
 

 

 اختالل یادگیری خواندنآموزان با دانشای رفتاری برای مداخله :آموزیدقیق

  5، فرنگیس کاظمی4، شهال پزشک3بناب، باقر غباری2، حجت پیرزادی1حمید علیزاده

 76/4/44 پذیرش:تاریخ         71/4/44   تاریخ دریافت:

 چکیده

و  رفتاریهای موثر برای اختالل یادگیری خواندن با تاکید بر رویکرد هدف پژوهش حاضر شناسایی مداخله
روش مروری . بدین منظور با بودهای مبتنی بر این رویکرد ای از روشنمونه عنوانبهآموزی معرفی روش دقیق

های از پایگاه 5179تا  7494 هایدر این زمینه بین سالهای علمی معتبر ها و مقالهشامل کتابمتون اصلی 
و تحلیل  بررسیاستخراج و مورد  Pub Medو  Google Scholar, ERIC, Science Directاطالعاتیِ 

 ,Evidence-based methods/interventionهایها با کلید واژهجستجو در این پایگاه .قرار گرفت

Best practices, Special education, Learning disability/disorder, Effectiveness, 
Precision teaching .مرور ادبیات  بود. همچنین، از برخی منابع فارسی موجود در این زمینه استفاده شد

یادگیری خواندن بر دیدگاه رفتاری مبتنی هستند و در این بین در اختالل موثر  یهانشان داد مداخله پژوهش
های دارای ویژگی آموزیدقیقهماهنگی دارد.  پاسخ به مداخله ا رویکردب ای است کهآموزی مداخلهدقیق

گیری بر مبنای تصمیم ، ثبت و نمایش عملکرد روی نمودار وارزیابی مداوم عملکرد منحصر به فردی مانند
-تالل یادگیری خواندن را اثربخش استفاده از آن برای افراد با اختواند میاست که رد یادگیرنده چگونگی عملک

ای رفتاری در اختالل یادگیری است که آموزی مداخلهتوان گفت دقیقمی بر اساس مرور ادبیات پژوهش سازد.
متخصصان بالینی این حوزه و از سوی پژوهشگران را توجه بیشتری که در خود جای داده،  هاییویژگیخاطر به 
 اند.بیان شده تفصیلبهآموزی در متن مقاله ها، اصول و مراحل دقیقتعاریف، ویژگی .دطلبمی

 آموزی.دقیقهای مداخله، اختالل یادگیری خواندن، روش های رفتاری،روش :واژگان کلیدی

                                                           
 دانشگاه عالمه طباطبائی استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. 1
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   .دانشگاه تهران گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد 3.
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 مقدمه

و  نیازهای ویژه باگویی به نیازهای کودکان بزرگی را در پاسخ مسئولیتآموزش ویژه 
و  نیازهای ویژهبا های آنها بر دوش دارد. با در نظر داشتن این نکته که کودکان خانواده
توان عنوان کرد که پذیر هستند، میآسیب اساسهای آنها در برابر ادعاهای درمانی بیخانواده

، 7)اسپاولدینگهستند  باکیفیتدمات های اثربخش و خنیازمند دریافت مداخله این گروه
در آموزش ویژه  هایکی از مهمترین چالشبه  5موضوع اثربخشی در همین راستا امروزه. (5114

در (. 5112، 4شرنوفو برادن ؛ 5177کاوالی و اسپاولدینگ، ؛ 5111، 3است )کاوالی تبدیل شده
ها و که کدام خدمات، برنامه این است های اساسیچالشواقع، در حوزه آموزش ویژه یکی از 

طور موثرتری بیشترین اثربخشی را دارند و به نیازهای ویژهآموزان با ها در پیشرفت دانشمداخله
)کرک،  دهدپاسخ می های آنانآموزان و خانوادهی هر یک از این دانشبه نیازهای ویژه

 .(5114، 9گاالگر، کلمن و آناستازیو
ی فردی یا گروهی ریزی شدههای برنامهها و آموزشرنامهآموزش ویژه شامل خدمات، ب

ترونبال، ترونبال، کند )را برآورده می با نیازهای ویژهآموزان ی دانشاست که نیازهای ویژه
بر اساس این تعریف، (. 4511؛ کرک، گاالگر، کولمن و آناستازیو، 5173، 6وهمیر و شوگرن

