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 چکیده

تشخیص و پیشگیری از این تان است. ان دبسآموزدانشرشدی با شیوع باال در -های عصبیاختالل یادگیری ویژه از اختالل

های مورد توجه در این زمینه الگوی پاسخ به مداخله است که در سه سطح ها و الگواختالل اهمیت باالیی دارد. یکی از رویکرد

اند ها پاسخ ندادهپردازد و افرادی که در آخر به هیچ یک از این سطحان در معرض خطر میآموزدانشبه ارزیابی و آموزش به 

بررسی مفروضات، هدف پژوهش حاضر این بود که با روش مرور سیستماتیک منابع،  شوند.گذاری شده و ارجاع داده میتشخیص

. بدین منظور مبانی، سطوح ، ارزیابی و مطالعات انجام شده در زمینه الگوی پاسخ به مداخله در افراد با اختالل یادیگری ویژه بود

در   ,to Intervention, Mathematics learning,RTI, learning disabilities, Reading Disability هایه از کلید واژهبا استفاد

های اختالل با کلیدواژه( Magiran و SID) و داخلی( Google Scholar, Science Direct) خارجی های اطالعاتیپایگاه

و مقاالت  1398الی  1392های خراج شد. مقاالت فارسی بین سالوجو و استی، ناتوانی یادگیری، پاسخ به مداخله، جستیادگیر

اند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پاسخ به مداخله در زمینه پیشگیری و استخراج شده 2019تا  2006خارجی بین سالهای 

 ودمند خواهد بود.  ان با اختالل یادگیری ویژه در زمینه خواندن، نوشتن و ریاضی سآموزدانشتشخیص مشکالت یادگیری 

 آموزدانشپاسخ به مداخله، : اختالل یادگیری ویژه، هاکلیدواژه



 مقدمه

1های روانیاختالل یادگیری بر اساس ویرایش پنجم کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختاللاختالل یادگیری ویژه:  ، اختالل 

صورت در توانایی فرد برای دریافت یا پردازش اطالعات به ایی ویژههانارساییشود که یادگیری ویژه هنگامی تشخیص داده می

شود و با مشکالت مداوم و مخرب صحیح و کارآمد وجود داشته باشد. این اختالل نخستین بار در سنین آموزش رسمی ظاهر می

(. 2013ی آمریکا، پزشککند )انجمن روانهای تحصیلی پایه نظیر خواندن، نوشتن و یا ریاضیات بروز میدر یادگیری مهارت

توان به مشکالت در های اجتماعی پیامدهای بسیار متفاوتی دارد که از جمله میناتوانی کودکان با اختالل یادگیری در مهارت

2تیررفردی )زمینه مهارتهای بین 3وینر ؛2006،  4کیندبومیر و کیمهی.(، مشکالت پردازش اطالعات اجتماعی )2004،   ،2008 )

ان با اختالل یادگیری ویژه در زمینه آموزدانش .( اشاره کرد2011سلیمانی، زاهد، فرزانه و ستوده، ت اجتماعی )مشکالت تعامال و

ها و الگوهای های مختلف درسی دچار نارسایی و افت عملکرد هستند لذا برای رفع این مشکالت از برنامهیادگیری در حیطه

پیشرفت  -(، الگو تفاوت هوشبهر1392ای )سیف، ه چیرگی آموزی، آموزش برنامهتوان بشود، که از جمله میمختلف استفاده می

 (. 2006اران، کهای بین فردی، پیشرفت کم، و الگو پاسخ به مداخله اشاره کرد )فلچر و همتحصیلی، تفاوت

ت باال معرفی با کیف ،  الگوی  پاسخ به مداخله را به عنوان نوعی آموزش2004پژوهشگران از سال الگوی پاسخ به مداخله: 

های مهم آموزشی استوار است )بتچ و همکاران، گیریاند که بر پایه آموزش و نظارت مکرر بر پیشرفت تحصیلی و تصمیمکرده

ک یا ردیف اول( ی)در سطح  آموزدانش(. الگوی پاسخ به مداخله با بررسی پتانسیل کلی محیط آموزشی در جهت پیشیرد 2006

ثربخش نبوده، هایی که در سطح یک اهای جامع اشاره دارد. سپس برای گروهی که طبق نیازسنجی به مداخلهاز طریق ارزیابی

انس که نیاز آنها در سطح دوم برآورده آموزدانششود.در سطح سوم نیز، آن دسته از ریزی میهایی برنامهدر سطح دو، مداخله

گیرد و افرادی که نیاز آنها با شو. پس از این مرحله ارزیابی صورت میه میتر آموزش دادتر و تخصصیهایی دقیقنشده با برنامه

(. در این الگو که 2010شوند )مارتنز و آردیون، گذاری شده و ارجاع داده میگذر از این سه سطح برطرف نشده است تشخیص

(؛  ازسویی، 2006ست ) برنز و اندرهایدن، ان اآموزدانشهای آموزشی جهت رشد عملکرد درسی حول محور استفاده بهینه از داده

شود )مک دانیل و یان با اختالل یادگیری قلمداد مآموزدانشاین روش به عنوان ابزاری برای تشخیص و حتی پیشگیری برای 

های تحصیلی و ( این الگو را به عنوان الگویی جهت پیشگیری از شکست2006(. همچنین فاکس و فاکس )2013همکاران، 

ان آموزدانشهایی همچون کنند. یکی از مزایا و نکات قابل توجه در این الگو، تاثیر آن بر گروهاعی بلند مدت معرفی میاجتم

