/ 73 4/ 34 85/ 20 پیگیري 

 5/ 14 74/ 73 5/ 31 77/ 33 آزمون پیش  کالمی 
 6/ 77 75/ 66 5/ 03 88/ 26 آزمون پس 

 3/ 84 74/ 33 5/ 68 89/ 06 پیگیري 
 4/ 62 42/ 46 5/ 24 41/ 93 آزمون پیش  هیجانی - اجتماعی 

 6/ 28 43/ 06 5/ 04 59/ 20 آزمون پس 
 7/ 14 43/ 20 4/ 64 61/ 13 پیگیري 

ها در  هاي توصیفی و مقایسه میانگین نمره مرور یافته 
پس  متغیرهاي  مرحله  در  داد  نشان  پیگیري  و  آزمون 

تفاوت  کنترل  و  آزمایش  گروه  به  وابسته،  دارند.  هایی 

هاي اصلی  ها، ابتدا مفروضه بردن به این تفاوت   منظور پی 
هاي پارامتریک مورد بررسی قرار گرفت  استفاده از آزمون 

 ). 3(جدول  
هاي نمرات در دو گروه و همگنی واریانس   Mauchly. نتایج همگنی کوواریانس، کرویت  3جدول  

 F  (M-Box Mauchly Levene(  متغیر 
 پیگیري  آزمون پس  آزمون پیش 

 3/ 55) 0/ 52(  آمادگی شناختی 
791 /0P= 

 )71 /3  (92 /0 
195 /0P= 

09 /0 
758 /0P= 

60 /0 
444 /0P= 

68 /0 
416 /0P= 

 5/ 56) 0/ 83(  کالمی 
545 /0P= 

 )89 /4  (83 /0 
086 /0P= 

22 /0 
640 /0P= 

31 /1 
261 /0P= 

31 /1 
261 /0P= 

 38/ 23) 1/ 21(  هیجانی - اجتماعی 
297 /0P= 

 )87 /0  (96 /0 
647 /0P= 

18 /0 
670 /0P= 

11 /0 
735 /0P= 

84 /3 
060 /0P= 

نتایج   آن    M-Boxبررسی  بیانگر  پژوهش  متغیرهاي 
) و مفروضه اول  P<0/ 05دار نیست ( ا است که آزمون معن 

می  پیش تأیید  کرویت  شود.  آزمون  نیز    Mauchlyفرض 
معن  سطح  به  توجه  با  پژوهش،  متغیرهاي  داري  ا براي 

 )05 /0>P  برقرار است. نتایج آزمون (Levene    نیز حاکی
همگ  مفروضه  که  است  آن  واریانس از  خطاي  نی  هاي 

پیش  مرحله  در  پژوهش  پس متغیرهاي  و  آزمون،  آزمون 
). بر این اساس با توجه  P<0/ 05دار است ( ا پیگیري معن 

آزمون و پیگیري، از  آزمون، پس به وجود سه مرحلۀ پیش 
استفاده شد که    Repeated Measures ANOVAآزمون  

 نتایج در ادامه آمده است. 

 ) Wilk's lambdaگروهی و تعامل ( براي اثبات اثرات درون   Repeated Measures ANOVA. نتایج  4جدول  
 F Sig Eta squared مقدار  عامل  متغیر 

 0/ 43 0/ 001 10/ 37 0/ 56 زمان  آمادگی شناختی 
 0/ 56 0/ 001 17/ 39 0/ 43 زمان×گروه 

 0/ 48 0/ 001 12/ 51 0/ 51 زمان  کالمی 
 0/ 50 0/ 001 13/ 87 0/ 49 زمان×گروه 

 0/ 64 0/ 001 24/ 88 0/ 35 زمان  هیجانی - اجتماعی 
 0/ 61 0/ 001 21/ 47 0/ 38 زمان×گروه 
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نتایج جدول   اساس  می 4بر  مشاهده  نمره  ،  که  شود 
آزمون  آزمون، پس (پیش متغیرهاي پژوهش در سه زمان  

