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 آموزان باکارگیري رویکرد پاسخ به مداخله در آموزش دانشبه
ژوهش کنندگان: یک پمشکالت ویژه ریاضی و بررسی تجارب شرکت

 ترکیبی
 

سهیال صفري حسن 
  آبادي

 ،اصفهان دانشگاه ،نیازهاي خاصکودکان با  شناسی و آموزشدانشجوي دکتري روان
 ایران  ،اصفهان

  

 ایران ،اصفهان ،اصفهان دانشگاه ،کودکان با نیازهاي خاص شناسی و آموزشروان دانشیار  احمد عابدي
  

 ایران ،اصفهان ،اصفهان دانشگاه ،کودکان با نیازهاي خاص شناسی و آموزشروان دانشیار ساالر فرامرزي

 
 

 چکیده
 ةاختالالت یادگیري، رویکرد پاسخ به مداخله است که باوجود استفاد ةهاي آموزشی در حوزنوآوريیکی از 

گسترده در کشورهاي پیشرفته، تاکنون در ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر باهدف 
ریاضی  ةویژ ه بر مشکالتبررسی اثربخشی یک برنامه آموزشی تدوین شده براي سطح دوم رویکرد پاسخ به مداخل

العه کنندگان انجام شد. در این مطآموزان پایه سوم ابتدایی و واکاوي تجارب شرکتو خودپنداره تحصیلی دانش
نفر از  20کنندگان پژوهش در بخش کمّی، از روش پژوهش ترکیبی از نوع تودرتو استفاده شد. شرکت

نفر  9 اي انتخاب شدند و در بخش کیفی،صورت تصادفی خوشهسوم ابتدایی شهر اصفهان که به ۀآموزان پایدانش
صورت هدفمند انتخاب شدند بودند. براي کننده در پژوهش که بهآموز شرکتدانش 5از آموزگاران ابتدایی و 

هاي یادگیري خاص از نوع ریاضی، مقیاس خودپنداره تحصیلی ها از مقیاس تشخیص ناتوانیگردآوري داده
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هاي بستانی، آزمون سنجش عملکرد ریاضی و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. یافتهآموزان ددانش
دهنده اثربخش بودن برنامه تدوین شده در کاهش مشکالت ریاضی و افزایش خودپنداره تحصیلی کمّی نشان

شناختی انآموزشی، اجتماعی و روهاي هاي کیفی نیز بیانگر پیامدهاي مثبت برنامه در زمینهآموزان بود. یافتهدانش
هاي کافی براي معلمان، نبود نیروهاي متخصص هایی همچون فقدان آموزشآموزان و وجود محدودیتبراي دانش

اي در مدارس بود. با توجه به نتایج، اگرچه اجراي این رویکرد و کمبود امکانات و منابع براي اجراي چنین برنامه
علمان آموزان، متواند پیامدهاي مثبتی براي دانشرو باشد اما میههایی روبع یا چالشدر مدارس ممکن است با موان

 و کل نظام آموزشی کشور به دنبال داشته باشد.

 .: پاسخ به مداخله، روش پژوهش ترکیبی، مشکالت ویژه ریاضیهاکلیدواژه
 

 مقدمه
مشکالت ) DSM-5( ي روانیهايماریببر اساس ویرایش پنجم راهنماي تشخیصی و آماري 

یی در سطح هايناهنجارزیستی است که مبتنی بر  منشأرشدي با  -یادگیري شامل اختاللی عصبی
ي مغز را براي دریافت و پردازش کارآمد و صحیح اطالعات کالمی و هاییتواناو  استشناختی 

ي اصلی آن، مشکالت پایدار در هایژگیوو یکی از  دهدیمی تحت تأثیر قرار رکالمیغ
). یکی از انواع اختالالت یادگیري، اختالل ریاضی 1392ي تحصیلی است (گنجی، هامهارت

شود و معموالً به میزانی از مشکل در عملکرد نیز نامیده می 1است که گاهی حساب نارسایی
و  شدي و شناختیریاضی اشاره دارد که فراتر از آن چیزي است که از کودکان با همان سطح ر

 هاي ریاضی مانند دركرود. این اختالل، توانایی فرد براي کسب مهارتمیزان آموزش انتظار می
اي ریاضی، حل مسائل ریاضی و مانند آن را مفهوم اعداد، نمادهاي اعداد، انجام محاسبات پایه

اند که ). متخصصان، این فرضیه را مطرح کرده2012، 2دهد (فارلتحت تأثیر قرار می
آموزان مبتال به مشکالت ریاضی، داراي تأخیرهاي رشدي در درك مفهوم اعداد هستند. دانش

1 . dyscalculia 
2 . Farell 
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تر ریاضی شود هاي پیشرفتههاي محاسبه و مهارتتواند مانع رشد مهارتچنین تأخیري می
 ).2012، 2؛ گیري، هورد، نیوجنت و بیلی2011، 1(دیهنی

و  آموز از میزان مهارتتواند برداشت دانشمی خود ۀهاي تحصیلی به نوبمشکالت در زمینه
هایش هاي خود در مقایسه با همکالسیتوانایی خود در این زمینه و تفسیرهایی که او از توانایی

). خودپنداره تحصیلی نیز تأثیر مستقیمی بر 2012، 3دارد را تحت تأثیر قرار دهد (فین و ایشاك
گونژ و آموزان دارد (القه به تحصیل در این دانشفرایندهاي یادگیري و پیشرفت تحصیلی و ع

عالوه، این گروه از ه ). ب2014، 6؛ سیکواري2014، 5ون دن برگ و کوتز ؛2015، 4کازو
آموزان به دلیل داشتن مشکالت تحصیلی بیش از همساالن عادي خود داراي مشکالت دانش

ي هاشکست). همچنین، 2008، 7تسر، مانور و شالو–سازگاري و رفتاري هستند (آورباك، گراس 
 کندجاد میایها آنبراي  هیجانی و اجتماعی يهانهیزم درمشکالتی  جیتدربهی، درپیپتحصیلی 

) 2012، 9) که به تعامل اندك با دیگران و طرد از سوي همساالن (گربر2010، 8(فرایلیچ و شکمن
). این 2012، 10ماکزوگاشود (مورگان، فارکاس و و احساساتی همچون خشم و غم منتهی می

پایینی نیز برخوردارند (کالسن  نفساعتمادبهاز احساس خودکارآمدي و  آموزانگروه از دانش
طر و بیشتر در خ کنندیم) و سطوح باالتري از اضطراب و افسردگی را تجربه 2007، 11و لینچ

 ).2007، 12خودکشی هستند (سایدریدیس

1 . Dehaene 
2 . Geary, Hoard, Nugent, & Bailey 
3 . Fin & Ishak 
4 . Gunuc, & Kuzu 
5 . Van den Berg, & Coetzee 
6 . Sikhwari 
7 . Auerbach, Gross-Tsur, Manor, & Shalev 
8 . Freilich, & Shechtman 
9 . Gerber 
10 . Morgan, Farkas, & Maczuga 
11 . Klassen, & Lynch 
12 . Sideridis 
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آموزان، دانش ۀارتقاء شایستگی ریاضی همیکی از رویکردهاي آموزشی امیدبخش در 
شود. این اي نیز شناخته میعنوان نظام حمایتی چندالیهاست که به 1رویکرد پاسخ به مداخله

ها تشکیل شده است و همچنان که رویکرد، معموًال از چندین سطح از مداخالت و آموزش
، 2سیابد (دنیداخالت افزایش میروند، شدت و انفرادي سازي مآموزان به سطوح باالتر میدانش
د استاندار ۀشود که طی آن یک مجموعه برناماي آغاز میطورکلی، این مدل با مرحله). به2015

 رود که اینشود و انتظار میآموزان در مدرسه فراهم میدانش ۀشده و مبتنی بر شواهد براي هم
رساند. ب قبولقابله سطح شایستگی آموزان مدرسه را بدرصد دانش 80ها، حداقل سطح از آموزش