 ( است.2011( و حتی با چالش رفتاری )سایکی و همکاران، 2014(، با تشخیص )پارکز، 2013بدون تشخیص )مک ینری و الج، 

 ژهیو یدمات آموزشبه خ ازیکه ن یآن دسته از دانش آموزان قیدق ییشناسا هایروش ازی کیبه عنوان  پاسخ به مداخله ن،یبنابرا

تخاب و ان یریشگیپ ، در نتیجه،شود یندارند، در نظر گرفته م ازیخاص ن یهاآموزش نیکه به ا یانآموزدانش کیدارند و تفک

 ه مداخلهپاسخ بمرتبط با  یدیکل میز مفاه(، ایعاد یموثرتر در بافت آموزش و پرورش مرسوم )در کال س ها سیروش تدر

 یم ییا شناسارآموزش  نیبه ا ازمندیدانش آموزان ن یشتریبا دقت ب ژهیآموزش و ستمیکه، در نقطه ورود به س یاست. به طور

 (.2009، گریگوریکند )

 یعلم یهادر کسب مهارتکه  یاست که، دانش آموزان نیپاسخ به مداخله ای الگو فرض اساسهای پاسخ به مداخله: مفروضه

، همکارانو  نگریشان است )برنتر از همساالنفیضع ،پاسخ آنها به آموزش مرسوم ییادارند، به نحو قابل مالحظه یمشکالت

 :لیارتباط دارد از قبدیگر پاسخ به مداخله با چند مفهوم الگو ن مفهوم از ی(. ا2008

در  ییمفروضه ا چیپاسخ به مداخله ه ، است. در واقع ییاو مدرسه یلمع یپاسخ به مداخله ذاتا در ارتباط با مهارت ها  .1

 و ناسبآموزش مفرد با رود یانتظار م یعنی است یلیکودک ندارد،  فقط در مورد عملکرد تحص ییمورد سطح توانا

 .ردیبگ ادی، اشعقلی متناسب با سن

                                                             
1 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) 
2.  Tyrer.   
3 . Wiener 
4 . Bauminger &  Kimhi-Kind 



 لیبه دل نییپا یلیتحص شرفتیآموزش نامناسب و پ لیبه دل نییپا یلیتحص شرفتیپ نیپاسخ به مداخله بالگو  بر اساس  .2

س در سطح در کال گرید انآموزدانشکه  نیبه ا با توجهکودک( تفاوت وجود دارد.  لیکودک )پروفا یمشخصات فرد

 ادیکه  یزانرو، دانش آمو نیشده موثر است. از ا هیارا موزششود آیفرض م ن،یبنابرا رد،یگیم ادیشده  ینیب شیپ

 . رندیگینم ادیدر حد قابل انتظار  ،هستند چون در آموزش مرسوماختالل یادگیری ویژه  یدارا ندریگینم

الس کمتناسب با سن و سطح  یمهارت علم کیدر  شرفتیاز متوسط پ یشود که پاسخ به مداخله درک روشنیفرض م  .3

عملکرد "ش آموز با عملکرد دان سهیمقا دهندهنشانبر پاسخ به مداخله  یمبتن یروش ها یتمام ن،یآورد. بنابرایرا فراهم م

 (.2009، گریگوری) است "هنجار

انش اموزان جهت تشخیص دپاسخ به مداخله مدارس برای استفاده از الگو ابعاد الگو پاسخ به مداخله و نحوه کاربرد آن: 

 (:2006تند از )لین و داگالس، شش بعد عبار گیری نمایند که ایندارای اختالل یادگیری ویژه باید در شش زمینه تصیم

شود. در ط میبه تعیین تعداد سطوح مداخله مربو پاسخ به مداخلهاولین بعد چند سطح از مداخله مورد استفاده قرار گیرد:  .1

ش، این آموزش عادی همیشه اولین سطح در نظر گرفته می شود، سپس طبق شواهد حاصل از شکست افراد در مسیر اصلی آموز

می تواند شامل هر تعداد از سطوح آموزش مداخله  پاسخ بههای شوند. بعد از آموزش عادی، سیستمسطح بعد مشخص میافراد برای 

دهند. سطح  ، آموزش عادی را به عنوان سطح اول پوشش میپاسخ به مداخلهویژه باشد، به این معنی که بعضی از سیستم های 

موزش ویژه آز سطح آموزش عادی دارد اما از سویی تمرکز کمتری نسبت به دوم، مداخله پیشگیرانه است این سطح متمرکزتر ا

بخورند آنگاه وارد  ان در آموزش یا مداخله سطح دوم )مداخله پیشگیرانه( نیز شکستآموزدانش)سطح سوم( دارد. در صورتی که 

هارم )آموزش دانش آموزان استثنایی( سطح چ پاسخ به مداخلههای دیگر شوند. در بعضی از سیستمسطح سوم یا مداخله ویژه می

هایی که در عمل برای تفکیک سطوح باالتر از سطح سه ممکن است وجود داشته باشد، نیز وجود دارد. با توجه به محدودیت

 شود که مدارس تا سطح سوم را برای تفکیک آموزش عادی و آموزش ویژه مورد استفاده قرار دهند. پیشنهاد می

بدون در نظر گرفتن تعداد سطوح مورد استفاده در سیستم شوند؟ ن برای مداخله پیشگیرانه انتخاب میچگونه دانش آموزا .2

دومین بعد، فرایند چگونگی تعیین دانش آموزان برای دریافت مداخله پیشگیرانه است. در برخی از سیستم های پاسخ به مداخله 

