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 چکیده
 براثربخشی آن  تعیینو  پاسخ به مداخلهبر اساس الگوی  امالهدف پژوهش حاضر تدوین برنامه تقویت 

و  ی تدوین دو مرحله شاملپژوهش . بودپایه سوم ابتدایی  در امالنویسیبا مشکالت  آموزانِ عملکرد دانش
از نوع  تک آزمودنی  و طرح آزمایشیپژوهش با روش نیمهآن بود. بخشی اعتباریابی برنامه و سنجش اثر

AB 95-1394ی سوم ابتدایی شهر کرج در سال تحصیلی  آموزان دختر و پسر پایه از بین دانش. اجرا شد 
بر آموزان دانش .انتخاب شدند کنندگان پژوهششرکت عنوان بهروش هدفمند  آموز با دانش 20 تعداد
 30جلسه  9نفری در  5)ردیف اول شامل گروه ای سه ردیفی  در مداخله پاسخ به مداخلهالگوی  اساس
انفرادی(  ساعته یکجلسه  12، ردیف سوم ای دقیقه 45جلسه  9نفری در  3 های گروه، ردیف دوم  ای دقیقه

، آموزش مستقیم  به روشپاسخ به مداخله الگوی  وشده  برنامه تدوین بر اساسو  شرکت داده شدند
از شده برنامه تدوین  آمده دست بهنتایج  بر اساس .بود امال آزمونیری شامل گ اندازه ابزار .آموزش دیدند

ستفاده در هر ردیف با ا آزمون پسو  آزمون پیشهای حاصل از  داده. بوداعتبار مناسبی برای اجرا برخوردار 
شدند. بر اساس ارزیابی و نظارت اجرا شده به ترتیب در هر ردیف مداخله  یلاثر تحلاز روش محاسبه اندازه 

پس از پیشرفتی  کنندگان شرکتپاسخ به مداخله داشتند و سایر  کنندگان شرکتدرصد  20و  10، 20
نتیجه  توان میدر پژوهش  کنندگان شرکتهای  به ویژگی با توجهاجرا شده نداشتند.  هایدریافت مداخله

 مناسب است. دارند ضعف درسی کهآموزانی  نامه تدوین شده برای دانشبرکه گرفت 

 امالنویسی، اختالل مداخله، امالپاسخ به تدوین برنامه، اثربخشی، واژگان کلیدی: 

                                                           
 نامه استاین مقاله برگرفته از پایان .1

  یاسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائدانشجوی دکترای روانشن .2

 Alizadeh@atu.ac.ir)نویسنده مسئول(  یطباطبائاستاد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه  .3

 یدانشگاه عالمه طباطبائ دانشیار روانشناسی تربیتی .4

 یطباطبائدانشگاه عالمه دانشیار روانشناسی تربیتی  .5

 یدانشگاه عالمه طباطبائدانشیار سنجش و اندازه گیری  .6
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 مقدمه
 افتد ه کار نمیهای درسی است که در آن خالقیت و تفکر واگرا ب یکی از موضوع امال

الگو یا ترتیب قرار گرفتن حروف  نوعیفقط در امال  .(1384 ؛ ترجمه دانش،1997 )لرنر،
 امالشود و حالت بینابینی هم ممکن نیست.  پذیرفته می واژه شکل درست عنوان به

 نویسی درستشناسی و  سخت و پیچیده است که نیازمند تلفیقی از دانش واجعملکردی 
پزشکی  انجمن روان. (1390؛ ترجمه علیزاده و همکاران، 2005 هاالهان و همکاران،) است

های روانی  راهنمای تشخیصی و آماری اختاللکتاب ( در پنجمین 2013) 1آمریکا
 جای به 2ها ها و همخوان یا جایگزینی واکه اضافه کردن، حذف کردن را امالهای  دشواری

ترین مشکل  نوشتن متداول (2003) 3گراهام و هریسنظر  از .است تعریف کردهیگر کدی
انجام شده  های بررسی یادگیری است. های با ناتوانی یساله 14 تا 9 آموزان در بین دانش

این مشکل  نویسند میکه به خط فارسی  زبان فارسیان آموز دانشدهند در  نشان می
درصد،  7آموزان پایه چهارم اهواز  شیوع این اختالل در دانش. برای مثال، است توجه قابل

شده است )کریمی و رضایی،  گزارشدرصد  45/4و بختیاری  چهارمحالدرصد و  6تهران 
1392). 

را  پاسخ به مداخله( 2013) های روانیاختالل پنجمین راهنمای تشخیصی و آماریدر 
در بیان نوشتاری از  نارساییاساس همین منبع  وهای تشخیصی آن معرفی کرده  از راه

مشکالت امال شامل  . در این کتاب راهنمااستویژه یادگیری  اختاللهای  تصریح کننده
به جای یکدیگر توصیف  ها ها و همخوان واکهاضافه کردن، حذف کردن، یا جایگزینی 

 گذاری نشانه، دستور و 4هایی چون مشکل در هجی کردن صحیح ویژگیبر شده و 
یادگیری  شیوع اختالل است. تاکید شده بیان نوشتاری 6دهیسازمان، وضوح یا 5صحیح
درصد  15تا  5 بین های تحصیلی خواندن، نوشتن و ریاضیات در تمام حوزهویژه 
)انجمن  استگزارش شده  ها فرهنگو  ها زبان  بین همه مدرسهآموزان در سن  دانش

 از یادگیریاختالل  با آموزانِ از آنجا که نوشتن برای دانش .(2013روانپزشکی آمریکا، 

                                                           
1. American Psychiatric Association 

2. vowels or consonants 

3. Graham, Harris 

4. spelling  
5. grammar and punctuation 

6. clarity or organization 



 3/   ...بر آن اثربخشی تعیین و مداخله به پاسخ الگوی بر مبتنی برنامه تدوین

عواطف  آنهاگیر باشد، اغلب  و بسیار وقت فرسا طاقتتواند  میی انجسمشناختی و نیز نظر 
برای تشخیص و کمک  .(2013، 1کویین هریس و مک منفی درباره نوشتن دارند )گراهام،

طراحی و به کار جداگانه  طور بههای مختلف سنجش و آموزش الگو آموزان دانش  به این
، پیشرفت 2پیشرفت-بهر هوش تفاوتی  الگو توان. از جمله این الگوها میاند گرفته شده

از بین الگوهای موجود  را نام برد. پاسخ به مداخلهو الگوی  4های بین فردی ، تفاوت3کم
الگوی انتظار برای یک  آن اینکه ترین مهم) هایشمزیتبه علت رویکرد پاسخ به مداخله 

پنجمین  تالش دارد جایگزین سایر الگوها شود و با ورود به تدریج به( نیست 5شکست
، 6)فلچر، لیون، فاکس و برنز رسمیت بیشتری یافته استراهنمای تشخیصی و آماری 