 شودها فراهم میآموزان در سطح اول داراي مشکل باشند، خدمات سطح دوم براي آناگر دانش
هاي کوچک و نظارت مکرر بر هاي تکمیلی مبتنی بر شواهد، آموزش در گروهکه با مداخله

مداخالت نیز پاسخ  آموزانی که به این دسته ازشود. دانشآموزان مشخص میپیشرفت دانش
هاي کنند که در آن خدمات و آموزشمناسب ندهند، سومین سطح از مداخالت را دریافت می

شوند صورت انفرادي ارائه میآموزان فراهم شده که معموالً بهبیشتر و شدیدتري براي دانش
اند که دادههاي مطالعات گذشته نشان ). یافته2011، 3پاناهان، شاپیرو، کلمنس و گیشلر-(هیلت

یلنس، دهد (تمی افزایش را آموزاندانش ۀهم تحصیلی پیشرفتتنها نهاستفاده از این رویکرد 
ي جامع منظمی هايغربالگربلکه از طریق  )2011، 5؛ گالینگفورد ویگ2016، 4سیگرز و ورهوون

ی تحصیلآموزان در معرض خطر شکست ي به موقعی براي دانشهامداخله، ردیگیمکه انجام 
یادگیري، اختالالت هاي تشخیص ) و با بهبود روش2008، 6کند (پیرآنجلو و جولیانیفراهم می

 دهدیمرا کاهش  شوندیمهاي خاص ارجاع داده ی که براي دریافت آموزشآموزاندانشتعداد 

1 . Response to Intervention (RTI) 
2 . Dennis 
3 . Hilt-anahon, Shapiro, Clemens, & Gischlar 
4 . Tilanus, Segers & Verhoeven 
5 . Cullingford Vague 
6 . Pierangelo, & Giuliani 
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ر آمیز چنین مدلی دحال، اجراي موفقیت). بااین2007، 1؛ اوکانر2008(پیرآنجلو و جولیانی، 
 ، وجود مدیریت قوي وتیباصالح، متخصصان هابر دادهمدرسه نیازمند دانش ارزیابی مبتنی 

 ).2013، 2(بانسن کنندیمآموزان با یکدیگر همکاري گروهی است که براي پیشرفت همه دانش
اي با رویکرد پاسخ به مداخله و یا رویکردي مشابه آن ایران، برنامهتاکنون در نظام آموزشی

ی هاي مبتنی بر این رویکرد را مورد بررسهایی نیز که اثربخشی برنامهنشده است و پژوهشاجرا 
) در 1395آبادي، علیزاده، سعدي پور و ابراهیمی قوام (اند. براي نمونه امیناند اندكقرار داده

 یک پژوهش نیمه آزمایشی اثربخشی یک برنامه مبتنی بر الگوي پاسخ به مداخله بر بهبود امال
ررسی مورد ب را صورت هدفمند انتخاب شده بودندآموز پایه سوم ابتدایی که بهدانش 20نویسی 

دهنده اثربخش بودن برنامه آموزشی بود. در خارج از کشور ها نشانهاي آنقرار دادند. یافته
ی هاي مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد ریاضاثربخشی برنامه ۀهاي بیشتري در زمینپژوهش

رفت ها و پیشها گویاي اثربخش بودن مداخلههاي این پژوهشآموزان انجام شده است. یافتهدانش
، 3هاي مورد ارزیابی بوده است (براینت، براینت، گرستن، اسکامکا و چاوزآموزان در زمینهدانش
؛ فوکس و همکاران، 2011، 4براینت، رابرتز، وان، فننستیل، پورترفیلد الف و ب، براینتو 2008
اعداد، مفاهیم و عملیات ریاضی ارائه شده و  ۀهایی در زمینها آموزش). در این پژوهش2005
هاي عینی، بازنمایی شده و انتزاعی (فوکس و اي از آموزشهاي مختلفی همچون توالیشیوه

هاي تمرین هدفمند و اري مفاهیم، فراهم کردن فرصت) و نمایش دید2005همکاران، 
اي نیز ). مطالعات کیفی2011کار گرفته شده است (براینت و همکاران، ههاي مکرر بنظارت

ها و نظرات معلمان و کارکنان اجرایی مدارس در مورد کارایی رویکرد منظور بررسی دیدگاهبه
 هاي کیفی، از دیدگاه معلمان، مدیرانهاي مطالعههپاسخ به مداخله انجام شده است. بر اساس یافت

1 . O’Conner 
2 . Bahnsen 
3 . Bryant, Bryant, Gersten, Scammacca, & Chavez 
4 . Roberts, Vaughn, Pfannenstiel, & Porterfield 
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ک آموزان کمهاي موفقیت دانشو کارکنان اجرایی مدارس، این رویکرد به پیشرفت شاخص
آموزان، دقیق و مؤثر است و بر عالوه، در شناسایی نیازهاي خاص دانشه ). ب2012، 1کند (لیمی

دریافت خدمات آموزش خاص تشخیص داده آموزان نیازمند اساس آن تعداد معدودي از دانش
شوند. درواقع با تغییر انتظارات آموزشی معلمان در اثر اجراي این برنامه، ارجاع به نظام می

وجود، نیاز به آموزش در مورد کاربرد ). بااین2011، 2یابد (پارکزآموزش ویژه نیز کاهش می
آموزان با مایتی براي دانشاین رویکرد و همچنین فراهم ساختن مداخالت آموزشی و ح

هایی نیز ). پژوهش2010، 3شود (هریسمشکالت رفتاري از سوي کارکنان و معلمان احساس می
اند اگرچه پاسخ به مداخله، در نشان دادهکه اند مند انجام شدهبا روش فرا تحلیل و مرور نظام

) و 2011، 4و و سوانسونکاهش عوامل فردي مؤثر در یادگیري موفق نیست (ترن، سانچز، آرالن
اند از توآموزان مؤثر بوده، میطورکلی در پیشرفت دانشروشی سخت و پرهزینه است؛ اما به

 ).2012، 5ها پیشگیري کند و شرایط آموزش را بهبود ببخشد (دنتونهاي آینده آنشکست
مدهاي اکارگیري این رویکرد در نظام آموزشی کشور، پیرسد که بهبا این وصف به نظر می

ته اندرکاران آموزش به دنبال داشآموزان مبتال به اختالالت یادگیري و دستمثبتی براي دانش
ایران اقدامی براي اجراي چنین رویکردي صورت در نظام آموزشی تنهانهحال تاکنون باشد. بااین

رت تدوین وهاي انجام شده در این زمینه نیز بسیار محدودند و ضرنگرفته است بلکه حتی پژوهش
ها بر اي مختلف بر اساس رویکرد پاسخ به مداخله و بررسی اثربخشی آنهاي مداخلهبرنامه

هاي تحصیلی خود و همچنین ها از تواناییهاي آنآموزان و برداشتعملکرد تحصیلی دانش
اجراي چنین  ۀاندرکاران آموزش در زمینهاي معلمان و دیگر دستبررسی کیفی دیدگاه

ر هاي آموزشی مبتنی بویژه در مورد تهیه برنامهشود. این مسئله بهرویکردي قویاً احساس می

1 . Lee 
2 . Parks 
3 . Harris 
4 . Tran, Sanchez Arellano & Swanson 
5 . Denton 
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یري کارگشواهد براي سطح دوم پاسخ به مداخله از اهمیت بیشتري برخوردار است زیرا با به
یژه وداراي مشکالت یادگیري  آموزانی کههاي مناسب آموزشی در این سطح، تعداد دانشروش

یافته هاي خاص، کاهشها به مراکز ارائه خدمات و آموزششوند و ارجاع آنتشخیص داده می
شود. بر این اساس هاي خاص منتهی میهاي مربوط به ارائه آموزشو متعاقباً به کاهش هزینه

تدوین برنامه آموزش ریاضی براي سطح دوم  )پژوهش حاضر با اهداف زیر به اجرا در آمد: الف
هاي معلمان در مورد انواع مختلف مشکالت یکرد پاسخ به مداخله بر اساس دیدگاهرو

بررسی اثربخشی برنامه آموزشی تدوین شده بر میزان  )آموزان در زمینه ریاضی، بدانش
 واکاوي )ها و جآموزان پایه سوم دبستان و خودپنداره تحصیلی آنمشکالت ریاضی دانش

هاي معلمان در مورد کارایی، مزایا و مشکالت کیفی دیدگاهکنندگان و بررسی تجارب شرکت
 برنامه.