5ایاز غربالگری کلی یک دفعه پاسخ به مداخله ی کنند که به موجب آن همه دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی استفاده م 

در آزمون تسلط بر خواندن  25مورد ارزیابی قرار می گیرند. دانش آموزانی که نمره ای کمتر از مالک )رتبه درصدی 

بر غربالگری کلی که متکی  پاسخ به مداخلهجانسون( دریافت کنند، وارد جریان مداخله پیشگیرانه می شوند. در الگو وودکاک

ای هستد، فرض این است که عملکرد پایین به عنوان نقطه برش یا مالکی در آغاز سال تحصیلی، برای تشخیص این یک دفعه

هفته در پاسخ به  5افراد است. با این وجود پیشنهاد می شود که مدارس از غربالگری کلی همراه با نظارت هفتگی به مدت 

 دانش آموزانی که نیاز به مداخله پیشگیرانه دارند، استفاده کنند.آموزش عادی برای شناسایی 

در  25 یکمتر از مالک )رتبه درصد یکه نمره یانآموزدانشدو الگو مهم مداخله پیشگیرانه برای ماهیت مداخله پیشگرانه:  .3

6ایانه حل مسالهوجود دارد. اولین الگو، الگو مداخله پیشگیر ،کنند افتیآزمون تسلط بر خواندن وودکاک( در شد که نامیده می 

های پیشین، الگو ان طراحی شده است. بر اساس پژهشآموزدانشبه صورت انفرادی برای بر طرف نمودن نیازهای یادگیری 

کند و سعی بر آن است تا دانش مداخله پیشگیرانه، اغلب مشکالت تحصیلی و علمی را به عنوان مشکالت انگیزشی معرفی می

های مورد نیازشان،  بهبود بخشند )هدف آموزش، ایجاد مهارت جدید نیست(. معموال مسولیت لکردشان را در مهارتآموزان عم

های های پیشگیرانه انفرادی و متناسبی با تفاوتاست تا مداخله –در کنار متخصصین دیگر  -شناس مدرسه  اصلی بر عهده روان

 طراحی کنند.ان آموزدانشفردی جهت بهبود عملکرد تحصیلی 

7های استانداردپروتکل»دومین الگو مداخله پیشگیرانه مبتنی بر  است که مطالعات متعدد اثربخشی آن را بر پیشرفت تحصیلی « 

ای برای کسب مهارت های جدید های استاندارد مداخلهاند. بر خالف رویکرد حل مساله، الگو پروتکلدانش آموزان نشان داده

نارسایی توجه و مشکالت رفتاری مورد توجه قرار می گیرند و هم آموزش مد نظر است. به عالوه، بعضی  است، در این الگو هم

                                                             
5. one-time universal screening 
2. problem solving 
3.standard protocols 



ای متمرکزتر از آموزش عادی های آموزشی برای همه موراد قابل استفاده هستند. پروتکل های استاندارد مداخلهاز  پروتکل

 هستند زیرا:
ارت و برنامه آموزشی ویژه، طی سه تا پنج جلسه در هر تخصص، با نظای و مهای کوچک از طریق معلم حرفهدر گروه .1

 گردد.هفته، آموزش و نظارت ویژه اعمال می 20تا  10هفته، به مدت 

 اند.یافته ان به حد تسلط دستآموزدانششود تا مطمئن شوند که اکثر تالش می .2

8هاانتقال .3 ظ می کند، تا مطمئن شوند رفتار انجام تکلیف به های پیشرفت را حفرساند و گامرا به کمترین میزان می 
 حد مطلوب و مسلط رسیده است.

9راهبردهای خود تنظیمی .4 1برای افزایش رفتار هدفمند  0  .شوندآموزش داده می 

پیشنهاد می شود که مدارس برای مشکالت تحصیلی از ترکیب دو الگو حل مساله و پروتکل استاندارد استفاده کنند و برای 

1فتاری آشکارمشکالت ر 1  از الگو حل مساله استفاده کنند. 

بندی کرد. که دو شیوه اول مبتنی بر نتیجه توان به چهار شیوه طبقهدر این الگو، پاسخ را می.چگونگی طبقه بندی پاسخ: 4

1پایانی 2 های ب نمرهها در قالشود و پاسخپس از اتمام مداخله، عملکرد دانش آموزان ارزیابی می یک،مداخله هستند. شیوه 

شیوه، که همچنان بر وضعیت پایانی مبتنی است، به دومین (. در 24شوند )برای مثال، رتبه درصدی استاندارد مشخص می

1ی موفقیت طوالنی مدتمعیار، از سنجه –های مالک جای استفاده از سنجه 3 ( پیشنهاد 2006شود. لین و داگالس )استفاده می 

گیری مبتنی بر برنامه درسی، باشد و سپس همه ن در پایان مداخله، با استفاده از اندازهمی کنند که عملکرد دانش آموزا

1اند، به عنوان پاسخ دهندهانی که به معیارهای مشخص رسیدهآموزدانش 4 مبتنی بر شیب  سوم،بندی می شوند. شیوه طبقه 

1ای از شیب( یک آرایش رتبه2006ن و داگالس )بهبود عملکرد در خالل فرایند مداخله پیشگیرانه است. برای این شیوه، لی 5  

موفق  آموزدانشاند را پیشنهاد می کنند. نقطه برش برای تفکیک انی که مداخله پیشگیرانه دریافت کردهآموزدانشپیشرفت برای 

