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 چکیده
مطالعه حاضر با هدف طراحي و تدوين برنامه آموزشي مبتني  :هدف

 برنامهنخست  روش:مداخله رياضي انجام شد.  -بر روش پاسخ به

ان اعتباريابي شد. سپس با كارشناسوسیله بهي و سپس مداخله طراح

ژوهش پ يکآموز انتخاب و در دانش 20گیری هدفمند نمونه

و  مترياضیات كي ها با آزموندند. دادهشركت كر آزمايشينیمه

نهايت نتايج تشخیصي آوری و دررسمي رياضي جمعهای غیرآزمون

گذاری مقايسه به منظور تشخیص 4حاصل از برنامه با نتايج وكسلر 

ای و آزمون نسبت طبقهها با روش همبستگي درونشدند. داده

يج مطالعه نشان داد: نتا ها:یافته .ندهمپوش تحلیل شدهای غیرداده

برای اجرا مناسب  005/0داری معنادر سطح  الف( اعتبار صوری برنامه

ج( الگوی كلي ؛ استمؤثر ب( برنامه در بهبود مهارت رياضي ؛ است

د( برنامه آموزشي ؛ شودهای مداخله رعايت نميحذف برنامه در رديف

ادگیری را مداخله رياضي توان تشخیص اختالل ي -به -مبتني بر پاسخ

دهد برنامه آمده نشان ميدستهتوجه به نتايج ب گیری:نتیجهندارد. 

كه مؤثر است آموزان با ضعف رياضي درصد دانش 85برای حداقل 

آموز هم توانايي كمک به بهبود عملكرد درسي همین تعداد دانش

  كننده كاربرد اين برنامه باشد.تواند توجیهمي

 

، يادگیریاختالل  ،مداخله - به - پاسخ :ی كلیدیهاواژه
 .رياضياختالل 
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Abstract 

Objective: The present mixed research was 

conducted with the aim of designing and compiling 

an educational program based on the method of 

response to mathematical intervention. Methods: 

The intervention program was first designed and 

then validated by experts. Then, using purposeful 

sampling, 20 students were selected and 

participated in a single AB test. Data were collected 

by Kay math test. Finally, the obtained results were 

compared with the Wechsler 4 results for diagnosis. 

Data were analyzed by in-class correlation and non-

overlapping data ratios. Results: A) The formal 

validity of the program is suitable for 

implementation at the significance level of 0.005. 

B) The program is effective in improving math 

skills. C) The general pattern of program deletion is 

not observed in the intervention rows. D) A math-

based response-to-learning curriculum cannot 

detect learning disabilities. Conclusion: The 

designed program is effective for at least 85% of 

students with poor math. In addition, its ability to 

help improve the academic performance of the 

same number of students can also justify the use of 

this program. 
 
Keywords: Response – to - intervention, 

Learning disability, Math disorder  
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 مقدمه

رفتار انسان  درمؤثر  ترين عوامليادگیری، از مهم

شود های مختلف آموزشي كسب ميكه به شیوه است

طوری به، (1398ش، يیالق و كیامننیكوبخت، شهني)

كل زندگي و  ،عملكرد ضعیف در آموزشكه 

د دهقرار ميتأثیر تحت را روزمره های فعالیت

و  ضعیف دعملكر. به همین دلیل (2017سوگوني، )

 هوشر رياضیات با ويژه دتحصیلي به نكردنپیشرفت

شلینگر، ووگل، ديدريچ و گرابنر، )شود آنها مقايسه مي

شود كه اين ناتواني زماني تشخیص داده مي .(2018

شده كمتر از های استاندارد طراحيپیشرفت در آزمون

و سطح  تحسب سن، تحصیالحد مورد انتظار بر

منیع، رستمي و زاده، میكائیلينوری)هوش فرد باشد 

به علت ضعف مشروط بر اينكه ؛ (1391صادقي، 

باشد ناختالل بینايي، شنوايي، جسمي، هیجاني و ... 

كودكان  شود كهميدر اينجا تأكید . (2016 ،ساكس)

با عملكرد ضعیف يادگیری، در گروه بیماران با 

ی و محرومیت رماندگي ذهني، اختالل رفتاعقب

، بارنزو  ، لیون، فاكسفلچر)گیرند يادگیری قرار نمي

2018) . 

درصد كودكاني كه  30حدود دهد آمارها نشان مي

ي، ، مشكالت هیجانشوندميدچار اختالل يادگیری 

فعالي، كاستي توجه، افسردگي، اضطراب اختالل بیش

ساهو، )كنند و حتي افكار خودكشي را نیز تجربه مي

های ويژه اگر آموزش و (2015پدهي، و  بیسواس

درصد ترک تحصیل  40ل به احتمانكنند، دريافت 

به همین دلیل، توجه و  .(2019گوركر، )كنند مي

آموزش ويژه به اين كودكان اهمیت زيادی دارد. 

 ی اين كودكانهاارتقای توانمندی مهارت ترمیم و

نیازمند اختصاص زمان بیشتر با فرايند آموزشي 

 .(2007كو، ماز)باشد تر ميتخصصي

 رشدی تقريبا  -اختالل يادگیری يک اختالل عصبي

دائمي در يادگیری است كه در طول تحصیل 

و  كثیريان، میرزايي، پیشیاره)شود تشخیص داده مي

 يكل بحث کي یریادگيدر  يناتوان (1397فرهبد، 

ها در هفت حوزه ياز ناتوان ياست كه از انواع مختلف

، دريافتيزبان  ها شامل نهیزم نيشده است. ا لیكتش

خواندن، درک مطلب،  اساسي یها، مهارتبیانيزبان 

 است ياضيو استدالل ر هاهمحاسب، ینوشتار انیب

  . (2021 ،برنان)

اختالل ويژه رياضي، اختالل در درک عدد، 

سپردن قواعد رياضي و محاسبه مسائل است خاطربه

كثیريان، )كند نمود مي سالگي 8كه در حدود سن 

آموزاني كه . دانش(1397فرهبد، و  میرزايي، پیشیاره

با وجود اينكه در دارند، اختالل يادگیری رياضي فقط 

های خود مشكلي ندارند، قادر به نامیدن ساير درس

پرند، )نیستند گرفته يا شمارش آنها اعداد ياد

 .(1394نژاد، حكیميو  فرد، نوذرینجفي

عوامل مختلف پزشكي، رواني، محیطي، اجتماعي، 

تواند در ايجاد اين ژنتیكي، عاطفي و حتي آموزشي مي

 ،اربلي ؛2020الون، بامنوت )باشد اختالل اثرگذار 

زماني، هوزيلي،  ؛2020 ،سوپنا، سیرگار ؛2019

پدهي، و  ساهو، بیسواساحمدی و مرادی  تهماسبي،

ز اهمیت است يدر اين میان چیزی كه حا. (2018

تشخیص اختالل يادگیری و تمیز آن از عملكرد 

معلمان  نداشتنباشد. آشناييآموزان ميضعیف دانش

كاری گیری، موجب خطا در تشخیص كمبا اختالل ياد

كثیريان، )شود و ضعف با اختالل يادگیری مي

. اختالل يادگیری (1397فرهبد، و  میرزايي، پیشیاره

، شودآموزان را شامل ميدرصد از دانش 5-15

پرند، )كه آمار ضعف تحصیلي بیشتر است درصورتي

كه در صورت  (1394نژاد، حكیميو  فرد، نوذرینجفي

آموزان ضعیف و به موقع گروه دانشبه ندادنتشخیص

دريافت آموزش مناسب برای هر گروه نبود دنبال آن 

از اين كودكان عالوه بر افت تحصیلي و افت 

های مالي و انساني در آموزش و نفس، سرمايهبهاعتماد

 . (1989لرنر، )ود رپرورش نیز هدر مي

سرزو )آموزش مبتني بر رايانه های تاكنون برنامه

نانزپرز، و  انتیالنگارسیا، سانچزسمندنز، استبان

جويس، )، الگوی تدريس براساس طرح جويس (2017
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حل زمان  ، گفتگو با خود(2003 كالهون،و  ويل