 

 روش پژوهش
ژوهش پ هايروشاستفاده شد.  تودرتودر این پژوهش از یک روش پژوهش ترکیبی با طرح 

تمرکز دارد  منفرد ۀي کمّی و کیفی در یک مطالعهادادهي، تحلیل و تلفیق آورجمعترکیبی، بر 
(النه کردن) نیز یک روش  تودرتو). طرح 1397کیامنش و داناي طوسی،  ترجمه (کرسول،

ي هاادهدپژوهش ترکیبی است که در آن، یک مجموعه داده، نقش حمایتی و ثانویه را بر اساس 
یی کافی اتنهبهبنا شده که یک مجموعه داده  فرضشیپو بر این  آوردیماولیه نوع دیگر، فراهم 

 هادادهتلفی از به انواع مخ سؤالیی به هر پاسخگومختلفی پاسخ داد و براي  سؤاالتنیست، باید به 
). تمرکز در این مطالعه بر 1394 پالتوکالرك، ترجمه کیامنش و سرابی،نیازمندیم (کرسول و 

هاي کیفی تناسب اهداف، در مراحل مختلف پژوهش، دادههاي کمّی بود اما بهآوري دادهجمع
قرار  لوتحلیتجزیهآوري شده و مورد جمع ،ي کمّی اولیه نقش حمایتی داشتهانیز که براي داده

آموزشی مبتنی بر رویکرد پاسخ به مداخله براي  هايبرنامهگرفت. با توجه به عدم وجود 
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آموزشی  برنامهاختالالت یادگیري ویژه در مدارس ابتدایی، نخستین هدف پژوهش، تدوین یک 
رنامه سوم دبستان در سطح دوم ب ۀآموزان پایاز نوع ریاضی براي دانشبراي اختالل یادگیري ویژه 
 هاي آموزشی، ازپیشینه پژوهش و بررسی دیگر برنامه ۀجز مطالعبود. براي این منظور، به

ري آوهاي کیفی مانند صحبت با معلمان مدارس ابتدایی نیز استفاده شد. هدف از جمعروش
طور واقعی با هاي افرادي که بهپژوهش این بود که دیدگاههاي کیفی در این مرحله از داده

ند، ها در ریاضی آشنا هستآموزان مبتال به این اختالل سروکار دارند و با انواع مشکالت آندانش
 .آموزان در مدارس تدوین شودآموزشی با توجه به مشکالت کنونی دانش ۀبررسی شده و برنام

 

 روش پژوهش
آموزشی تدوین شده، براي سطح دوم پاسخ به  برنامه تأثیردومین هدف پژوهش، بررسی  

مداخله بود که با روش کمّی انجام شد. در این مرحله براي بررسی اثربخشی برنامه بر عملکرد 
آموزان داراي مشکالت ریاضی، از یک روش آزمایشی با ریاضی و خودپنداره تحصیلی دانش

 آزمون با گروه کنترل بهره گرفته شد.پس-آزمونطرح پیش
کننده در برنامه و همچنین آموزان شرکتسومین هدف پژوهش، بررسی تجربیات دانش

ها در مورد کارایی برنامه و نقاط مثبت و منفی آن بود. در این مرحله نیز، از نظرات معلمان آن
رام طرح گرفته شد. دیاگها) بهره روش پژوهش کیفی (ثبت نظرات و تحلیل محتواي کیفی آن

 ارائه شده است. 1کلی پژوهش در شکل 
اده شد. کنندگان مختلفی استفبا توجه به اینکه این پژوهش در چند بخش انجام شد از شرکت

آموزان در زمینه ریاضی و تدوین برنامه منظور آگاهی از انواع مشکالت دانشدر بخش نخست، به
گیري هدفمند از دو دبستان در شهر اصفهان که به روش نمونه آموزگار 5آموزشی مبتنی بر آن، با 
هایی در این زمینه انجام شد. تالش بر این بود تا افرادي انتخاب شوند که انتخاب شدند، مصاحبه

هاي مختلف ابتدایی بوده، در دوران خدمت خود با تدریس در پایه ۀداراي تجارب باال در زمین
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ت سروکار داشته و اطالعات کافی در مورد اختالالت یادگیري آموزان داراي این مشکالدانش
سال سابقه تدریس  23طور متوسط کنندگان پژوهش، زن بودند، بهشرکت ۀداشته باشند. هم

دگان تا حد کننها لیسانس آموزش ابتدایی بود. انتخاب شرکتآن ۀداشتند و مدرك تحصیلی هم
 ت.نیاید، ادامه یاف به دستهیچ اطالعات جدیدي  هامصاحبهاشباع یعنی تا جایی که در جریان 

 
 : دیاگرام طرح پژوهش1شکل 

 
 
 
 

 : طرح کلی پژوهش1شکل 
 

 
نفر  20، شدهی طراحآموزشی  ۀبرناممنظور بررسی میزان کارآمدي در مرحله دوم پژوهش به

به روش ه کریاضی بودند  ۀسوم دبستان که داراي مشکالت یادگیري در زمین ۀآموزان پایاز دانش
 آموزان به این صورت بود کهاي انتخاب شدند. روش انتخاب دانشگیري تصادفی خوشهنمونه

 و سپس از شده انتخاب تصادف بهشهر اصفهان یک منطقه  وپرورشآموزشمنطقه  5از میان 
ر آموزانی که دبرگزیده شد و دانش تصادف بهمیان مدارس ابتدایی آن منطقه نیز دو مدرسه 

ي سوم این مدارس داراي مشکالت ریاضی بودند شناسایی شده و براي شرکت در پژوهش هاهیپا
ش طور تصادفی در دو گروه آزمایها، بهدر نظر گرفته شدند و پس از کسب رضایت از والدین آن

 و کنترل قرار گرفتند.
امه نکننده در برآموزان شرکتدر مرحله سوم پژوهش نیز که باهدف بررسی تجارب دانش

نفر از معلمانی که  4آموزان گروه آزمایش و نفر از دانش 5ها انجام شد، آموزشی و معلمان آن

 کیفی
تدوین برنامه 
آموزشی بر 

اساس پیشینه و 
دیدگاه هاي 
 آموزگاران

 کیفی زمایشیکمی: آ
بررسی 
تجارب 
شرکت 
 کنندگان

 شیپ
 آزمون

 پس
 آزمون

ارایه آموزش 
 هاي تدوین شده
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گیري هدفمند انتخاب شده و ها در برنامه شرکت کرده بودند به روش نمونهآموزان آندانش
کردند، داراي آموزان که در پایه سوم تحصیل میاین دانش ۀمورد مصاحبه قرار گرفتند. هم

مشکل در ریاضی بوده، در تمام جلسات آموزشی شرکت کرده بودند و در پایان جلسات به 
معلمان نیز، زن بودند،  ۀمعیارهاي مورد نظر رسیده و به مداخالت پاسخ مناسب داده بودند. هم

ها لیسانس آموزش آن ۀسال سابقه تدریس داشتند و مدرك تحصیلی هم 19طور متوسط به
 ابتدایی بود.

