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آن  اثربخشی ( وRTIتدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله )

 آموزان با ناتوانی خاص ریاضیشناسایی دانش بر

 
 1سیمین بمانا

 2امیر قمرانی

 ۳فرح نادری

 ۴پرویز عسگری 

 ۵زاده هنرمندمهرابیمهناز 

 

 چکیده

ران شناسایی دختران و پس برآن  تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله و اثربخشیپژوهش حاضر با هدف  هدف:

روش پژوهش از نوع ترکیبی شامل بخش کیفی از نوع  روش: .پایه دوم ابتدایی شهر شیراز انجام شد آموزان با ناتوانی خاص ریاضیدانش

آموزان کم پیشرفت دانش 06ی آموزشی تقویت ریاضی و بخش کمی از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه پژوهش شامل تدوین و اعتباریابی بسته
پسر(  41دختر و  47آموز )دانش 23ل ی پژوهش شاموپرورش شهر شیراز بود نمونهی دو آموزشی دوم ابتدایی مدارس ناحیهدر ریاضی پایه

 لشام گیریاندازه ابزارهای گیری تصادفی انتخاب شدند.نمونه صورتبهآموز ناتوان در ریاضی دانش 06که پس از غربالگری از میان  بود
 وواریانسک تحلیل روش از استفاده با هاداده. حرکتی بندرگشتالت بود –هوش ریون و آزمون رشد دیداری  آزمون ،متیکریاضی ایران  آزمون

های شمارش، جمع، نتایج نشان داد، میانگین خرده مقیاس :هایافته شد. لیوتحلهیتجزی زوجی در دو گروه مستقل هانیانگیمو مقایسه 

ی هر مرحلدآموزانی که پاسخ به مداخله داشتند ، تفسیر، تخمین و اعداد گویا در دانشمسئلهگیری، زمان و پول، هندسه، حل تفریق، اندازه

ی سوم مداخله آموزانی که پاسخ به مداخله نداشتند و به مرحلهدر دانش ؛ و(p=664/6) بودند افتهیشیافزامعناداری  طوربهآموزش  و دوماول 

(، زمان و پول p=664/6های شمارش )نشان داد که خرده مقیاس ی تحلیل کوواریانسهایافته افزایش میانگین مشاهده نشد. وارد شدند،

(631/6=p( تفسیر ،)644/6=p و )نیتخم (64/6=p تحت )و  شدهنیتدوی آموزشی طبق نتایج، بسته گیری:نتیجه .اندبودهجنسیت  ریتأث

موزش همچنین آبود، این تأثیر در دو جنس متفاوت بود.  مؤثر مفاهیم(های ریاضی )کاربرد، عملیات و در افزایش مهارت، شدهیطراحی برنامه
 آموزان کم پیشرفت مفید بود.از دانش آموزان ناتوان در یادگیری ریاضیرویکرد پاسخ به مداخله در شناسایی دانش اساس بر

 ناتوانی ریاضی الگوی پاسخ به مداخله، تقویت ریاضی و :هادواژهیکل
 

 مقدمه

 یهیک اختالل در سییومین نسییخ عنوانبه 0ناتوانی یادگیری ریاضییی
 مطرح 4816راهنمای تشییخیصییی و آماری اختالوت روانی در سییال 

های حسییابی مورد گردید، این اختالل اسییاسییات ناتوانی در انجام مهارت
سییطآ آموزشییی کودت اسییت که با  انتظار برحسییت توانایی هوشییی و

 .شودارزیابی می استانداردشدههای انفرادی و آزمون
 افتنی تسلط به ریاضی در ناتوانی مبتالبه فرد DSM4-5ها مالتطبق 
 اعداد، از ،مثالت دارد مشکل محاسبه یا ضربجدول ارقام، و اعداد قواعد بر

                                                           
 ، ایران. ، اهواز دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز گروه روان شناسی ، دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،  .4
 a.ghamarani@edu.ui.ac.irیمیل: ، ا نویسنده مسئول .، ایران ، اصفهان دانشگاه اصفهان،  نیازهای ویژهگروه روانشناسی و آموزش کودکان با استادیار . 3
 . ، ایران دانشگاه آزاد اسالمی ، اهواز، ، واحد اهواز وانشناسی دانشیار گروه ر .2
 . ، ایران ، اهواز دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز  ،  دانشیار گروه روانشناسی .7
 ، ایران ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز استاد گروه روانشناسی .5

 42/1/4280تاریخ پذیرش مقاله:   2/4/4280تاریخ ارسال مقاله: 
6 .learning disability mathematic 

7. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

8 .saduk. saduk 

 با را یرقمکیاعداد  دارد، ضعیفی درت باهم هاآن روابط وها آن بزرگی
 را ارقام قواعد خود یهایکالسهم مثل تواندنمی و ردشمامی انگشتانش

 روش اسیت ممکن و شیودمی سیردرگم محاسیبه وسیط یا بیاورد یاد به
که  یمسائل ازجمله(. 3645،  1عوض کند )سادوت و سادوت را محاسیبه
آموزان ناتوان در یادگیری ریاضی با آن درگیر هستند، روشن نبودن دانش
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طبق الگوی سنتی شناسایی . و ابزارهای ارزیابی این افراد است 4هامالت
آموز ناهماهنگی شیییدیدی بین دانش نیاتوانی یادگیری، ضیییرورت دارد

کودکی که  رگیدانیببهتوانایی هوشیی و پیشرفت تحصیلی داشته باشد، 
ناتوان در  عنوانبهاش داشیییته باشییید پیشیییرفت کمتری از توان بالقوه

 هایناتوانی مبتالبه کودکان شییناسییاییشییود. یادگیری شییناسییایی می
 یهاعارضه زا یادگیری ناتوانی باید ابتدا زیرا ،نیست آسانی کار یادگیری
 و بالقوه هایتوانایی بین موجود هایتفاوت بعد شیییود، متمیایز دیگر
. با توجه به (3،3647کودری و آلن. )شییود ارزیابی حاصییل یهاتیموفق

 یهآموزان نییاتوان در یییادگیری ریییاضیییی در بییدنییحجم زیییاد دانش
از  هاآنبرای شییناسییایی و کمک به  یزیربرنامهعادی،  وپرورشآموزش
 (.4285برخوردار است )عاشوری و جلیل آبکنار،  یاژهیواهمیت 

روانی )سادوت و  یهااختاللهنمای تشیخیصیی و آماری در پنجمین را
تشیییخی   یهاراهآر تی آی( از ) 2( پاسییخ به مداخله3645سییادوت، 

ی الگو مداخله به پاسخ اسیت. رویکرد شیدهیمعرفیادگیری  یهااختالل
این  .اسییت ناتوانی یادگیری مبتالبه ودکانک شییناسییایی جدیدی برای