راه تنظیمي از يادگیری خود (2020 ،استاد)مسئله 

اوزكان، )رفتارهای مشق شب، انگیزه و فراشناخت 

برای پیشرفت های مؤثر مداخلهو ... از جمله  (2016

خصوص در درس آموزان با مشكالت يادگیری بهدانش

داشتن برنامه آموزشي رو اينازت. رياضي بوده اس

يک نهاد آموزشي برای پیشرفت مدون نقطه هدف 

 ،سینانو  كارول، آگوارد، تنانت)است تحصیلي 

داشتن برنامه صحیح نیازمند اطالعات صحیح  .(2020

تا  استآموزان به مداخله از نحوه پاسخگويي دانش

ريزی برای پیشرفت آمده برنامهدستبراساس نتايج به

 آموزان به عمل آيد. عملكرد تحصیلي دانش

آموزش كودكان مؤثر برای های يكي از روش

توجه ويژه، استفاده از الگوی پاسخ به مداخله  نیازمند

و  )مولیگن، وولكات، میتچلمر، بوستا، الی است

( الگوی پاسخ به مداخله، الگويي برای 2020 ،داويس

براساس میزان پیشرفت معلمان هدايت تدريس 

از  .(2018 ،ام سي بريرر-)پون آموزان استدانش

برای كمک به به مداخله نوعي غربالگری  طرفي پاسخ

با لمان باشد. با اين رويكرد معمدرسه و معلمان مي

و تفكیک كودكان آموزشي مؤثر های شناسايي روش

های ويژه از شكست تحصیلي كودكان نیازمند آموزش

اين روش  .(2006فاكس،  ،فاكس)كنند پیشگیری مي

هاست كه در نظام آموزشي با آموزشي، شايد سال

شد. ه امروزه وجود دارد، اجرا ميشكلي متفاوت از آنچ

دهي مناسب واقع، امروزه با تدوين و سازماندر

فرايندهای ياددهي و ارزيابي استاندارد مبتني بر داده، 

های آموزشي فراهم نظامتأيید  ای موفق و موردشیوه

 (. 1396 ،يرستم ،يشجاع)است شده 

الگوی پاسخ به مداخله بر پايه تحلیل رفتار 

حل واقع نحوه در. تحلیل رفتار كاربردی استكاربردی 

محیط بر آنهاست تأثیر اساس چگونگي مسائل بر

. در اين روش، شرايطي (2016 ،بنگزو  آردون، واگنر)

گر بتواند محیط مداخلهگروه شود كه فراهم مي

و براساس آن  كندآموزان را ارزيابي آموزشي دانش

كند. آموزان را شناسايي و برآورد نیازهای دانش

پیشرفت در مرحله  نكردنصورت مشاهده درهمچنین 

آموزش برای ويژه های مداخلهبعدی اقدام به ارائه 

الجوهاني، )كند آموزان ميبه اين دانشمؤثرتر 

در طي اين مدل در رديف به عبارت ديگر، ؛ (2019

به ، گیرندآموزان مورد هدف قرار ميدانشتمام  ،اول

معمولي های مداخلهها و طوری كه دبیران آموزش

كه نیازمند به را آموزاني خود را انجام داده و دانش

اين دسته . كنندجدا مي ،باشندهای اضافي نميكمک

از كل كالس را شامل درصد  80زان حدود آمواز دانش

 ،اید. در رديف دوم برنامه مداخلهنشومي

آموزاني كه عملكرد ضعیفي در مراحله اول دانش

شوند. اين وارد گروه مداخله آموزشي ميداشتند، 

آموزان محدودتری تشكیل شده رديف از تعداد دانش

تواند در خارج از محیط و ميدرصد(  15حدود )

متداول )مدرسه( صورت گیرد. پس از  آموزشي

. شوندآموزان ارزيابي ميدانش ،دوره آموزشي شدنطي

مطلوب  دآموزاني كه در اين مرحله نیز عملكردانش

)حدود شوند به مرحله رديف سوم وارد مي، نداشتند 

آموزان اين رديف بايد تحت آموزش دانش( درصد 3-6

ج از محیط خار نیز بهتر استتر و انفرادی وشفاف

لو، ايدهزراعتي)آموزشي عمومي قرار گیرند 

آموزاني كه . دانش(1389كامكاری، و  حاجتيضرغام

جز گروه شتند، ندادر اين مرحله نیز عملكرد مطلوب 

شوند و بندی ميكودكان با اختالل يادگیری طبقه

باشند های ويژه اختالل يادگیری مينیازمند آموزش

ای . اهمیت چنین مداخله(2006فاكس،  ،كساف)

تصريح پنجمین براساس شود كه زماني آشكار مي

ی و تشخیصي اختالل رواني، اختالل راهنمای آمار

های آن از نشانهفقط بلكه رود يادگیری از بین نمي

و  فرانز، آشرمن)كند سني به سن ديگر تغییر مي

تحصیلي  دكه كودكان با عملكرحاليدر، (2017شافل، 

موزشي بیش آ هایمداخلهدر صورت دريافت ضعیف 

درصد بهبودی يافته و خود را به حد  80 از

 لو، ايدهزراعتي)رسانند آموزان متوسط كالس ميدانش

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

14
00

.2
1.

2.
7.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1400.21.2.7.7
http://joec.ir/article-1-1356-fa.html


 ...اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر پاسخ به مداخله در عملکرد ریاضی  همکاران:و آبادی زهرا امین

_________________________________________________________________________________________ 

126 

 . (1398كامكاری، و  حاجتيضرغام

گوناگوني در رابطه باا اساتفاده از ايان های مطالعه

آمااوزان در هااای دانشمهارتش افاازاي باارای الگااو

های مختلف تحصیلي انجام شده است. در برخي زمینه

اثرگذاری استفاده از اين الگو، امید باه ها مطالعهاز اين 

تاا گاه اوقات ن با اختالل يادگیری بهبود شرايط كودكا

آماوزان عاادی را نشاان رسیدن آنهاا باه ساطح دانش

ابراهیماي و  پور،بادی علیازاده، ساعدیآامین)دهد مي

 .(1395ي، فرخ

 عدمكه بتواند با  یابرنامه نيتدو نيبنابرا

 كه يآموزاندانشاز  ييزداببرچس اي يزنببرچس

جهت در به آنها ، دارند اتیاضير در يفیضع عملكرد

اين رويكرد  عالوه، بهكندتحصیلي  بهبود عملكرد

تشخیص اختالل  رایب يكمكتواند يک روش مي

در ضعیف درس رياضیات باشد.  ديادگیری از عملكر

 برنامه نيتدو هدف باحاضر  پژوهشاين صورت 

 آن ياثرسنج و سه رديفي یالگو بر يمبتن يآموزش

 ياضير مشكل با آموزاندانش ياضير عملكرد بهبود در

 . شده استانجام  سوم هيپا

 روش

پژوهش حاضر : طرح پژوهش و شركت كنندگان

بود.  ABآزمودني های تکاز نوع طرحآزمايشي نیمه

آموزان دختر و پسر جامعه آماری شامل تمامي دانش

شهرستان  3های دولتي ناحیه مقطع سوم دبستان

انتخاب برای بود.  96-95كرج، در سال تحصیلي 

مدرسه  4آموزان ز بین دانشا با روش هدفمند نمونه

شدند.  غربال آموزان پايه سوميک ناحیه، تمامي دانش

نفر دارای عالمت معرفي  43آموز، دانش 110از بین 

شدند. پس از اعمال مالک ورود به پژوهش كه شامل 

دريافت جواز حضور در مدارس آموزش عمومي در 

و عدم دريافت  سنجش بدو ورود به دبستان

پیش از ورود رياضي های مناسب با اختالهای مداخله

آموز انتخاب دانش 20آن بود؛ زمان به برنامه و در 

ساير . بودماه  8سال و  9میانگین سني گروه  شد.