است تا بتواند به بهترین شکل ممکن  باکیفیته مستلزم آموزش اثربخش و آموزش ویژ
شکاف بین پژوهش و عمل در آموزش باشد.  های آناندهاوگوی نیازهای ویژه افراد و خانپاسخ

)کوک، تانکرسلی آموزان با نیازهای ویژه تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت ویژه بر پیشرفت دانش
از طریق شناسایی و  ،روی این شکافتالش برای پل زدن . از همین رو، (5173، 1و لندروم

                                                           
1. Spaulding 

2. effectiveness 

3. Kavale 

4. Braden & Shernoff 

5. Kirk, Gallagher, Coleman & Anastasiow 

6. Turnbull Turnbull, Wehmeyer, & Shogren 

7. Cook, Tankersley & Landrum 
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رود )کوک های آموزش ویژه به شمار مییکی از مهمترین هدف ،های اثربخشاجرای مداخله
 (.5173، 7و آدام

آموزان با اختالل یادگیری و بین دانش 5پیشرفت اند یک شکافِنشان داده هاپژوهشنتایج 
منظور از شکاف پیشرفت همساالن عادی آنها وجود دارد که هر سال در حال افزایش است. 

های مختلف آموزان با اختالل یادگیری و بدون اختالل در حوزهای است که بین دانشفاصله
تدریس های و فعالیت 3های یادگیری آزمایش نشدهنظریهعملکرد تحصیلی وجود دارد. 

(. شناسایی و 5114؛ 5171اند )اسپاولدینگ، از دالیل اصلی این شکاف شناخته شده 4نامناسب
یکی از مهمترین اهداف آموزش ویژه در کشورهای  عنوانبهپیشرفت  کاهش این شکافِ

 اندمشخص کرده و استانداردهاییبرای آن مبنای قانونی  کهطوریبهپیشرفته تعیین شده است. 
هیچ "تمرکز اصلی قانون ایاالت متحده آمریکا  در . برای مثال(5174)کوک و همکاران، 

، 6موران)است  استوار بر همین موضوع "9عقب بمانداز دریافت آموزش مناسب کودکی نباید 
و  1های علمیرا به استفاده از روشدر آمریکا این قانون معلمان آموزش ویژه (. 1145

(. 5119و همکاران،  4کند )آدامدر کالس درس ملزم می 2شواهدهای مبتنی بر درمان
ها های آموزشی هستند که حجم وسیعی از پژوهشمبتنی بر شواهد شامل فعالیت هایدرمان

ی ی علمی و شناسایهاها از طریق انجام پژوهشاند. این فعالیتدهتایید کراثربخشی آنها را 
کنند به کاهش شکاف بین پژوهش و عمل کمک می ،ای آموزشیهترین مداخلهاثربخش

آید حال این پرسش پیش میبا توجه به اهمیت موضوع اثربخشی، (. 5173)کوک و همکاران، 
در . ها استتر از دیگر مداخلهاثربخش هایمداخله کدامکه مفهوم اثربخشی به چه معناست و 

اخیر مفاهیم جدیدی به آموزش ویژه و روانشناسی مدرسه معرفی  یهمین راستا طی چندین دهه

                                                           
1. Cook & Odom 

2. achievement gap  

3. unproven learning theories  

4. ineffective teaching practices  

5. No Child Left Behind (NCLB) 

6. Moran 

7  Scientific methods 

8. Evidence-Based Practices (EBPs) 

9. Odom 
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این مفاهیم از . 3شواهد مبتنی بر مداخله و 5، اثربخشی7اند. مفاهیمی از قبیل کارآییشده
ی پژوهشگران در آموزش ویژه و روانشناسی و در تجربیِ انجام شده به وسیله هایپژوهش

 . (5112برادن و شرنوف، ) اندپدید آمده هامداخلهپاسخ به شناسایی موثرترین خدمات و 
درمان مبتنی بر شواهد برای نخستین بار از علوم پزشکی شروع شد و پس از آن  جنبش

های پزشکی کار خیلی سریع وارد روانشناسی شد؛ زیرا بسیاری از روانشناسان در محیط
(. طی 5111، 4و گلدفرید کردند و زمینه پذیرش آن در روانشناسی فراهم بود )درابیکمی