ندی پاسخ دانش ب، شیب پیشرفت را با وضعیت پایانی برای طبقهچهارم ای است. در شیوهی شیب آرایش رتبهو ناموفق، میانه

1اختالف دو گانه»گیرد که یک ی در طبقه عدم پاسخ )ناموفق( قرار میآموزدانشآموزان ترکیب کردند.  6 را نشان دهد، یعنی « 

تر از بقیه عملکردش هم در شیب پیشرفت و هم در وضعیت پایانی )هر دو وضعیت پایانی( دست کم یک انحراف استاندارد پایین

  هایش باشد.کالسیهم

یکی ازموضوعات همیشگی در الگو پاسخ به مداخله برای شناسایی ای قبل از آموزش ویژه: . ماهیت ارزشیابی چند رشته5

1ایرشته –ان دارای اختالل یادگیری، چگونگی طراحی ارزشیابی چندآموزدانش 7 ، پاسخ به مداخلههای است. در بعضی از سیستم 

شود و در بعضی از ان اجرا میآموزدانشهای استاندارد برای همه ای از ارزیابیوعهای جامع و با مجمرشته –ارزشیابی چند 

شود که در سطح یک ای به طور ویژه برای دانش آموزانی استفاده میرشته –ارزشیابی چند پاسخ به مداخله های دیگر سیستم

ان آموزدانشها، بین ته ای این است که آیا در این ارزیابیرش -های چند اند. یکی دیگر از ابعاد ارزشیابیو دو مداخله قرار گرفته

ماندگی ذهنی خفیف، اختالل های زبانی/ بیانی و اختالل های رفتاری عاطفی که در طبقه عدم دارای اختالل یادگیری، عقب

 گیرند، تفاوت تفاوتی وجود دارد؟موفق در پاسخ به آموزش مناسب( قرار میپاسخ )نا

اندازه گیری رفتار و هوشبهر الف( شود که عبارتند از: ها استفاده میبه این هدف، از انواع مختلفی از ارزیابیبرای دست یابی 

1انطباقی 8 1گیری زبان بیانی و کاربردیاندازه ب(برای تفاوت بین اختالل یادگیری و عقب ماندگی ذهنی خفیف،   9 برای تفاوت  

                                                             
4.transitions 

5.self regulation strategies 
6.goal-oriented behavior 
7.obvious behavioral 
1. final status 
2. long-term success 
3. responsive 
4. rank ordering the slopes 
5.dual discrepancy 

6.Multi-Disciplinary Evaluation 
7.adaptive behavior and intelligence 
8.expressive and pragmatic language 



بندی معلم در کالس درس و مصاحبه با والدین برای تفاوت بین مقیاس درجه( ج های زبانی وبین اختالل یادگیری و اختالل

ها زمانی موجه خواهند بود که برای طراحی آموزش مناسب و های عاطفی رفتاری. البته این تفاوتاختالل یادگیری و اختالل

 آموزان جهت آموزش ویژه مفید و سودمند باشند.بندی دانشطبقه

که بر اساس یافته های پژوهشی شکل گرفته است، پاسخ به مداخله  اکثر مباحث درر آموزش ویژه:  .طراحی و کاربرد د6

ان دارای اختالل اثربخش باشد. سیستم سطوح آموزدانشتاکید بر اصالح آموزش عادی است تا بتوان با کمک این آموزش برای 

2گانهچند 0 رچسب اختالل یادگیری برای دانش آموزانی که به گونه دیگری جلوگیری از ب: الف( مداخله پیشگیرانه، عبارت است از 

2صدمه آموزشی 1 انی که باوجود دریافت آموزش مناسب موفقیتی کسب آموزدانشتشخیص اختالل یادگیری برای  ب(اند دیده 

 کنند. نمی

های آموزشی و حل بود روشپاسخ به مداخله به عنوان یک رویکرد به مداخله پیش ارجاعی، در به: ارزیابی پاسخ به مداخله

 (:2008یل، یی است )الین و سیسهانارساییبسیاری از مشکالت آموزشی موثر است؛ اما به عنوان یک روش تشخیص دارای 

پاسخ به مداخله مبتنی بر تفاوت از سطح پایه است )چه در کالس درس، مدرسه، ناحیه یا سطح ملی(؛ به عبارتی،  .1

یی یا استعداد تحصیلی برابر دارند، از این رو، همه باید در سطح خوب پیشرفت مشابه شود همه افراد، توانافرض می

داشته باشند، هر چند میزان پیشرفت )سرعت یادگیری( کامال به هم شبیه نیست. طرفداران این الگو معتقدند که 

2روش آموزشی مطلوب موجب، همه افراد در سطح متداول پیشرفت تحصیلی 2 های استدالل با تفاوتخواهند داشت. این 

 فردی و دانش ما درباره تعلیم و تربیت مغایر است. 

از تمام جمعیت(، نادیده  درصد باال 10انی که استعداد تحصیلی عالی دارند )آموزدانشدر الگو پاسخ به مداخله نیازهای  .2

در بقیه زمینه های  سانی که در یک زمینه خاص نزدیک به سطح پایه کالس هستند وکشود. به ویژه گرفته می

یی داشته باشد )رتبه باال ییتواناهای تحصیلی، ی در همه زمینهآموزدانشتحصیلی عملکرد عالی دارند. با فرض این که 

 شود.  جز یک درس، مثال ریاضی، در این صورت، فرد در این الگو تشخیص داده نمی( به99درصدی 

2ه اختالل یادگیری ویژه، مولفه اختالل پردازشدر تعریف اخیر الگوی پاسخ به مداخله در زمین .3 3 حذف شده است. اما  

2در پردازش عصب روان شناختی هانارساییوجود برخی از انواع  4 هسته مرکزی مفهوم اختالل یادگیری است.  