آموز دانش 6: اطالعات جمعیت شناختي عبارتند از

 2تكرار پايه؛  با تجربهنفر  6 ؛بقیه دوزبانه وزبانه تک

و سواد بيوالدين گروه درصد  7.7دارو، مصرف نفر از 

نفر  10هم تحصیالت باالتر از ديپلم داشتند.  21.7

 نفر با رتبه 8خوب،  سال تحصیلي گذشته را با رتبه

نیاز به تالش سپری كرده  نفر با رتبه 2قابل قبول و 

تأخیر رشد كالمي  درتأخیر سابقه نفر  7بودند. 

رده داشتند كه دو نفر از خدمات توانبخشي استفاده ك

رشد حركتي را گزارش تأخیر كدام ولي هیچ بودند

 نكردند.

چند با به منظور اجرا، نخست شرايط خط پايه 

، آنگیری پي در پي مشخص شد. پس از هانداز

های برنامه اجرا شد. اساس رديفآموزشي بر مداخله

آموزی در هر رديف از مداخله در اين برنامه اگر دانش

ها تعیین آنچه معلمبراساس  به میانگین نمره كالسي

كرد، پیدا مياز سه سنجش پیاپي دست بودند، كرده 

منظور بههمچنین شد. از رديف مداخله حذف مي

سنجش اثر عمل آزمايش از دو روش كمک گرفته 

( محاسبه اندازه اثر 2 و ( بازبیني ديداری1شده است: 

پوش. اين روش همهای غیربه روش درصد داده

پوش بین مراحل همها غیری دادهسبهمستلزم محا

 خط پايه و مداخله است. 

هايي را برای راهنمايي مستروپیری و اسكراگس

همپوش ارائه دادند های غیرتفسیر نتايج درصد داده

 90همپوش باالتر از های غیرشامل درصد دادهكه 

درصد  90و  70گزاری باال؛ بین درصد، برابر با اثر

بخشي عنوان اثردرصد به 70تا  50ن ، بیمؤثرنسبتا  

صورت درماني درصد به 50برانگیز و كمتر از سؤال

 (. 2019گوركر، ) ثر و نامعتبرؤمغیر

 -به -الگوی پاسخآيا »سؤال به منظور پاسخ به 

آموزان با اختالل رياضي مداخله كاهش جمعیت دانش

و  همپوشغیرهای از آزمون نسبت داده «؟استمؤثر 

آوری شد. ابزارهای جمعاستفاده همبسته تي آزمون 

 اطالعات در اين پژوهش عبارتند از:

 ابزار

 ، تهیه و 1981در سال كه  ونااين آزم: متآزمون كي
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به منظور  ،انجام شدكندی وسیله به1988در سال 

آموزان دارای ناتواني يادگیری رياضي شناسايي دانش

توالي شامل سه كاربرد فراوان دارد و از لحاظ گستره و 

بخش مفاهیم اساسي، عملیات و كاربرد است. اين 

آزمون تقسیم سیزده خرده ها در مجموع بهبخش

اند. در هر بخش سه يا چهار حیطه وجود دارد كه شده

شمارش،  :حوزه مفاهیم اساسي شاملعبارتند از: 

عملیات شامل: جمع، تفريق، ؛ اعداد گويا و هندسه

كاربرد شامل  و هنيضرب، تقسیم و محاسبه ذ

گیری زمان، پول، تخمین، های اندازهآزمونخرده

كه دارد پرسش  258اين آزمون . مسئلهتحلیل و حل 

نقطه برش در اين  طور انفرادی قابل اجراست.به

كمتر نشانه مشكل در رياضیات  هبوده و نمر 58آزمون 

های در پايه 98/0تا  90/0كل اين آزمون اعتبار  است.

برآورد شده است )محمداسماعیل و هومن، مختلف 

های هر آزموناز تمام خردهدر اين پژوهش  (.1381

ء زكه ج)آزمون ضرب و تقسیم سه حیطه غیر از خرده

 استفاده شده است.  (های تدريس شده نبودسرفصل

های به منظور تشخیص اختالل: 4آزمون هوش وكسلر 

ود. اين شيادگیری از مقیاس هوش وكسلر استفاده مي

به اين دارند، افراد در نمره كل آزمون، هوش طبیعي 

ي ذهن ماندگيعقب رد منظور به آزمون اين ترتیب از

تواند گروه سالم را از مي 89مره كل شود. نمي استفاده

گروه دچار اختالل يادگیری تمیز دهد )رحیمیان و 

های يادگیری در (. افراد دچار اختالل1391حبیبي، 

تر آزمون( نمره پايینخرده 12مون )از كل آزخرده 4

آموزان با اختالل يادگیری دانشگیرند. از هنجار مي

محاسبه امل ش ضعف عملكرد در نیمرخ اسید دارای

فراخنای حافظه و  اطالعات عمومي، نويسيرمز، عددی

وجود (. 1391 ،سیاحي و ،كوتي ،نظریهستند ) ارقام

وشبهر كالمي و نمره بین دو ه 15تا  9اختالف از 

های عنوان يكي از شاخصباه نیزعملي معنادار 

آنجیولي د) آيديشمار م تشخیصي اختالل يادگیری به

 (. 2003، و سیجل

 :ياشناختات جمعیتاالعاه اطاامارسشناپ (1

گردآوری اطالعات برای ساخته ای محققپرسشنامه

ها شامل اطالعات فردی، شناختي آزمودني جمعیت

 ی و سیر عملكرد تحصیلي.تاريخچه رشد

های آزمون: های غیررسمي رياضيآزمون (2

پور، قوام آبادی، علیزاده، سعدیامین رياضيرسمي غیر

های مكرر تعیین منظور سنجشبه و فرخي كه 

آموز با نظر وضعیت خط پايه و پیشرفت هر دانش

 20شامل ، اجرا شدند آموزگاران هر پايه طراحي و

ن اعداد، محاسبه چهار عمل تكالیف خواندن و نوشت

اصلي، خواندن ساعت و درک ساعت، هندسه و حل 

گذاری، اين تكالیف برای هر بود. برای نمرهمسئله 

نمره در  0نمره و برای هر پاسخ غلط  1پاسخ صحیح 

يید روايي أشده برای تنظر گرفته شد. تكالیف آماده

د تأيی. پس از ندها قرار گرفتمحتوايي در اختیار معلم

های مداخله و انتهای رديفآغاز روايي محتوايي، در 

از اين اری شدند. ذگآموز اجرا و نمرهبرای هر دانش

ها به منظور پیشگیری از اثر يادگیری آزمون

های رسمي به علت تكرارهای پیاپي استفاده آزمون

پور، قوام و فرخي، آبادی، علیزاده، سعدیامینشد )

1395 .) 