 م و تربیت رشد چشمگیری داشته است؛ی اخیر این جنبش در روانشناسی و تعلیچندین دهه
های روانشناسی، تعلیم و تربیت و سالمت روانی که درمان مبتنی بر شواهد در رشته طوری که به

 از طریق ارزیابی کارآیی هامداخلهای به منظور شناسایی، انتشار و بهبود های سازمان یافتهتالش
(. 5119، 9)هواگوود ه استرا به خود معطوف کرد زیادیو اثربخشی آنها دارند، توجه 

و یا روایی شواهد علمی است؛  اثرگذاریاصطالح درمان مبتنی بر شواهد به معنای کیفیت، 
توچویل های مربوط به اجرا و ارزیابی خدمات کمک نماید )کراگیریای که به تصمیمگونهبه

(. یکی از موضوعات مفهومی مهم در جنبش درمان مبتنی بر شواهد تمرکز بر 5113، 6و شرنوف
های آموزشی، های پژوهش و منابع علمی دقیقِ به کار رفته برای ارزیابی مداخلهروش
های پیشگیری و خدمات سالمت روانی است. شواهد حمایت کننده از یک مداخله اغلب برنامه

( کارآیی: آیا مداخله الف نسبت به 7گردند: )های مفهومی زیر تعیین میپرسشی به وسیله
( اثربخشی: آیا مداخله در 5) ؟شودمداخله ب برتری دارد و موجب بهبود کارکرد افراد می

: برای اجرای درست و کامل مداخله 1( اجرا3) کند؟های گوناگون عمل میشرایط و موقعیت
: آیا این مداخله در مقایسه با 2( قابل پذیرش بودن4) هایی نیاز است؟ها و نظارتبه چه آموزش

                                                           
1. efficacy 

2. effectiveness 

3. Evidence-based Intervention  

4 . Drabick & Goldfried 

5 . Hoagwood 

6 . Kratochwill & Shernoff 

7 . implementation  

8 . acceptability 
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( به صرفه بودن: فواید نسبی این مداخله در مقایسه با 9) های موجود قابل قبول است؟مداخله
  (.5112های دیگر در تولید پیامدهای مطلوب چگونه است؟ )برادن و شرنوف، مداخله

 ؟است یا نه 7ی مشخص سودمندآیا یک مداخلههدف کارآیی این است که مشخص کند 
این کار از طریق مقایسه یک یا چند مداخله با یک یا چند شرایط کنترل و مقایسه انجام 

دهد. منظور از سودمندی مداخله میزان تاثیر آن بر بهبود عملکرد یا کاهش نشانگان است. می
ای که دیگر گونهشرایط اهمیت دارد؛ به 5کارآیی بیشتر از هر چیز، تکرار پژوهش هایدر 

، 3تاثیر یک مداخله بتوانند همان شرایط را تکرار کنند )کازدین پژوهشگران برای آزمونِ
های کارآیی عموما در (. برای به حداکثر رساندن احتمال تاثیر یک مداخله، پژوهش5114

شود تا عواملی که ممکن میگیرند. در چنین شرایطی تالش شرایط کامال کنترل شده انجام می
، 4شوند )ناتان، استوارت و دوالنخالل ایجاد کنند، حذف یا کنترل است بر تاثیر مداخله ا

کند تا روایی درونی آن به حداکثر کارآیی کمک می هایپژوهشهای (. این ویژگی5111
 برسد و بتوان تغییرات متغیر وابسته را ناشی از متغیر مستقل دانست.        