 (3645، 7قبل از ارجاع اسییت )فرانک و گریشییام یهنوعی مداخل رویکرد
فراهم کردن نییازهای آموزشیییی کودکان، ارائه اطالعات  منظوربیهکیه 
نقاط ضعف و قوت آنان و کمک به معلمان در پاسخ به نیازهای  یهدربار

این  (.3645، 5است )کرت، گاوگر و کلمن شدهیطراحآموزشی فراگیران 
یکرد رو بر اسییاسکند، چون را تضییمین می یلیتحصییرویکرد پیشییرفت 

اسییت. از عناصر کلیدی این  شیدهیطراحمبتنی بر پیشیگیری و مداخله 
ک ی عنوانبهآموزان به دانش تیفیباکو  رویکرد، آموزش فشییرده، مداوم

است تا از همساون خود عقت نیفتند. )عاشوری  هاآنروش مؤثر توجه به 
 کودت( واکنش پاسییخ،رفتار ) تغییر مدل، این ( در3640و جلیل آبکنار، 

 اگر ،گیردمی قرار نظر تحت خاص آموزشیییی مداخله یک مقابل در
 برای ایدب که کسی عنوانبه یابد، تسلط آموزشی مواد بر نتواند آموزدانش

 آمد خواهد حسییاببه شییود داده ارجاع یادگیری اختالوت تشییخی 
 هک است ایناز پاسخ به مداخله  استفاده علت(. 3645)فرانک و گریشام، 

 موفق یادگیری در معلمان، تدریس نحوه علت به انآموزدانش از برخی
 یشیخص یادگیری یهانق  علت به دیگر برخی کهیدرحال شیوند،نمی
 کدیگر،ی از انآموزدانش این تفکیک برای. بگیرند یاد را دروس توانندنمی

 آموزدانش اگر ،گیرد انجام استاندارد و کامل جامع، صورتبه باید تدریس
 یرییادگ نق  شخصات او که بود خواهد این بر فرض ندهد، مناست پاسخ
 شد خواهد استفاده دیگر هایروش از تدریس، برای که اینجاست و دارد

اسیتفاده از الگوی پاسخ به مداخله و کاربرد (. 3646، 0)آماندا و همکاران
آموزشی، مستلزم تدوین و  یهو برنام مورداستفادهموضوع  تناسیتبهآن 

آموزانی اسیت که قرار اسییت در آن شرکت مناسیت با دانش یزیربرنامه
ی، ارزیاب یههای متفاوت، شییییوهایی با تعداد ردیفکننید. کاربرد برنامه

توان  ،آموزش و محتوای آموزشیییی مختلف در پاسیییخ به مداخله به آن
های مختلف را داده است )سیتزمن، هایتری، موریس سازگاری با فرهنگ

                                                           
1 Criteria 
2 Allen&Cowdery 
3 response to intervention (RTI) 
4 Ferank & Geresham 
5 Kirk, Gallagher & Coleman 

. تحقیقات زیادی در خارج از کشور در این زمینه صورت (3647، 4و التون
 اند.گرفته و سودمندی این الگو را به اثبات رسانده

آموزان دوره ( در پژوهش دانش3647) 1ره، پدرون، ترسیییولید و لوکنگلید
ابتدایی با مشیکالت شیدید، متوسط و خفیف ریاضی نتایج مداخله را در 

 57اند. در این پژوهش کاهش مشیییکالت ریاضیییی مؤثر گزارش کرده
( و 8پریشیموز با اختالل شدید )محاسبهآدانش 46از  آموز متشیکلدانش
 افزایش منظوربهآموز با مشییکالت خفیف در جلسییات انفرادی دانش 44

 آموز با اختالل شدیددانش 8دقت و روانی محاسیبات شرکت کردند و با 
آموز با مشکالت خفیف ریاضی در گروه کنترل مقایسه شدند دانش 41و 

 پیگیری نشان دادند.و برتری خود را حتی در آزمون 
( پاسییخ 3646) 46آوچیو، یون و مت-در مطالعه طولی تانگ، ایربای، ورا

را از پیش از  تبارییایاسییی ان زبانیسییییانگلآموز دانش 480بیه مداخله 
 العهموردمطآموزان نیز دبسیتان تا پایه دوم مطالعه کردند. جنسیت دانش

نشان داد: الف( مداخله اثر از این پژوهش  آمدهدستبهقرار گرفت. نتایج 
های زبان بیانی، رمزگردانی و شیییناسیییی، مهارتدر واج داریمعنمثبیت 

خواندن کارآمد داشیته و ب( پسیران نسبت به دختران به مداخالت بهتر 
ه ب یاسییهیمقاقابلکه دختران و پسییران به سیطوح  هرچندپاسیخ دادند، 
یافتند، پژوهشگران  های رمزگردانی و مهارت خواندن دستلحاظ مهارت

 مداخالت بیش از جنسیت است. ریتأثاند این مطالعه نتیجه گرفته
از  ییدرصییید باواز این پژوهش نشیییان داد که  آمدهدسیییتبیهنتیایج 
آموزان که توسط کادر مدرسه به مراکز اختالل یادگیری ارجاع داده دانش
مشکل  د وخورند ناتوان نیستنشیوند و برچست ناتوان در یادگیری میمی

آموزان با ارائه محتوای مشکل آموزشی این دانش عالوهبهآموزشی دارند، 
و  یآبادنیام اسییت. حلقابلهای کارآمد تدریس غنی آموزشییی و شیییوه

امالء بر  تیبرنامه تقو نیبیا هدف تدو ی( در پژوهشییی4285همکیاران )
کرد عمل تیدر تقو اثربخشی آن پاسخ به مداخله و مطالعه یاسیاس الگو

ند گزارش داد ،ییسوم ابتدا یهیپا یسییامالنوآموزان با مشیکالت دانش
درصدشان  36و  46، 36مداخله  یهدر سه مرحل تیبه ترت هایآزمودنکه 
داخالت در م یشرفتیپ کنندگانشرکت ریبه مداخله داشیتند و سیا سیخپا

 نداشتند. اجراشده

آموزشی ریاضی مبتنی بر پاسخ به مداخله شامل شناسایی اعداد  یهبرنام
، گیری، مفهوم جمع، مفهوم تفریق، ضیرب و تقسیم، اندازههاآنو مفهوم 

 یهو حل آن بود. تدوین بسییت مسییئلهو شییناخت  هاآنو مفهوم  زمان
هت آموزشی ج یهآموزشی مبتنی بر رویکرد پاسخ به مداخله و ارائه برنام