اولین گام مطالعه نوع مشكالت رياضي : يبرنامه آموزش

اساس مشاهده و آموزان پايه سوم بود كه بردانش

مشكالت فراواني شد كه تأيید آموزگاران پايه وسیله به

ناتواني در  و محاسبه ،مربوط به مفاهیم كمي

آموزان سازی مفاهیم از مشكالت عمده دانشذهني

 شاملاساس منابع موجود پايه سوم است. سپس بر

جهان اعداد، بسته يادگیری  ،تدريس گرم رياضیات

 رياضي از كتاب رياضي پايههای محاسبه، انجام رؤيايي

مداخله به های جلسهآموزش در برای ای سوم برنامه

در سه رديف طراحي شد. برنامه ها جلسهتناسب زمان 

طور آموز با مشكالت رياضي بهدانش 5برای نخست 

ا از مشكالت محتوايي و اجرايي آزمايشي اجرا شد ت

محتوايي و صوری روايي موجود در آن كاسته شود. 

برنامه با نظر متخصصان با استفاده از روش همبستگي 

كه با توجه  دست آمده ب 76/0برابر با ای درون طبقه
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است و معنادار آمده دسته(، ضريب بP>001/0به )

اجرا دارد. برنامه روايي الزم از نظر متخصصان را برای 

براساس شدن اين مراحل مواد آموزشي پس از سپری

  های پژوهش قرار گرفت.در اختیار آزمودني 1جدول 
 آموزشیهای جلسهبرنامه آموزشی به تفکیک  .1جدول 

 دقیقه 60ردیف سوم محتوای  دقیقه 45ردیف دوم محتوای  دقیقه 30ردیف اول محتوای  جلسه

 شمارش متوالي و يافتن الگوی شمارش هاینيتمر شمارش متوالي و يافتن الگوی شمارش هاینيتمر ارتباط یبرقرار برایو معارفه  ييآشنا اول

 يابيرقمي و جهت 4 تا 1تمرين مفهوم اعداد  رقمي 4و  3، 2، 1تمرين مفهوم اعداد  يشمارش متوال هاینيتمر دوم

 به روش ديداری تمیز اعداد تمرين ارزش مكاني و مقايسه مفهوم عدد سوم

 تمرين ارزش مكاني و مقايسه  جمع و منهاعالمت و عملیات  سهيو مقا يارزش مكان چهارم

 های مساوی و مفاهیم محاسبهكردن دستهدرست گیری سطح و مفهوم محیطاندازه زمان مفهوم پنجم

 عالمت + و عملیات آن   ساعت و مفهوم زمان قيمحاسبه جمع/ تفرراهبرد  ششم

 و عملیات آن –عالمت  جمعمسئله در حل  واژهكلیديافتن  یریگبر اندازه یمرور مهفت

 گیری سطح و مفهوم محیطاندازه تفريقمسئله در حل  واژهكلیديافتن  لهئمسدر حل  واژهكلید افتني هشتم

 مسئلهمفهوم زمان و حل  ،ساعت گیریسنجش و تصمیم یریگمیو تصم سنجش نهم

 جمعمسئله در حل واژه كلیديافتن  - - دهم

 تفريقمسئله در حل واژه كلیديافتن  - - يازدهم

 گیریسنجش و تصمیم - - دوازدهم

 60و  45، 30اين برنامه در سه رديف مداخله 

و فقط  4تا  2، 7تا  4هايي شامل ای برای گروهدقیقه

، 9ترتیب هر رديف شامل كننده اجرا شد. بهشركت 1

جلسه برای  3ود كه هر هفته جلسه ب 12و  9

كنندگان در مدارس و رديف آخر در كلینیک شركت

 شد. برگزار 

 هایافته

ها را در خط پايه و سه های آزمودنينمره 2 جدول

بايد آموز حسب نتیجه دانشرديف مداخله و اينكه بر

 كند.اشاره ميخیر، ادامه دهد يا ها مداخلهدريافت به 

 های مداخله و نتیجهدهنده به مداخله در ردیفهای پاسخزمودنیآهای نمره .2جدول 
 نتیجه ردیف سوم ردیف دوم ردیف اول خط پایه شماره

 رديف اولحذف - - - - - - - - 17 14 15 14 9 7 8 9 1
 رديف اول حذف - - - - - - - - 16 15 16 14 8 9 10 8 2
 رديف اولفحذ - - - - - - - - 20 19 14 17 9 9 8 7 3
 رديف اولحذف  - - - - - - - 15 13 12 14 5 9 4 8 4
 رديف اولحذف - - - - - - - - 18 17 19 15 9 9 7 9 5
 رديف اولحذف - - - - - - - - 14 13 15 12 9 8 9 7 6
 رديف اولحذف - - - - - - - - 17 16 18 12 9 7 8 5 7
 رديف اولحذف - - - - - - - - 14 13 16 14 8 9 8 5 8
 رديف اولحذف - - - - - - - - 18 16 18 14 5 6 8 4 9
 رديف اولحذف - - - - - - - - 15 17 16 14 9 6 8 6 10
 رديف اولحذف - - - - - - - - 18 15 17 14 10 7 9 8 11
 رديف دومحذف - - - - 18 18 17 16 8 10 9 8 4 5 6 4 12
 رديف دومحذف - - - - 14 13 17 18 10 10 9 8 5 8 7 9 13

 رديف دومحذف - - - - 12 12 16 16 9 8 9 10 8 9 4 5 14

 رديف دومحذف - - - - 14 9 17 15 12 8 9 9 10 9 6 7 15

 رديف دومحذف - - - - 12 17 13 12 8 10 10 9 8 4 3 5 16

 رديف دومحذف - - - - 15 13 17 16 10 9 12 9 9 9 8 8 17

 رديف دومحذف - - - - 15 13 16 14 12 10 9 8 9 6 5 7 18

 سومرديفحذف 17 15 14 16 0 15 12 9 2 3 5 7 5 0 5 4 19

 مداخله بهندادن پاسخ 7 8 9 8 5 7 8 9 8 9 6 7 8 7 9 8 20

كه تنها در رديف ) 11تا  1های از میان آزمودني

به دلیل آزمودني يک ( اول مداخله شركت داشتند

ضطرابي و وسواس تحت درمان بود و دو نفر مشكالت ا

ورود به دبستان تشخیص هوش آغاز هم در سنجش 
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مرزی داشتند كه يكي از آنها سابقه دريافت خدمات 

ها بدون هیچ اما ساير آزمودنيداشت، توانبخشي هم 

قابل قبول در كالس عالمت خاصي عملكرد غیر

 داشتند. 

 آموزاني كه به رديف دوم مداخلهاز بین دانش

رشد گفتار و تأخیر آموز با يک دانشدادند، پاسخ 

ابزارهای معتبر و براساس حركت وجود داشت كه 

 -توجهسپس نظر پزشک متخصص تشخیص نقص

هم  13و  12فعالي گرفت. در مورد دو آزمودني بیش

های فرصت شركت در گروهكه رسید به نظر مي

توانسته بیش از اينكه توانايي محاسباتي را كوچک 

تغییر دهد، اعتماد به نفس و در نتیجه كارايي آنها را 

طور داد بهنشان ميها مشاهدهكه طوریباال ببرد، به

تفاوت تبديل به آموزاني منفعل و بياز دانشداری معنا

در  16اند. آزمودني آموزاني فعال و با انگیزه شدهدانش

زندگي  گسیختههمنوادگي نامناسب و ازوضعیت خا

تالش و پیشرفت برای ای كرد كه كمترين انگیزهمي

در خانواده پرجمعیت و با  18نداشت. آزمودني 

رسید با كرد كه به نظر ميتحصیالت كم زندگي مي

 تمرين و تكرار توانست بر مشكل غلبه كند. 