های عملی از قبیل مدرسه، کارآیی در موقعیت هایپژوهشبرخالف  اثربخشی هایپژوهش
، 9هوگو و برنزشوند )دریک، التیمر، لف، مکهای سالمت روانی اجرا میخانه و یا کلینیک

های مختلف ها در جمعیتاثربخشی تعیین این است که آیا مداخله هایپژوهش(. هدف 5114
 هایپژوهش(. در 5111گیری دارند یا نه )ناتان و همکاران، های قابل اندازهقابلیت اجرا و مزیت

کنندگان نیاز فوری به دریافت خدمات و مداخله نظر از نوع مشکل، شرکتاثربخشی صرف
 هاپژوهشصورت داوطلبانه در جستجوی دریافت خدمات نیستند. در این دارند و همیشه به

به دنبال تعمیم نتایج  هاپژوهشتر هستند. این مشکالت ارجاعی معموال شدیدتر و پیچیده
کارآیی  هایپژوهشهای واقعی و عملی هستند و بسیاری از متغیرهایی که در مداخله به محیط

  (.   5113، 6شوند را در خود دارند )مریل، تولبرت و ویدکنترل یا حذف می

                                                           
1 . benefical 

2 . replication 

3 . Kazdin  

4 . Nathan, Stuart & Dolan 

5 . Drake, Latimer, Leff, McHugo & Burns, 

6 . Merrill, Tolbert & Wade 
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 مدل مفهومی رابطه بین کارآیی و اثربخشی .1شکل

نشان داده شده است. انتهای هر طیف  7رابطه مفهومی بین کارآیی و اثربخشی در شکل
 ،طور کلیدهد. بهنشان میرا بیرونی روایی بر روایی درونی یا  پژوهشمیزان تاکید هر نوع 

شوند تا روایی درونی در آنها به حداکثر ممکن ای طراحی میگونهکارآیی به هایپژوهش
 پذیریتعمیمکاهش اما این هدف به همان میزان موجب از دست دادن روایی بیرونی یا  ؛برسد
 شود.   ها مییافته

ها و توجه به اهمیت موضوع اثربخشی و نقش مهم آن در شناسایی مداخلهبا بنابراین، 
شواهد پژوهشی خارجی مبنی بر  های آموزشی و وجودگیریو تصمیم خدمات مناسب

در  خالء پژوهشیو وجود  7آموزیهای مبتنی بر رویکرد رفتاری و روش دقیقخشی مداخلهباثر
شناسی مروری، بود که با استفاده از روشپژوهش حاضر این ایران در این حوزه، هدف 

های اثربخش در حوزه اختالل یادگیری را با تمرکز بر رویکرد رفتاری و روش مداخله
گران معرفی کند. برای این منظور با استفاده از کلید شناسایی و به پژوهش ،آموزیدقیق
 ,Evidence-based methods/intervention, Best practicesهای انگلیسی واژه

Special education, Learning disability/disorder, Effectiveness, Precision 
teaching های اطالعاتی در پایگاهGoogle Scholar, ERIC, Science Direct  وPub 

Med  جستجو انجام گرفت و منابع مرتبط در این زمینه استخراج شد. افزون بر این، از برخی
جود در این حوزه استفاده شد. سپس با توجه به هدف پژوهش، محورهای اصلی منابع فارسی مو

 .استخراج و مورد بررسی قرار گرفت از این متون

  

                                                           
1. Precision Teaching 

 های اثربخشیپژوهش

  به حداکثر رساندن روایی

 بیرونی

های کارآییپژوهش  

  به حداکثر رساندن روایی

 درونی

 هدف:

 تکرار 

 هدف:
 تعمیم 
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 اختالل یادگیری و الگوهای مفهومی آن 
 با 7های روانیراهنمای تشخیصی و آماری اختاللکتاب اختالل یادگیری در پنجمین ویرایش 

قرار داده شده است.  3رشدیهای عصبیدر گروه اختالل 5ویژهاختالل یادگیری عنوان 
در اوایل دوران رشد  ها هستند که عموماای از اختاللرشدی شامل مجموعههای عصبیاختالل

، اجتماعی، تحصیلی و یا شغلی فردیدر عملکرد  هایینارساییبا آغاز و  پیش از سنین مدرسهتا 
های خیلی خاص در یادگیری یا از محدودیتشوند. گستره این نقایص رشدی، میهمراه 

 گیردهای اجتماعی یا هوش را در بر میتا مشکالت اساسی در مهارت 4کارکردهای اجرایی
شود که هنگامی تشخیص داده می ویژهاختالل یادگیری  (.5173، 9آمریکا پزشکیروان)انجمن 
صورت صحیح و کارآمد در توانایی فرد برای دریافت یا پردازش اطالعات به ایویژهنقایص 