موجود  خألتواند مکمل الگوی پاسیییخ به مداخله می عنوانبه اجرای آن
 و را پر کند ناکارآمدتدریس تکراری و محتواهای  هایشیییوه ینهیدرزم

دوم ابتدایی را از بین  یههای تدریس ریاضییی در پاینقاط ضییعف روش
را دارا  ای وزم برای درت مفاهیم ریاضیییببرد و همچنین محتوای پایه

 واضآ و دقیق طوربه آموزشی هایهدفبسیته سیعی شد باشید. در این 
ان مشیییخ  آموزدانشانتظییارات مییدرسیییین از  شیییود، مشیییخ 

شیییوه تدریس و  شییود، انجام منظم طوربه های آموزشیییفعالیت ، شییود

6 Amanda 
7 Sitzmann, Hightree, Moritz, Elton 
8 Re, Pedron, Tressoldi, & Lucangeli 
9 dyscalculia 
11 Tong, Irby, Lara-Alecio, Yoon & Mathe 

 ریاضی خاص ناتوانی با آموزاندانش شناسایی بر آن اثربخشی و(  (RTIمداخله به پاسخ الگوی اساس بر ریاضی تقویت برنامه تدوین
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محتوای آموزشی ، شیود رسیانه آموزشیی متناسیت با هدف برنامه تعیین
 شدهخواستهآنچه از او  شود و تکلیف فراگیر مشیخ باشید، اسیتاندارد 

ت آموزشی تقوی یهمشیخ  باشد، در قسمت روش، روایی و پایایی بست
 ریاضی آورده شده است.

فت کم از پیشر خاص ریاضی یادگیری تشخی  ناتوانی اهمیت به دلیل
های ناکارآمد آموزش ناکافی، شیییوهمختلف )به علل  در درس ریاضییی

 موفقیییت موزان و...( درآتیدریس، مشیییکالت عیاطفی و رفتییاری دانش
 های متنوعسودمندی آموزش اثربخش با شیوه و انآموزدانش تحصییلی
 مداخله، به پاسخ الگویبر اسیاس محتواهای غنی آموزشیی  آموزشیی و

 یهامهارتکه هم بتواند  یاشیییدهنیتیدو یههمچنین فقیدان برنیامی
آموزان را افزایش دهید و هم بتواند اختالل یادگیری را تحصییییلی دانش

 تشییخی  بدهد و فقدان پژوهش در این زمینه در داخل کشییور، هدف
 به پاسخ الگوی اسیاس بر ریاضیی تقویت برنامه تدوین حاضیر پژوهش
 وانینات با دختر و پسر(آموزان )دانش شناسایی در آن یو اثربخش مداخله

 بود. شیراز شهر ابتدایی دوم پایه خاص ریاضی

 روش
روش پژوهش از نوع ترکیبی شییییامییل بخش کیفی از نوع تییدوین و 

 و بخش کمی از نوع شییبه آموزشییی تقویت ریاضییی یهاعتباریابی بسییت
 دوم یهپای آموزاندانش یهکلی شییامل پژوهش جامعهآزمایشییی بود. 

مشغول تحصیل  4285-4280شیراز که در سال تحصیلی  شیهر ابتدایی
 یهدر مدارس ابتدایی سیییه ناحیآموزشیییی  یهاول مداخل یه. مرحلبود

 866شییراز انجام شد و پس از غربالگری اولیه بر روی  وپرورشآموزش
 آموز ناتوان در ریاضییی شییناسییایی شییدند.نفر دانش 06تعداد  آموزدانش
 41ر و دخت 47دوم ابتدایی ) یهآموز پایدانش 23پژوهش شامل  یهنمون

انتخاب  تصادفبه ناتوان در ریاضیی آموزدانش 06از میان  که پسیر( بود
 الگوی اسییاس بر ایمرحله سییه ی آموزشیییمداخله دراین افراد  شییدند.

 آموزش شییدهنیتدوبرنامه  طبق و شییدند داده پاسییخ به مداخله شییرکت
 آزمون ،متیک–ریاضی ایران  آزمون شامل گیریاندازه ابزارهای. دیدند
های روش از استفاده با هاداده. حرکتی بود –رشد دیداری  آزمون هوش،

 لیلتح و از شییدهفیتوصییآمار توصیییفی مانند میانگین و انحراف معیار 
 حلیلبرای تزوجی در دو گروه مستقل  یهانیانگیمو مقایسه  کوواریانس
برای تحلیل  48ویرایش  SPSS آماری افزارنرم ها استفاده شد.این داده

در  65/6ها سطآ معناداری و در تمامی آزمون شیدهگرفتهها به کار داده
 ینامهتیرضییا ابتدا اخالقی، مالحظات رعایت منظوربهنظر گرفته شیید. 

 انآموزدانش همکاری و اخذ کنندهشییرکت انآموزدانش والدین از کتبی
 شد دهدا اطمینان یادگیریمراکز اختالل  مسئوون و والدین به. شد جلت
. ردک نخواهد آنان متوجه را زیانی و ضرر گونهچیه پژوهش در شرکت که

 آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:برای غربالگری و جمع

انگلستان  در( 4881) این آزمون توسط ریون :4ریون هوش ( آزمون1

و  است شدهساختهسیال  41تا  8گیری هوش در گروه سینی برای اندازه
 آزمون این گذارینمره باشید.تایی( می 43سیری  5) آیتم 06دارای 

 محاسییبه آزمودنی درسییت هایجواب که اسییت نحو این به

                                                           
1 Raiven IQ Test 
2 Bender Geshtalt Visual-motor tests 
3 Lauretta Bender 

 به توجه با شده تراز هایهنمر بر اسیاس سی س و شیودمی

زاده و سیدعباس پژوهش در. آیدمی دست به هوشیی یهبهر سین،
هییای هنجییاریییابی آزمون مییاتریس منظوربییه کییه (4212همکییاران )

 در نآزمو این اعتبار ضریترنگی ریون کودکان انجام شد،  یروندهشیپ
 کمتر حدودی تا ترپایین سنین در و 86/6تا  46/6بین  مختلف یهاگروه
 ،وکسییلر هوشییی دیگر از قبیل یهاآزمون با آزمون این همبسییتگی. بود

است،  45/6تا  76/6گودیناف  آدمک و پروتئوس مازهای بینه، -استنفورد
باس سیدع) است بیشتر یرکالمیغ یهاآزمون با آن همبستگی میزان اما

هییدف از اجرای آزمون ریون در این (. 4212زاده، گنجی، شییییرزاد، 
کنندگان و اطمینان از نرمال بودن شرکت بهرهوشگیری اندازه پژوهش،