2006). 
آموزش با کیفیت باال بر اساس  نوعی عنوان بهرا  پاسخ به مداخلهالگوی  پژوهشگران

های مهم آموزشی در  گیری موزش و نظارت مکرر بر پیشرفت و تصمیمآ  تغییر شیوه
ی بهینه و  استفاده پاسخ به مداخله .(2006همکاران،  و7بتچ)اند  آموزان تعریف کرده دانش

و  برنز)آموزان است  دانش درسیها به منظور ارتقای نتایج عملکرد  مند از داده نظام
 براییادگیری   روشی جایگزین برای تشخیص اختالل عنوان به ( و2006 ،8واندرهایدن

روشی  عنوان بهاما اخیرا  ؛ودر کار میبه  دارندآموزانی که شکست تحصیلی  دانش
 (.2013، 9خدانیل، آلبریتون و رو )مک رفتهاستکار هبنیز پیشگیرانه 

سنی پیش از دبستان را دارد و  های گروهتوان مداخله در  پاسخ به مداخلهالگوی 
مداخله در کنند بهترین زمان  میبیان ( 2011) 10چیدسی و استج-براون گونه کههمان

ن است ای  مداخلهپاسخ به فرض اساسی برنامه  .مشکالت یادگیری پیش از ده سالگی است
 ،شود پیدااعتبار کاربردی برای آموزش و مداخله  گو و با پاسخ ای برنامهکه چنانچه 

                                                           
1. Graham, Harris, & McKeown 

2. aptitude–achievement discrepancy 

3. low achievement 

4. intraindividual differences 

5. wait-to-fail 

6. Fletcher, Lyon, Fuchs, & Barnes 

7. Batsche  
8. Burns, Van DerHeyden  

9. Mcdaniel, Albritton, & Roach 

10. Brown-Chidsey, Steege 
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آموزان پیش از شکست تحصیلی پاسخ دهد و اطمینان  تواند به نیازهای آموزشی دانش می
شود به خاطر  می ویژهباعث ارجاع به آموزش  که کمیکه پیشرفت تحصیلی  ایجاد کند

ن در های پیشی  مشکالت و ضعف روش (.2013، 1ضعف آموزشی نیست )کاوندیش
-این روشیادگیری و تردید متخصصان در کارایی    اختالل باشناسایی و تشخیص کودکان 

یادگیری    از یک سو و از سوی دیگر اهمیت شناسایی به موقع و تشخیص درست اختالل ها
شد. این رویکرد با تکیه بر آموزش متمرکز و بر  پاسخ به مداخلهاستقبال از رویکرد  موجب

شود که آموزشی با کیفیت باال فراهم  فرایندی شناخته می عنوان بهژوهشی اساس پشتوانه پ
ایجاد تغییرات آموزشی/  نظارت مکرر بر پیشرفت در مورد به دنبال آن از طریقآورد و  می

 (.2010، 2بارنسهیدن،  در کند )ونمی گیری تصمیمای الزم  مداخله
ب موضوع استفاده و برنامه تناسو کاربرد آن به  پاسخ به مداخلهاستفاده از الگوی 

آموزانی است که قرار است در آن  مناسب با دانش ریزی برنامهتدوین و آموزشی، مستلزم 
متفاوت، شیوه ارزیابی، آموزش و  های ردیفبا تعداد  هایی برنامهشرکت کنند. کاربرد 

مختلف ی ها فرهنگسازگاری با  آن توانبه  پاسخ به مداخلهمحتوای آموزشی مختلف در 
 (.2014، 3سیتزمن، هایتری، موریتز و التون) را داده است

، یواجو  شناختیواج شامل آگاهی پاسخ به مداخلهمبتنی بر  امالیبرنامه آموزش 
ی، با ا که در سه سطح مداخله هسته استبیان نوشتاری  های تمرینو  4صداشناسی، واژگان

(. پارک، ریتر، 2014 موریتز و التون،من، هایتری،  د )سیتزشو کیفیت و فشرده ارائه می
شناختی به بهبود  واج هایلهبا استفاده از مداخ (2013) 5ویسهرت و شرمن المبوردینو،

 6اند. ویسر و ماتز کمک کردهویژه زبانی  نارساییدارای  خواندن و نوشتن در کودکان
آموزان را ارتقاء  دانش ظرفیت رمزگردانی پاسخ به مداخله( با استفاده از چارچوب 2011)

کاربرد روش  نیز( 2012) 7اند. لی ها را بهبود بخشیده داده و در نهایت عملکرد نوشتاری آن
آموزان موثر دانسته و معتقد است این  دانش عملکردمداخله را در بهبود  مبتنی بر پاسخ به

                                                           
1. Cavendish 

2. Kaufman 

3. Sitzmann, Hightree, Moritz, Elton  

4. phonological and phonemic awareness, phonics and vocabulary 

5. Park, Ritter, Lombardino, Wiseheart, Sherman 

6. Weiser, Mathes 

7. Lee 
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 1استویبرگتینگر و کند.  آموزان کمک می های موفقیت دانش روش به پیشرفت شاخص
درآمد  کودکان کم سوادآموزیرا برای رشد  پاسخ به مداخله( نیز نتایج کاربرد 2012)

نیز در یک پژهش آزمایشی ( 2008) 2وت و برینگر، ابامتمان. است  یف کردهموثر توص
آن نتایج  که  را بررسی کردند پاسخ به مداخلهی برنامه تقویت امال در چارچوب اثربخش
 پاسخ به مداخلهآموز در فرایند مبتنی بر  ( قرار گرفتن دانش2010) 3هریسبوده است. مثبت 

پاسخ به ( روش 2010) 4داند. بارتون و کاپنبرگ را پیش از هر تشخیصی ضروری می
د تا بین مشکل یادگیری و اختالل یادگیری تمیز ندان را ابزاری در دست معلم می مداخله

را در  پاسخ به مداخله( الگوی 2015) 5و گنسلمالونی -جونز، اسمیت، هنسلیقایل شود. 
جانسون،  .اندگزارش کرده اثربخشان نابینا آموز دانشیادگیری   اختاللتشخیص 

( ضمن تایید اثر برنامه پاسخ به مداخله در تقویت نوشتن 2013) 6هنکوک، کارتر و پول
را در ردیف دوم مداخله  خودتنظیمیآموزان با مشکالت نوشتن کاربرد راهبردهای  دانش

اصالحی -( راهبردهای خود2016) 7و ویلیامز، واکر، وان و ونزاک بیشتر اثرگذاریجهت 
 د.نکن توصیه می و آموزش مستقیم

