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 Introduction: The style of children’s education, especially children with intellectual disabilities
 during the Covid-19 pandemic has changed. This study aimed to compare the effectiveness of
 face-to-face and virtual training of basic cognitive skills in mental rehabilitation daycare centers
 during the Covid-19 pandemic. Materials and Methods: The method of the present study is
 a longitudinal study of the trend. The statistical population was all children in rehabilitation
 centers in Tabriz, Iran. 30 children undergoing training and rehabilitation at the age of 6 to
 12 years were selected by availability and the scores of these children in the field of cognitive
 abilities related to basic skills were examined. The instrument used in this study was a checklist
 for assessing basic skills and the Wechsler IQ scale for children. Results: The results showed
 that in the first three seasons, the scores obtained by these children after receiving educational
 and rehabilitation services in a face-to-face course significantly increased. However, with
 the global prevalence of coronavirus and the virtualization of the training course, scores
 significantly decreased. Finally, with the combination of face-to-face and virtual education,
 the trend has risen again, but the slope and speed of increasing scores are still lower than
 face-to-face courses. Conclusion: Face-to-face education compared to virtual education and
 the combination of the two, was more effective in improving cognitive abilities related to
 children’s basic skills. The abilities of educators and parents in the field of virtual education and
the production of electronic content should be tailored to the special needs of these children.n
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چــــــــكيد  ه

واژه هاي کلیدي:

1- کووید-19
2- توانبخشی

3- آموزش

مقدمــه: ســبک آمــوزش کــودکان به ویــژه کــودکان کــم تــوان ذهنــی در طــول همه گیــری 
کوویــد-19 تغییــر کــرده اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســة اثربخشــی آمــوزش حضــوری و مجــازی 
ــه توانبخشــی ذهنــی در دوره پاندمــی کوویــد-19  مهارت هــای پایــه شــناختی در مراکــز مراقبــت روزان
ــاری  ــة آم ــد اســت. جامع ــی رون انجــام شــد. مــوادوروشهــا: روش پژوهــش حاضــر، مطالعــه طول
ــا 12 ســاله  ــود. 30 کــودک 6 ت ــز ب ــز توانبخشــی شــهر تبری ــه مراک ــده ب ــه کنن ــودکان مراجع ــه ک کلی
تحــت آمــوزش و توانبخشــی بــه صــورت در دســترس انتخــاب شــدند و نمــرات ایــن کــودکان در زمینــه 
توانایی هــای شــناختی مرتبــط بــا مهارت هــای پایــه مــورد بررســی قــرار گرفــت. ابــزار مــورد اســتفاده در 
ایــن پژوهــش چــک لیســت ســنجش مهارت هــای پایــه و مقیــاس بهــره هوشــی وکســلر بــرای کــودکان 
بــود. یافتههــا: نتایــج نشــان داد کــه در ســه فصــل اول نمــرات ایــن کــودکان پــس از دریافــت خدمــات 
ــیوع  ــا ش ــا ب ــت. ام ــه اس ــش یافت ــی داری افزای ــور معن ــه ط ــوری ب ــی و توانبخشــی در دوره حض آموزش
جهانــی ویــروس کرونــا و مجــازی شــدن دوره آموزشــی، نمــرات بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش یافــت. 
ــد حالــت صعــودی پیــدا کــرده اســت،  ــا تلفیــق آمــوزش حضــوری و مجــازی، مجــددا رون در نهایــت ب
ــری: ــت. نتیجهگی ــوری اس ــای حض ــر از دوره ه ــان کمت ــرات همچن ــش نم ــرعت افزای ــیب و س ــا ش ام
ــا آمــوزش مجــازی و تلفیــق ایــن دو، در بهبــود توانایی هــای شــناختی  آمــوزش حضــوری در مقایســه ب
ــوزه  ــن در ح ــان و والدی ــای مربی ــود. توانمندی ه ــر ب ــودکان مؤثرت ــه ک ــای پای ــا مهارت ه ــط ب مرتب
آمــوزش مجــازی و تولیــد محتــوای الکترونیکــی بایــد متناســب بــا نیازهــای ویــژه ایــن کــودکان باشــد.