منظور رعایت اصول اخالقی، تنها از افراد داوطلب براي شرکت در ی است که بهگفتن
ها و یا هاي کیفی پژوهش و شرکت در گفتگوها استفاده شد. رضایت آگاهانه خود آنبخش

ي هاکننده در تحقیق کسب شد. در مورد اهداف تحقیق، آگاهیآموزان شرکتوالدین دانش
ها کامالً محرمانه هاي آنها اطمینان داده شد که اطالعات و صحبتنها داده شده و به آالزم به آن

هاي عالوه، صحبته توانند پژوهش را ترك کنند. بباقی خواهد ماند و هر زمان که مایل باشند می
ه هویت طور بالقوتوانست بهجزئیات و اطالعاتی که می ۀها پیش از تحلیل، بررسی شده و همآن

 کار کند، حذف گردید.کنندگان را آششرکت
هاي مختلف، از ابزارهاي زیر بهره گرفته ها در بخشدر این پژوهش، براي گردآوري داده

 شد:
انواع  ةي آموزگاران دربارهادگاهیددستیابی به  منظوربه :افتهیساختارمصاحبه نیمه 

امه کننده در برنآموزان شرکتآموزان در ریاضی و همچنین نظرات دانشمختلف مشکالت دانش
از مصاحبه نیمه  ها در مورد پیامدهاي اجراي برنامه و نقاط مثبت و منفی آنو معلمان آن

ست مطرح بایاي که میو تعاملی استفاده شد. در این نوع مصاحبه موضوعات اصلی ساختاریافته
وند از پیش مشخص هستند اما در جریان مصاحبه با توجه به شرایط، هر زمان که الزم باشد ش

 ها را تغییر داد و یا سؤاالت جدیدي مطرح کرد.توان پرسشمی
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راي این مقیاس بي یادگیري خاص از نوع ریاضی: هایناتوانمقیاس تشخیص 
) بر 1395تشخیص و ارزیابی اختالالت یادگیري ویژه از نوع ریاضی توسط عابدي و همکاران (

تا اکثر اوقات  0گاه =اي از هیچدرجه 4است و داراي طیف لیکرت  شدهی طراح DSM-5اساس 
دارد و  گویه 28آموز تکمیل شود. این مقیاس، تواند توسط والد یا معلم دانشبوده و می 3= 

گذاري آن نیز به این صورت نمره ةمتغیر باشد. شیو 84تا  0تواند بین نمرات حاصل از آن می
نیم. ها تقسیم کآموز از مقیاس مورد نظر را بر تعداد گویهاست که باید مجموع امتیازات دانش

. در ریاضی، داراي اختالل است ۀباشد، کودك در زمین 2تر یا مساوي اگر عدد حاصل، بزرگ
سنجی این مقیاس نیز باید گفت که روایی آن در هر سه بخش، با استفاده هاي روانمورد ویژگی

مکاران، شده است (عابدي و ه دیتائي و پایایی آن با روش آلفاي کرونباخ دییتأاز تحلیل عاملی 
آموزان پایه سوم در دو مدرسه دانش ۀ). از این مقیاس، براي انجام غربالگري کلی هم1395

ري آموزان با مشکالت یادگیمنظور شناسایی دانشها به اجرا در آمد بهابتدایی که پژوهش در آن
 ریاضی استفاده شد.

 براي سنجش خودپندارهآموزان دبستانی: تحصیلی دانش ةمقیاس خودپندار
) 1397(صفري، عابدي و فرامرزي،  آموزان دبستانیتحصیلی از مقیاس خودپنداره تحصیلی دانش

تدایی هاي اول ابآموزان پایهاستفاده شد. این مقیاس براي سنجش خودپنداره تحصیلی در دانش
ت. این ها نیستند طراحی شده استنهایی قادر به خواندن و پاسخگویی به این نوع پرسشنامهکه به

 5صورت طیف لیکرت ست که بهگویه ا 25شود داراي صورت انفرادي اجرا میمقیاس که به
شود. روایی صوري و محتوایی گذاري مینمره 1تا کامالً مخالفم=  5اي از کامالً موافقم= درجه

این مقیاس توسط متخصصان تأیید شده است. بررسی پایایی بازآزمایی مقیاس نیز نشان داد که 
سانی درونی پرسشنامه هم است. براي سنجش هم 81/0اي هفته 4ضریب بازآزمایی آن در فاصله 

به دست آمد که  89/0از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتایج آن براي کل مقیاس 
 همسانی درونی باالي مقیاس است. ةدهندنشان
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 ۀهاي عملکردي در زمیناین آزمون از نوع آزمون :سنجش عملکرد ریاضیآزمون 
تلف عملیات مخ ۀآموزان پایه سوم دبستان در زمینریاضی است که براي سنجش عملکرد دانش

هاي درسی کتاب ریاضی و بر اساس سطح مورد انتظار در این پایه تحصیلی و بر اساس محتواي
تهیه شده و اعتبار آن توسط چند تن از آموزگاران مدارس ابتدایی مورد بررسی و تأیید قرار 

عملیات ریاضی را  50پرسش است که در مجموع  20). این آزمون شامل 1397ي، گرفت (صفر
صورت گروهی یا انفرادي اجرا شود. به هنگام ارزیابی، تواند بهگیرد. این آزمون میدر بر می

سؤاالت تصحیح  ازآنپسدهد. آموز سؤاالت را خوانده و به موارد خواسته شده پاسخ میدانش
ه شود. الزم به ذکر است کي و ثبت میریگاندازهکننده ي هر شرکتهاغلطشده و تعداد و نوع 

اشتباه از  15در این پژوهش، بر اساس تجارب آموزگاران و دیدگاه پژوهشگران، داشتن حداقل 
 ها، اشتباه در حلهر نوع (اشتباه در انجام عملیات ریاضی، اشتباه در تشخیص اعداد و عالمت

 )، مالك ورود به سطح دوم برنامه در نظر گرفته شد.کردن مسائل و مانند آن

ر اي که بتواند دآموزشی ۀاین پژوهش در چند مرحله انجام شد، در ابتدا براي تدوین برنام
رار آموزان مورد استفاده قسطح دوم برنامه پاسخ به مداخله و براي کاهش مشکالت ریاضی دانش

تند، مناسبی در این زمینه داش ۀگیرد، با تعدادي از آموزگاران مدارس ابتدایی که سابقه و تجرب
درس ریاضی مورد بررسی آموزان در هایی به عمل آمد و انواع مختلف مشکالت دانشمصاحبه

قرار گرفت. الزم به ذکر است که چون اجراي سطح اول برنامه پاسخ به مداخله؛ که شامل ارائه 
آموزان است، نیازمند شرکت معلمان عادي در هاي عمومی با کیفیت براي همه دانشآموزش

 بایستمی ،هاي آموزشی اثربخش مبتنی بر شواهدشیوه ۀاي در زمینهاي آموزش حرفهدوره
ها و ها در کالسو به همکاري باالي معلمان و شرکت آن گردیدمیتوسط نظام آموزشی فراهم 

هاي آموزشی فراگیر نیاز داشت و پژوهشگران این تحقیق قادر به فراهم کردن چنین برنامه
اي در نظر گرفته نشد. اگرچه در یک براي سطح اول در این پژوهش مداخله ،شرایطی نبودند

ظور مناستفاده از آن در مدارس به ةپاسخ به مداخله و شیو ۀسه توضیحاتی در مورد برنامجل
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آموزان مبتال به اختالالت یادگیري ارائه گردید و فرض بر این گذاشته شناسایی و آموزش دانش
نند. کآموزان خود استفاده میهاي تدریس براي آموزش به دانششد که معلمان از بهترین روش

 آموزان در آن مشکل دارند و با درهایی که دانشها و تعیین زمینهتحلیل نتایج مصاحبه پس از
و  هانآکاربرد رویکرد پاسخ به مداخله و اجزاي مختلف  ةنظر گرفتن اصول اساسی و شیو

 ۀهمچنین رویکردهاي آموزشی اختالل یادگیري خاص از نوع ریاضی؛ که بر گرفته از پیشین
تن  5و شرح و محتواي جلسات آن در اختیار  شدهین تدو ازیموردنآموزشی  ۀبرنامپژوهش بود، 