نیز در يک خانواده پرجمعیت و به  19آزمودني 

)سابقه بیماری كرد مي زندگيرواني آشفته  لحاظ

های جلسهبودن او در طول رواني مزمن مادر و بستری

مداخله( كه به لحاظ خلقي توانايي سازش با گروه را 

آموزش انفرادی پیشرفت های جلسهنداشت ولي در 

 قابل قبولي داشت. 

در تمام دروس با ضعف  20آزمودني شماره 

آموزش گروهي و انفرادی ی جلسه هامشكل بود و در 

بهر وی نشان هم عملكرد خوبي نداشت و نمره هوش

 مرزی دارد.  هوشكه داد 
 شده در هر ردیف از مداخلهنسبت افراد حذف. 3جدول 

 تشخیص اختالل ریاضی ردیف سوم ردیف دوم ردیف اول ردیف /حذف

 1 1 7 11 تعداد

 5% 5% 35% 55% درصد

ها با آزمودنيدرصد 55 كهدهد نشان مي 3جدول 

های با آموزشدرصد  35های رديف اول؛ آموزش

های رديف سوم درصد با آموزش 5رديف دوم و 

 5اند و مداخله به سطح متوسط كالس خود رسیده

براساس اند كه مداخله نداشته-به -هم پاسخدرصد 

مداخله اختالل يادگیری تشخیص -به-الگوی پاسخ

  (.4)جدول  شوندداده مي

 های مداخلهنتایج محاسبه اندازه اثر در ردیف. 4جدول 
 های مداخلههمپوش در رديفهای غیرنسبت داده آزمودني

 رديف سوم رديف دوم رديف اول

 - - 100 11تا  1

 - 100 25 15و  14، 12

 - 100 50 18و  17، 16، 13

19 0 75 100 

20 0 50 50 

ده از سه رديف آمدستهای اثر بهتوجه به ضريب

دهد، برنامه در هر سه رديف به مداخله نشان مي

و است كنندگان اثرگذاری داشته تناسب شركت

آموزان را به متوسط قابل قبول كالس توانسته دانش

آموزی آمده تنها دانشدستهنتايج ببراساس  .برساند

 هوش مرزی داشته است. ، نداشتهمداخله -به-كه پاسخ

 هایمهارتتوصیفي خرده هایشاخص 5جدول 

تر بررسي دقیقبرای مت را اساس آزمون كيرياضي بر

آزمون و پیگیری نشان آزمون، پسپیشرفت در پیش

 دهد.مي

 

 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

14
00

.2
1.

2.
7.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1400.21.2.7.7
http://joec.ir/article-1-1356-fa.html


 ...اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر پاسخ به مداخله در عملکرد ریاضی  همکاران:و آبادی زهرا امین

_________________________________________________________________________________________ 

130 

 متآزمون ریاضی كیهای نمرههمبسته  tنتایج مقایسه گروهی آزمون  .5جدول 

 داریمعنا T df انحراف استاندارد میانگین هاجفت

 001/0 11 -34/8 82/7 -31/16 آزمونپس -آزمونپیش كلنمره

 039/0 11 -34/2 81/13 -33/9 پیگیری -آزمونپس

 001/0 19 63/7 87/8 15/15 آزمونپس -آزمونپیش مفاهیم

 145/0 19 -51/1 83/8 -3 پیگیری -آزمونپس

 001/0 15 35/4 20/8 93/8 آزمونپس -آزمونپیش عملیات

 572/0 15 -57/0 94/4 -43/1 پیگیری -آزمونپس

 001/0 11 72/2 67/8 83/6 آزمونپس -آزمونپیش كاربرد

 085/0 11 -89/1 11/6 -33/3 پیگیری -آزمونپس

دهد كه بین نشان مي 5نتايج جدول 

آزمون آزمون و پسها و نمره كل پیشمقیاسخرده

( كه نشانگر 001/0وجود دارد )دار معناتفاوت 

. همچنین نتايج نشان ها استاخلهمد یاثرمند

آزمون و بین پسداری معنادهند كه تفاوت مي

های عملیات و كاربرد وجود مقیاسپیگیری خرده

نشانگر داری معنا( كه اين عدم 001/0ندارد )

است اما در نمره كل و مفاهیم ها مداخلهپايداری اثر 

 آزمون و پیگیری ثبات و رشد اثر راپسداری معنا

 .(001/0)دهد نشان مي

 گیریو نتیجهبحث 

اين پژوهش با هدف تدوين برنامه آموزشي مبتني 

مداخله و اثرسنجي آن  -به -برالگوی سه رديفي پاسخ

آموزان با عملكرد در بهبود عملكرد رياضي دانش

. نتايج حاصل شده استضعیف رياضي پايه سوم انجام 

رياضي نشان داد از تدوين و اعتباريابي برنامه بهبود 

برای كه اين برنامه از نظر كارشناسان روايي الزم را 

تواند ناشي از اجرا داشته است كه اين نتیجه مي

پژوهش  روايناز پشتوانه پژوهشي اين برنامه باشد.

مداخله -به -رديفي پاسخاساس الگوی سهحاضر بر

 . شده استانجام 

بر روش  برنامه مبتنيهای پژوهش نشان داد: يافته

 مداخله توانايي بهبود مهارت -به -رديفي پاسخسه

قابل قبول تواند عملكرد غیررياضي را دارد و مي

آموزان را به عملكرد قابل قبول كالس گروهي از دانش

برساند. همچنین اين روش قادر به تشخیص كودكان 

 كرد ضعیف در اودكان با عملاادگیری از كابا اختالل ي

 د.باشرياضي مي

ند نشان داد در مطالعه مروری ابراهیمي و همكاران

كه استفاده از اين مدل، موجب كاهش مشكالت 

 شودميرياضي آنها آموزان در عملكرد درس دانش

كاظمي، بناب، دستجردیابراهیمي، علیزاده، غباری)

همچنین در مطالعه زراعتي و . (1399بختیاری، 

رديفي موجب بهبود سه لاز مد همكاران نیز استفاده

آموزان با ضعف اضي و توانمندی دانشعملكرد ري

حاجتي، لو، ضرغامايدهزراعتي)عملكرد رياضي 

ابادی علیزاده، امین) خواندن و امال؛ (1389ی، كامكار

شده بود كه با  (1395، ابراهیمي و فرخي ،سعدی پور

اما در د. باشنپژوهش همسو مينتايج مطالعه اين 

پاسخ به كه با هدف بررسي  مطالعه ره و همكاران

در  ضعفدانش آموزان با سطوح مختلف  ژهيآموزش و

گرچه امشاهده شد بود، ي انجام شده اضير

آموزان با توجه به ص و ويژه دانشهای خاآموزش

چشمگیری در تأثیر شرايط متفاوت آنها قادر است 

آن های مؤلفهآموزان در همه عملكرد رياضي دانش

آموزان دارای اختالل داشته باشد، در تشخیص دانش

ره، پدرون، سرسولدی، ) نبوده استمؤثر يادگیری 

. بر اين اساس در خصوص هدف اول (2014 ،لوكانگلي

اما در رابطه با بوده، پژوهش با مطالعه حاضر همسو 

هدف دوم پژوهش )تشخیص اختالل يادگیری( با 

، چانگكه صورتيدر د.باشمطالعه حاضر همسو نمي

در مطالعه خود پا را فراتر از ( 2020) پاتل، نیزامي

نتايج مطالعه حاضر گذاشته و بیان داشتند استفاده از 

مداخله نه تنها در  -به -پاسخرديفي مدل سه
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تشخیص زودرس كودكان با عملكرد ضعیف از 