2های چند دهه اخیر علوم اعصابپژوهش رد ، نحوه پردازش اطالعات در مغز افراد دارای انواع اختالل یادگیری را مو5

 بررسی قرار داده و نشان دادند که با افراد عادی متفاوت است.  

2پاسخ به مداخله از جنبه تشخیصی به عنوان یک الگوی با رویکرد شکست در مداخله 6 است، که مدت زیادی است در  

، «در انتظار شکست» روانشناسی به عنوان یک الگو ضعیف ثابت شده است. این الگو برای تشخیص اختالل یادگیری به عنوان الگو

انی که بین پیشرفت تحصیلی با سطح هوش بهرشان تفاوت وجود دارد خدمت آموزدانشمورد انتقاد قرار گرفته است و فقط به 

شوند مگر این که به سطوح مشکل سازی از ان برای مداخله ارجاع داده نمیآموزدانشکند. در واقع، در الگو پاسخ به مداخله می

انی که اختالل یادگیری دارند آموزدانشی در کالس درس برسند. استفاده از الگو پاسخ به مداخله برای تشخیص پیشرفت تحصیل

 به آموزش و پروش استثنایی ارجاع شوند.« ببینید آنهایی که رد شده اند»به این صورت است که 

 روش

ان با آموزدانشپاسخ به مداخله در پژوهش حاضر با روش مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده در زمینه الگوی 

ه با استفادها های مشخص، استخراج گردید. مقالهاختالل یادگیری ویژه انجام شد و منابع مرتبط با استفاده از کلید واژه

                                                             
1. multi - tiered system of preventative intervention 
2.instructional casualties 
3.common level OF academic achievement 
4.Processing disorder 

5.neuropsychological processing problem 
6.Neuroscience 
7.treatment failure 



Mathematics learning,RTI, learning disabilities, Reading  ,Response to Intervention هایاز کلید واژه

  ,Disability های اطالعاتی خارجیدر پایگاه (Google Scholar, Science Direct )و داخلی (SID  وMagiran ) با

. مقاالت فارسی بین وجو و استخراج شدهای اختالل یادگیری، ناتوانی یادگیری، پاسخ به مداخله، جستکلیدواژه

 اند.تخراج شدهاس 2019تا  2006و مقاالت خارجی بین سالهای  1398الی  1392های سال

با توجه به این که اساس این الگو استفاده از برنامه آموزشی موثر، پیش از هر نوع پاسخ به مداخله در اختالل یادگیری: 

شود که بتواند بین مشکل (، بنابراین روش پاسخ به مداخله ابزاری در دست معلم محسوب می2010باشد )هریس، تشخیص می

( و از این رهنمود برای آموزش صحیحی، تشخیص 2010ی ویژه تفاوت بگذارد )باتون و کاپنبرگ، یادگیری و اختالل یادگیر

 صحیح و در نهایت ارجاع صحیح استفاده کند.

های سنی پیش از دبستان را مرتفع نماید تواند یکی از مشکالت اختالل یادگیری یعنی مداخله در گروهپاسخ به مداخله می

-یابد )براونتری در آموزش میخله درمانی پیش از ده سالگی، استفاده موثر از این روش نقشی پررنگو با توجه به اهمیت مدا

ای معتبر و سنجیده برای آموزش ی مداخله(. فرض اصلی برنامه پاسخ به مداخله این است که اگر برنامه2011چیدسی و اتج، 

های آموزشی های تحصیلی نیاز این افراد را در زمینهبروز شکست افراد با احتمال اختالل یادگیری ویژه یافت شود که پیش از

گیرند، به دلیل ضعف آموزشی نیستند و با اطمینان فراهم کند، در این صورت ارجاعاتی که پس از انجام این مداخله صورت می

ن در کنار اهمیت های تشخیصی پیشیهای روش(. نقصان2013بیشتر تشخیص صحیح اختالل یادگیری دارند )کاوندیش، 

تشخیص بهنگام و مداخله موثر برای اختالل یادگیری ویژه، رفته رفته بر اهمیت و اعتبار روش پاسخ به مداخله افزود )وندرهیدن 

 (. 2010و بارنس، 

حوه های مختلف، نهایی منعطف و دارای ردیففرد در الگوی پاسخ به مداخله استفاده از برنامههای منحصربهیکی از ویژگی

های مختلف را داده است و همین امر ارزیابی متعدد، آموزش و محتوای گوناگون در این الگو، به آن قدرت سازگاری با فرهنگ

 (.2019های ایستا جدا کرده است )یانگ، آن را از روش

به تشخیص  بررسی اثربخشی این الگو در مدارس ایران نشان داد که استفاده از این الگو به خصوص در زمینه کمک

ای تا کند. با توجه به سیستم آموزشی مدارس ایران اجرای این برنامه مداخلهان با اختالل یادگیری کمک شایانی میآموزدانش

(. در 2020ی اجرای این الگو در سیستم آموزش و پرورش اثربخش خواهد بود )صفری و همکاران، حدی دشوار است اما نتیجه

ان آموزدانش( در بررسی خود نشان دادند که با توجه به شیوع باال و ابتالء تعداد زیادی از 2018ان )همین راستا هیزن و همکار

های جامع و یکپارچه برای تشخیص این دسته از افراد، الگوی به اختالل یادگیری ویژه در تمامی کشورها و از سویی نبود روش

کنند، که مدیران و معلمان مدارس تفاده در کشورهای مختلف معرفی میهای قابل اسپاسخ به مداخله را به عنوان یکی از روش

ان عادی نیز از آن آموزدانشتوانند در سیستم آموزشی خود عالوه بر هدف تشخیصی اختالل یادگیری، جهت پیشرفت نسبی می

 استفاده کنند.