 یبررس مورد هاآنآموزش و اختالالت یادگیري قرار داده شد و روایی  ۀاز متخصصان در حیط
جلسه  10اي اصالحات، تأیید شد. این برنامه براي سطح دوم در قرار گرفته و پس از انجام پاره

 ارائه شده است: 1اي از اهداف جلسات در جدول شد. خالصهاي طراحی دقیقه 45
 
 

 RTI: خالصه جلسات آموزشی براي مشکالت ریاضی در سطح دوم برنامه 1جدول 

شماره 
 جلسه

 توضیحات اهداف جلسه

آشنایی و تقویت مفاهیم اولیه  اول
بندي کردن، ریاضی (طبقه

 ردیف کردن، الگو یابی)

ها و انجام فعالیت آشنایی، بیان اهداف جلسات و
 هاي مقدماتیارزیابی

دوم و 
 سوم

تقویت توجه و ادراك دیداري 
 و کارکرد اجرایی

 تکمیل چند نمونه ماز از ساده به دشوار

درك مفهوم اعداد، توالی اعداد  چهارم
 و مقایسه اعداد

 اي از اعداد دو یا سه رقمیساخت توالی
 شده هاي دادهحدس زدن اعداد با توجه به نشانه

رقمی با استفاده از  4یا  3ساخت اعداد  تقویت مفهوم ارزش مکانی پنجم
 هاي اعدادکارت



 بهار | 59شماره | 1400سال |تربیتی شناسی روان  |158

  تمرین عملیات جمع ششم،
  تمرین عملیات تفریق هفتم
تمرین عملیات جمع و تفریق  هشتم

زمان و شناخت صورت همبه
 هاآن متقابلروابط 

 

نهم و 
 دهم

ی و نظارتآموزش روش خود 
 خود پرسشگري

 و خودخود نظارتی  آموزش نوعی راهبرد
 ي ریاضیهامسئلهپرسشگري براي حل 

 
طراحی شده، پس از انتخاب  ۀدوم پژوهش، براي بررسی عملی اثربخشی برنام ۀدر مرحل

هاي کارگیري مقیاس تشخیص ناتوانیو اجراي مقدمات الزم، با به هایهماهنگمدارس و انجام 
 هايآموزان داراي مشکالت یادگیري ریاضی در کالسیادگیري خاص از نوع ریاضی، دانش

 طور تصادفی در، بهنشانیوالدسوم این مدارس شناسایی شده، پس از کسب رضایت  ۀپای
هاي برنامه ۀاینکه در رویکرد پاسخ به مداخل ل. به دلیهاي آزمایش و کنترل قرار گرفتندگروه

کنندگان گروه آزمایش نیز شود، شرکتنفره ارائه می 8تا  5هاي کوچک در گروه ،سطح دوم
ی هاي تمرین، میزان نظارت و رسیدگنفره تقسیم شدند تا عالوه بر افزایش فرصت 5به دو گروه 

گروه آزمایش در جلسات آموزشی شرکت کنندگان ها افزایش یابد. سپس شرکتبه آننیز 
هاي عادي کالس درس خود را کنندگان گروه کنترل همان آموزشکه شرکتکردند، درحالی

منظور رعایت اصول اخالقی، پس از پایان یافتن مراحل پژوهش، برنامه دریافت کردند. اگرچه به
 کنندگان گروه کنترل نیز ارائه شد.آموزشی تدوین شده به شرکت

منظور پیگیري تجارب سوم پژوهش و پس از پایان یافتن جلسات آموزشی، به ۀمرحل در
روه آزمایش کنندگان گاي با چند نفر از شرکتهاي نیمه ساختاریافتهکنندگان، مصاحبهشرکت

 شان به سطح مورد انتظارآزمون، عملکرد ریاضیکه بر اساس نمرات کسب شده در مرحله پس
ه انجام شد. در این مرحل ،ها که مایل به شرکت در پژوهش بودندمعلمان آنرسیده بود و همچنین 
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ه اجرا شده چ ۀها، برنامآموزان و معلمان آندر پی بررسی این موضوع بودیم که از دیدگاه دانش
ها تأثیرات مثبت داشته است؟ اجراي این برنامه داراي چه پیامدهایی داشته است؟ در کدام زمینه

توان به اصالح این مشکالت پرداخت؟ و مانند آن. الزم به یبی است؟ چگونه میمشکالت و معا
تا  10صورتی کامالً غیررسمی و دوستانه و در جلسات آموزان بهذکر است که صحبت با دانش

 .دقیقه) انجام شد 45اي (در مجموع دقیقه 15
ا حاصل از مصاحبه باستخراج اطالعات  منظوربهصورت کیفی انجام شد، در مراحلی که به

داد آموزان از تحلیل محتواي کیفی استفاده شد که به پژوهشگر امکان میمعلمان و گفتگو با دانش
ین روش ند. استفاده از اني ذهنی اما با روش علمی تفسیر کاگونهبهرا  هادادهکه اصالت و حقیقت 

 ۀآموزان در زمینرا که دانشاي هاي اصلینخست، حیطه ۀاین امکان را فراهم کرد تا در مرحل
آموزشی بر اساس آن تدوین شود و در  ۀریاضی در آن مشکل داشتند مشخص کرده و برنام

ندگان کنسوم، پیامدهاي اصلی اجراي برنامه و نقاط مثبت و منفی آن از دیدگاه شرکت ۀمرحل
 استخراج شود.

صد داشتیم عملکرد کمّی انجام شد، ازآنجاکه ق صورتبهدر بخش دوم پژوهش نیز که 
 تأثیرآموزان را پس از جلسات آموزش با گروه کنترل مقایسه کرده و در این راستا دانش

و دقت  منظور سرعتبهاستفاده شد و  را کنترل کنیم، از آزمون تحلیل کوواریانس آزمونشیپ
) SPSS 23( 23 آماري براي علوم اجتماعی نسخه ۀعملیات آماري با استفاده از بست ۀبیشتر کلی
 .انجام شد

 

 هایافته
ت آموزشی براي مشکال ۀبرنام ۀگونه که اشاره شد، نخستین بخش پژوهش باهدف تهیهمان

هاي معلمان در مورد مشکالت ریاضی موجود در بین آموزان بر اساس دیدگاهیادگیري دانش
ها، مشخص شد هاي آموزگاران و کدگذاري آنآموزان انجام شد. پس از تحلیل صحبتدانش
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مقوله زیر  15مقوله اصلی و  8ریاضی در  ۀآموزان پایه سوم دبستان در زمینکه مشکالت دانش
 اي) ریاضی شاملموارد بود: مفاهیم اولیه (پایهاین ها شامل بندي است. این مقولهقابل دسته

بندي کردن، ردیف کردن و الگویابی، توجه شامل توجه دیداري و شنیداري، ادراك شامل طبقه
 ،دهی و خودنظارتیریزي، سازمانادراك دیداري و شنیداري، کارکردهاي اجرایی شامل برنامه

مفاهیم اعداد شامل درك مفهوم اعداد، توالی اعداد و مقایسه اعداد، درك مفهوم ارزش مکانی، 
انجام عملیات ریاضی شامل انجام عملیات جمع و تفریق و حل مسائل ریاضی. پس از مشخص 

هاي مشکل، برنامه آموزشی بر اساس این موارد، تهیه و تنظیم شده و مورد بررسی و شدن حیطه
 قرار گرفت. استفاده

لی تحصی ةآموزشی بر مشکالت ریاضی و خودپندار ۀدر بخش دوم، اثربخشی این برنام
هاي که در این بخش، یافته قرار گرفتمورد بررسی  ،کننده در مطالعهآموزان شرکتدانش

 مربوط به آن ارائه شده است.
 