ناموفق در مدارس آموزان  آمار باالی دانش برای حلی راهدر پی یافتن پژوهش حاضر 
چون  دالیل گوناگونیبه آموزانی که  دانش است.به علت وجود مشکالت تحصیلی 

ی پیش های کافی و ضرور دوزبانگی، عدم دریافت آموزشاز ناشی  شناختیِ مشکالت واج
اختالل یادگیری تشخیص داده آسانی و به اشتباه  به یمحیط-از دبستان و یا فقر فرهنگی

. دگیررا نیز در بر میآموز، خانواده و مدرسه  پیامدهای این مساله فراتر از دانش .شوند می
 و دریافت تشخیص آموزان بتوانند پیش از ارجاع ی مکملی که این دانش عدم وجود برنامه

ای  خود را دریافت کنند، مسالهبا سطح های مناسب  در آن شرکت داده شوند و آموزش
در داخل  بسیاریهای  پژوهش تاکنونآن است.  حل راهاست که این پژوهش در پی یافتن 

 های روشه است که انجام شدخواندن، امال و ریاضی کشور در رابطه با آموزش 

                                                           
1. Gettinger, Stoiber 

2. Amtmann, Abbott, & Berninger 

3. Harris 

4. Burton, Kappenberg 

5. Jones, Smith, Hensley-Maloney, Gansle 

6. Johnson, Hancock, Carter, Pool 

7.Williams, Walker, Vaughn, & Wanzek  
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آموز که  ای بر محور نیاز دانش برنامه تدوین شده  اما هیچ ،شوند گوناگونی را هم شامل می
های تدوین  از برنامه کدام هیچهمچنین  است وجود ندارد. پاسخ به مداخله الگویویژگی 

های یادگیری  از علل دیگر چالشمدعی توانایی تشخیص اختالل یادگیری ی پیشین، شده
توانایی تشخیص اختالل یادگیری است.  پاسخ به مداخلهدر حالی که از اهداف  ؛نیستند

 پاسخ به مداخلهدر رابطه با کارایی روش  یهای در خارج از کشور پژوهش هرچندبنابراین 
هیچ  ونتاکناما  ؛است حال انجامدر  و یا در حال حاضر انجام شدهدر آموزش و تشخیص 

هدف . بر این اساس پژوهشی در رابطه با این موضوع در داخل کشور انجام نشده است
های آموزشی متناسب با  تدوین برنامه آموزشی منطبق با برنامه حاضر اصلی پژوهش

تحصیلی  های مهارتافزایش  برمیزان اثربخشی آن  تعیینو  پاسخ به مداخلهرویکرد 
های کالسی بهره کافی  صیلی ضعیفی دارند و از آموزشآموزانی است که بازده تح دانش

-پرسشتر اختالالت یادگیری است.  تشخیص هر چه دقیق به گیرند و در نهایت کمک نمی

 نظران صاحبآیا برنامه آموزشی تدوین شده امال از نظر . 1اند از:  پژوهش عبارت های
در پیشرفت  پاسخ به مداخلهآیا برنامه آموزشی مبتنی بر  .2اعتبار الزم را جهت اجرا دارد؟ 

 ان با مشکل امال موثر است؟آموز دانشمهارت امال 

 پژوهش روش
متغیر . بود ABآزمایشی و طرح آن تک آزمودنی از نوع طرح روش پژوهش حاضر نیمه

متغیر وابسته  و مداخله آموزش امالی مبتنی بر الگوی پاسخ بهمستقل پژوهش برنامه 
ها در  پیشرفت روند پاسخمداخله بر اساس  اثربخشیدر این پژوهش بود.  عملکرد امال

نسبت به نمرات خط پایه و ردیف مداخله میانگین  مداخله به سمت گانه سههای  ردیف
استان  4تا  1آموزان کالس سوم نواحی  جامعه آماری شامل تمام دانش .پیشین محاسبه شد

  قابل غیردر مهارت امال عملکرد  تحصیلی های پایه های معلم بر اساس ارزیابی البرز بود که
است که در مرحله  استفاده شده هدفمندگیری  این پژوهش از نوع نمونهدر  داشتند. قبول

اول یکی از نواحی آموزش و پرورش شهرستان کرج انتخاب و سپس در مرحله بعدی از 
های  پایه معلمانسپس از  دخترانه و پسرانه انتخاب شدند.رس ناحیه انتخاب شده تمام مدا

های خود از عملکرد کالسی  آموزان را بر اساس ارزیابی سوم خواسته شد تا تمامی دانش
آموزانی که قبال تشخیص اختالل یادگیری گرفته  دانش شدگان معرفیاز میان  .کنند معرفی



 7/   ...بر آن اثربخشی تعیین و مداخله به پاسخ الگوی بر مبتنی برنامه تدوین

بودند و یا به لحاظ موافقت معلم و مدرسه امکان حضور مرتب در جلسات مداخله را 
برای شرکت در پژوهش انتخاب آموز  دانش 20نداشتند کنار گذاشته شدند و در نهایت 

 8و  سال 9تر و پسر با میانگین سنی دخ انآموز دانش پژوهش شاملهای  نهتعداد نمو شدند.
 ت.اسآمده  1آموزان در جدول  دانشجمعیت شناختی اطالعات جزئیات ند. بود ماه

 پژوهشکنندگان . مشخصات شرکت1جدول 
 کالمی رشد تاخیر حرکتی رشد تاخیر هیتکرار پا دوزبانه شناسی واج  نمره جنس سن آزمودنی

 بله - بله بله 110 دختر 10 1
 - - - - 97 پسر 9 2
 - - - بله 110 دختر 9 3
 - - - - 100 پسر 9 4
 - - - - 94 پسر 9 5
 - - - - 90 پسر 9 6
 - - - - 104 پسر 9 7
 - - - - 100 پسر 9 8
 - - - - 83 پسر 9 9

 بله بله بله بله 80 دختر 10 10
 خیر خیر بله بله 18 پسر 10 11
 - - - - 86 پسر 9 12
 - - - - 43 پسر 9 13
 - - - - 105 پسر 9 14
 - - - بله 67 پسر 11 15
 بله - - - 99 پسر 9 16
 - - - - 80 پسر 9 17
 - - بله - 68 پسر 10 18
 بله - - - 84 پسر 9 19
 بله بله بله بله 70 پسر 10 20

لیست اختالل نارسایی توجه و  بر اساس مشاهدات و سپس تکمیل چک 17آزمودنی 
الزم جهت تشخیص را داشت که جهت تشخیص قطعی و دریافت  عالئمفعالی  بیش

تولید  هایاختاللبا  19و  16، 11های  خدمات درمانی و آموزشی ارجاع داده شد. آزمودنی
 مواجه بودند و آزمودنی شماره یک به مدت طوالنی خدمات گفتاردرمانیبسیار شدید 