معن  تفاوت  پیگیري)  ( ا و  دارند  باهم  ).  P>0/ 05داري 
(پیش  عامل  نمرات  بین  پس همچنین  و  آزمون،  آزمون 

گروه  و  تعامل  پیگیري)  پژوهش  متغیرهاي  در  ها 

شد ا معن  مشاهده  پس   ؛ داري  نمرات  و  بنابراین  آزمون 
داري  ا طور معن آزمون به پیگیري در مقایسه با نمرات پیش 

تغییر داشته است. در ادامه تفاوت متغیرهاي پژوهش در  
  5گروه آزمایش و کنترل بررسی شد که نتایج در جدول  

 آمده است. 
 گیري مکرر آزمودنی با اندازه درون   آزمودنی و   . آزمون تحلیل واریانس بین 5جدول  

مجموع   عامل  متغیر 
 مجذورات 

درجه  
 آزادي 

میانگین  
 مجذورات 

F Sig Eta 
squared 

power 

آمادگی  
 شناختی 

 0/ 99 0/ 35 0/ 001 15/ 06 119/ 43 2 238/ 86 زمان 
 1/ 0 0/ 46 0/ 001 23/ 86 189/ 23 2 378/ 46 زمان×گروه 

     7/ 92 56 444/ 00 خطا 
 1/ 0 0/ 56 0/ 001 36/ 20 960/ 40 1 960/ 40 گروه 

 0/ 98 0/ 30 0/ 001 12/ 21 336/ 93 2 673/ 86 زمان  کالمی 
 0/ 99 0/ 29 0/ 001 11/ 40 314/ 71 2 629/ 42 زمان×گروه 

     27/ 58 56 1544/ 71 خطا 
 1/ 0 0/ 71 0/ 001 71/ 26 2240/ 01 1 2240/ 01 گروه 

- اجتماعی 
 هیجانی 

 1/ 0 0/ 43 0/ 001 21/ 23 901/ 03 2 1802/ 06 زمان 
 1/ 0 0/ 39 0/ 001 18/ 32 777/ 54 2 1555/ 08 زمان×گروه 

     42/ 43 56 2376/ 17 خطا 
 1/ 0 0/ 81 0/ 001 122/ 61 2811/ 21 1 2811/ 21 گروه 

جدول   نتایج  اساس  که  می   5بر  داشت  اظهار  توان 
آموزش زودهنگام مبتنی بر  اثرات اصلی عضویت گروهی ( 

ها از  ) در گروه در مقابل عدم ارائه آموزش   Quinnپروژه  
نمرات   یادگیري نظر  و  کالمی  شناختی،    آمادگی 

معن   هیجانی - اجتماعی  می ا تفاوت  نشان  را  دهد  داري 
 )05 /0<P ( آموزش زودهنگام مبتنی بر  به عبارت دیگر،    ؛

اف   Quinnپروژه   شناختی،  موجب  آمادگی  نمرات  زایش 
هیجانی کودکان با عملکرد  - اجتماعی   کالمی و یادگیري 

 شده است.   هوشی مرزي 

 بحث 
هدف   با  حاضر  آموزش  پژوهش  اثربخشی  بررسی 

پروژه   بر  مبتنی  آماده   Quinnزودهنگام  سازي  بر 
یادگیري  و  کودکان  - اجتماعی   شناختی، کالمی  هیجانی 

گرفت.  انجام  مرزي  هوشی  عملکرد  از    با  حاصل  نتایج 
هاي پژوهش بیانگر آن بود که آموزش  تحلیل داده و تجزیه 

موجب افزایش نمرات    Quinnزودهنگام مبتنی بر پروژه  
یادگیري  و  کالمی  شناختی،  هیجانی  - اجتماعی   آمادگی 

ها  شده است. این یافته   ودکان با عملکرد هوشی مرزي ک 
ب  نتایج  با  پژوهش  دست ه همسو  در  و  آمده  صنیعی 