 بینیپیشر پژوهش خود به مقایسه توان ( د2017میلبرن و همکارن ): اختالل یادگیری ویژه در زمینه خواندن و  نوشتن

دبتانی های سنتی در برابر روش پاسخ به مداخله در زمینه اختالل یادگیری خواندن در گروه کودکان پیشو تشخیص با روش

ی این بررسی تفاوت فاحش این دو روش در زمینه توان تشخیصی بود که در حقیقت از جمله نقاط ترین نتیجهبرداختند. مهم

های تشخیصی موجود، آسیب زیادی به کودکان ها و برنامهشود. این ضریب توافق پایین در الگوها نیز محسوب میف این روشضع

 رسد.  تشخیصی مواجه هستند، میبا اختاللی که بدون تشخیص یا با بیش

های تواند در بهبود و اصالح مهارت(  در بررسی خود نشان داندکه استفاده از الگوی پاسخ به مداخله می2012فاچز و واگن )

ان با اختالل یادگیری ویژه موثر واقع شود. در بررسی دیگری که در این زمینه انجام شد، اثربخشی آموزدانشخواندن در بین 

استفاده از این الگو با کمک تدوین بسته آموزشی مبتنی بر رویکر پاسخ به مداخله، بررسی شد. در این پژوهش که با کمک 

راحی محتوای آموزشی، به جای استفاده از محتواهای آموزشی تکراری و ناکارآمد، یک بسته محتوایی با توجه به اصول نظری ط

های تدریس در پایه دوم ابتدایی طراحی پاسخ به مداخله طراحی و اجرا شد. در این بسته که با هدف پوشش نقاط ضعف روش

واندن )ناشی از آموزش ناکافی، تدریس ماکارآمد، مشکالت عاطفی و رفتاری و ...( ها، بین مشکالت خشد، افزون بر پوشش نقص



 9جلسه آموزشی که به صورت دو دوره  19گذاشت. برنامه مورد نظر در و اختالل یادگیری در زمینه خواندن نیز تفاوت می

ی که در ادامه آمده است به تفکیک جلسه ای و یک جلسه ارزیابی نهایی برگذار شد. در این جلسات نیز به اهداف آموزشجلسه

بندی واجی = اضافه کردن واج +حذف واج / جایگزینی واج ها + تقطیع واجی/ طبقهپرداخته شد. تفکیک واجی + شناسایی واج

+  خوانی + واژگان /  طرح سوال از متن / خالصه کردن سوال از متن+ ترکیب واجی + ترکیب در آغاز / الگوی خواندن / روان

ای، اثربخشی خوبی در تشخیص و های این بررسی نشان داد که این الگوی مداخلهگیری. یافتهخالصه کردن / ارزیابی و تصمیم

  (.2017ارجاع اختالل یادگیری خواندن دارد )بمانی و همکاران، 

هبود عملکرد خواندن و نوشتن ( در پژوهش خود در زمینه استفاده از الگوی پاسخ به مداخله در ب2014ماکادو و همکاران )

کننده در ان شرکتآموزدانشنفر از 15در افراد با اختالل یادگیری خواندن به مطالعه پرداختند. نتایج این بررسی نشان داد که 

 این مداخله، اختالل یادگیری خواندن تشخیص داده شدند.

خله جهت بهبود مهارت خواندن در افراد با این ( در بررسی خود که در زمینه اثربخشی الگوی پاسخ به مدا2010دون )

ان آموزدانشتواند در بهبود مهارت خواند ای میاختالل پرداخت و نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از این الگوی مداخله

 کالس اولی با اختالل یادگیری خواندن کمک کند.

اده از الگوی پاسخ به مداخله در برنامه آموزش همساالن در ( در بررسی دیگری در زمینه استف2008کالوون و همکاران )

نشان داد که گروهی که سه روز در هفته از آموزش  آموزدانش 76های خواندن در پایه اول کودکان دوزبانه بر روی کسب مهارت

اند آموزش دریافت کرده اند نسبت به گروه کنترل که تنها از روش معمولهمساالن در الگوی پاسخ به مداخله استفاده کرده

 دهند. تفاوت معناداری در تسریع جزئی خواندن، خواندن کلمان بی معنا و روانخوانی نشان می

ای مروری در زمینه استفاده از الگوی پاسخ به مداخله نشان داد که استفاده از این روش برای برای ( در مطالعه2012دنتو )

یادگیری خواندن بودند و افراد بدون این تشخیص اثرات مثبت بسیاری در زمینه پیشرفت افرادی که در نهایت با تشخیص اختالل 

ان داشته است. این در حالی است که نقطه ضعف اساسی این الگو، سختی در اجرای دقیق و پرهزینه بودن آن آموزدانشاین 

 است.