اطالعات مقاله:
دریافت: 17 مرداد 1400                             اصالحیه: 16 آبان 1400                           پذیرش: 24 آبان 1400
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مقدمه
در دســامبر 2019، کشــور چیــن، شــیوع یــک بیمــاری 
ویروســی جدیــد را از شــهر ووهــان چیــن گــزارش کــرد )3-

ــا را  ــده ای از ویروس ه ــروه عم ــروسCoVs(1(، گ ــا وی 1(. کرون
ــر  ــر انســان تأثی ــده ب ــال انســان زن ــق انتق کــه بیشــتر از طری
ــر  ــاری همه گی ــک بیم ــیوع ی ــد. ش ــان می ده ــد، نش می گذارن
ــراد شــده و  ــی در بســیاری از اف ــرس و نگران ــی باعــث ت جهان
ــر گذاشــته  ــراد تأثی ــی اف ــر ســالمت روان ــا ب ــر گزارش ه ــا ب بن
اســت و باعــث وحشــت و اســترس عمــوم مــردم شــده اســت. 
افزایــش تعــداد بیمــاران و موارد مشــکوک و افزایــش روز افزون 
ــتند،  ــاری هس ــیوع بیم ــار ش ــه دچ ــورها ک ــتان ها و کش اس
نگرانی هــای عمومــی را در مــورد احتمــال ابتــال ایجــاد کــرده 
ــه شــدن عمــوم  ــه قرنطین ــاز ب ــن شــرایط نی اســت )4(. در ای
ــد-219 و  ــر کووی ــود در براب ــت از خ ــور محافظ ــردم به منظ م
ــودکان دارای  ــای ک ــال، خانواده ه ــار ابت ــه کاهــش آم کمــک ب
ناتوانــی خــاص را به شــدت تحــت تأثیــر قــرار داده اســت )5(. 
ــان  ــر جه ــان در سراس ــروس همچن ــا وی ــه کرون ــی ک در حال
ــد  ــم گرفتن ــورها تصمی ــیاری از کش ــد، بس ــترش می یاب گس
فاصله گــذاری  سیاســت  از  بخشــی  به عنــوان  را  مــدارس 
ــد و  ــا انتقــال بیمــاری کاهــش یاب اجتماعــی تعطیــل کننــد ت
بــار سیســتم های بهداشــتی کاهــش یابــد. بــر اســاس بــرآورد 
ــل 138  ــازمان مل ــی س ــی و فرهنگ ــی، علم ــازمان آموزش س
کشــور مــدارس خــود را در سراســر کشــور تعطیــل کرده انــد و 
چندیــن کشــور دیگــر تعطیلــی منطقــه ای یــا محلــی را اعمــال 
ــد از  ــل 80 درص ــر تحصی ــدارس ب ــی م ــن تعطیل ــد. ای کرده ان
ــن  ــذارد )6(. در ای ــر می گ ــان تأثی ــر جه ــودکان در سراس ک
ــن  ــه در ای ــار جامع ــن اقش ــیب پذیرتری ــی از آس ــرایط یک ش
دورۀ تغییــرات بــی ســابقه، کــودکان  کم تــوان ذهنــی هســتند

 )7 ،5(. ایــن کــودکان در شــرایط عــادی از خدمــات حمایتــی 
ــد.  ــت می کنن ــک دریاف ــدارس کم ــی و م ــز تخصص در مراک
اغلــب ایــن کــودکان در طــول تعطیــالت مدرســه هــم تحــت 
حمایت هــای درمانــی و آموزشــی قــرار دارنــد، چــرا کــه 
ــی اســت.  ــن کــودکان بســیار حیات ــرای ای ــات مداخــالت ب ثب
ــه و  ــه در جامع ــات مربوط ــردن خدم ــدود ک ــه مح در حالی ک
تعطیلــی مــدارس بــه علــت همه گیــری بیمــاری کوویــد- 19، 
ــن کــودکان محــدود کــرده  ــرای ای ــة خدمــات مــداوم را ب ارائ
ــالت  ــا تعطی ــدارس ب ــی م ــی فعل ــه تعطیل ــت )7(. اگرچ اس
ــه  تابســتانی متفــاوت اســت، انتظــار مــی رود کــه یادگیــری ب
صــورت مجــازی ادامــه یابــد، امــا تعطیلــی بــه احتمــال زیــاد 
ــد و  ــم درآم ــای ک ــودکان خانواده ه ــن ک ــری بی شــکاف یادگی
پــر درآمــد را افزایــش خواهــد داد. کــودکان خانواده هــای 
ــل  ــه تحصی ــد ک ــی می کنن ــرایطی زندگ ــد در ش ــم درآم ک
ــیاری  ــه از بس ــرا ک ــت، چ ــکل اس ــا مش ــرای آن ه ــه ب در خان
جنبه هــای حمایتــی محــروم خواهنــد شــد. محیط هــای 
ــی  ــال اینترنت ــر و اتص ــه کامپیوت ــوالً ب ــن معم ــری آنالی یادگی