گردد و با مشکالت اختالل نخستین بار در سنین آموزش رسمی ظاهر میاین وجود داشته باشد. 
های تحصیلی پایه نظیر خواندن، نوشتن و یا ریاضیات، مداوم و مخرب در یادگیری مهارت

طور چشمگیری مختل شده به های تحصیلیِد فرد در مهارتشود. همچنین، عملکرمشخص می
برای  قبولقابلتر از میانگین مورد انتظار برای سن موردنظر است و یا اینکه شرایط عملکرد پایین

 (.5173آمریکا،  پزشکیروان)انجمن  آیدالعاده زیاد به دست میوی، صرفا با تالش فوق
ها در مورد ماهیت مشکل ای از فرضیهشامل مجموعه 6الگوی مفهومیدر اختالل یادگیری 

هایی را شوند. هر الگوی مفهومی فرضیهای بر اساس آن تعیین میهای مداخلهمشیاست که خط
راهی برای فکر مفهومی یا نظریه الگوی کند. آموز ارائه میدر مورد چگونگی یادگیری دانش

رویکردهای آموزشی نشات گرفته از آن با کردن در مورد مشکالت و حل آنهاست. هر الگو و 
های یادگیری هنگامی که ناتوانیارای اختالل یادگیری ارتباط دارد. آموزان دتدریس به دانش

نظران این رشته سه الگوی ای جداگانه از آموزش ویژه شناخته شد، صاحبحوزه عنوانبه
پس از آن الگوهای شناختی و  .جبرانی و رفتاری را تشریح کردند-مفهومیِ پزشکی، تشخیصی

                                                           
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: (DSM-5) 

2. specific learning disorder 

3. Neurodevelopmental disorders 

4. Executive functions  

5. American Psychiatric Association 

6. conceptual model 
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 پردازی ماهیت اختالل یادگیری،گرا نیز اضافه شدند. این پنج الگو در مفهومسازنده
دیگر تفاوت دارند )هاالهان و و شرایط تدریس با یک الگورویکردهای آموزشی برخاسته از هر 

صلی این پنج های اویژگی 7در جدول (.7347، ترجمه علیزاده و همکاران، 5119همکاران، 
 طور خالصه ارائه شده است.الگو به

 . پنج الگوی مفهومی در اختالل یادگیری و رویکردهای آموزشی مربوط به آنها1جدول

الگوی 

 مفهومی

های اساسی در فرضیه

 مورد ماهیت مشکل

های اساسی ویژگی

 رویکرد آموزشی
 تلویحات آموزشی

 مشکل جسمی است پزشکی
 دارویی به همراهدرمان 

یآموزشهای برنامه  
یاندرکاران درمان پزشکهمکاری با دست  

-تشخیصی

 جبرانی

مشکل در فرایند یا 

 پیشرفت است

ص انجام آزمون برای تشخی

 مشکل

یص ها برای تشخاستفاده از نتایج آزمون

ریزی برای جبرانمشکل و برنامه  

 رفتاری
 آموزشمشکل در 

 نامناسب است

دستکاری تکالیف و 

 پیامدها

رفتار  حلیل تکلیف و تحلیلکاربرد ت

ردیکارک  

 مشکل در تفکر است شناختی
-آموزش راهبردها برای حل

 مساله
 آموزش راهبردهای یادیار و فراشناختی

گراسازنده  
 مشکل در ساخت دانش

 است

استفاده از رویدادهای 

 اجتماعی و موثق

ا آموز یتعیین مسیر با توجه به دانش

 زندگی او

آن درمان  حلراهشناختی و شود که اساس مشکل زیستپزشکی فرض میدر الگوی 
های آموزشی هستند های پزشکی مکمل برنامهپزشکی است. در الگوی پزشکی جدید مداخله

جبرانی فرض بر این است -که مستلزم همکاری معلمان و پزشکان است. در الگوی تشخیصی
توان ها میاند و با استفاده از آزموننظم خود را از دست داده شناختیروانکه فرایندهای 

های تحصیلی دچار مشکل است تا بتوان بر اساس آن دریافت که کدام فرایندها یا حوزه
فرضیه زیربنایی الگوی رفتاری این است که مشکالت یادگیری  های جبرانی را اجرا کرد.برنامه