 هوشی آنان بود. یهبهر

 آزمیییون :3حرکتوووی بندرگشوووتالت –( آزموووون دیوووداری 2

 اسیت. شیدههیته 2بنیدر لورییا توسیط گشیتالت بنیدر حرکتیی -یدارید
 عالمیت بیا اول کیارت کیه اسیت هندسیی تصیویر 8 داری این آزمون
 1تییا  4 از هییاکارت یهبقییی و اسییت شییدهمشخ  A یاختصاصیی

گیذاری بیه ایین صیورت اسیت کیه در . نحوه نمرهاندشده گذاریشماره
کنید. تعیداد اشیتباهاتی کیه بیه برابر هر اشتباه ییک نمیره دریافیت می

 یهمییورد اسییت بنییابراین دامنیی 26 شییود جمعییاتهییا نمییره داده مینآ
مشیخ  و قطعیی  بیه اشیتباهات کیامالت اسیت. 26تیا  6ها بیین نمره

آزمیون بندرگشییتالت را در اییران چنیدین تحقییق، شیود. نمیره داده می
گیذاری رشیدی کیوپیتز واجید رواییی و اعتبیار مقبیول با سیسیتم نمره
بیه بررسیی پاییایی  اند. بهرامیی و همکیاران در پژوهشییگزارش کرده

 407دختییر،  336) 220حرکتییی بندرگشییتالت روی -آزمییون دیییداری
سییاله پرداختنیید. در پییژوهش آنییان، ضییریت  0-1/5آمییوز پسییر( دانییش
بیه دسیت آمید )بهرامیی،  874/6طریق همبسیتگی پیرسیون پایایی از 
نیییژاد و همکیییاران جهیییت بیییه دسیییت آوردن رواییییی (. مهری4282

نفییری  4661 یهآزمییون، در مییدارس ابتییدایی شییهر تبریییز روی نمونیی
گییذاری رشییدی کییوپیتز اجییرا آزمییون بندرگشییتالت را بییا سیسییتم نمره

سییتفاده نمودنیید. بییرای بییه دسییت آوردن روایییی از چنییدین مییالت ا
مؤییید روایییی بییاو بودنیید  86/6تییا  06/6ها از نمودنیید کییه همبسییتگی

بررسییی  منظوربییه(. از آزمییون فییو  4284نییژاد و همکییاران،)مهری
-وجییود آسیییت مغییزی احتمییالی و همچنییین بررسییی رشیید دیییداری

 کنندگان استفاده شد.حرکتی شرکت

 جهییت: 7مووتیکوو -ایووران ریاضووی تشووخی  آزمووون (۳

 اسیتفاده میتیکی اییران تشخیصیی آزمیون از هامداخله از بعد ارزیابی
 و اسییت شییدهساخته 4811 سییال در 5کنیولی توسییط آزمییون اییین. شید
 اول بخیش. شیودمیی آزمیون خیرده 42 از متشیکل بخیش، سه شامل
 شیمارش، آزمیون خیرده سیه شیامل کیه است اساسی مفاهیم یهحوز
 کیه اسیت عملییاتی حیوزه دوم، بخیش شیود؛میی هندسه و گویا اعداد
 را ذهنیی محاسیبه و تقسییم ضیرب، تفرییق، جمیع، آزمیون خرده پنج
 پیینج شییامل کییه اسییت کییاربرد حییوزه آن، سییوم بخییش و دارد بییر در

 و تفسیییر ،مسییئله حییل پییول، و زمییان گیییری،انییدازه آزمییون خییرده

4 Iran Kaymath Test 
5 Connolly 
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 44 تیا میاه شیش و سیال 0 سینین بیرای آزمیون این. شودمی تخمین
 آزمییون اییین. اسییت شییدههیته( پایییه ابتییدایی پیینج) مییاه 8 و سییال
 آمیوزدانش نمیرات کیه نییازاپس و اسیت اجراقابیل انفرادی صورتبه
 بیر شید، محاسیبه هیانمیره مجمیوع و هیاآزمون خیرده از ییک هر در

 قیییبالت کییه مرجییع گییروه اسیییتاندارد انحییراف و میییانگین اسییاس
 هیر اسیتاندارد نمیره اسیت، موجیود پاییه هیر بیرای و شده هنجاریابی

 میذکور آزمیون اعتبیار. شیودمیی گیزارش zنمره  صورتبه آموزدانش
 16/6 پاییایی ضیریت و 6/ 17 تیا 16/6 کرونبیا  آلفیای از اسیتفاده با
 (.4214هومن، و محمداسماعیل) است شدهگزارش آن

 جهووت تقویووت ریاضووی: شوودهنیتدو یآموزشوو یبسووته

آموزشییی، تعییدادی از مقیاوت، آثییار و کتییت  یهتییدوین بسیت منظوربیه
، 4؛ بورسییتین4285آبییادی، قییرار گرفتنیید )امین موردمطالعییهمییرتبط 
 یهچنییین بییا چنیید نفییر از اسییاتید و متخصصییان حییوز(، هم4284

هییای ویژگی بییر اسییاسهایی برگییزار شیید و روانشناسییی نشسییت
 میوردنظر یهخیاص ریاضیی بسیت آمیوزان بیا نیاتوانی ییادگیریدانش

توسیط  یآسیانبهطیوری طراحیی شید کیه محتیوای بسیته  تدوین شد.
طیوری چییده شید کیه  تمرینیات باشید؛ و اجراقابیلوالدین و مربییان 

کییودت زمییان وزم را بییرای تسییلط بییر یییک مییاده آموزشییی داشییته 
 یهتجربیی بییر اسییاسباشیید. زمییان وزم بییرای یییادگیری هییر موضییوع 

اجییرای اییین مجموعییه، بسییته بییه توانییایی، سییطآ آموزشییی و میییزان 
)در میورد کودکیان  تکرار و تمرین کودت از یک هفتیه تیا چنید هفتیه

. در ایین بسیته بیه بیودییر با مشکالت یادگیری شدید تا چند میاه( متغ
آمییوز موضییوعات مکملییی نظیییر آمییوزش تمیییز فراخییور نیییاز دانش

هیای ادراکیی دییداری بیا دیداری، تمیز شینیداری و بازسیازی مهیارت
 هیییای ادراکیییی دییییداریاسیییتفاده از تمرینیییات بازسیییازی مهیییارت

. جهییت بررسییی اعتبییار آمییوزان داده شییدبییه دانش( 4284)بورسییتین،
آموزشییی تقییویتی بییه همییراه یییک فییرم  یه، بسییتشییدهنیتدو یهبسییت

کیرد بیا نظرسنجی که اهیداف و محتیوای هیر جلسیه را مشیخ  می
 5تیا حیدی مناسیت، نامناسیت( بیه  بندی )کامالت مناسیتمقیاس درجه