بلكه اين روش مؤثر است كودكان با اختالل يادگیری 

پزشكي و  هایتشخیص كودكان با اختالل تواند درمي

نتیجه اين مطالعه با  بنابراين. دباشمؤثر عصبي نیز 

تواند ميهمسويي نتايج . استمطالعه حاضر همسو 

شده با برنامه ناشي از تناسب و همگامي برنامه تدوين

آموزان باشد. عالوه بر اين، و كتاب درسي دانش

ه بازخوردهای سريع شده به مربي، ارائهای ارائهآموزش

آموزان در اصالح خود و و اصالحي، كمک به دانش

های و ارائه مشوق تصويرسازی مفاهیم عملیات

برنامه باشد. اثرگذاری تواند از داليل انتخابي مي

توان پیشرفت را به افزايش انگیزه همچنین مي

های های كوچک كه از ويژگيكودكان در گروه

اخله است، نسبت داد مد -به -های پاسخبرنامه

)كادينگ، بگني، كرومینگا، ادموندز و همكاران، 

كننده در آموزان شركتنیز پیشرفت دانش( و 2020

ادعای هینتون، تأيید اين پژوهش هم در راستای 

( كه مدعي هستند، آموزش 2014)استروزير و شیپن 

و ها محاسبهمداخله به تسلط در  -به -در قالب پاسخ

اين نتايج ممكن است  كند.ميكمک مسئله حل 

بر تقويت مفاهیم رياضي در اين برنامه تأكید ناشي از 

رسد در آموزش كودكان با اختالل باشد. به نظر مي

سازی مفاهیم بیشترين كمک را يادگیری رياضي عیني

های عادی كند كه اين امكان در كالسبه كودكان مي

مین و به هنیست های مختلف فراهم مدارس به علت

دادن يا آموزان بدون تشكیلعلت بیشتر دانش

دادن شبكه معنايي برای مفاهیم رياضي فقط به بسط

پردازند و همین شیوه يادگیری كردن مفاهیم ميحفظ

   شود.رياضي آنها مي نكردن درسهم علت پیشرفت

درصد  55كه  يافته ديگر اين پژوهش نشان داد

های رديف زشبا آمورياضي، آموزان با ضعف دانش

درصد با  5های رديف دوم و با آموزشدرصد  35اول؛ 

های رديف سوم مداخله به نمره متوسط كالس آموزش

مداخله  -به -هم پاسخ درصد 5اند و خود رسیده

 -به -الگوی سه رديفي پاسخبراساس اند كه نداشته

شش  يادگیری تشخیص داده شد.مداخله اختالل

قويت رياضي مبتني بر های تعنصر اساسي برنامه

در اين نتیجه اثر گذار  تواندمداخله كه مي -به -پاسخ

مداخله رديفي، غربالگری  عبارت است ازباشد، 

رونده، شده، نظارت پیشهای فردیهمگاني، آموزش

)گرشتن، محور و مداخله صحیح گیری دادهتصمیم

 (. 2009 ،بكمان، كالرک، فوژن، مارش و همكاران

تفاوت در الگوی رغامي و همكاران در مطالعه ض

و  15، 80 گانه مداخله رياضي،سههای حذف در رديف

گزارش شده است كنندگان درصد شركت 3

كه  (1389حاجتي، كامكاری، لو، ضرغامايدهزراعتي)

. شايد نیستنتیجه اين مطالعه با مطالعه حاضر همسو 

 هایاين نتايج به علت معیار نداشتنهمسوييعلت 

 ،كه در مطالعه حاضر چون ورود به مطالعه باشد

وارد گروه از خوب تر پايین توصیفآموزان با دانش

آموزاني كه در سال گذشته مطالعه شدند و دانش

معیار ورود به داشتند، خیلي خوب  توصیف خوب و

زان كه وارد آمو. اين گروه از دانشرا نداشتند مطالعه

در رديف توانند تفاوت آماری ميبودند، مطالعه نشده 

ند. عالوه بر اين در مطالعه ناول و دوم را توجیه ك

درصد با هوش  5فعال، درصد كودكان بیش 10حاضر 

درصد اختالل يادگیری داشتند كه در تفاوت  5مرزی، 

علت احتمالي ثیر نخواهد بود. أتاين دو مطالعه بي

شده ردهای برنامه تدويناواند فاصله استاندتبعدی مي

يا احتمال ديگر  شده اصلي باشدهای تدوينبا برنامه

تواند ناشي از كوتاهي الگوی حذف مي نكردنرعايت

زمان آموزش و زمان تمرين و تكرار باشد. با توجه به 

( پردازش 1از های شناختي رياضي كه عبارتند ويژگي

اهبردهای ظرفیت حافظه ( استفاده از ر2اطالعات؛ 

( ايجاد ارتباط بین 3؛ مدتمدت و كوتاهبلند

 برچ و مزوكو اساسبر ؛های خواندن رياضيتوانايي

ها نیازمند ترمیم و ارتقای توانمندی اين مهارت

است، اختصاص زمان بیشتری به فرايند آموزش 

اينكه در طول پیش از دبستان هم ارتقای ويژه به

 و ارتقا نیست دف آموزشهايي هچنین ظرفیت
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چند كه دلیل احتمالي بعدی هر .(2007مازكو، )

و همكاران  تواند توجه به نتايج پژوهش علیپورمي

آموزان فارسي باشد كه شیوع اختالل رياضي دانش

بیش از چهارمین راهنمای دار معنازبان را با تفاوت 

اما در مقابل ، اندتشخیصي اختالل رواني گزارش كرده

آموزان با درصدی دانش 95شدن و از طرفي هم حذف

مشكالت رياضي در اين پژوهش هم چالشي برای 

تواند نتايج ین است كه ميهای تشخیصي پیشروش

پور، علي) شده را هم با چالش مواجه كندگزارش اشاره

چون براساس  (1390تركده، زندی، يزدانفر، كريمي

درصد  5نهايت فقط در حاضر نتايج پژوهش

آموزان عدم پاسخ به مداخله داشتند و ساير دانش

های مختلف با آموزان با مشكل رياضي در رديفدانش

نیاز های بیشتر بيپاسخ به فرايند مداخله از آموزش

ساهو، بیسواس، پدهي، ) در مطالعه . با اين وجودشدند

میزان اختالل يادگیری كه نیز نشان داده شد  (2015

تواند كه مياست های مختلف متفاوت در فرهنگ

از ند. مختلف را توجیه كهای مطالعهتفاوت نتايج 

در ابتدای  نكردنگذاریبا توجه به تشخیصطرفي 

توان ادعا كرد شايد ميورود به مطالعه حاضر 

های پژوهش اختالل يادگیری كدام از ورودیهیچ

بودن رويكرد توانمندتربرای باشد تأيیدی اند و يا نبوده

پاسخ به مداخله در كاهش افراد با اختالل يادگیری 

ابزارهای  ها وروش يرخطای ساشايد ويژه و 

 تشخیصي.