قابــل اعتمــاد نیــاز دارنــد کــه گاهــی ایــن کــودکان از تهیــه یــا 
حتــی اســتفادۀ موقــت از آن هــا ناتــوان هســتند )6(. از ایــن رو 
حمایت هــای دیرهنــگام یــا فرامــوش شــده در طــول بیمــاری 
همه گیــر، منبــع نگرانــی اصلــی ایــن کــودکان اســت و احتمــاالً 
به طــور نامتناســبی بــر کــودکان دارای ناتوانــی خــاص از 
جملــه ناتوانــی ذهنــی تأثیــر مــی گــذارد کــه در طــول تاریــخ 
ــای  ــتی و نیازه ــای بهداش ــتری از مراقبت ه ــای بیش نگرانی ه
ــت دادن  ــن از دس ــته اند )10-8(. بنابرای ــده داش ــرآورده نش ب
مدرســه و حمایت هــای ارائــه شــده توســط سیســتم آموزشــی، 
ــا  ــن چالش ه ــی از عمده تری ــازی و از راه دور، یک ــوزش مج آم
و نگرانی هــای والدیــن کــودکان بــا نیازهــای خــاص آموزشــی 
ــه  ــه ب ــه ســعی شــده اســت ک ــن مطالع اســت )11 ،6(. در ای
مقایســة اثربخشــی آمــوزش حضــوری و مجــازی مهارت هــای 
پایــة شــناختی در مراکــز مراقبــت روزانــه توانبخشــی ذهنــی 
شــهر تبریــز در دوره شــیوع پاندمــی کووید-19 پرداخته شــود.

مواد و روش ها

روش پژوهــش حاضــر، از نــوع مطالعــات طولــی رونــد بــوده و 
ــه صــورت کمــی انجــام گرفتــه اســت. جامعــة آمــاری ایــن  ب
ــه از  ــود ک ــز ب ــهر تبری ــی ش ــز توانبخش ــة مراک ــش کلی پژوه
ــز توانبخشــی و  ــی، دو مرک ــورت تصادف ــه ص ــوق، ب ــة ف جامع
از هــر کــدام 15 نفــر انتخــاب شــدند. بدیــن صــورت 30 نفــر 
ــت  ــی تح ــوان ذهن ــودکان کم ت ــر( از ک ــر و 15 پس )15 دخت
ــه  ــال ب ــا 12 س ــنی 6 ت ــة س ــی در دامن ــوزش و توانبخش آم
ــری  ــور اندازه گی ــدند. به منظ صــورت در دســترس انتخــاب ش
ــلر  ــی وکس ــاس هوش ــرکت کننده ها از مقی ــی ش ــرۀ هوش به
بــرای کــودکان اســتفاده گردیــد. ایــن کــودکان از نظــر 
ــازی  ــادی همتاس ــی اقتص ــت اجتماع ــن و وضعی ــس، س جن
ــه  ــود ک ــن ب ــامل ای ــش ش ــه پژوه ــای ورود ب ــدند. معیاره ش
کــودک کم تــوان ذهنــی معلولیــت جســمی و ســابقة اختــالل 
روانــی نداشــته باشــد، تحــت درمــان دارویــی یــا درمان هــای 
دیگــر نباشــد و ضریــب هوشــی آن هــا بیــن 60 تــا 80 باشــد. 
ــد  ــه، پژوهشــگر اهــداف، ماهیــت و رون در یــک جلســة معارف
ــوان ذهنــی توضیــح  ــادران کــودکان کم ت ــرای م پژوهــش را ب
ــه  ــر شــرکت داوطلبان ــن رضایــت کتبــی مبنــی ب داد. از والدی
ــه والدیــن اطمینــان داده  و آگاهانــه در پژوهــش اخــذ شــد. ب
ــامی  ــد و اس ــد مان ــه خواه ــا محرمان ــات آن ه ــه اطالع شــد ک
ــر شــد  ــن ذک ــی درج نخواهــد شــد. همچنی ــچ  جای ــا هی آن ه
کــه در صــورت تمایــل نتایــج پژوهــش در اختیــار آن هــا قــرار 
داده خواهــد شــد. بــه آن هــا اطمینــان داده شــد کــه هــر زمان 
کــه مایــل بــه ادامــة همــکاری در پژوهــش نبودنــد، می تواننــد 
از پژوهــش خــارج شــوند. ســپس رونــد نمــرات ایــن کــودکان 
در زمینــة توانایی هــای شــناختی مرتبــط بــا مهارت هــای 
پایــه از جملــه ریاضــی، خودیــاری، علــوم و اطالعــات عمومــی، 
ــد.  ــی گردی ــا بررس ــناخت حس ه ــی و ش ــای اجتماع مهارت ه