روانشناسییی )از دانشییگاه اصییفهان و  یهنفییر از متخصصییان رشییت
نامیه را کیه ایین گیروه بر دانشگاه آزاد اسالمی واحید اهیواز( داده شید

مطلییوب ارزیییابی کردنیید، همچنییین کییارایی بسییته را بییه تفکیییک 
و بییا اسییتفاده از روش  جلسیات در حیید کییامالت مناسییت ارزیییابی کردنیید

 4تحلیییل شیید کییه نتییایج آن در جییدول  3ایهمبسییتگی درون طبقییه
 است. شدهارائه

 ی آموزشیی برنامهاطبقههمبستگی درون  .1جدول 
 Fمقدار  %85ی اطمینان فاصله

 داریمعنی 3ی آزادی درجه 4 یآزادی درجه ارزش حد باو حد پایین ICC واحد میانگین

540/6 46/6 86/6 8448 2 28 466/6 

برای برنامه آموزشییی  شییدهمحاسییبهای ضییریت همبسییتگی درون طبقه
به دست آمد. با  540/6تقویت ریاضیی مبتنی بر پاسخ به مداخله برابر با 

دار است و برنامه روایی معنی آمدهدستبه(، ضیریت p=664/6توجه به )

وزم برای اجرا را دارا بود. پس از اجرای مراحل فو ، مواد آموزشی طبق 
 پژوهش قرار گرفت. یهایآزمودندر اختیار  3جدول 

 

 به تفکیک جلسات آموزشی برنامه آموزش ریاضی .2جدول 
 مواد آموزشی زمان جلسه مرحله

 معرفی برنامه و توضیآ لزوم برگزاری جلسات دقیقه 26 جلسه اول 4

 اعداد و مفهوم اعداد+ مقایسه اعداد جلسه دوم

 ی بدون انتقالچندرقممفهوم جمع و معرفی عالمت جمع + جمع یک و  جلسه سوم

 جمع با انتقال+ مفهوم و معرفی عالمت ضرب چهارم جلسه

 ی بدون انتقالچندرقمی و رقمکضرب ی جلسه پنجم

 ی با انتقال+ مفهوم جمع و معرفی عالمت تفریقچندرقم جلسه ششم

 با و بدون انتقال یچندرقمی و رقمکتفریق ی جلسه هفتم

 مفهوم تقسیم و معرفی عالمت + تقسیم هشتمجلسه 

 یریگمیتصمارزیابی و  جلسه نهم

 عدد خوانی دقیقه 75 جلسه اول 3

 یسیعددنوتکرار+  جلسه دوم

 جمع مسئلهتکرار+ عملیات جمع+  جلسه سوم

 تفریق مسئلهتکرار+ مفهوم و عملیات تفریق +  چهارم جلسه

 ضرب مسئلهتکرار+ مفهوم و عملیات ضرب +  جلسه پنجم

                                                           
1 Burstein 2 Intra Class Correlation 

 ریاضی خاص ناتوانی با آموزاندانش شناسایی بر آن اثربخشی و(  (RTIمداخله به پاسخ الگوی اساس بر ریاضی تقویت برنامه تدوین
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 تقسیم مسئلهتکرار+ مفهوم و عملیات تقسیم+  جلسه ششم

 هاهای اشکال هندسی و محیط آنتکرار+ معرفی ویژگی جلسه هفتم

 تکرار+ مساحت اشکال هندسی هشتمجلسه 

 یریگمیتصمارزیابی و  جلسه نهم

 جلسات ردیف دوم در این ردیف با تمرین و تکرار بیشتر در جلسات فردی انجام شد. دقیقه 06 جلسه 43 2

پس از تدوین برنامه و قبل از اجرای اصلی  اجرای آزمایشی برنامه:

آزمایشی بر روی  صورتبهجلسه  5در  شدهنیتدوآموزشیی  یهآن، برنام
ترین دلیل اجرای آزمایشی برنامه، اجرا شید. اسیاسی آموزان عادیدانش

مه و اصالح و تکمیل برنا مورداستفادههای کسیت تسیلط بیشتر بر روش
 بود.

 هایافته
از  تصادفبهپسر( که  41دختر و  47) آموزدانش 23در این مطالعه تعداد 

 یهبودند و در سه مرحل شدهانتخابناتوان در ریاضی  آموزدانش 06بین 
توزیع جنسیت،  یدهندهنشیان 3جدول قرار گرفتند.  موردمطالعهآموزش 

 هوشی و رشد دیداری حرکتی این افراد است. یهبهر

 موردمطالعهآموزان . توزیع جنسیت، بهره هوشی و رشد دیداری حرکتی در دانش۳جدول 
 درصد تعداد سطوح متغیر

 %50 41 پسر جنس

 %77 47 دختر

 %77 47 466باوی  بهرهوش هوش ینمره
 %31 8 466 بهرهوش
 %31 8 466کمتر از  بهرهوش

 %45 37 با سن تقویمی رشد متناست ی حرکتیداریرشد د
 %35 1 تر از سن تقویمیرشد پایین

( با آموزدانش 47ها )آزمودنی %77، وجود 2جدول در  توجهقیابیلنکتیه 
( آموزدانش 37ها )آزمودنی %45و همچنین  466هوشی باوتر از  یهبهر

ها اسییت. میانگین با رشیید دیداری حرکتی متناسییت با سیین تقویمی آن

اول  یهان در اجرای مرحلآموزدانشنمرات حاصل از آزمون ریاضی این 
تی زوجی نیز و با اسییتفاده از آزمون  شییدهارائه 2و دوم مطالعه در جدول 

 .اندشدهمقایسه 

 ی اول و دوم آموزشدر مرحله متیک ی آزمون ریاضیهاآزمون. مقایسه میانگین نمرات خرده ۴جدول 
 خرده آزمون 4 یی مرحلهآموزش یمداخله 3 یی مرحلهآموزش یمداخله pمقدار 

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 شمارش 7/8 40/2 40/43 67/7 <664/6

 جمع 10/7 87/2 72/4 88/4 <623/6

 تفریق 32/3 32/3 32/0 42/3 <664/6

 گیریاندازه 76/4 06/3 02/8 86/4 <664/6

 زمان و پول 50/3 64/2 22/5 04/2 <664/6

 ضرب 76/6 62/4 36/6 40/6 <514/6

 تقسیم 36/6 40/6 00/6 24/4 <714/6

 هندسه 4/0 14/3 8 61/2 <64/6

 مسئلهحل  104/6 44/4 16/3 50/3 <664/6

 تفسیر 100/6 74/4 422/3 56/3 <664/6

 تخمین 300/6 64/4 42/4 05/4 <688/6

 اعداد گویا 3/6 40/6 6 6 -

 ی ذهنیمحاسبه 6 6 82/4 81/4 -

شیییمارش، جمع، تفریق،  یهااسیمقمیانگین خرده  7با توجه به جدول 
 دوم یهو تفسیر در مرحل مسیئلهگیری، زمان و پول، هندسیه، حل اندازه