( 2010دهند. در این راستا اورسکو و کلینگر )میها نیز شواهدی در زمینه عدم اثربخشی مثبت این الگو نشان برخی پژوهش

ان التین تبار انگلیسی زبان انجام شد نشان دادند که این آموزدانشدر بررسی که در زمینه پاسخ به مداخله خواندن خواندن در 

ه نتایج حاصل به دلیل شود البته نویسندگان این پژوهش بر این باورند کالگو موجب چرخه ناقصی از سوادآموزی در این افراد می

 ای و آموزش معلم است.درک، قضاوت، رشد حرفه

انگلیسی زبان اسپانیایی تبار را  آموزدانش 196ای طولی در زمینه پاسخ به مداخله، ( نیز در مطالعه2010تانک و همکاران )

ست آمده نشان داد که مداخله اثر مثبت و دبستان تا پایه دوم را با توجه به جنسیت مورد بررسی قرار دادند. نتایج به داز پیش

شناختی، مهارتهای زبان بیانی، رمزگردانی و خواندن کارآمد داشته است؛ همچنین پسرها در این های واجمعناداری در مهارت

 زمینه به مداخله پاسخ بهتری دادند و به سطوح معنادارتری در زمینه رمزگردانی و مهارت خواندن دست یافتند.    

( در بررسی خود که با استفاده از رویکرد پاسخ به مداخله، افراد با هوشبهر کالمی باال، عادی و افراد دارای 2016یمن )ال

توان به اختالل یادگیری را مورد بررسی قرار داد، در نتایج خود نشان داد که با کمک الگو پاسخ به مداخله، با دقت بیشتر می

یادگیری باهوشبهر باالتر از میانگین و  افراد با اختالل یادگیری با هوشبهر در حد میانگین بررسی تشخیصی افراد با اختالل 

های تشخیصی پیشرفت خواندن و نوشتن برای افراد با اختالل پرداخت. یکی دیگر از نتایج این پژوهش، اهمیت استفاده از نرم

ها و باشد و با توجه به نتایج به دست آمده از این نرمو میهای مختلف الگیادگیری و  اهمیت پیشینه هر فرد در انتخاب بخش

باشند. آرمنداریز و آدرین ان میآموزدانشهای الگو برای تمامی ریزی و کنترل دقیق بخشپیشینه فردی، مدارس ملزم به برنامه

سخ به مداخله نشان داد که الگوی ( نیز در بررسی خود در زمینه تشخیص افراد با اختالل یادگیری ویژه از طریق الگو پا2016)

 آورد. پاسخ به مداخله از نظر معلمان آموزش ویژه توان تشخیصی مناسبی دارد و نتایج قابل اعتمادی را به دست می

شناختی و ای شامل: آگاهی واج( برای استفاده از الگوی پاسخ به مداخله در زمینه اختالل یادگیری امال، برنامه2019)یانگ، 

 اند.ها بیان نوشتاری در سه سطح مداخله با کیفیت و به صورت فشرده ارایه مکردهصداشناشی، واژگان و تمرین واجی،



ان با اختالل یادگیری ویژه آموزدانش( با استفاده از الگوی پاسخ به مداخله با هدف بهبود ظرفیت رمزگردانی 2011ویسر و ماتز )

 اند.به عملکرد نوشتاری آنها کمک کرده

( در پژوهش خود نشان دادند که استفاده از الگو پاسخ به مداخله در بهبود مهارت امالنویسی 1395آبادی و همکاران )امین

ان پایه سوم ابتدایی با مشکالت یادگیری و بدون مشکالت یادگیری اثربخش بوده و مورد استفاده قرار گرفته است. آموزدانش

پاسخ به مداخله را نشان داده است. الته این   %15و در ردیف سوم %10، در ردیف دوم %20نتایج این پژوهش در ردیف اول الگو 

درصد  %3در ردیف دوم و  %15کنندگان در ردیف اول، شرکت %80نتایج با الگوی نظری پاسخ به مداخله که باید بر اساس آن 

ری شوند، ناهمخوان است. یکی دیگر از نتایج این گذاباقی مانده اختالل یادگیری ویژه تشخیص %2در ردیف سوم حذف شوندو 

کنندگان را به متوسط قابل قبول کنندگان بود و توانست شرکتبررسی، اثربخشی این برنامه در هر سه ردیف به تناسب شرکت

 کالس برساند. 

استفاده از الگوی پاسخ ( در بررسی خود نشان دادند که 2015کاوکلر و همکاران ): اختالل یادگیری ویژه در زمینه ریاضی

پذیری و همکاری، مشارکت والدین، ان، تالش برای انعطافآموزدانشبه مداخله به دلیل جامعیت، ارزیابی سیستمی، کار تیمی 

 ان با اختالل یادگیری در زمینه ریاضی موثر بوده است.آموزدانشپذیری، در ان و رشد مسئولیتآموزدانشمربیان و 

ان با مشکالت متعدد ریاضی در پایه دوم ابتدایی با آموزدانش( در بررسی خود نشان دادند که 2014) برایانت و همکاران

استفاده از سطح دوم الگوی پاسخ به مداخله بر عملکرد ریاضی این گروه اثرات مثبت داشته است، این پیشرفته با کمک با بررسی 

 ون پیشرفت ریاضی استنفورد به دست آموده است.نمره کل پرسشنامه ریاضی اولیه تگزاس و نسخه دهم آزم

( اثربخشی سطح سوم الگوی پاسخ به مداخله در بهبود عملکرد ریاضی 1398در پژوهش )زارعی ایده لو و همکاران، 

جلسه آموزشی،  25ان با اختالل ریاضی مورد بررسی قرار گرفت در این پژوهش که به صورت آزمایشی انجام شد و در آموزدانش