تصادف  18تاخیر رشدی شدید داشت. آزمودنی  10دریافت کرده بود. آزمودنی شماره 
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شدید رفتاری  اختالل 13و  12آموزان  ود. دانششدید و آسیب مغزی را تجربه کرده ب
 اعتیاد داشتند(. 12 آموز دانشداشتند )هر دو والد 

امال، پرسشنامه شناختی، آزمون ی پژوهش حاضر شامل آزمون آگاهی واجابزارها
شناختی و آزمون غیررسمی امال بودند که در ادامه به توصیف هر کدام اطالعات جمعیت

 پردازیم.  از آنها می
 کاظمیتوسط سلیمانی و دستجردی آزمون اینی: شناخت آگاهی واج آزمون (1

های اساسی چون آگاهی  مهارتاست و  آزموندارای ده خرده  ( طراحی شده و1384)
بتدا نحوه در اجرا اسنجد.  هجایی، آگاهی واحدهای درون هجایی و آگاهی واجی را می

شود. سپس تصاویر  اجرای هر بخش با کلمات راهنما برای آزمودنی توضیح داده می
آزمودنی مورد خواسته شده را  که درصورتیشود.  مربوط به آن بخش به آزمودنی ارائه می

-صفر می نمرهپاسخ نداد یا پاسخ غلط داد،  که درصورتیگیرد و می 1اسخ دهد، امتیاز پ

محاسبه شده  کرونباخبازآزمون و آلفای -آزمونبه دو روش  آزمونرد. پایایی این گی
و با آلفای  90/0 پایایی گان محاسبه شدهتوسط سازند بازآزمون که-آزموناست. در روش 

ها  برای خرده آزمون کرونباخ. آلفای گزارش شده است 98/0 آزمونبرای کل  کرونباخ
تشخیص ؛ 84/0؛ تجانس= 87/0: تقطیع هجایی= استبه شرح زیر به دست آمده مختلف 

؛ 89/0؛ تشخیص کلمات دارای واج آغازین یکسان= 93/0؛ ترکیب واجی= 86/0قافیه= 
؛ نامیدن و حذف 96/0؛ تقطیع واجی= 90/0تشخیص کلمات دارای واج پایانی یکسان= 

روایی . 87/0؛ نامیدن و حذف واج آغازین= 89/0؛ حذف واج میانی= 95/0واج پایانی= 
های  از این آزمون جهت سنجش مهارت گزارش شده است. 94/0و  90/0 آزمونمالکی 

 ای امال استفاده شد. پایه

 50 تهیه شده و دارای (1392توسط کریمی و رضایی ) آزموناین : امال آزمون (2
آزمون اعتبار  تهیه شده است. کتاب بخوانیم کالس سوم ابتدایی بر اساس واژه است که

به منظور تعیین روایی از . استگزارش شده  98/0برابر با  کرونباخبر اساس آلفای  امال
آموزان عادی و  گذاری بین دانشی و تعیین نقطه برش و قدرت تمایزروش تمایز گروه

برای گروه  96/4برای گروه عادی و  18/18استفاده شده که نتیجه  امالنویسیاختالل 
که گویای پایایی و  آمده دست به 40/13 برابر بابوده است. نمره برش  امالنویسیاختالل 
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دریافت  20تا  0 بینای  تواند نمره آموز می هر دانش آزموندر این است.  قبول  قابلروایی 
 کند.

ای محقق ساخته جهت  پرسشنامه :شناختیپرسشنامه اطالعات جمعیت  (3
)اطالعات شامل سن، جنس، تحصیالت و شغل شناختی  گردآوری اطالعات جمعیت

و  های روانپزشکی والدین، تاریخچه رشد حرکتی و کالمی، استفاده از دارو و تشخیص
شرکت در پژوهش نیز ضمیمه این  نامه رضایتاست که  ها آزمودنیتجربه تکرار پایه( 

 امه بود که با مشارکت والدین تکمیل شد.پرسشن

که بر اساس کتاب  جهت تعیین خط پایه و پیشرفت :امال غیررسمی آزمون (4
و طبق  طراحی شده استن پایه با نظر معلمافارسی خوانداری و نوشتاری کالس سوم 

 .دشو می گذاری نمرهآموزان در کالس  امالی دانش گذاری نمرهاصول حاکم بر 

های امالیی بود که بر  ی آموزشی مطالعه نوع و فراوانی غلط اولین گام تدوین برنامه
با هدف  (زیرچاپ، آبادی، علیزاده و پورکاوه آبادی، امین تایج پژوهش )امینناساس 

های مربوط  فراوانی غلطبر این اساس  .های امالیی انجام شد شناسایی انواع و فراوانی غلط
منابع سپس بر اساس  بود.به حافظه دیداری، دقت و آموزش نسبت به سایر خطاها بیشتر 

 های تقویت امالی های موجود در برنامه بر اساس توصیه و های تقویت امال موجود برنامه
از ( 1391( و تبریزی )1391کریمی و علیزاده ) (،1990) 1الفین مورفی، هرن، ویلیامز و مک

ای جهت آموزش در جلسات مداخله به  ی سوم برنامه کتاب خوانداری و نوشتاری پایه
آموز با مشکالت  دانش 5برنامه ابتدا برای . طراحی شدتناسب زمان جلسات در سه ردیف 

موجود در آن  آزمایشی اجرا شد تا از مشکالت محتوایی و اجرایی طور به امالنویسی
های پایه  محتوایی و صوری برنامه با استفاده از نظر متخصصان و معلمروایی کاسته شود. 

تایج آن در جدول  تحلیل شد که ن 2ای همبستگی درون طبقهسوم انجام و با استفاده از روش 
 ارائه شده است. 2

 محاسبه شده ایهمبستگی درون طبقه .2جدول 
 %95فاصله اطمینان  F آزمون

ICC  حد پایین حد باال ارزش 1درجه آزادی  2درجه آزادی  یدار معنی 

                                                           
1  . Murphy, Hern, Williams, & McLaughlin 

2. Intra Class Correlation 
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 واحد میانگین 364/0 10/0 90/0 016/9 3 39 001/0

پاسخ به محاسبه شده برای برنامه تقویت امال مبتنی بر  ای همبستگی درون طبقهضریب 
دار  معنی آمده دست به، ضریب (P <001/0با توجه به ) به دست آمد. 364/0برابر با  مداخله

پس از سپری شدن این  .و برنامه روایی الزم از نظر متخصصان را برای اجرا دارد است
 های پژوهش قرار گرفت. در اختیار آزمودنی 3طبق جدول مراحل مواد آموزشی 