1 Coronaviruses 2 Covid-19
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ابــزار اســتفاده شــده در ایــن پژوهــش، چــک لیســت ســنجش 
ــی  ــز توانبخش ــود در مراک ــناختی موج ــه ش ــای پای مهارت ه
ســطح کشــور بــه همــراه مقیــاس هوشــی وکســلر بــود. 
ــة  ــای پای ــنجش مهارت ه ــت س ــک لیس ــی چ ــی و پایای روای
شــناختی موجــود در مراکــز توانبخشــی ســطح کشــور مــورد 
تاییــد متخصصیــن ســازمان بهزیســتی کشــور می باشــد 
ــتفاده  ــورد اس ــور م ــی کش ــز توانبخش ــون در مراک ــم اکن و ه
ــودکان-  ــرای ک ــلر ب ــی وکس ــاس هوش ــرد. مقی ــرار می گی ق
ــزار  ــاس هوشــی وکســلر، اب ــش پنجــمWISC-V(3(: مقی ویرای
بالینــی جامعــی بــرای ســنجش هــوش اســت. ایــن ابــزار بــرای 
ارزیابــی هــوش کــودکان 6 تــا 16 ســال و 11 مــاه اســت کــه 
به طــور انفــرادی اجــرا می شــود. خــرده آزمون هــای ایــن 
ــرد:  ــدی ک ــی گروه بن ــة کل ــه طبق ــه س ــوان ب ــخه را می ت نس
ــی  ــرای توصیــف جامــع و ارزیاب 1( ده خــرده آزمــون اصلــی ب
ــردۀ آن  ــت خ ــه هف ــود ک ــنهاد می ش ــی پیش ــی هوش توانای
ــی اســت.  ــی هوشــبهر کاف ــاس کل ــرای به دســت آوردن مقی ب
2( شــش خــرده آزمــون ثانــوی را می تــوان عــالوه بــر خــرده 
آزمون هــای اصلــی بــرای تــدارک نمونه گیــری وســیع  تر 
ــرای  ــات بیشــتری ب ــا اطالع ــرد ت از عملکــرد هوشــی اجــرا ک
ــون  ــج خــرده آزم ــی حاصــل شــود. 3( پن ــری بالین تصمیم  گی
مکمــل را می تــوان بــرای تــدارک اطالعــات بیشــتر راجــع بــه 
توانایی هــای شــناختی دیگــر اجــرا کــرد کــه در صــورت نیــاز 
ــری در  ــالالت یادگی ــایی اخت ــنجش و شناس ــرای س ــی ب بالین
کــودکان بــه کار مــی رود. تفســیر نتایــج و تبدیــل نمــرات خــام 
بــه نمــرات تــراز و اســتاندارد حاصــل از اجــرای نســخة هوشــی 
ــم  ــن تصمی ــرد، ای ــورت می پذی ــزار ص ــط نرم  اف ــلر، توس وکس
همســو بــا جدیدتریــن شــیوۀ ارائــة آزمــون در دنیــا می باشــد 
ــه  ــاند و ب ــل می رس ــه حداق ــر را ب ــای کارب ــال خط ــه احتم ک
ــا  ــن هنجاره ــه از جدید تری ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــر ای کارب
ــی آن در  ــی و پایای ــردد. روای ــد گ ــاری بهره من ــات آم و اطالع
ایــران توســط کرمــی هنجاریابــی شــده اســت. پایایــی خــرده  