تأثیر    ] 15[ عابدي  بر  بر  مبنی  مبتنی  زودهنگام  آموزش 
کودکان    Quinnپروژه   شناختی  عملکردهاي  بر 

بذول دبستانی پیش  پژوهش  احمدي،  ،  محمدزاده،  نژاد، 
مامی سایه  و  تأ   ]16[میري  بر  زودهنگام  ثیر  مبنی  آموزش 

هاي شخصیتی کودکان  بر ویژگی   Quinnمبتنی بر پروژه 
ابراهیمی، عابدي، یارمحمدیان و   ، پژوهش دبستانی پیش 

بر    ]17[فرامرزي  بر  تأثیر  مبنی  مبتنی  زودهنگام  آموزش 
بر بهزیستی روانشناختی کودکان و پژوهش    Quinnپروژه  

مبنی بر اثربخشی آموزش زودهنگام مبتنی    ] 13[ ابراهیمی 
پروژه   هوش   Quinnبر  توانمندي بر  چندگانه،  هاي  هاي 

دبستانی  شناختی و بهزیستی روانشناختی کودکان پیش 
 بود. 

توان به اولین  می   حاضر   هاي پژوهش در تبیین یافته 
پروژه   بر  مبتنی  زودهنگام  آموزش  برنامه    Quinnاصل 

باز  ارائه  آن  و  کرد  کودك  ي اشاره  به  غیرساختاري  هاي 
کودکان    Quinnبود.   به  آموزش  براي  است  معتقد 
الخصوص کودکان با نیازهاي ویژه)، باید آموزش را  (علی 

طـور غیـرساختاري براي کودك ارائه  به شکل بازي و بـه 
اعتمادبه  خاطر  به  کودکان  این  زیرا  از  کرد  پائین،  نفس 

می  آنها  ارزشیـابی  موجب  که  گریزان  شو تکالیفی  د، 
سبب   ؛ هستند  همیـن  می   Quinn  ، به  که  پیشنهاد  کند 

فعالیت بازي  و  فاقد  ها  محیطی  در  باید  برنامه  این  هاي 
طوري غیرساختاري ارائه شود، به شکلی که  ارزشیابی به 

کودك فکر کند در حال بازي است، اما والدین و درمانگر  
با این    ] 12[ . پرورش کودك باشند و در حال آموزش  همسو 

نیز با تأکید بر این اصل نشان داد    ] 13[ هـا، ابراهیمی یافته 
پروژه   بر  مبتنی  زودهنگام  آموزش  تأثیر    Quinnکه 

 توجهی با عملکرد شناختی کودکان دارد. قابل 
نکته دوم در تبیین اثربخشی پژوهش حاضر این است  

طور مرسوم کودکان با عملکرد هوش مرزي به سبب  که به 
اجتماعی   تأخیري  رشد  در  نشان  - که  خود  از  هیجانی 

  هاي گروهی با همساالن شرکت د، معموال در بازي ن ده می 
می نمی  باعث  خود  این  و  از  کنند  خیلی  آنها  شود 

نکنن مهارت  کسب  را  تحولی  و  رشدي  این    ] 7[ . د هاي 
کودکان به دلیل روابط بین فردي رشدنایافته در برقراري  

اف  همساالن،  با  ارتباط  حفظ  کارکنان  و  و  خانواده  راد 
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هاي  مدرسه با مشکالتی روبرو هستند و اغلب در مهارت 
مهارت  توجه،  پیشرفت  اجتماعی،  و  گفتگو  و  زبانی  هاي 

دارند  نارسایی  مدرسه  زودهنگام    ] 25-24[ . در  آموزش  در 
ها مبتنی بر توانایی کودك  ، بازي Quinnمبتنی بر پروژه  

صورتی  ها به فعالیت ها و  شود و جو حاکم بر بازي ارائه می 
است که کودك بدون رقابت با همساالن، با همساالن یا  