نندگان کتحصیلی در شرکت هاي توصیفی مربوط به متغیر عملکرد ریاضی و خودپنداره: شاخص2جدول 
 هاپژوهش به تفکیک گروه

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین متغیر مرحله گروه
 04/6 10/20 33 12 عملکرد ریاضی آزمونپیش 

 33/13 50/94 125 79 خودپنداره تحصیلی  گروه
 09/6 13 23 6 عملکرد ریاضی آزمونپس آزمایش

 67/11 80/111 137 95 خودپنداره تحصیلی  
 52/3 30/17 20 10 عملکرد ریاضی آزمونپیش 

 94/6 40/115 127 106 خودپنداره تحصیلی  گروه
 25/4 90/16 21 7 عملکرد ریاضی آزمونپس کنترل

 76/18 20/110 140 82 خودپنداره تحصیلی  
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یلی در تحص هاي توصیفی مربوط به متغیر عملکرد ریاضی و خودپنداره، شاخص2در جدول 
آزمون آمده است. آزمون و پسپیش ۀو کنترل در هر دو مرحل کنندگان گروه آزمایششرکت

 ۀشود، میانگین گروه آزمایش در متغیر عملکرد ریاضی در مرحلگونه که مشاهده میهمان
داشته است.  ايمالحظهقابل) کاهش  =10/20Mآزمون () در مقایسه با پیش=M 13آزمون (پس

اهده آزمون مشتحصیلی افزایش محسوسی در میزان میانگین در مرحله پس ةرد خودپنداردر مو
این در حالی است که بین میانگین نمرات عملکرد ریاضی و خودپنداره تحصیلی در  شود.می

شود که این امر آزمون تفاوت چندانی مشاهده نمیآزمون و پسگروه کنترل در مرحله پیش
وع، در منظور بررسی این موضبخشی برنامه آموزشی مورد استفاده باشد. بهتواند حاکی از اثرمی

ررسی هاي آماري مورد بفرضالبته در ابتدا پیش ادامه نتایج تحلیل کوواریانس ارائه شده است.
 قرار گرفتند.

ها و هگرو: نتایج آزمون شاپیروویلک براي نمرات عملکرد ریاضی و خودپنداره تحصیلی به تفکیک 3جدول 
 مراحل

 متغیرها مراحل هاگروه
 آزمون شاپیروویلک اسمیرنوف -آزمون کلموگروف

 آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

گروه 
 آزمایش

 آزمونپیش
 45/0 10 93/0 20/0 10 15/0 عملکرد ریاضی

خودپنداره 
 تحصیلی

18/0 10 20/0 90/0 10 24/0 

 آزمونپس
 28/0 10 91/0 20/0 10 18/0 عملکرد ریاضی

خودپنداره 
 تحصیلی

19/0 10 20/0 92/0 10 44/0 

 گروه
 کنترل

 آزمونپیش
 11/0 10 79/0 09/0 10 24/0 عملکرد ریاضی

خودپنداره 
 تحصیلی

14/0 10 20/0 95/0 10 74/0 

 28/0 10 91/0 20/0 10 19/0 عملکرد ریاضی آزمونپس
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ــاپیروویلک و کلموگروف3با توجه به نتایج جدول  ــمیرنف در هیچ-، آزمون ش یک از اس
 شود.میموارد معنادار نیست و بنابراین فرض نرمال بودن نمرات تأیید 

ــی پیش ــاوي واریانسبراي بررس ــتفاده فرض تس ــد که ها از آزمون لوین اس در  نتایج آنش
 آمده است. 4جدول 

 هاي مختلف و خودپنداره تحصیلی: نتایج آزمون لوین براي عملکرد تحصیلی در زمینه4جدول 

 لوین F متغیرها
درجه 
 1آزادي 

درجه 
 2آزادي 

 سطح
 معناداري

 340/0 18 1 962/0 عملکرد ریاضی
 290/0 18 1 625/5 خودپنداره تحصیلی

 
 

شاهده همان ستبه Fشود مقدار میگونه که م یک آمده براي آزمون لوین در مورد هیچد
ست و بنابراین پیش ساوي واریانساز متغیرها از نظر آماري معنادار نی شود و به ها رد نمیفرض ت

 هاي دو گروه در هر مورد است.معناي برابر بودن واریانس
 

ایسه میانگین عملکرد ریاضی در گروه آزمایش و کنترل پس از در نظر نتایج تحلیل کوواریانس: مق 5جدول 
 آزمونگرفتن متغیر پیش

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

ضریب 
F 

سطح 
 معناداري

اندازه 
 اثر

توان 
 آماري

 1 68/0 0001/0 290/36 385/338 1 385/338 آزمونپیش
 95/0 41/0 003/0 066/12 511/112 1 511/112 عضویت گروهی

     324/9 17 515/158 خطا

 

خودپنداره 
 تحصیلی

18/0 10 20/0 95/0 10 74/0 
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آزمون، بین دو گروه آزمایش و کنترل و با فرض همراه کردن متغیر پیش 5جدول مطابق با 
ـــی ( آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و ) در مرحله پسsig=  003/0در متغیر عملکرد ریاض

بهبود عملکرد ریاضی در کودکان گروه آزمایش شده هاي آموزشی، باعث دهد برنامهمی نشان
 41/0 اندازه اثر در متغیر عملکرد ریاضـــیمیزان عالوه، با توجه به نتایج جدول فوق، ه اســـت. ب

ست صد واریانس پس 41یعنی  ا شده آموزشمربوط به  ،آزموندر ست. هاي ارائه  مقدار بوده ا
ــت 95/0نیز  توان آماري ا رد گیري در مورد تأیید یبراي نتیجه مونهکفایت حجم نکه بیانگر  اس
 .فرضیه است

: نتایج تحلیل کوواریانس: مقایسه میانگین خودپنداره تحصیلی در گروه آزمایش و کنترل پس از در 6جدول 
 آزموننظر گرفتن متغیر پیش

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

ضریب 
F 

سطح 
 معناداري

اندازه 
 اثر

توان 
 آماري

 95/0 46/0 001/0 908/14 543/2053 1 543/2053 آزمونپیش
 80/0 34/0 008/0 939/8 270/1231 1 270/1231 عضویت گروهی

     745/137 17 657/2341 خطا

 
ساس نتایج جدول  آزمون، بین دو گروه آزمایش و و با فرض همراه کردن متغیر پیش 6بر ا

صیلی ( آزمون تفاوت معنادار وجود ) در مرحله پسsig=  008/0کنترل در متغیر خودپنداره تح
هاي آموزشــی در ســطح دوم، باعث بهبود خودپنداره تحصــیلی در دهد برنامهدارد که نشــان می

ــت. کودکان گروه آ ــده اس ــت. 34/0 اندازه اثر در این موردمیزان زمایش نیز ش توان مقدار  اس
 .تدر این مورد اس کفایت حجم نمونهقبول است و بیانگر که در حد قابل است 80/0نیز  آماري

 

 کنندگانهاي کیفی: بررسی تجارب شرکتیافته
کارگیري روش تحقیق گونه که در بخش روش پژوهش اشاره شد، این مطالعه با بههمان

اي هاي کیفیترکیبی تودرتو انجام شد که در آن در جریان اجراي یک پژوهش کمّی، داده
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هایی منظور بررسی مسائل و پاسخگویی به پرسشباهدف موشکافی مسئله در دست تحقیق و به
یفی که هاي کها نبودند گردآوري شد. این یافتهبه پاسخگویی به آن هاي کمّی قادرکه یافته

 اند.هاي کمّی در نظر گرفته شوند، در این بخش گزارش شدهعنوان مکمل یافتهتوانند بهمی
ها در مورد کننده در پژوهش و آموزگاران آنآموزان شرکتهاي دانشاز تحلیل صحبت

مثبت و نقاط ضعف آن، در مجموع چند نکته مهم مشخص  برنامه آموزشی اجرا شده و پیامدهاي
 پردازیم:شد که در ادامه به شرح مختصري از آن می

ده آموزان در درس ریاضی بوترین پیامد این برنامه از دیدگاه معلمان بهبود عملکرد دانشمهم
تر مسائل ها شرکت در جلسات، باعث افزایش میزان توجه، تفکر بهتر و عمیقاست. به باور آن