 گیرینتیجهبحث و 

 رديفينتايج مطالعه حاضر موفقیت رويكرد آموزش سه

را در كودكان با عملكرد ضعیف  مداخله - به -پاسخ

يید كرد. از طرفي اين روش آموزشي أرياضي ت

توانست كودكان با اختالل يادگیری را از كودكان با ن

وجود به علت حجم  عملكرد ضعیف تمیز كند. با اين

اين مطالعه كه شود پايین نمونه پژوهش پیشنهاد مي

و در مقاطع مختلف تحصیلي نیز كالس در حجم 

 . انجام شود

 ااران ووزگاه آماده باآمدستهوجه به نتايج باا تاب

 آموزانآموزش دانشريزی برنامهكارشناسان مرتبط با 

كرد شود از اين رويكرد در بهبود عملپیشنهاد مي

به پژوهشگران همچنین كودكان دبستاني بهره ببرند. 

در جهت طراحي و ساخت ابزارهای  شودميپیشنهاد 

مداخله مطالعاتي  - به -استاندارد مناسب با پاسخ

با توجه به جمعیت  انجام دهند. عالوه بر اين

توان به های مداخله ميشده در رديفحذف

هت تعیین جهايي مطالعه پیشنهاد داد پژوهشگران

شیوع اختالل رياضي با توجه به رويكرد تشخیصي 

شود چنین همچنین پیشنهاد ميانجام دهند. جديد 

اختالل تمركز نیز  و رويكردی را در اختالل نوشتن

 . كنندبررسي 

توان به بررسي از نقاط قوت اين پژوهش مي

آموزان در طول دوره مداخله و نیز فرد دانشبهفرد

آوری جمع برایاستاندارد پويا و ارهای استفاده از ابز

 . اشاره كردها داده

تناسب نبود نیز های پژوهش از محدوديت

رديفي آموزش سهابزارهای استاندارد موجود با هدف 

مداخله نیازمند  - به -مداخله بود. پاسخ - به – پاسخ

ابزارهای پويا و كوتاهي است كه بتواند در مراحل 

های آموزش استفاده شود مختلف به تناسب رديف

بدون اينكه باعث يادگیری و خوگیری آزمودني به 

ت بسیار یمكه آزمون رياضي كحالين شود؛ درآزمو

های متوالي گیر است و برای سنجشطوالني و وقت

كنترل نبود مناسب نیست. محدوديت بعدی ناشي از 

متغیرهای خلقي و مشكالت رفتاری پیش از مداخله 

د اثر بخشي مداخله در برخي بود كه باعث ش

مواجه شود )اينكه آيا سؤال ها با آزمودني

نبودن برنامه ناشي از مشكالت رفتاری بخشاثر

برنامه و يا هر علت  نداشتنآموزان بوده يا كفايتدانش

 ديگری؟(.

 تشکر و قدردانی

اجرای برای شده است. طور مستقل انجام اين پژوهش به

و پرورش استان البرز برای صدور پژوهش از مديريت آموزش 

بررسي طرح برای مجوز، از مديران مدارس دو ناحیه سه و چهار 
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برای ها های پايه سوم و از معلمو معرفي پژوهشگر به معلم

كننده در آموزان شركتو از دانش فهرست نشانگانتكمیل 

 شود.تشكر و قدرداني ميپژوهش 

 تضاد منافع
گونه تضاد د كه اين مطالعه هیچشووسیله اعالم ميبه اين 

 منافعي را برای نويسندگان به دنبال نداشته است. 

 هانوشتپی
1. Response to Intervention 

2. Tire  

3. Receptive language 

4. Expressive language 

5. Basic reading skills 

6. Reading comprehension 

7. Written expression 

8. Mathematics calculation 

9. Mathematical reasoning 
 منابع

 ؛م ،يكاظم یدستجرد،؛ب ،بنابیغبار؛،ح ،زادهیعل ؛ص م ،يمیابراه

بر مدل پاسخ  يمبتن یهاپژوهش لیفراتحل» (1399). آ ،یاریبخت

آموزان در مخاطره دانش يلیبه مداخله بر بهبود عملكرد تحص

 .31-7(: 1) 10،یریادگي یهايمجله ناتوان« ياضياختالل ر

 . ن ،يفرخ ؛ص ،قواميمیابراه ؛ا ،پوریسعد ؛ح، زادهیعل ؛ز ،یآبادنیام

بر  يمبتن يبرنامه آموزش ياثربخش زانیم نییو تع نيتدو (1395)
خواندن،  یهامهارت شي( بر افزاRtIمداخله ) -به -روش پاسخ

 یدكترانامه انيپا، یریادگيآموزان با مشكالت دانش ياضيامال و ر

 . رانيان، ا. تهرييطباطبادانشگاه عالمه 

درمان » (1394). ف ،نژاديمیحك ؛م ،ینوذر ؛ط ،فردينجف ،؛ا ،پرند

فصلنامه ، «ی: مطالعه موردياضياختالل ر یرفتار -يشناخت
 .104-95(: 3)2 ،سالمت روان كودک

و نقطه برش  يژگيو ت،یحساس» (1391). م ،يبیحب ؛ا ،بوگرانیمیرح

 صیر تشخوكسلر كودكان د يشده هوش نظرديتجد اسیمق

 ينیبال يشناسو روان يپزشكمجله روان، «یریادگي یهااختالل
 . 201-195(: 3) 18، رانيا

 ياثر بخش» (1398) .ک یكامكار ؛م ،يحاجبضرغام ؛ر ،لودهيايزراعت

 ياضيعملكرد رهبود ب بر( TIRE3سطح سوم پاسخ به مداخله )

 یهاها و مدلمجله روش، «ياضيآموزان با اختالل ردانش

 .66-49(: 36) 10. يشناختروان

 یپاسخ به مداخله برا یالگو» (1396). صديقه ،يرستم ؛س ،يشجاع

 ،يياستثنا تیو ترب میتعل هينشر، «ژهيو یازهایآموزان با ندانش

3(146) :51-56. 

 ریتأث» (1390) .م ،زدانفري ؛ب ،یزند ؛ط ،تركدهيميكر ،ا ،پوريعل

خواندن  ،يواج يآگاه يينابر توا يشناختواج يآموزش آگاه

فصلنامه كودكان ، «ناكلمه و سرعت خواندن پسران نارساخوان
 .352-343(: 4)11 ،استثنايي

 يبررس» (1397). م ،فرهبد ؛ا ،ارهیشیپ ؛ه ،ييرزایم ؛ن ،انيریكث

با  ياضير یریادگيدر كودكان با اختالل  يعملكرد توجه یالگوها

، يمجله توانبخش ،«كودكان یتوجه روزمره برا»استفاده از آزمون 

19(1 :)76-85 . 

آزمون  يابيانطباق و هنجار» (1381). ع ح هومن ؛ا ،لیاسماعمحمد

 . 254-239(: 5)6 ،ييكودكان استثنا ،«مت يك اتیاضير

 يصیتشخ یهامالک» (1391).ح  ،ياحیس ؛ا ،يكوت ؛س ،ینظر

نظر شده وكسلر  ديتجد يهوش اسیدر مق یریادگياختالالت 

 .45-36(: 109)1 ،يياستثنا تیو ترب میمجله تعل ،«كانكود

 (1391). و ،يصادق ؛ر ،يرستم ؛ف ،عیمنيلیكائیم ؛ن ،زادهینور

همراه با اختالل  یریادگيبر اختالل  دبکینوروف ياثربخش»

-123(: 2) 2،یریادگي یهايمجله ناتوان ،يفعالشیبتوجه/ نقص

158. 