می  همکاري  خود  را  والدین  زمینه  خود  امر  این  و  کند 
فراهم   کودك  هیجانی  و  اجتماعی  تعامالت  بهبود  براي 

 آورد. می 
والدین،  همچنین   با  گروهی  جلسات  آموزش  در 

پروژه   بر  مبتنی  و    Quinnزودهنگام  بازهاي  انجام  بر 
ابرازشده  فعالیت  هیجانات  فاقد  و  گرم  محیطی  در  ها 

می  بنابراین  دارد؛  بهبود  تأکید  که  کرد  تبیین  توان 
اجتماعی  و  کالمی  شناختی،  هیجانی  - عملکردهاي 

افتاده   اتفاق  فرزندپروري  سبک  تغییر  اثر  بر  کودکان 
نتایج  یافته   ] 26- 27[ . است  با  پژوهش  از  بخش  این  هاي 

در امریکا دربارة تاثیر    ] Berry ]28و    Blair  ،Raverتحقیق  
اجرایی،   کارکردهاي  رشد  بر  والدگري  کیفیت  در  تغییر 

بر    ] Vignoles ]29و    Coulon  ،Meschiتحقیق   مبنی 
مهارت  خروجی آموزش  بر  والدگري  اساسی  هاي  هاي 

پژوهش  نتایج  کودکان،  ،  Fay-Stammbach  شناختی 
Hawes    وMeredith ]30 [    و نیزSchroeder    وKelley ]30 [  

فرزند و تاثیر آن  - مبنی بر اثربخشی رابطۀ تعامالت والد 
و همخوان   اجرایی کودکان همسو  کارکردهاي  بهبود  بر 

 است. 
محدودیت  جمله  پژوهش  از  از  عبارت حاضر  هاي  اند 

مراکز   تعداد  به  نمونه  حجم  پژوهش  این  در  که  این 

بود؛  دبس پیش  محدود  اصفهان  شهر  سطح  در  تانی 
ویژگی  جمعیت همچنین  میان  هاي  در  شناختی 

بر   عالوه  نگرفت.  قرار  بررسی  مورد  پژوهش  متغیرهاي 
با   کودکان  مرزي  این،  هوشی  نشانه عملکرد  هاي  داراي 

هاي مختلفی هستند، بر این اساس  بالینی متنوع و ویژگی 
ب  همه  دست ه نتایج  به  تعمیم  قابل  است  ممکن  آمده 

نباشد. همچنین نظر به  عملکرد هوشی مرزي  کودکان با  
دبستانی بودند،  اینکه نمونه پژوهش حاضر کودکان پیش 

گروه  سایر  به  نتایج  احتیاط  تعمیم  با  باید  سنی  هاي 
 صورت گیرد. 

 گیري نتیجه 
ها بیانگر این است که آموزش زودهنگام مبتنی بر  یافته 

شناختی،    Quinnپروژه   آمادگی  نمرات  افزایش  موجب 
هیجانی کودکان با عملکرد  - اجتماعی   کالمی و یادگیري 
می  مرزي  پژوهش شود.  هوشی  در  اینکه  به    حاضر   نظر 

که   گردید  پروژه  اثبات  بر  مبتنی  زودهنگام  آموزش 
Quinn   مهارت بهبود  و  موجب  کالمی  شناختی،  هاي 

ع - اجتماعی   یادگیري  با  کودکان  هوشی  هیجانی  ملکرد 
شود، به مربیان، معلمان و درمانگران این گروه  مرزي می 

می  پیشنهاد  کودکان  مر از  در  برنامه  این  از  اکز  گردد 
 آموزشی و بالینی بهره گیرند. 

 تشکر و قدردانی 
وسیله از تمامی مادرانی که با صبر و حوصله ما را  بدین 

پژوهش   بهتر  اجراي  قدردانی  حاضر  در  کردند،  یاري 
  نیم. ک می 
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