های تکالیف ارائه ح نارسایی یادگیری، تغییر مشخصهو راه اصال پیامد آموزش نامناسب است
ردی و تحلیل تکلیف، تحلیل رفتار کارکهای روشباشد. شده و بازخوردهای محیطی می

در الگوی شناختی بر پردازش اطالعات و اند. آموزش مستقیم از الگوی رفتاری نشات گرفته
اطالعات، فراشناخت،  شالگو بر پردازمداخله در این  هایبرنامهشود. فرایند تفکر تاکید می
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نگر بر آموزش رفتاری و راهبردهای یادیار متمرکز است. در الگوی سازنده-اصالح شناختی
ها، الگوهای با وجود این تفاوت. شودواقعی تاکید می های اجتماعیِمرتبط با بافت و موقعیت

و  ارزیابی مستقیم و مداوم عملکردمفهومی از برخی جهات مانند پیوند بین ارزیابی و مداخله، 
)هاالهان و همکاران،  ندهای مشترک دارویژگیمساله، با یکدیگر استفاده از راهبردهای حل

 (.7347، ترجمه علیزاده و همکاران، 5119
اهمیت الگوهای مفهومی در این است که توصیفی یکپارچه از اختالل یادگیری و 

کنند. های علمی در این زمینه را ترغیب میانجام پژوهشدهند و رویکردهای آموزشی ارائه می
ها باید کنند و نتایج این پژوهشهای آموزشی را بررسی میهای علمی اثربخشی روشپژوهش

را برای بهبود پیشرفت  در دسترس معلمان و والدین قرار گیرد تا آنها بتوانند مفیدترین روش
درباره رویکردهای  ن بدون دانستن نتایج پژوهشآموزان انتخاب کنند. معلماتحصیلی دانش

آموزشی پشتوانه مناسبی در تدریس نخواهند داشت. بدون آگاهی از این اطالعات ممکن است 
بنابراین، در اختالل یادگیری الگوهای مفهومی  .های آموزشی اشتباه استفاده کنندآنها از روش

آنها با انجام  ردیا  تاییدهستند که  هافرضیهزاینده راهنمای راه پژوهشگران و  هایا نظریه
پژوهشگران با الهام گرفتن از الگوهای مفهومی بین  .شودهای علمی مشخص میپژوهش

از این طریق عیار هر الگوی مفهومی در عمل مشخص  کنند وپژوهش و عمل ارتباط برقرار می
 شود.می

این که  نشان داد واندن در ایرانای اختالل خهای مداخلهبررسی و تحلیل پژوهش نتایج
یارمحمدیان، قمرانی، ؛ 7344زاده، رضایی و کرمانیعموما بر مبنای الگوی شناختی ) هاپژوهش

؛ دهقانی، امیری و 7321ساوجی، ؛ پاکدامن7327؛ بیابانگرد و شکیبا، 7344سیفی و ارفع، 
؛ مجیدی، دانش و الف 7347و پیرزادی،  زاده، بخشیبناب، افروز، حسنغباری؛ 7326مولوی، 

جبرانی و پزشکی -( و الگوهای تشخیصی7323؛ یعقوبی و احدی، 7324کنش، خوش
آثار و رشید، ؛ یعقوبی، محققی، غفوری7343برومند و طباطبایی، طهماسبی، نجاتی، قاسمی)

؛ 7326ماندنی و همکاران، ؛ 7347پور، میوه اصفهانی، عابدی و بهرامیحیدری، شاه؛ 7345
اند ( انجام گرفته7321؛ جناآبادی، 7321وند، ؛ زینی7322سیاهکردی، علیزاده و کوشش، امعس

، فرامرزی و مرادی؛ 7347)پیرزادی و همکاران،  های مبتنی بر الگوی رفتارگراییو مداخله
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های خواندن کودکان در ایران بسیار معدود جهت بهبود مهارت گراو سازنده (7343عابدی، 
؛ کوبینا و 5177)کاوالی و اسپالدینگ، این در حالی است که شواهد پژوهشی خارجی است. 
نشانگر این است که ( 3517، 3؛ جانسون و استریت5179، 5؛ گیلفورد و میلر5175، 7یورک
تواند کاربرد هایی هستند که میهای رفتاری در حوزه اختالل یادگیری دارای ویژگیمداخله