 برنامه آموزشی به تفکیک جلسات آموزشی .3جدول 
 مواد آموزشی زمان جلسه ردیف

1 

 اول

30 
 دقیقه

 و توضیح لزوم برگزاری جلسات برنامه معرفی
 ها مرور واج دوم
 تقطیع واجی سوم

 ترکیب واجی چهارم

 پنجم
ممکن است اشتباه  هایی که ها و آگاهی نسبت به واژه آموزش غربال کردن واژه

 نوشته شود

 ششم
)دیداری یا  یادگیریها با توجه به شیوه  تکرار جلسه پنجم و تفکیک انواع واژه

 شنیداری(
 های دیداری یادگیری آموزش مهارت هفتم
 های شنیداری یادگیری های دیداری یادگیری و آموزش مهارت تمرین مهارت هشتم
 ها تمرین و تکرار مهارت نهم

2 

 اول

45 
 دقیقه

 ن-+ تمیز شنیداری متقطیع واجی + حرف ص
 ترکیب واجی+ حرف ذ دوم
 + آموزش اُ استثناء ل + حرف ح –تمیز شنیداری ر  سوم

 چ + حرف ط –تمیز شنیداری ج  چهارم
 + آموزش خوا استثناءگ + حرف ث –تمیز شنیداری ق  پنجم
 ژ + حرف ظ –تمیز شنیداری ج  ششم
 مروری بر آ اَ اِ اُ ایـ + حرف ع هفتم

جلسه 
 هشتم

 ز + تکرار ع –تمیز شنیداری س 

 پ + تکرار غ –تمیز شنیداری ب  نهم

 جلسه 12 3
60 

 دقیقه
 در جلسات فردی جلسات ردیف دوم در این ردیف با تمرین و تکرار بیشتر

 انجام شد.
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گذشت و سپس  دقیقه به مرور جلسه قبل می 5 حدود های طراحی شده تمامی جلسهدر 
این تمامی  عالوه بر .شد آن جلسه تدریس و تمرین می در نظر گرفته شده برای مهارت

هایی جهت تکرار و مرور بیشتر در منزل بودند که از پیش تعیین و  دارای تمرینها  جلسه
آموزان  دانش .شدمیارائه  کننده شرکتچاپ شده و در قالب کتاب کار مختص امال به هر 

پاداش های منزل هم  برای اجرا و انجام تمرین در امال عالوه بر پاداش بهبود عملکرد
های مطرح شده،  آموز از میان گزینه ها انتخابی بود و هر دانش پاداشکردند.  دریافت می

 .کرد تکلیف یا پیشرفت را تعیین میپاداش انجام 
 و هر هفته سه روز جلسه( 30)هفته  18 پاسخ به مداخلهاجرای برنامه مبتنی بر روش 

تقطیع و : تقویت موارد زیر بودندشامل ارائه شده در برنامه . مواد آموزشی کشیدطول 
و آموزش  شنیداری حساسیتحافظه دیداری و ، 1واجی ساختبرنامه  بر اساس ترکیب
آموزان برای ادامه  به تناسب نیاز دانشآموزش مستقیم،   که به روش های زبان فارسی استثناء

پیش از پرداختن به شیوه  آموزش داده شد.یا قطع آموزش در پایان هر ردیف از مداخله 
شود.   ارائه می های مداخله توضیحاتی ردیفاجرای پژوهش به شکل خالصه در مورد 

وضعیت در آموزش که به درصد(  80آموزان )حدود  بیشتر دانش ردیف اول آموزش برای
برنامه باید کیفیت آموزشی باالیی در ردیف اول . است باند، مناس استاندارد دست یافته

حمایتی و  یرویکرد 1آموزان را پوشش دهد. مرحله  باشد تا نیازهای فردی دانشداشته 
 :موارد زیر است د. این مرحله شاملدار پیشگیرانه

نوعی از سنجش است که  گام اول ردیف اول غربالگریگری همگانی:  غربال
آزمونی سریع، کم هزینه، قابل تکرار و مناسب سن برای شناسایی یادگیرندگان کوشایی 

 (.2006، 2نایتس و مککاف)جانسون، مالرد، رود  کار میهب چالش یادگیری دارندکه 
ای مناسب آماده  ی غربالگری برنامهها بر اساس تحلیل داده سازی مداخله: آماده

(. مداخله با کیفیت باال بدان معنی است که آموزش ریشه 2006)بتچ و همکاران،  شود می
آموز  ای است که با نیازهای دانش های تایید شده دارد و شامل روش   در اصول علمی

 دارد. هماهنگی

                                                           
1. Morphological Awareness 

2. Johnson, Mellard, Fuchs, & Mcknight 
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 صورت مداومبهعملی است که  رونده پیشنظارت گام سوم رونده:  نظارت پیش
د یا خیر اجرا شو  مند می جهت تعیین اینکه آیا از آموزش بهرهرا  آموز دانش درسیعملکرد 

گیری میزان پیشرفت همچنین برای اصالح برنامه و اندازه رونده پیشگردد. نظارت   می
 (.2006نایت،  س و مکوکشود )جانسون، مالرد، ف  آموزان استفاده می دانش

ی در ا دقیقه 20ی  مداخله در نه جلسه اولردیف های  آموزشپس از غربالگری، 
. مواد آموزشی این ردیف عبارت بودند از: شناسایی نفری اجرا شدهفت تا  پنج های گروه

واجی، تفکیک واجی، تقطیع واجی، حافظه دیداری درس به درس، تقویت تمیز و حافظه 
به این  ؛شد ها اجرا می آزمودنی ی این مرحله بر اساس عملکرد دهرون نظارت پیششنیداری. 
آموز  و هر دانش یافت دقیقه از هر جلسه به نوشتن امالیی کوتاه اختصاص می 5ترتیب که 

 .گرفت بازخورد فوری و فردی می
است که با اهداف مداخله  مناسب درصد جمعیت 15دوم برای یف آموزش رد

(. آموزش رده دوم با 2006د )بتچ و همکاران، شو  متمرکز مشخص می و مدت کوتاه
کند. این آموزش تکمیلی   بلکه آن را تکمیل می ؛شود  نمی جایگزینآموزش متمرکز 

باشد داشته ای به آموزش  تواند از طریق پروتکل درمانی استاندارد رویکردی حل مساله  می
ای به  ساختار یا دستورالعملی مداخله ،یا با آن دو ترکیب شود. پروتکل درمانی استاندارد

رونده،  های نظارت پیش دادهبر اساس . کندمیکوچک فراهم  های گروهدار در  روشی نظام
از مداخله کنار گذاشته اند  دوم پیشرفت کافی داشته یفآموزانی که در مداخله رد دانش
آموزانی که  با دانشاند همراه  آموزانی که به مداخله پاسخی ضعیف داده اما دانش ؛شدند

به  ،گردد  ی دارند که در کالس درس ارائه نمیتوجه قابلهای آموزشی  نیاز به حمایت
 .ندسوم منتقل شد ردیف ی مداخله