 ياثربخش سهيمقا»( 1398). ع ،نشامیك ؛م ،القيیيشهن ؛آ ،كوبختین

 یبر حافظه عدد يو آموزش به روش سنت انهيبر را يآموزش مبتن

 يپژوهش يفصلنامه علم، «ياضياختالل ر یآموزان دارادر دانش
 .65-55(: 73)18 ،يشناختعلوم روان

Aljohani, B. H. (2019). The Knowledge of 
Response to Intervention (RTI) Model Among 
Early Elementary Levels Supervisors and 
Learning Disabilities Supervisors and the 
Obstacles to Its Applications in Kingdom of 
Saudi Arabia. Journal of Education and 
Practice, 10(26), 40-47. 

Alone, Y. S., & Bamnote, S. G. (2020). Supervising 
Learning Disability in Children through 
Ayurveda Therapy. Journal of Drug Delivery 
Therapeutics, 10(4-s), 254-258. 

Brennan, C. (2021). Learning Disabilities. The 
Handbook of Language and Speech Disorders, 
209-236 

Carroll, S. P., Augeard, N., Tennant, J., & Seenan, 
C. (2020). How do the attitudes, confidence, 
knowledge and understanding differ in pre-
registration healthcare students towards treating 
people with chronic pain: an observational, 
cross-sectional study? European Journal of 
Physiotherapy, 1-8. 

Cerezo Menéndez, R., Esteban García, M., Sánchez 
Santillán, M., & Núñez Pérez, J. C. (2017). 
Procrastinating behavior in computer-based 
learning environments to predict performance: 
A case study in Moodle. Frontiers in 
Psychology, 8.  

Chung, P. J., Patel, D. R., & Nizami, I. (2020). 
Disorder of written expression and dysgraphia: 
definition, diagnosis, and 
management. Translational Pediatrics, 9(Suppl 
1), S46.  

Codding, R. S., Begeny, J., Kromminga, K. R., 
Edmunds, R. R., Klaft, J., Diggs, C., & Hansen-
Burke, A. (2020). Do motivational strategies 
improve the effects of a small-group math 
intervention program? Journal of Applied 
School Psychology, 36(3), 235-260. 

D'Angiulli, A., & Siegel, L. S. (2003). Cognitive 
Functioning as Measured by the WISC-R Do 
Children with Learning Disabilities Have 
Distinctive Patterns of Performance? Journal of 
Learning Disabilities, 36(1), 48-58. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

14
00

.2
1.

2.
7.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1400.21.2.7.7
http://joec.ir/article-1-1356-fa.html


 ...اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر پاسخ به مداخله در عملکرد ریاضی  همکاران:و آبادی زهرا امین

_________________________________________________________________________________________ 

134 

 

Erbeli, F. (2019). Translating research findings in 

genetics of learning disabilities to special 

education instruction. Mind, Brain, Education, 

13(2), 74-79. 

Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., & 

Barnes, M. A. (2018). Learning disabilities: 

From identification to intervention. Guilford 

Publications. 

Franz, C., Ascherman, L., & Shaftel, J. (2017). A 

Clinician's Guide to Learning Disabilities. 

Oxford University Press. 

Fuchs, D., & Fuchs, L. S. (2006). Introduction to 

Response to Intervention: What, why, and how 

valid is it? Reading Research Quarterly, 41(1), 

93–99 
Gersten, R., Beckmann, S., Clarke, B., Foegen, A., 

Marsh, L., Star, J. R., & Witzel, B. (2009). 

Assisting Students Struggling with 

Mathematics: Response to Intervention (RtI) for 

Elementary and Middle Schools. NCEE 2009-

4060. What Works Clearinghouse. Web site: 

https://whatworks.ed.gov 

Görker, I. (2019). The Prevalence and Gender 

Differences in Specific Learning Disorder. 

In Learning Disabilities-Neurological Bases, 

Clinical Features and Strategies of Intervention. 
13. Intech Open book.  

Hinton, V., Strozier, S. D., & Flores, M. M. (2014). 

Building mathematical fluency for students with 

disabilities or students at-risk for mathematics 

failure. International Journal of Education in 

Mathematics, Science and Technology, 2(4), 

257-265. 

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2003). Models 

of teaching. Centers for Teaching and 

Technology - Book Library. 96. 

Lerner, J. W. (1989). Learning disabilities: 

Theories, diagnosis, and teaching strategies. 

Houghton Mifflin Harcourt (HMH). 

Mazzocco, M. M. (2007). Defining and 

differentiating mathematical learning 

disabilities and difficulties.  In D. B. Berch & 

M. M. M. Mazzocco (Eds.), Why is math so 

hard for some children? The nature and origins 

of mathematical learning difficulties and 

disabilities (pp. 29–47). Paul H. Brookes 

Publishing Co. 
Mulligan, J., Woolcott, G., Mitchelmore, M., 

Busatto, S., Lai, J., & Davis, B. (2020). 

Evaluating the impact of a Spatial Reasoning 

Mathematics Program (SRMP) intervention in 

the primary school. Mathematics Education 

Research Journal, 32, 285-305. 

Ostad, S. A. (2020). Private Speech Use in 

Mathematics Problem Solving: A Review of 

Studies Comparing Children with and without 

Mathematical Difficulties. International Journal 

for Research in Learning Disabilities, 4(2), 53-

65.  

Özcan, Z. Ç. (2016). The relationship between 

mathematical problem-solving skills and self-

regulated learning through homework 

behaviours, motivation, and 

metacognition. International Journal of 

Mathematical Education in Science and 

Technology, 47(3), 408-420.  
Poon-McBrayer, K. F. (2018). Practicing Response-

to-Intervention Model: A Case of Leadership 

Practices. International Journal of Whole 

Schooling, 14(1), 154-171 

Re, A. M., Pedron, M., Tressoldi, P. E., & 

Lucangeli, D. (2014). Response to specific 

training for students with different levels of 

mathematical difficulties. Exceptional 

Children, 80(3), 337-352. 

Sahoo, M. K., Biswas, H., & Padhy, S. K. (2015). 

Psychological co-morbidity in children with 

specific learning disorders. Journal of Family 

Medicine and Primary Care, 4(1), 21.  
Schillinger, F. L., Vogel, S. E., Diedrich, J., & 

Grabner, R. H. (2018). Math anxiety, 

intelligence, and performance in mathematics: 

Insights from the German adaptation of the 

Abbreviated Math Anxiety Scale (AMAS-

G). Learning and Individual Differences, 61, 

109-119.  
Sogoni, P. K. (2017). Performance in Kinematics 

Using Cooperative Learning among Secondary 

School Students in Sabatia Sub-County, Kenya. 

(Doctoral dissertation, Masinde Muliro 

University of Science and Technology). 
Supena, A., & Siregar, L. K. (2020). Students' 

Learning Disability of Elementary School in 

Tangerang: Identification Students Learning 

Disabilities, Factors and Teacher's Effort. 

Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, 5(2), 81-86.   
Szűcs, D. (2016). Subtypes and comorbidity in 

mathematical learning disabilities: 

Multidimensional study of verbal and visual 

memory processes is key to understanding. 

In Progress in Brain Research (Vol. 227, pp. 

277-304). Elsevier.  
 Zamani, P., Hozeily, E., Tahmasebi, N., Ahmadi, 

A., & Moradi, N. (2018). The Effect of 

Elementary School Teachers’ Knowledge of 

Learning Disabilities on Referring Afflicted 

Students to Speech Therapy. Iranian 

Rehabilitation Journal, 16(4), 371-378. 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

14
00

.2
1.

2.
7.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1400.21.2.7.7
http://joec.ir/article-1-1356-fa.html
http://www.tcpdf.org