ــه روش  ــتفاده از س ــا اس ــاخص  ها ب ــبهر و ش ــا، هوش آزمون  ه
دو نیمــه کــردن، آلفــای کرونبــاخ و بازآزمایــی ارزیابــی شــده 
اســت. بــرای محاســبة روایــی آزمــون از روش مالکــی همزمــان 
ــج  ــلر پن ــبهر وکس ــاخص  ها و هوش ــردن ش ــته ک ــا همبس ب
ــده و  ــتفاده ش ــر اس ــار روی 240 نف ــلر چه ــرای وکس ــا اج ب
ــدی  ــی اکتشــافی و تأیی ــل عامل ــق تحلی ــی ســازه از طری روای
بررســی شــده اســت. نتایــج یافته هــا در هــر ســه روش مــورد 
ــرای پایایــی نشــان داد کــه ایــن آزمــون در ایــران  اســتفاده ب
ــز  ــی نی ــه روش روای ــت و س ــوردار اس ــی برخ ــی باالی از پایای
ــج  ــرد و نتای ــد ک ــران تأیی ــون را در ای ــی آزم ــودن روای ــاال ب ب
ــا نتایــج حاصــل از ســاخت آزمــون در آمریــکا  ایــن بررســی ب
ــوال های  ــل س ــوۀ عم ــل و نح ــرای تحلی ــت. ب ــت داش مطابق
کلیــه خــرده  آزمون  هــا هــم ضریــب دشــواری و ضریــب تمیــز 
ــز  ــواری و تمی ــب دش ــت. ضری ــده اس ــبه گردی ــا محاس آن ه
ــی و  ــات آموزش ــة خدم ــود )12(. ارائ ــب ب ــا مناس ــوال ه س
ــز  ــای تابســتان، پایی ــودکان در فصل ه ــن ک ــه ای توانبخشــی ب
ــا شــیوع  و زمســتان 1398 بــه صــورت حضــوری بــوده کــه ب
ــت حضــور در مرکــز، در  ــت محدودی ــه عل ــروس و ب ــا وی کرون
ــة خدمــات ایجــاد  فصــل بهــار 1399 تغییراتــی در نحــوۀ ارائ
ــه صــورت مجــازی ادامــه یافتــه اســت.  ــده و آمــوزش ب گردی
ــداوم همه گیــری و مشــاهدۀ افــت عملکــرد ایــن  ــا ت ســپس ب
ــتان  ــز و زمس ــتان، پایی ــی تابس ــای آموزش ــودکان، دوره ه ک
ــه صــورت تلفیقــی از دوره هــای حضــوری و مجــازی  1399 ب
ــا نرم افــزار  برگــزار شــده اســت. داده هــای جمــع آوری شــده ب
SPSS نســخة 26 بــا روش تحلیــل واریانــس انــدازه مکــرر یــک 
ــه و تحلیــل شــد. ــا ســطح اطمینــان 99 درصــد تجزی ــه ب طرف

یافته ها
شــرکت کنندگان  شــناختی  جمعیــت  ویژگی هــای 
اســت: شــده  ارائــه  زیــر  جــدول  در 

مطابــق بــا جــدول 1 توزیــع جنســیتی بیــن شــرکت کنندگان 

3 Wechsler Intelligence Scale for Children-V

جدول 1- ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کننده ها
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برابــر بــود. بیشــتر شــرکت کنندگان در محــدودۀ 8 تا 10 ســال 
قــرار داشــتند و بقیــه بــه ســمت طرفین دامنة ســنی بــه میزان 
ــه  ــا توج ــی ب ــرۀ هوش ــده اند. به ــده ش ــان پراکن ــاً یکس تقریب
بــه اینکــه اکثــر ایــن کــودکان از مــدارس کــودکان اســتثنائی 
ارجــاع داده می شــوند، لــذا دامنــة هوشــی زیــر 70 بــه میــزان 
ــمت  ــن قس ــتند. در ای ــور داش ــز حض ــن مراک ــتری در ای بیش

ــی  ــورد بررس ــاي م ــتاندارد مهارت ه ــراف اس ــن و انح میانگی
به عنــوان یافته هــای توصیفــی در جــدول زیــر ارائــه شــده اند.

مطابــق جــدول 2، تقریبــاً تمامــی مهارت هــای پایــه، از جملــه 
ریاضــی، خودیــاری، علــوم و اطالعــات عمومــی، مهــارت 
ــوری  ــرۀ کل در دورۀ حض ــا و نم ــناخت حس ه ــی، ش اجتماع
ــن  ــته و میانگی ــد داش ــه رش ــد رو ب ــل اول رون ــه فص در س

جدول 2- میانگین و انحراف استاندارد
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ــرکت کنندگان  ــرات ش ــپس نم ــد. س ــش یافته ان ــرات افزای نم
ــک دورۀ  ــد از ی ــد. بع ــت کردن ــه وضــوح در دورۀ مجــازی اف ب
مجــازی کــه آموزش هــا بــه صــورت تلفیقــی از آمــوزش 
ــد  ــرات رون ــاره نم ــد، دوب ــه یافته ان ــازی ادام ــوری و مج حض
ــه  ــرات مشــهود اســت. ب ــش نم ــرده و افزای ــدا ک ــودی پی صع
منظــور بررســی فرضیــة پژوهــش بعــد از بررســی پیــش 
فرض هــای آزمــون تحلیــل واریانــس انــدازه مکــرر یــک 
طرفــه کــه شــامل کمــی بــودن متغیــر وابســته، تعــداد ســطوح 
ــع  ــاهدات، توزی ــرت در مش ــاط پ ــذف نق ــتقل، ح ــر مس متغی
نرمــال بــرای متغیــر وابســته )عبــارت خطــا( و فــرض کرویــت 