 سه تا پنج های گروهای در  دقیقه 40ی  های این ردیف از مداخله در نه جلسه آموزش
موارد ردیف اول در جلسات مواد آموزشی این ردیف عالوه بر تکرار . شدنفری اجرا 

ی ردیف  رونده نظارت پیش. نیز بودتر شامل استثناءهای زبان فارسی و قواعد آن  مبسوط
 شود. دوم طبق ردیف اول انجام می

ی است آموزان ترین سطح آموزش برای دانش فشردهآموزش رده سوم  :ردیف سوم
، برطرف نشده عمومیدر کالس درس ِ اجرا شده   در آموزش عمومی که نیازهای آنان

طول بیشتری دی است و مدت زمان افرصورت انبهسوم  یفآموزش ردشکل اجرای . باشد
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اند  که به مداخله سطح دو پاسخ ضعیف داده د. این ردیف پنج درصد از کودکانیکش می
 ی های این ردیف از مداخله در دوازده جلسه آموزش دهد.  را تحت پوشش قرار می

مواد آموزشی این ردیف شامل تمام موارد دو د. شدنبه شکل انفرادی اجرا  ساعته یک
ی ردیف  رونده نظارت پیش .شدندکه در جلسات انفرادی آموزش داده  بودردیف پیشین 

 د.شسوم طبق دو ردیف قبل انجام 

پس از مراجعه به مدارس و تعیین  به این صورت بود که روش اجرای پژوهش
و کتاب  پاسخ به مداخلههای تقویت امال در الگوی  برنامه بر اساسدا ابتهای پژوهش  نمونه

کارشناس اعتبار و تناسب آن را بررسی  پنجای تدوین شد و  فارسی کالس سوم، برنامه
 چهار میان یکی از نواحی آموزشی شهر کرج به تصادف انتخاب شد و ازکردند. سپس 

 را پذیرفت و مدرسه شرایط پژوهش مدرسه به تصادف انتخاب شده ناحیه چهار تنها یک
تمام  ،اجرای پژوهش را فراهم آورد. از سه کالس سوم موجود در دبستان امکان
 در معرفی و پس از تعیین خط پایه شدند آموزانی که در امال نیاز به تالش توصیف می دانش
آموزش دیده، آموزش  معلمِتوسط آموزان این دانشهای آموزشی شرکت کردند.  دوره

 ،های توصیف شده در پژوهش بر اساس ردیف کننده شرکتآموزان  دانش .دریافت کردند
شده آوری  های جمع    و در پایان هر ردیف ارزیابی شدند. در نهایت داده ارائه شدآموزش 

 طور بهها  های آن ویژگیمراحل و  گزارش پژوهش آماده شد.از فرایند مداخله تحلیل و 
 آمده است. 4خالصه در جدول 

 ی پژوهشخالصه مراحل و شیوه اجرا .4جدول 

 تعداد جلسات های مداخله ردیف
طول هر 

 جلسه
 کننده شرکتتعداد  مداخله کننده مکان مداخله

 نفر 5 معلم آموزش دیده کالس مرجع دقیقه 30 جلسه 9 ای مداخله هسته
 نفر 3 معلم آموزش دیده کالس مرجع دقیقه 45 جلسه 9 مداخله با کیفیت

 فردی معلم آموزش دیده کالس مرجع دقیقه 60 جلسه 12 مداخله فشرده

دو روش کمک گرفته شده  ازدر این پژوهش به منظور سنجش اثر عمل آزمایش 
تولید شده در مراحل  های دادهمشاهده . یعنی عملکرد نمودار 1( بازبینی دیداری1است: 

های  داده که درصورتیکند، البته  عمل آزمایشی کفایت می اثربخشیمختلف، برای تعیین 

                                                           
1. Visual Inspection 
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تغییری در سطح حالت اولیه و )مربوط به حالت اولیه و مداخله همپوشی نداشته باشند 
حله در مر -صعود و نزول متغیر وابسته–ها  مراحل مداخله رخ داده باشد( یا اینکه روند داده

ی  ( محاسبه2مداخله وجود دارد متفاوت باشد.  های حالت اولیه با روندی که در ردیف
های  ی داده وش مستلزم محاسبه. این ر1همپوشهای غیر  ی اثر به روش درصد داده اندازه

( 2007) 2بارکز و وننست-پارکر، هاگانبین مراحل خط پایه و مداخله است.  همپوشغیر 
 که طوری بههای غیر همپوش ارائه دادند،  ای تفسیر نتایج درصد دادههایی را بر راهنمایی

درصد، به میزان بسیار باالیی موثر است؛ درصد  90های غیر همپوش باالتر از  درصد داده
 50های غیر همپوش بین  درصد نسبتاً موثر و درصد داده 90و  70های غیر همپوش بین  داده

 50های غیر همپوش کمتر از  برانگیز و درصد داده سوال اثربخشی عنوان بهدرصد  70تا 
. از انجایی که در گیرند میدرمانی غیر موثر و نامعتبر مورد مالحظه قرار  صورت بهدرصد 

ی  ی عملکرد در مرحله ، نسبت باالترین نقطهباشد میپژوهش حاضر هدف بهبود عملکرد 
های غیر  ز این نقطه قرار دارند )دادهی مداخله باالتر ا خط پایه به تعداد نقاطی که در مرحله

های  غیر همپوش بر کل نمرههای  نمره  در این فرمول تعدادهمپوش(، محاسبه گردید. 
 شود: ضرب می 100مداخله تقسیم و در 

(100)
های داده غیر همپوش

های داده مداخله
= های داده غیرهمپوش  نسبت 

 های پژوهش یافته

ها در جداول و  تر به نتایج مداخله، نمرات آزمودنی سریعتر و دستیابی  برای نمایش روشن
 نمودارهای زیر نشان داده شده است.