اسیییت  افتهیشیافزامعناداری  طوربهاول آموزش  یهنسیییبیت به مرحل
(664/6=p) یهااسیمقمیانگین خرده  و ( 6514/6ضییرب=p تقسیییم ،)
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(714/6=p)( 688/6، تخمین=p اعداد ،)تغییر  ذهنی یهمحاسییب و ایگو
آمیاری معنیاداری نکرده اسیییت. اگرچه میانگین نمرات تعدادی از خرده 

اول آموزش  یهدوم نسیییبت به مرحل یههای ریاضیییی در مرحلمقیاس
 47دختر و  1) آموزدانش 33افزایش معناداری نشیییان ندادند، اما تعداد 

ه تپسیر( نمرات ریاضیی بیشیتر از حد اسیتاندارد به دست آوردند، این یاف
آموزشییی پاسخ  یهآموزان به مداخلدهد که این تعداد از دانشنشیان می

 3آموز )دانش 46تعداد  وارد مرحله سییوم آموزش نشییدند. دادند بنابراین
 منظوربهآموزشییی آمدند.  یهسییوم مداخل یهدختر( به مرحل 1پسییر و 

تحلیل  یهاروشجنسییییت در ارتقای نمرات ریاضیییی از  بررسیییی اثر
آن )در مرحله دوم با تعدیل اثر بر روی  یهیافرضشیپس بیا کووارییان

اول آموزش( و تی زوجی برای مقایسیییه میانگین  یهمرحل یهیاافتیهیی
سیوم نسبت به مرحله دوم آموزش )با توجه به تعداد کم  یهنمرات مرحل

اسیییتفییاده از تحلیییل  یهدر این مرحلیی -آموزده دانش–ان آموزدانش
کوواریانس مقدور نبود( اسیتفاده شید. وزم به توضییآ است که به دلیل 

با اسیییتفاده از  هادادهفرد به مرحله سیییوم آموزش تحلیل  33عدم ورود 
 7حاصیییل در جدول  یهاافتهیهای تکراری میسیییر نبود. تحلیل اندازه

است میانگین  شدهدادهنشان  7گونه که در جدول است. همان شیدهارائه
پسییران در  های جمع، ضییرب، تقسیییم و اعداد گویانمرات خرده مقیاس

اول آموزش تغییر معناداری نشان نداده  یهدوم نسیبت به مرحل یهمرحل
دوم  یهها میانگین نمرات مرحلدر سییایر خرده مقیاس کهیدرحالاسییت، 

 .(p=65/6) نسیبت به مرحله اول رشید آماری معناداری نشان داده است
گیری، ضییرب، تقسیییم، اندازه یهاآزمونهمچنین میانگین نمرات خرده 

ذهنی  یه، تفسیییر، تخمین، اعداد گویا و محاسییبمسییئلههندسییه، حل 
 یمعنادار رییاول آموزش تغ یهدوم نسییبت به مرحل یهر مرحلدختران د

ی شمارش، جمع، تفریق، هااسیخرده مق در کهیدرحال ،نشان نداده است
اول رشیید  یهدوم نسییبت به مرحل یهنمرات مرحل نیانگیم زمان و پول

های یافته نیبر اعالوه  (.p=65/6) نشییان داده اسییت یمعنادار یآمار
که خرده  دهدیمنشیییان  7در جیدول  شیییدهارائیهتحلییل کووارییانس 

(، تفسییییر p=631/6(، زمان و پول )p=664/6های شیییمارش )مقیاس
(644/6=p( و تخمین )64/6=p تحیت تیأثیر جنسیییییت )تأثیر اندبوده .

اسیییت که در میانگین خرده  مشیییاهدهقابلجنسییییت به این صیییورت 
دوم آموزش  یهو پول، تفسیر و تخمین مرحلزمان  های شمارش،مقیاس

 یهاهمیت این است که نمر حائزپسران بیش از دختران بوده است. نکته 
دوم آموزش نسییبت به مرحله اول آموزش  یهضییرب پسییران در مرحل

رایند این ف دوم کاهش داشته، یهاعداد گویا در مرحل یهو نمر افتهیرنییتغ
روندی کاهشی نشان  ی ضرب و تخمینهابرای دختران در خرده مقیاس

های هر دو ها میانگین نمرهدر سایر خرده مقیاس یطورکلبهداده اسیت. 
ها خرده مقیاس یهجنس افزایش داشیته با این تفاوت که پسران در هم

 میانگین باوتری نسبت به دختران کست کردند.

ی آزمون ریاضی در مرحله اول و دوم و سوم آموزش به هاآزمونخرده . مقایسه میانگین نمرات ۵جدول 

 تفکیک جنسیت
p*** ی آموزشی مداخله

 2ی مرحله
p** P* ی آموزشی مداخله 3 یهمرحل یآموزش یهمداخل

 4ی مرحله
خرده  جنسیت

 آزمون

انحراف  
 استاندارد

انحراف    میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

   میانگین

 شمارش پسر 24/44 43/3 24/47 27/2 664/6 664/6 42 83/0 848/6

 دختر 47/4 03/3 83/46 4/7 664/6 34/6 15/4 84/3 058/6

 جمع پسر 03/5 61/5 5/4 30/4 425/6 00/7 67/7 503/6

 دختر 7 12/4 25/4 07/3 664/6 34/6 0 73/2 165/6

 تفریق پسر 03/3 37/3 5/4 43/4 664/6 00/7 67/7 403/6

 دختر 41/4 33/3 41/7 08/3 664/6 241/6 47/2 80/3 163/6

زمان و  پسر 7 3/2 5/0 73/2 664/6 7 70/2 041/6
 دختر 82/6 18/4 7 04/2 660/6 332/6 73/4 72/3 477/6 پول

 ضرب پسر 24/6 63/4 24/6 63/4 664/6 6 6 4

  دختر 72/6 61/4 6 6 662/6 631/6 6 6 744/6

 تقسیم پسر 24/6 63/4 45/6 27/4 4 6 6 -

 دختر 6 6 54/6 74/4 405/6 4 6 6 -

 هندسه پسر 5/0 13/3 14/8 63/3 723/6 00/8 64/7 -

 دختر 38/0 18/3 1 1/2 405/6  47/0 04/7 250/6

 مسئلهحل  پسر 03/4 41/3 03/2 54/3 664/6 44/6 22/2 11/3 004/6

 دختر 6 6 15/4 31/3 367/6  73/4 72/3 860/6

 تفسیر پسر 03/4 4/4 03/2 74/3 664/6 444/6 3 42/4 473/6

 دختر 6 6 44/4 30/3 668/6  6 6 18/6

 ریاضی خاص ناتوانی با آموزاندانش شناسایی بر آن اثربخشی و(  (RTIمداخله به پاسخ الگوی اساس بر ریاضی تقویت برنامه تدوین