ــرر  ــدازه مک ــس ان ــل واریان ــون تحلی ــت، از آزم ــا اس گروه ه
ــه و تحلیــل داده هــا اســتفاده شــد.  ــه جهــت تجزی یــک طرف
ــوان،  ــی داری می ت ــتون معن ــماره 3 و س ــدول ش ــاس ج براس
فــرض صفــر )یعنــی برابــری میانگیــن( را رد کــرد. زیــرا 
مقــدار معنــی داری کوچکتــر از حداقــل احتمــال خطــای 
ــای  ــة آماره ه ــه هم ــت. در نتیج ــده اس ــوع اول )0/05( ش ن
ــر هوتلینــگ و  ــدای ویلــک، اث ــر پیــالی، الن آزمــون شــامل اث
بزرگتریــن ریشــه روی نیــز رای بــه رد فــرض صفــر می دهنــد.

نرم  افــزار محاســبات آمــاری SPSS بــا اســتفاده از آزمــون 

جدول 3- تحلیل چند متغیره

جدول 4- آزمون کرویت با آماره موچلی
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ــد.  ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــت را م ــرض کروی ــی، ف موچل
براســاس جــدول 4 مشــخص می شــود کــه ایــن فــرض 
قبــول شــده و نمی تــوان کرویــت در واریانس هــا را بــرای 
مــدل تحلیــل واریانــس در نظــر گرفــت. فــرض صفــر در ایــن 
ــر وابســته  ــس متغی ــس کوواریان ــری ماتری ــر براب ــون بیانگ آزم
)در ســطوح مختلــف متغیــر عامــل( اســت. بــا توجــه بــه مقــدار 
ــرد. ــرار می گی ــرش ق ــورد پذی ــت م ــرض کروی ــی داری ف معن

جــدول 5 مرتبــط بــا جــدول آنالیــز واریانــس براســاس رد یــا 

قبــول فــرض کرویــت اســت. از آنجائی کــه فــرض کرویــت در 
ــح  ــت، تصحی ــده اس ــع ش ــول واق ــورد قب ــی، م ــون موچل آزم
ــن را در  ــران پایی ــدت و ک ــون- فل ــر، هی ــاوس- گیس گرین ه
ــه ســطح  ــوط ب ــا ســتون مرب ــق ب نظــر گرفتــه می شــود. مطاب
معنــی داری، بــرای همــة آماره  هــای آزمــون اثــرات درون 
گروهــی، فــرض صفــر رد شــده و تاثیرگــذاری ســطوح متغیــر 
ــود. ــخص می ش ــی مش ــه خوب ــته ب ــر وابس ــل روی متغی عام

در  مکــرر  اندازه هــای  آزمــون  نتایــج   ،6 مطابــق جــدول 
 .)P>0/01( اســت  آمــده  بــه دســت  معنــی داری  ســطح 

جدول 5- آزمون معنی داری اثرات متغیر عامل در سطوح مختلف روی متغیر وابسته

جدول 6- آزمون اثرات بین گروهی در اندازه های مکرر

بنابرایــن میــزان آمــوزش مهارت هــای پایــه بــه کــودکان 
ــی  ــای حضــوری، مجــازی و تلفیق ــی، در دوره ه ــوان ذهن کم ت
از نمــوداری کــه بــرای مقایســة رونــد  متفــاوت اســت. 
تغییــرات میانگیــن متغیــر وابســته در ســطوح مختلــف متغیــر 
ــخصی را  ــوی مش ــوان الگ ــت، می ت ــده اس ــیم ش ــل ترس عام
ــه  ــل، ب ــر عام ــف متغی ــطوح مختل ــو در س ــرد. الگ ــن ک تعیی
ــودار  ــت. نم ــده اس ــی در آم ــر خط ــوی غی ــک الگ ــورت ی ص
خطــی ترســیم شــده در نمــودار 1 مشــاهده مــی شــود.