  

                                                           
1. Percentage Of Non Overlapping Data 

2. Parker, Hagan-Burks & Vannest 
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 های مداخله و نتیجه در ردیفپاسخ دهنده به مداخله  یها نمرات آزمودنی .5جدول 

 نتیجه ردیف سوم ردیف دوم ردیف اول خط پایه آزمودنی

1 3 5 8 6 12 14 16 15 - - - - - - - - 
ردیف  حذف در
 اول

2 8 9 8 7 12 15 9 14 - - - - - - - - 
حذف در ردیف 

 اول

3 8 7 5 6 14 15 17 16 - - - - - - - - 
حذف در ردیف 

 اول

4 9 8 7 5 14 16 15 16 - - - - - - -  
حذف در ردیف 

 اول

5 2 5 3 2 8 8 7 9 17 16 19 20 - - - - 
حذف در ردیف 

 دوم

6 8 7 9 7 8 8 9 8 12 15 16 13 - - - - 
حذف در ردیف 

 دوم

7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 9 13 12 12 15 
حذف در ردیف 

 سوم

8 0 0 0 0 8 5 6 8 8 9 6 9 11 13 12 12 
حذف در ردیف 

 سوم
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9 0 2 0 1 0 0 0 2 6 5 8 9 10 13 9 15 
حذف در ردیف 

 سوم

10 2 3 2 4 5 8 8 6 9 8 6 9 12 10 14 13 
حذف در ردیف 

 سوم

 مداخله عدم پاسخ به 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

 مداخله عدم پاسخ به 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

 مداخله عدم پاسخ به 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

 مداخله عدم پاسخ به 3 2 5 3 7 5 4 6 4 3 0 2 2 1 3 0 14

 مداخله به عدم پاسخ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

 مداخله عدم پاسخ به 2 0 1 3 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 0 1 16

 مداخله عدم پاسخ به 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
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 مداخله عدم پاسخ به 4 3 3 6 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 18

 مداخله عدم پاسخ به 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

 مداخله عدم پاسخ به 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

با پاسخ به ردیف اول مداخله از  4تا  1های  دهد آزمودنی نشان می 5چنانچه جدول 
نمایش داده  نیز 4تا  1نتایج در نمودارهای ادامه شرکت در مداخله کنار گذاشته شدند. 

به ردیف اول مداخله پاسخ نداده ولی با شرکت در ردیف  6و  5های   آزمودنی شده است.
به ردیف  10و  9، 8، 7های   آزمودنیدوم مداخله از ادامه مداخالت کنار گذاشته شدند. 

 قبول قابلاول و دوم مداخله پاسخ نداده ولی با شرکت در ردیف سوم مداخله به نمره 
 های آزمودنی. اند نداشتهپاسخ به مداخله  20 تا 11های  آزمودنیمداخالت دست یافتند. 

 اند. هیچ تغییری در سه ردیف مداخله نداشته 20و  19، 13، 12، 11
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 2نمودار  1نمودار 

 4نمودار  3نمودار 

 6نمودار  5نمودار 

 8نمودار  7نمودار 
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  1نمودار  9نمودار 

 12نمودار  11نمودار 

 14نمودار  13نمودار 

 16نمودار  15نمودار 
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 نسبت افراد حذف شده در هر ردیف از مداخله. 6جدول 
 امالنویسیتشخیص اختالل  ردیف سوم ردیف دوم ردیف اول ردیف حذف

 11 3 2 4 تعداد
 50 20 10 20 درصد

با درصد  10های ردیف اول؛  ها با آموزش آزمودنیدرصد  20دهد  نشان می 6جدول 
های ردیف سوم مداخله به سطح متوسط  درصد با آموزش 20های ردیف دوم و  آموزش

 اند. نداشته پاسخ به مداخله نیز درصد 50اند و  کالس خود رسیده

 های مداخله در ردیف ی اثر نتایج محاسبه اندازه .7 جدول

 آزمودنی
 مداخله های ردیفهای غیر همپوش در  داده نسبت

 ردیف سوم ردیف دوم ردیف اول
1 100 - - 
2 75 - - 
3 100 - - 
4 100 - - 
5 25 100 - 
6 0 100 - 
7 0 100 100 
8 100 50 100 
9 0 100 75 

10 100 50 100 

دهد، برنامه در هر سه  از سه ردیف مداخله نشان می آمده دست بهاثر  اندازهتوجه به 
 در سطحآموزان را  کنندگان اثرگذاری داشته و توانسته دانش ردیف به تناسب شرکت

 کالس برساند. قبول  قابلمتوسط 

 گیری و نتیجه بحث
درون فردی و  گوناگون ملاان تحت تاثیر عوآموز دانشهای تحصیلی پیشرفت مهارت

برای ضعف  مشخصی. گاه بدون یافتن علت است یا ناشناخته شده شناختهبرون فردی 
علت در چنین مواقعی، اغلب  آنها هستیم.ف یضعآموزان شاهد پیشرفت  تحصیلی دانش

 رستدناشود که در بسیاری از مواقع  او تشخیص داده می کاری کمآموز و  دانش ،اصلی
های  فعالیت ،آموزان دانشپیشرفت تحصیلی کمک به  برای حلی راهیافتن  به منظور. ستا
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)سیف،  2ای و آموزش برنامه 1آموزی چیرگیمانند  ؛طراحی شده استآموزشی مختلفی 
های موجود اضافه شده  به روش نیز پاسخ به مداخله الگوی تاکنون 2004از سال (. 1392
جهت  پاسخ به مداخله الگویکه  دهند می( توضیح 2006) 3ساکس و فاکف .است

حجم توجه به طراحی شده است.  بلندمدتهای اجتماعی و تحصیلی  پیشگیری از شکست
دهد  اند نشان می پاسخ به مداخله را موثر گزارش کردهرویکرد که  هاییپژوهش گسترده

، با تشخیص (2013، 4ینری و الج )مک آموزان بدون تشخیص احتماال این روش در دانش
، 6سایکی و همکاران)چالش رفتاری دارای و حتی ( 2010هریس، و  2011، 5پارکز)

منتشر شده  هایپژوهش بیشتربه مداخله تقریبا در  دهندگان پاسخنسبت  .استموثر ( 2011
 پاسخ به مداخله الگوی کاربرد. مشابه گزارش شده استتقریبا  ،های متفاوت در ردیف

که کمتر از حوزه خواندن و  امالنویسیو عالوه بر این در مهارت آموزان بومی  برای دانش
بهبود آن در  اثربخشیی  مستلزم تدوین برنامه و مطالعهریاضی به آن پرداخته شده است، 

برنامه پاسخ به مداخله در  اثربخشی تعیینهدف این پژوهش تدوین و است.  امالنویسی
دون هیچ با مشکالت یادگیری و ب ی سوم ابتدایی آموزان پایه دانش امالنویسیبهبود مهارت 

 .بود تشخیصی
پژوهش برنامه تدوین شده از نظر کارشناسان و متصدیان آموزش   های یافته بر اساس

تواند ناشی از  که می برخوردار بودناسبی برای کاربرد و آموزش کودکان اعتبار م
آن برای  پذیری انعطافاز تدوین برنامه و   آموزان پیش امالیی دانش نیازسنجی

در  حاضر های پژوهش یافته بر اساس ،همچنیننیازهای متفاوت باشد. آموزان با  دانش
وجود داشته  پاسخ به مداخلهدرصد  15در ردیف سوم  و 10، در ردیف دوم 20ردیف اول 