 ییکودکان استثنا یانمندسازتونامه فصل _________________________________________________________    52

 ۶۲۳۱ پاییز، ۳۲، شماره ۸سال 

 تخمین پسر 6 6 45/4 17/4 664/6 613/6 6 6 838/6

 دختر 54/6 75/4 72/6 61/4 647/6  6 6 462/6

 گویااعداد  پسر 24/6 63/4 6 6 663/6 644/6 6 6 732/6

 دختر 6 6 6 6 647/6  6 6 250/6

ی محاسبه پسر 6 6 14/3 3/4 407/6 64/6 3 4/4 -
 دختر 6 6 15/6 44/3 405/6  6 6 - ذهنی

 گیریاندازه پسر 03/4 5/2 24/46 20/4 664/6 412/6 00/1 24/3 101/6

 دختر 47/4 64/3 41/1 44/3 405/6 - 72/4 47/3 250/6
 مرحله اول و دوم( یهانیانگیم* مقدار احتمال حاصل از تی زوجی )مقایسه 

 مرحله دوم آموزش یهاافتهی** مقدار احتمال حاصل از تحلیل کوواریانس اثر جنسیت بر 

 مرحله دوم و سوم( یهانیانگیم***مقدار احتمال حاصل از تی زوجی )مقایسه 

آموز دانش 46مرحله دوم و سییوم در  یهاآزمونخرده مقایسییه میانگین 
 دهدیماز مرحله دوم آموزش نشان  ماندهیباقناتوان در یادگیری ریاضی 

ها کاهش پیدا کرد، خرده مقییاس یهدر همی نمراتشیییانکیه مییانگین 
 46. بدین معنی که هر اندندادهبنیابراین تفاوت آماری معناداری نشیییان 

( آموزشییی )آموزش انفرادی یهسییوم مداخل یهمرحلآموزی که به دانش
به  ود،ب ترنییپااز حد استاندارد  نمراتشیانبودند بعد از ارزیابی  واردشیده
 ری،اختالل یادگی مبتالبهافراد  عنوانبهآموزشی پاسخ ندادند و  یهمداخل

 یهاافتهیبر اساس  واجد شیرایط دریافت خدمات ویژه آموزشیی شیدند.
درصد پاسخ به  75 دوم فی، در رددرصد 24اول  فیر ردپژوهش حاضر د

 کنندگانشرکتاز  کدامچیهدر ردیف سیوم مداخله وجود داشیته اسیت. 
با  این پژوهش یهپاسخ به مداخله نداشتند. نتایج ردیف اول و دوم مداخل

کنندگان در درصد شرکت 43 آن الگوی نظری پاسخ به مداخله که طبق
 یستیدرصد با 8سوم هم  فیدوم و در رد فیرد درصد در 54اول،  فیرد

داده   یتشیییخ یریادگی اختالل ماندهیباقدرصییید  3حذف شیییوند و 
آموزشی این پژوهش  یهدر ردیف سوم مداخل است. همخوان شیوند،یم
پاسییخ به مداخله نداشییتند که این یافته با  کنندگانشییرکتاز  کدامچیه

 46از است که  ذکرقابل. الگوی نظری پاسیخ به مداخله ناهمخوان است
 16هوشی زیر  یهبهر کنندهشرکت 0در ردیف سوم مداخله  کنندهشرکت
 3د و بودنفعالی و نق  توجه دارای اختالل بیش کنندهشرکت 3داشتند. 
 دوزبانه بودند. کنندهشرکت

 گیرینتیجهبحث و 
تدوین برنامه تقویت ریاضییی بر اسییاس الگوی پژوهش حاضییر با هدف 

شیییناسیییایی دختران و پسیییران  برآن  به مداخله و اثربخشییییپاسیییخ 
پایه دوم ابتدایی شهر شیراز انجام  آموزان با ناتوانی خاص ریاضییدانش
نتیایج حیاصیییل از این پژوهش نشیییان داد، درصییید بیاویی از  .شییید

در این پژوهش پاسیخ به مداخله داشتند، بنابراین یافته  کنندگانشیرکت
رویکرد پاسخ به مداخله  بر اساسو آموزش  هشدنیتدوآموزشی  یهبرنام

آموزان کم آموزان ناتوان در ریاضیییی از دانشموجت شییناسیییایی دانش
(، خدادادی و 4285) یآبادامین یهاافتهیپیشیییرفت شییید. این نتایج با 

تانگ، ایربای،  (،3647ره، پدرون، ترسولید و لوکنگلید ) (4282محمودی )
( 3644)  4لی و لوان، توری، برنییدا و (3646آوچیو، یون و مییت )-ورا

                                                           
1.Loan, Tori, Brenda & Lee 

آموزان تحت تأثیر تحصیلی دانش یهامهارتپیشیرفت همخوان اسیت. 
علت  افتنیگاه بدون فردی اسیییت. فردی و برونعوامیل گوناگون درون

 هاآن فیضع شرفتیشاهد پ آموزاندانشی لیضعف تحص یبرا یمشخص
او  یکارو کم آموزدانش ،یاغلت علت اصییل ،یمواقع نی. در چنمیهسییت
از مواقع نادرست است. توجه به  یاریکه در بس شیودیداده م  یتشیخ

 ثر گزارشؤپاسخ به مداخله را م کردیکه رو ییهاپژوهش یهحجم گسترد
افزایش پیشیرفت تحصیلی در  روش نیا احتماوت دهدیاند نشیان مکرده
 مدارس بنابراین وزم اسییت ؛ناتوان در یادگیری مؤثر اسییت آموزاندانش

 بییا آموزان ضیییعیف بییه مراکز اختالل یییادگیری،قبییل از ارجییاع دانش
 ایای نظیر الگوی سییه ویهالگوهای کارآمد و آزمون شییده یریکارگبه

آموزشی زودهنگام جهت پیشگیری از  یهپاسخ به مداخله، اقدام به مداخل
نند. روانی، شکست تحصیلی و...ک مسائلکم پیشیرفتی و تبعات آن نظیر 

کارشییناسییان و  ازنظر شییدهنیتدوپژوهش برنامه  یهاافتهیاسییاس  رب
کاربرد و آموزش  یبرا یاعتبار مناسیییب از ،کودکان آموزش انیمتصییید