ــه در ســه فصــل اول  ــد ک ــای نمــودار 1 نشــان می ده یافته ه

ــت  ــد از دریاف ــودکان بع ــن ک نمــرات کســب شــده توســط ای
ــد  ــه صــورت حضــوری، رون خدمــات آموزشــی و توانبخشــی ب
ــا شــیوع  ــی ب ــه رشــد و صعــودی داشــته )P>0/001( ول رو ب
ــروس در یــک دوره آمــوزش مجــازی، ایــن  ــا وی ــی کرون جهان
ــا وجــود آمــوزش  ــی پیــدا کــرده و نمــرات ب ــد ســیر نزول رون
 .)P>0/001( ــه صــورت معنــی دار کاهــش یافته انــد مجــازی ب
در نهایــت بــا تلفیقــی از آمــوزش حضــوری و مجــازی، مجــدداً 
ــرده اســت،  ــدا ک ــودی پی ــت صع ــد معکــوس شــده و حال رون
ولــی همچنــان شــیب و ســرعت افزایــش نمــرات کمتــر 

نمودار Eroor bar-Estimated Marginal Means of MEASURE 1 -1  )95 درصد فاصله اطمینان )Confidence Interval؛ CI( می باشد(.
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ــر  ــرض صف ــن ف ــت )P>0/001(. بنابرای ــوری اس از دوره حض
در تحلیــل واریانــس انــدازه مکــرر یــک طرفــه رد شــده 
ــری  ــش یادگی ــوزش در افزای ــوع آم ــه ن ــت ک ــوان گف و می ت
مهارت هــای پایــة کــودکان کم تــوان ذهنــی تاثیــر دارد.

ــا وجــود تاثیــر معنــی دار هــر ســه  ــاال، ب ــا جــدول ب ــق ب مطاب
روش آموزشــی، روش آمــوزش حضــوری نســبت بــه هــر 
ــت. ــته اس ــتری داش ــر بیش ــی تاثی ــازی و تلفیق دو روش مج

بحث و نتیجه گیری

LSD جدول 7- نتایج آزمون تعقیبی

یافته هــا نشــان دادنــد کــه آمــوزش حضــوری بــا تــوان 
ــی  ــازی و تلفیق ــی مج ــای آموزش ــه دوره ه ــبت ب ــری نس باالت
ــری  ــی را در یادگی ــوان ذهن ــودکان کم ت ــرد ک ــد عملک می توان
مهارت هــای پایــه بهبــود بخشــد و دوره هــای مجــازی و 
آمــوزش از راه دور کمتریــن اثربخشــی را در آمــوزش کــودکان 
ــی  ــات قبل ــا تحقیق ــوق ب ــای ف ــی دارد. یافته ه ــوان ذهن کم ت
ــد  ــا بای ــن یافته ه ــن ای همســو اســت )16-13 ،7 ،5(. در تبیی
عنــوان کــرد کــه در ایــن دورۀ همه گیــری کوویــد- 19 ارتبــاط 
مجــازی و از راه دور بــه  طــور گســترده ای بــرای تســهیل 
یادگیــری و درمــان در خانــه اســتفاده می شــود. ولــی مســئله 
ــوزش و  ــدون آم ــن ب ــه، مراقبی ــط خان ــه در محی اینجاســت ک
ــد،  ــالش می کنن ــی ت ــت تحصیل ــة حمای ــرای ارائ ــص، ب تخص
آن هــا نســبت بــه مربیــان آمــوزش دیــده و متخصص ســازگاری 
کمتــری دارنــد. عــالوه بــر ایــن، خانواده هایــی کــه دسترســی 
محــدودی بــه زیرســاخت های تکنولوژیکــی و اینترنــت دارنــد، 
در خطــر قطــع خدمــات حمایتــی هســتند )7(. در واقــع 
ــاده  ــزار فوق الع ــک اب ــی از راه دور ی ــات حمایت ــه خدم اگرچ
ــورت  ــد در ص ــازه می ده ــراد اج ــه اف ــه ب ــت ک ــمند اس ارزش
عــدم امــکان مالقــات حضــوری، همچنــان ارتبــاط خــود را بــا 
ــاًل پتانســیل  ــا متقاب ــد، ام ــات حفــظ کنن ــدگان خدم ارائه دهن
ــی  ــم دارد )13(. از طرف ــا را ه ــش نابرابری ه ــرای افزای الزم ب
همــة کــودکان دارای ناتوانــی خــاص، نیازمنــد آمــوزش 
ویــژه ای هســتند کــه همــراه بــا خدمــات مرتبطــی باشــد کــه 
ــه فــرد آن هــا طراحــی شــده  ــرای رفــع نیازهــای منحصــر ب ب
اســت و آن هــا را بــرای تحصیالت ، اشــتغال و اســتقالل بیشــتر 
آمــاده می کنــد )14(. خدمــات مرتبــط می توانــد شــامل 
ــی،  ــی، فیزیوتراپ ــنجی، روانشناس ــی، شنوایی س ــار درمان گفت
ــط  ــات مرتب ــایر خدم ــی و س ــددکاری اجتماع ــی، م کار درمان
ــة ایــن خدمــات متنــوع  ــی اســت کــه ارائ باشــد. ایــن در حال
بــه صــورت مجــازی و از راه دور، بســیار ســخت و دور از انتظــار 
ــرای  ــه ب ــده ای ک ــترس زای پیچی ــل اس ــن رو عوام ــت. از ای اس
خانواده هــای کــودکان دارای ناتوانــی خــاص در طــول بیمــاری 