ان دختر کالس چهارمی با اختالل یادگیری تحت آموزش در سطح سوم الگو پاسخ به مداخلخ قرار گرفتند. در این آموزنشدا

های خودنظارتی، های کوچک، استفاده از کارت گزارش رفتارروزانه، آموزش مهارتسطح، از شیوه آموزش مستقیم ریاضی در گروه

 ان نشان داده شد.آموزدانششد و اثربخشی این روش بر بهبود عملکرد این  نظارت بر پیشرفت و آموزش والدین استفاده

( در سطوح مختلف الگوی پاسخ به مداخله از آموزش مستقیم استفاده کرد. او آموزش ریاضی را به صورت 2017تسویی )

گیری در رشد مهارت ریاضی همکالسی محور به کار برد و نتیجه بررسی وی نشان دادکه استفاده از این تکنیک، اثربخشی چشم

 کننده داشته است.در افراد شرکت

( در بررسی خود در زمینه استفاده از الگو پاسخ به مداخله در زمینه ریاضی نشان داند که با 2009گرستن و همکاران )

مهم  را در الگوی پاسخ  بخش 8های پایه ریاضی از جمله حل مسئله نیز کمک کنند. آنها توان به مهارتاستفاده از این الگو می

-2ان در زمینه ریاضی و مشخص کردن افراد در معرض خطر، آموزدانشارزیابی همه  -1دهد: به مداخله در ریاضی پیشنهاد می

مداخله باید مبتنی بر حل مسئله -4مداخله باید دقیق باشد، -3ساله،  8تا  4های سنی تولید مواد آموزشی متناسب برای گروه

مداخله در هر  -6ها به خوبی با آنها آشنایی داشته باشند، ر مداخله باید از ابزارهای ملموس استفاده شود که معلمد -5باشد، 

روند پیشرفت  -7شود، باید در هر جلسه حدود ده دقیقه را صرف مرور قوانین و اصول اصلی ریاضیاتی کند، مقطعی که انجام می

های این الگو باید شامل راهبردهای همه بخش -8به دقت ثبت و مورد بررسی قرار بگیرد،  با کمک مداخله تکمیلی با ید آموزدانش

 انگیزشی برای فرد باشد.

( در بررسی خود نشان دادند که در برنامه پاسخ به مداخله در ریاضی ضروری است که در برنامه 2013هینتون و همکاران )

 های دیداری در زمینه پرورش ریاضی استفاده شود. رت حل مسئله و مهارتمورد نظر از اصول پایه برای جمع و تفریق،  مها

 گیریبحث و نتیجه

 یانآموزدانش کیدارند و تفک ژهیو یبه خدمات آموزش ازیکه ن یدانش آموزان ییشناسا هایروش ی ازکیبه عنوان  پاسخ به مداخله 

موثرتر در بافت  سیو انتخاب روش تدر یریشگیپ، در نتیجه، شود یندارند، در نظر گرفته م ازیخاص ن یهاآموزش نیکه به ا

آموزش  ستمیکه، در نقطه ورود به س یاست. به طور پاسخ به مداخلهمرتبط با  یدیکل میاز مفاه عادی،آموزش و پرورش مرسوم 



ژوهش حاضر که به در پ (.2009، گریگوریکند ) یم ییآموزش را شناسا نیبه ا ازمندیدانش آموزان ن یشتریبا دقت ب ژهیو

صورت مرور سیستمی مطالعات انجام شده در زمینه پاسخ به مداخله انجام شد، مشخص شد که این الگو از توان تشخیصی 

های دهد، پیش از بروز شکستاین الگو نوعی ابزار و برنامه عملکرد را در اختیار معلم قرار می گیرانه مناسبی برخوردار است.وپیش

(. مطالعات انجام شده نشان از انعطاف و سازگاری فرهنگی این 2013دهد )کاوندیش، یشگیرانه را ارائه میتحصیلی مداخله پ

(. از دیگر نتایج بررسی حاضر، اثربخشی این رویکرد در پیشرفت درسی تعداد 2019رویکرد در اختالل یادگیری دارد )یانگ، 

اند. افزون بر این مورد با توجه به ه الگوی پاسخ به مداخله جواب دادهزیادی از افراد بدون اختالل است که در سطوخ مختلف، ب

شود و از شود بنابراین نارسایی و مشکل دقیق افراد مشخص میاین که در این الگو از سطوح مختلف تفکیک شده استفاده می

گیری از اختالل در تشخیص و پیشهای انجام شده نشان دادکه این الگو شود. مطالعه پژوهشروی در درمان جلوگیری میکج

 تواند اثربخش باشد.یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضی در سطوح مختلف، می
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Abstract 
Special learning disorder is one of the most common neurodevelopmental disorders in elementary 
school students. Diagnosis and prevention of this disorder is very important. One of the approaches 

and models considered in this field is the model of response to intervention, which evaluates and 

educates students at risk at three levels, and people who do not respond to any of these levels in the 
end are diagnosed and referred. The aim of the present study was to systematically review resources, 

review assumptions, basics, levels, evaluation and studies on the pattern of response to intervention in 

people with special memory impairment. For this purpose, using the keywords to Intervention, 

Mathematics learning, RTI, learning disabilities, Reading Disability, in external databases (Google 
Scholar, Science Direct) and internal (SID and Magiran) with keywords learning disabilities, Learning 

disabilities, response to intervention, search and extraction. 
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