از  شیآموزان پدانش ی ریاضیازسنجیاز ن یناش تواندیبرخوردار بود که م
 تمتفاوی ازهایآموزان با ندانش یآن برا یریپذبرنامه و انعطاف نیتیدو
هدف اساسی ارزیابی در الگوی پاسخ به مداخله، با توجه به اینکه، باشد. 
پیشییگیری از بروز ناتوانی یادگیری و شییناسییایی  ،زودهنگام یهمداخل
 یافتییهییشیافزاآموزانی اسیییت کیه امکیان دارد در معرض خطر دانش

شود اجرای این برنامه در مدارس از شکست تحصیلی باشند پیشنهاد می
جهت  یترمتنوعهای آموزشی هع شیود و همچنین بستاول شیرو یهپای

آموزان ناتوان در یادگیری ریاضی رفع مشیکالت رفتاری و عاطفی دانش

در این پژوهش  ذکرقابل یهاتیمحدود ازجمله. و اجرا شود شیدهنیتدو

 بود. عدم همکاری معلمان در اجرای طرح

 سپاسگزاری
 و اسییتثنایی شییهرسییتان شیییراز وپرورشآموزش مدیریت از لهیوسیینیبد

 پژوهش این در اجرای را ما که مرکز اختالل یادگیری همیری کارکنان

 ..شودیم و قدردانی تشکر صمیمانه نمودند یاری

 منابع

 تقویت برنامه تیدوین (.4285علیزاده، حمیید. ) و ی، زهراآبیادنیام
 نآ اثربخشی یمطالعه و مداخلهبه  پاسخ الگوی اساس بر امالء

 ریاضی خاص ناتوانی با آموزاندانش شناسایی بر آن اثربخشی و(  (RTIمداخله به پاسخ الگوی اساس بر ریاضی تقویت برنامه تدوین
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 سوم پایه یسیامالنو مشکالت با آموزاندانش عملکرد تقویت در
تی، ی روانشناسی و علوم تربیی دانشکدهدکتر نامهانیپاابتدایی، 

 ی طباطبایی.دانشگاه عالمه
(. 4282کشییاورزیان، مهتاب. ) و کیامنش، علیرضییاو  بهرامی، هادی

 –بررسییی روایی و پایایی چارت رشیید ترسیییم آزمون بینایی 
ی ی کرج، مجلهساله 0تا  1/5حرکتی بندرگشیتالت در کودکان 

 .4-45(، 34) 0تحقیقات روانشناسی، 
ی ادراکی دیداری، هامهارت(. بیازسیییازی 4284بورسیییتین، راییا. )

 ی فرح بخشایی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانژه.ترجمه
(. آشیینایی با رویکرد 4282محمودی، محسیین. ) و خدادادی، جمیله

ی هااختاللخ به مداخله گامی نوین در پیشگیری و کاهش پاس
یادگیری، نخسییتین همایش ملی توانمندسییازی فردی اجتماعی 

 افراد با نیازهای ویژه، دانشگاه تهران.
. دروپ رونیز، و الکوت اینیرجیو و سادوت و بنجامین جیمز سیادوت،

، یبالین روانشناسی/رفتاری علوم یپزشیکروان خالصیه (.4282)
 انتشییارات: تهران رضییاعی، فرزین ترجمه ویراسییت یازدهم،

 ارجمند.
( 4212شیرزاد، علی ) و گنجی، مسیعود و زاده، میرمحمدسییدعباس

ی آموزان پایهبررسییی رابطه هوش با پیشییرفت تحصیییلی دانش
سوم راهنمایی تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان شهرستان 

نامه کارشیییناسیییی ارشییید، سیییازمان مدیریت و اردبیل، پایان
 ریزی استان اردبیل.برنامه

ای ه(. ناتوانی4285جلیل آبکنار، سییده سمیه. )و  عاشیوری، محمد
ی پنجم راهنمای تشییخیصی و آماری یادگیری ویژه در نسیخه

ای پاسخ به مداخله برای ویه 2های روانی و ارائه الگوی اختالل
 24-70(، 2)40ی تعلیم و تربیت استثنایی، تشخی ، مجله
 آزمون هنجاریابی و انطبا . 4214.ح هومن، و ا محمداسیییماعیل،
 سیییازمان اراتانتشییی :تهران. متیک – ایران رییاضیییییات

 کشور استثنایی وپرورشآموزش
م، مقدرجبیو  صیبحی قراملکی، ناصر و ابوالقاسیم دیسینژاد، مهری

بینی آزمون بندرگشتالت برای (. بررسی توان پیش4284سیارا. )
هییای خوانیدن و دیکتیه در کودکییان آمیادگی ابتال بیه نییاتوانی

 .441-426(، 2)4های یادگیری، ی ناتوانیی، مجلهدبستانشیپ
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Abstract 

Aim: The purpose of this study was to develop a mathematical strengthening program based 

on the response pattern of the intervention and its effectiveness on the identification of girls 

and boys of students with special mathematics disability in the second elementary school of 

Shiraz. Methods: The research method was combined with a qualitative component of the form 

of compilation and validation of the mathematical reinforcement training package and a small 

part of the quasi-experimental type. The population of the study consisted of 61 low-level 

students in the second-grade elementary schools of Shiraz-based schools in the two district 

education schools. The sample consisted of 32 students (14 girls and 18 boys) who were 

screened from among 61 students with disabilities in mathematics by random sampling were 

chosen. Measurement tools included Iran Kaymat's mathematical test, Raven's intelligence test, 

and Visual-Growth Test of Gastrosthal. Data were analyzed using covariance analysis and 

paired mean comparison in two independent groups. Results: The results showed that the mean 

of subscales of counting, addition, subtraction, measurement, time and money, geometry, 

problem solving, interpretation, estimation and rational numbers in the students who responded 

to intervent on in the first and second stage, respectively, were significantly Increased (p 

<10111). And in the students who did not respond to the intervention and entered the third stage 

of intervention, the average increase was not observed. The results of covariance analysis 

showed that the subscales of count (p = 10111), time and money (p = 10128), interpretation (p 

= 10117) and estimates (p = 1011) under the influence of gender have been. The effect of gender 

is such that the average subscale of counting time and money is the interpretation and 

estimation of the second stage of education in boys more than girls. Conclusion: According to 

the results, the educational package was designed and the designed program was effective in 

increasing the mathematical skills (application, operations, and concepts), this effect was 

different in both sexes. Also, education based on an intervention response approach was helpful 

in identifying students with disabilities in math learning from underdeveloped students. 

Key Words: Response Pattern to Intervention, Math Reinforcement Program and Math 

Disability. 
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