ایجــاد می شــود نشــان می دهــد کــه چگونــه  همه گیــر 
ــد  ــرو می ریزن ــی ف ــه راحت ــود ب ــی موج ــاختارهای حمایت س
ــش  ــزان چال ــه می ــا چ ــب ت ــای مناس ــایی جایگزین ه و شناس
ــودکان  ــود ک ــنهاد می ش ــن رو پیش ــت )15(. از ای ــز اس برانگی
ــه  ــی و مداخل ــون ارزیاب ــد کان ــاص بای ــای خ دارای ناتوانی ه
بــرای رســیدگی بــه پیامدهــای منفــی کوویــد- 19 و در 
نتیجــه راهکارهــای کاهــش اثــرات ویــروس باشــند)5(. بســیار 
مهــم اســت کــه امکانــات بهداشــتی و درمانــی کــه به کــودکان 
کم تــوان ذهنــی خدمــت می کنــد، ضــروری تلقــی شــود 
ــداوم  ــت م ــان، مراقب ــند. همزم ــترس باش ــان در دس و همچن
از طریــق مداخــالت از راه دور بایــد در طــول همه گیــری 
ــی و  ــاخت های تکنولوژیک ــرد. زیرس ــرار گی ــی ق ــورد بررس م
آمــوزش از راه دور بایــد بــرای ارائه دهنــدگان و خانواده هــا 
بــرای  بهداشــتی  مراقبت هــای  بودجــة  و  شــود  تســهیل 
حمایــت از ایــن اهــداف بایــد بــه ســرعت افزایــش یابــد )7(. در 
ــان  ــرای اطمین ــی ب ــد راهکارهای ــر، بای ــاری همه گی طــول بیم
از ســالمت افــرادی کــه در مراکــز ویــژه تحــت حمایــت 
ــا  ــرد ت ــی را اتخــاذ ک ــد برنامه های ــن شــود. بای هســتند، تدوی
ــد، از  ــر می برن ــه س ــه ب ــرایط قرنطین ــه در ش ــی ک خانواده های
ــره  ــی به ــود ب ــدان خ ــاز فرزن ــورد نی ــات م ــا و خدم حمایت ه
ــه ای  ــه گون ــد ب ــتراتژی هایی بای ــن اس ــن چنی ــند. تدوی نباش
انجــام شــود کــه شــفاف باشــد و امــکان پاســخگویی و اصــالح 
ــه  ــا نســبت ب ــا افزایــش آگاهــی م نواقــص را داشــته باشــد. ب
ــا  ــع آن ه ــا و جوام ــوان، خانواده ه ــودکان نات ــه ک مشــکالتی ک
ــودکان  ــدگان توانبخشــی ک ــه دهن ــرو هســتند، ارائ ــا آن روب ب
ــن  ــتم و تدوی ــطح سیس ــود س ــه بهب ــد ب ــران می توانن و دیگ
ــل  ــان حاص ــا اطمین ــد ت ــک کنن ــی کم ــتراتژی های بالین اس
ــای  ــه مراقبت ه ــاص ب ــی خ ــودکان دارای ناتوان ــه ک ــود ک ش
ــت )5(. ــد یاف ــت خواهن ــود دس ــتة خ ــاز و شایس ــورد نی م

تشكر و قدردانی
بدینوســیله از تمــام کســانی کــه مــا را در انجــام ایــن 
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ــی  ــز توانبخش ــاً از مراک ــانده اند، خصوص ــاری رس ــش ی داریــم.پژوه را  قدردانــی  و  تشــکر  کمــال  تبریــز  شــهر 
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