 درصد 80 که بر اساس آن پاسخ به مداخلهنظری الگوی  بااست. این نتایج 
 3و در ردیف سوم هم  در ردیف دومدرصد  15، در ردیف اول کنندگان شرکت
 شوند، یادگیری تشخیص داده می درصد باقی مانده اختالل 2بایستی حذف شوند و درصد

تواند ناشی از وجود درصد باالیی از مشکالت  ناهمخوان است. احتماال این یافته می

                                                           
1. mastery learning 

2. programmed instruction 

3. Fuchs & Fuchs 

4. McInerney, & Elledge 

5. Parks 

6. Saeki, & Etal 
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 (1392)کریمی و رضایی،  برای مثال .باشد زبان فارسیآموزان  در بین دانش امالنویسی
درصد و  6درصد، تهران  7چهارم اهواز  ی آموزان پایه در دانشرا  امالنویسیشیوع مشکل 

شیوع باالتر تواند با  می همچنیناند.  گزارش کردهدرصد  45/4و بختیاری  چهارمحال
، 1)موسسه ملی سالمت استرالیاتبیین شود آموزان  دانشتمام در بین  امالنویسیاختالالت 

در مورد مهارت  پاسخ به مداخله کاربردهای کافی در مورد  هنوز پژوهش .(2004
تواند از وابستگی بسیار زیاد امالی  می  دیگر این یافته ی. از سویوجود ندارد امالنویسی

آبادی، علیزاده و  آبادی، امین )امین ناشی شود ، دقت و آموزشی دیداری فارسی به حافظه
 طلبد. از برنامه حاضر را می تر طوالنیکه زمان تربیت و تقویتی ( زیرچاپپورکاوه، 

 دانند میکارشناسان بهترین زمان تقویت و تربیت حافظه دیداری را پیش از ورود به دبستان 
 های حافظه کاری ( مجموعه مهارت2000) 3گدرکول و پیکرینگ .(2010، 2)بلیث

های تحصیلی  را با موفقیتت ( پرورش دق1388؛ درخانی، کجباف، مولوی و امیری)
آموزش داده نشدند.  مستقیمکه در این برنامه به شکل  دندان های ابتدایی مرتبط می سال

ان دارای آموز دانش درصدی 40آمار  الگو،احتمال دیگر تایید نشدن  ،این بر افزون
حاضر ی پژوهش  توجه و بیش فعالی در نمونه نارساییمشکالت رفتاری، گفتاری، اختالل 

مشکالت رفتاری ( 2002و همکاران ) 5و باریگا (2004) 4نلسون، بنر، لن، اسمیت باشد.
با پیشرفت تحصیلی مرتبط  و نقش میانجی توجه را در رابطه مشکالت رفتاری سازیبرونی

این در حالی است که نقش مشکالت گفتاری در عملکرد تحصیلی سالیان  .دانند می
؛ هال 1984، نیشن، 7؛ آرام، اکلمان1980، 6نیشنبسیاری است که تایید شده است )آرام و 

همچنین ره،  .(2007، 10مینسیکالکو ؛1999و همکاران،  9؛ جانسون1978، 8و تامبلین
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 امالنویسی خصوص بهعملکرد تحصیلی و ( نیز 2014) 1میراندوال، اسپوزیتو و کاپودیسی
 اند. فعالی را ضعیف گزارش کرده و بیش توجه نارساییکودکان مبتال به اختالل 

 کنندگان شرکتبرنامه در هر سه ردیف به تناسب  دادپژوهش نشان دیگر ی  یافته
این ساند. احتماالً کالس بر قبول  قابلآموزان را به متوسط  اثرگذاری داشته و توانسته دانش

پاسخ دهنده به مداخله آموزان  با نیازهای فردی دانشآن تناسب  تواند از میاثرگذاری 
آموزان تدوین  های امالیی دانش برنامه بر اساس مطالعه انواع غلط کهاین. باشدناشی شده 

که از  رساند محور را میپژوهش ترمیمی-آموزشی های برنامه و تناسب شده است، اهمیت
رسد توانایی  به نظر می است. همچنین پاسخ به مداخلههای مبتنی بر  های برنامه ویژگی

ی که تمامطوری ؛آموزان رابطه داشته باشد شناختی دانش اثرگزاری برنامه با مهارت واج
شناسی داشتند، پاسخ به مداخله هم  که نمرات باال در واج (نفر یک)غیر از  آموزان دانش
کنزی،  مکتر هم توسط  پیش امالنویسیشناختی با مهارت  ی مهارت واج رابطه .اند داشته

توجه به عملکرد  ( تایید شده است.2005) 3و هوولموولین  الس،وواو کار (2014) 2همینگز
باال و عدم وجود علت و عالمت خاص  شناسی واجخالف داشتن نمره  آموزی که بر دانش

تواند ناشی از قدرت بیشتر مسائل روانی در عملکرد  احتماال می ،امالنویسیموثر در مهارت 
 درسی نسبت به عوامل شناختی باشد.

اول اینکه با کاربرد چنین  است. تأمل  قابل زیر با توجه به نتایج پژوهش چند نکته
 غیرها که نتایج عملکرد آنآموزان نیازمند تالش  توان حداقل به نیمی از دانش هایی می برنامه

های  ویژگیدوم اینکه است کمک کرد تا به سطح متوسط کالس خود برسند.  قبول  ابلق
های  پژوهشو موضوع  توجه مورد تواند میاند  نداشته پاسخ به مداخلهآموزانی که  دانش

ممکن باشد با  چنانچه آموزان شناسایی شود. ترک این دانشهای مش آتی باشد تا ویژگی
 آموزان هدف دانشبه  دیده آسیبهای  کمک به بازپروری مهارتی به موقع و  مداخله

های پژوهش از مدارس انتخاب  نمونه ،کمک شود تا عملکرد بهتری داشته باشند. از طرفی
ضعف در مهارت  با وجود ،از طرف مدرسه گاه هیچهایی که بیشتر آنها  اند؛ نمونه شده

چرایی همین موضوع هم . اند داده نشده اختالل در بیان گفتاری ارجاع حتی و یا امالنویسی
از جمله شود با تغییراتی در برنامه  پیشنهاد می ،این بر افزون تواند موضوع پژوهش باشد.  می

                                                           
1. Re, Mirandola, Esposito, & Capodieci 

2. Mackenzie & Hemmings 

3. Caravolas, Volin & Hulme 
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 کاهش توان آن را در کمک بههای آموزشی،  در جلسه کنندگان شرکتزمان و تعداد 
های پژوهش عدم امکان اجرای آن  از محدودیت سنجید.نیازمند تالش آموزان  آمار دانش

گر مانند مسائل  آموزش عمومی و عدم کنترل متغیرهای مداخله معلماندر کالس و توسط 
انجام  تغیرهاهای آتی با توجه به این م شود پژوهش که توصیه می بودو مشکالت رفتاری 
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