، از دیدگاه معلمان به عالوهآموزان شده است. دهی بهتر به سؤاالت در این دانشریاضی و پاسخ
 آمدند و تقریباً هر مسئلهآموزان ضعیف کالس به شمار میآموزان که زمانی جزء دانشاین دانش

افی براي ارت کدانستند جسدادند و حتی اگر جواب آن را مییا تمرین ریاضی را اشتباه پاسخ می
د، به سؤاالت کننهاي کالسی شرکت مینفس باال در بحثبیان آن را نداشتند، اکنون با اعتمادبه

رده کنند که اشتباه خود را اصالح کها اشتباه باشد، تالش میدهند و حتی اگر پاسخ آنپاسخ می
من در  از وقتی"گفت:  هبارنیدراآموزان دیگري حل کنند. یکی از دانش ةو دوباره آن را به شیو

گ اند و ما خنها مثل من در ریاضی ضعیفها شرکت کردم فهمیدم که خیلی از بچهاین کالس
ی پیشرفت کنیم و توانیم در ریاضو تنبل نیستیم و اگر کسی با ما کار کند و بیشتر تمرین کنیم می

 "هاي خوب بگیریم.نمره
ادي براي شرکت در جلسات آموزشی داشتند و زی ۀآموزان انگیزه و عالقهمچنین، این دانش

آموزان وقت آزاد داشتند تشکیل هایی که دانشازآنجاکه این جلسات در طول هفته و در زمان
ردند. حتی کها از هر فرصتی براي شرکت در این جلسات استفاده میشد، به گفته معلمان، آنمی

هاي وع سال تحصیلی هرروز به بهانهآموزان که در شریکی از این دانش "س"به گفته خانم 
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کرد، پس از شرکت در این جلسات و بهبود وضعیت درسی و افزایش مختلف غیبت می
 ".کندندرت از کالس غیبت مینفسش، بهاعتمادبه

ا توسط هآموزان، افزایش پذیرش اجتماعی آناز دیگر پیامدهاي مثبت این برنامه براي دانش
قبالً تنها بوده و هیچ دوستی نداشتند، در پایان جلسات آموزشی،  ها کهها است. آنهمکالسی

کرد درسی کمک می ۀها در زمینتنها به آنحداقل یک دوست صمیمی پیدا کرده بودند که نه
 کردند.هاي کالسی و بازي و سرگرمی نیز با هم همکاري میفعالیت ۀبلکه در بقی

داشت:  اي نیزهاي منفیعلمان، این برنامه جنبهدر کنار نکات و پیامدهاي مثبت، از دیدگاه م
م که به باور خانها کوتاه بود. درحالیها مقطعی بوده و مدت زمان ارائه آناوالً اینکه این آموزش

آموزان به مدرسه ارائه شود تا مشکالت ها از بدو ورود دانشبهتر است که این قبیل آموزش" "ر"
هایی براي مواد درسی ها بهتر است که چنین آموزش، از نظر آنهبه عالو. "ها از پایه حل شودآن

اند و هاي درسی دیگر نیز داراي مشکلآموزان در زمینهدیگر نیز وجود داشته باشد. چون دانش
ی در ها اطالعات کافبود که آن نیبرنامه انیاز به کمک دارند. از دیگر انتقادات معلمان به این 

اي را در مدرسه که بخواهند چنین برنامهاجراي آن ندارند و درصورتی ةمورد این برنامه و شیو
ه این ها اذعان داشتند ک، تقریباً همه آنبه عالوهاي دارند. هاي گستردهپیاده کنند نیاز به آموزش

ها در این مورد با فردي که در ها تا حدود زیادي تخصصی است و الزم است که آننوع آموزش
ت یادگیري، تخصص و مهارت دارد مشورت کنند و از او در تشخیص و آموزش اختالال ۀزمین

تري آموزانی که مشکالت جديآموزان کمک بگیرند یا حتی در مورد دانشاین گروه از دانش
آموز را تشخیص داده و براي او برنامه دارند، الزم است که خود فرد متخصص مشکالت دانش

 آموزان در کالس و متنوع بودن مشکالتزیاد بودن تعداد دانش زیرا به دلیل؛ آموزشی تهیه کند
زان آمودانش تکتکها و رسیدگی به نیازهاي ها، معلمان وقت کافی براي این نوع آموزشآن

 ندارند.
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کننده در سطح دوم برنامه پاسخ به مداخله آموزان شرکتتوان تجارب دانشطورکلی، میبه
 زیر خالصه کرد:ها را در موارد و معلمان آن

 آموزاننفس و بهبود خودپنداره دانشافزایش اعتمادبه -

 آموزان با دیگرانبهبود روابط اجتماعی دانش -

آموزان براي شرکت در جلسات آموزشی به دلیل ایجاد انگیزه در دانش -
 هاجذابیت آموزش

 نیاز به آموزش معلمان -

 هاآموزشنیاز به افراد متخصص براي تشخیص مشکالت و ارائه  -

 ها و محدودیت منابعمحدود بودن زمان آموزش -
 

 گیريبحث و نتیجه
ه در سطح منظور استفادپژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی یک برنامه آموزش ریاضی؛ که به

آموزان دوم برنامه پاسخ به مداخله تدوین شد، بر عملکرد ریاضی و خودپنداره تحصیلی دانش
دگان در برنامه کننپایه سوم ابتدایی و بررسی کیفی تجارب شرکت داراي مشکل در ریاضیات در

انجام شد. در این پژوهش از یک روش ترکیبی از نوع تودرتو استفاده شد و در مراحل مختلف 
ها بهره گرفته شد. آوري دادههاي کمّی و کیفی براي جمعپژوهش به اقتضاي اهداف، از روش
و  صورت کمّیزمان بهطور همرا به ت یک برنامه آموزشیپژوهش حاضر از این نظر که تأثیرا

مام ، تقریباً در تبه عالوههاي پیشین متفاوت است. کیفی مورد بررسی قرار داد با پژوهش
اي از این نوع، با بررسی پیشینه پژوهش و بر اساس هاي آموزشیهاي گذشته، برنامهپژوهش

که برنامه آموزشی در پژوهش حاضر، داده درحالیاند. نظریات موجود در آن زمینه ساخته شده
ها در مورد مشکالت مختلف هاي آموزگاران و تجربیات آنبنیاد بوده و بر اساس دیدگاه

هاي کیفی گذشته، نظرات آموزان در ریاضی ساخته شد. همچنین، در پژوهشدانش
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ین امر رفته است و اکنندگان در مورد کارایی یک برنامه آموزشی مورد بررسی قرار نگشرکت
 هاي شاخص این پژوهش تلقی شود.عنوان یکی از ویژگیتواند بهنیز می

هاي پژوهش در بخش کمّی نشان داد که اجراي برنامه آموزشی باعث بهبود عملکرد یافته
 ها شده است.کنندگان گروه آزمایش و افزایش خودپنداره تحصیلی در آنریاضی شرکت

یز گویاي این مسئله بود که باوجود برخی مشکالت مانند محدود بودن هاي بخش کیفی نیافته
ها توسط افراد متخصص، وقت و منابع، نیاز به آموزش معلمان و لزوم ارائه این آموزش

آموزان داشته است از جمله باعث افزایش طورکلی، برنامه پیامدهاي مثبت زیادي براي دانشبه
ها شده کنندگان و بهبود روابط اجتماعی در آنالقه در شرکتنفس و ایجاد انگیزه و عاعتمادبه

 است.
ویژه در هاي گذشته باید گفت که نتایج پژوهش بههاي کمّی با نتایج پژوهشدر مقایسه یافته

 2008هاي گذشته همسو است (براینت و همکاران، زمینه بهبود عملکرد ریاضی، با نتایج پژوهش
). اگرچه بین پژوهش حاضر با 2005؛ فوکس و همکاران، 2011 الف و ب؛ براینت و همکاران،

هایی وجود دارد. مثالً در پژوهش هاي گذشته از نظر تعداد و مدت زمان جلسات تفاوتپژوهش
اي ارائه شد. همچنین دقیقه 20جلسه  23ها در الف و ب) آموزش 2008براینت و همکاران (
ه آموزشی خود از یک برنامه کامپیوتري براي افزایش ) براي ارائه برنام2005فوکس و همکاران (

ند حال، همانهاي محاسباتی استفاده کردند. بااینآموز در انجام ترکیبروانی عملکرد دانش
هاي طراحی شده براي ها حاکی از اثربخش بودن مداخلهپژوهش حاضر، نتایج همه این پژوهش

ضی در سطح دوم برنامه پاسخ به مداخله بوده آموزان داراي مشکل در ریاارتقاء عملکرد دانش
، همانند مطالعه حاضر، در همه این مطالعات، برنامه آموزشی بر مفاهیم اعداد و به عالوهاست. 

آموزان ناتوان هاي محاسباتی اصلی (جمع و تفریق) تمرکز داشت و ازآنجاکه بیشتر دانشترکیب
؛ گیري، هورد، نیوجنت و 2011ستند (دیهنی، اي داراي مشکل هدر ریاضی در این مفاهیم پایه

ها ها براي تسلط بر این مفاهیم و مهارتها و کمک به آن)، قطعاً کار در این زمینه2012بیلی، 
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هاي مورد بررسی، به شود. اگرچه در پژوهشها در ریاضی میباعث بهبود عملکرد آن
حافظه و کارکردهاي اجرایی پرداخته نشده  ،اي همچون توجهشناختیهاي عصب روانمهارت

اما در پژوهش حاضر به دلیل تأکید آموزگاران بر فراگیر بودن این نوع مشکالت در ؛ است
 ها اختصاص یافت.آموزان، چند جلسه از برنامه آموزش به کار بر روي این مهارتدانش

د ریاضی باعث بهبو کارگیري برنامه آموزشهاي پژوهش، بههمچنین، با توجه به یافته
آموزان گروه آزمایش نیز شده است؛ اگرچه میزان اندازه اثر در این خودپنداره تحصیلی دانش

که  ايمورد در حد متوسط است. همچنین باید خاطر نشان کرد که در پیشینه پژوهش، مطالعه
آموزان باشد نشهاي مبتنی بر پاسخ به مداخله بر خودپنداره تحصیلی دادهنده تأثیر آموزشنشان

ش آمده در بخدستهاي بهاما یافته؛ هاي پژوهش حاضر بودیافت نشد و این یکی از محدودیت
تواند د میآموزان، خونفس و انگیزه تحصیلی در دانشکیفی پژوهش مبنی بر افزایش اعتمادبه

 تأیید کننده این مسئله باشد.
هاي تاي یافتهها در راسطورکلی این یافتهتوان گفت که بههاي کیفی پژوهش میدر مورد یافته

نده و کنآموزان شرکتکمّی بوده و گویاي سودمند بودن برنامه آموزشی اجرا شده از دید دانش
 ندهاي گذشته باید گفت که هر چها با نتایج پژوهشها است. در مقایسه این یافتهآموزگاران آن

ها وقعیت هستند و نتایج حاصل از این نوع پژوهشهاي کیفی تا اندازه زیادي وابسته به مپژوهش
ست اما هاي دیگر نیتنها خاص همان موقعیت بوده و قابل تعمیم و یا مقایسه با شرایط و موقعیت

هاي هاي حاصل از این پژوهش در راستاي نتایج پژوهشتوان مشاهده کرد که یافتهطورکلی میبه
)، در این 2013) و بانسن (2010هاي هریس (هشکیفی گذشته است. براي نمونه، همانند پژو

پژوهش نیز نیاز به آموزش معلمان در مورد کاربرد این رویکرد و همچنین فراهم ساختن 
آموزان با انواع مختلف مشکالت یادگیري و همچنین مداخالت آموزشی و حمایتی براي دانش
داراي  آموزانموزش دانشمنظور کمک به ارزیابی و آضرورت حضور متخصصان با صالحیت به

) از دیدگاه 2012شود و همسو با پژوهش دنتون (کنندگان احساس میمشکل، از سوي شرکت
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 هاي زیاديشرکت کندگان پژوهش حاضر نیز، این روش نیازمند صرف وقت، منابع و هزینه
نتیجه ) به این 2012) و لی (2012هاي دنتون (حال، در این پژوهش همانند پژوهشاست. بااین

آموزان تواند باعث پیشرفت دانشهایی همانند پاسخ به مداخله میکارگیري برنامهرسیدیم که به
 ها شود.و بهبود عملکرد تحصیلی آن

ت زیادي ها و مشکالبه دلیل استفاده از یک روش تحقیق ترکیبی، این پژوهش با محدودیت
د که با ر زمینه مشکالت یادگیري یافت نشرو بود. نخست اینکه تقریباً هیچ مطالعه دیگري دهروب

ها مورد استفاده قرار داد. همچنین، این روش انجام شده باشد تا بتوان آن را براي مقایسه یافته
مطالعات کمّی یا کیفی انجام شده در این زمینه نیز بسیار محدود بودند. دوم اینکه، تعمیم دادن 

گونه نزیرا هما؛ جوامع دیگر داراي محدودیت است ویژه در بخش کیفی، بههاي پژوهش بهیافته
اب نظرات آمده بازتدستهاي کیفی خاص موقعیت بوده و اطالعات بهتر اشاره شد یافتهکه پیش

دیگر؛  تواند به جوامعهاي کمّی پژوهش نیز نمی، یافتهبه عالوهکنندگان است. شخصی شرکت
 مناطق محروم کشور تعمیم داده شود. تر وآموزان در شهرهاي کوچکویژه به دانشبه

آماري  ها و جوامعشود که این برنامه آموزشی براي گروهبنابر آنچه گفته شد، پیشنهاد می
ویژه در مناطق محروم اجرا شده و اثربخشی و کارایی آن مورد دیگر در نقاط مختلف کشور به

ه شده و بهبود برنامه آموزشی ارائ منظور اصالحشود که بهبررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می
هاي آموزشی براي مواد درسی دیگر، با تعداد بیشتري از آموزگاران و و یا ساخت برنامه

اي گیرانههاي پیش، ازآنجاکه برنامهبه عالوهمتخصصان مشکالت یادگیري مصاحبه به عمل آید. 
 آموزان، معلمان و کلي دانشطور بالقوه پیامدهاي مثبت زیادي براهمچون پاسخ به مداخله به

 منظور بررسی قابلیتشود که بهنظام آموزشی و کشور به دنبال خواهد داشت، پیشنهاد می
اندرکاران و مسئوالن مختلف نظام آموزشی هاي دستسازي آن در مدارس ایران، دیدگاهپیاده

سازي آن، وانع پیادهنیازها و مو در مورد امکان اجراي این برنامه و پیش عمیقاً بررسی شده
 هاي کیفی عمیقی صورت گیرد.بررسی
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هاي پژوهش حاضر نشان داد که برنامه آموزشی ها و مشکالت، یافتهباوجود همه محدودیت
تواند با موفقیت در سطح دوم رویکرد پاسخ به مداخله مورد استفاده قرار گیرد طراحی شده می

نفس ه و با بهبود خودپنداره تحصیلی و اعتمادبهآموزان را افزایش دادو عملکرد ریاضی دانش
ها با همکالسی ارتباطآموزان در مدرسه و در طورکلی شرایطی را که این گروه از دانشها بهآن

فی آمده در بخش کیدستهاي بهکنند بهبود ببخشد. همچنین یافتهو امور درسی تجربه می
تواند راهنمایی براي پژوهشگران را شده، میها و مشکالت برنامه اجپژوهش در مورد محدودیت

اندرکاران آموزش در صورت تمایل براي اجراي رویکردي همچون پاسخ به مداخله و و دست
 تحقیق در مورد آن در کشور باشد.
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