در واقع، شواهد پژوهشی خارجی در  با اختالل خواندن اثربخش سازد. آموزانآن را روی دانش
های مبتنی بر الگوی رفتاری برای اختالل یادگیری خواندن، تعیین اثربخشی مداخلهزمینه 

پرداختن به رویکرد رفتاری و  ،بر همین اساسگویاتر از شواهد پژوهشی داخلی است. 
تالل خواندن در ایران اهمیت دارد؛ زبرا از طریق در حوزه اخ مبتنی بر این رویکردهای مداخله
های رفتاری در اختالل یادگیری خواندن توان در مورد میزان کارآیی و اثربخشی مداخلهآن می

 متقنی دست یافت.  شواهدبه 
اختالل یادگیری  هایهای فراتحلیل در زمینه مداخلههای پژوهشاز سویی دیگر، یافته

هایی است که کاربرد آن را ی ویژگیاین است که رویکرد رفتاری دربردارندهنگر خواندن نشا
اسکاماکا و همکاران  سازد.اثربخش میآموزان با اختالل یادگیری خواندن دانشدر گروه 

ای برای نوجوانان مبتال به مشکالت خواندن بین های مداخله( در یک فراتحلیل پژوهش5111)
آموزان با مشکالت های آنها نشان داد که دانشرا تحلیل کردند. یافته 5116تا  7421های سال

های متمرکز بر بهبود مشکالت خواندن سود توانند از مداخلهخواندن در سنین نوجوانی نیز می
طور های آموزشی که بهها و برنامهآموزان از مداخلهتر این بود که این دانشی جالبببرند. یافته

توانند بیشترین استفاده را ببرند. در یک فراتحلیل شوند، میگونه موثری اجرا به دقیق طراحی و
ساله  77تا  4آموزان مبتال به مشکالت خواندن بین سنین های خواندن برای دانشدیگر مداخله

صورت های چهارم تا پنجم تحلیل شد. نتایج نشانگر این بود هنگامی که آموزش بهدر پایه
شناختی و های زیربنایی خواندن )مانند آگاهی واجتیک و متمرکز بر مهارتواضح، سیستما

تری شود، پیامدهای اثربخشخوانی( ارائه میآواها( و سطوح باالتر مهارت خواندن )مانند روان
آموزان مبتال به مشکالت خواندن دارد )ونزک، وکسلر، وان و بر عملکرد خواندن دانش

                                                           
1 .Kubina & Yurich 

2. Guillford & Miller 

3. Johnson & Street 
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که مبتنی  5های یک فراتحلیل دیگر نشان داد آموزش آواهااین، یافته(. افزون بر 5171، 7سیولو
بلکه  ؛های دیگر بیشترین کاربرد را داشتهبر رویکرد رفتاری است، نه تنها نسبت به مداخله

بیشترین میزان اثربخشی را بر عملکرد خواندن و هجی کردن کودکان و نوجوانان مبتال به 
(. 5174، 3کورن-است )گالوسکا، آیس، کریک و شولت ادهنشان دهای خواندن نیز ناتوانی

و راهبردهای  4های فراتحلیل بر آموزش منظم و سیستماتیک آواهاهای این پژوهشیافته
های عنوان روشهای خواندن و نوشتن را بهها در فعالیترمزگشایی و کاربرد این مهارت

انان مبتال به مشکالت خواندن های سوادآموزی کودکان و نوجوبهبود مهارت اثربخش در
ویژه روش های اثربخش با رویکرد رفتاری، بههای مداخلهتاکید دارند. این ویژگی

های رفتاری بر طراحی و اجرای دقیق آموزش و آموزی، هماهنگ است؛ زیرا در مداخلهدقیق
تمامی آموزی استفاده از شود. در واقع، هدف اصلی دقیقارائه آموزش اثربخش تاکید می

  سازند.هایی است که آموزش را اثربخش میاستراتژی
 در اختالل یادگیری رفتاریرویکرد 

موزش طور اعم و آبه بعد تاثیر بسیاری بر آموزش به 7411های ی از سالگرایهای رفتارنظریه
 دارینظامهای یادگیری چارچوب ها در حوزه ناتوانیاین نظریهاند. طور اخص گذاشتهویژه به

، 9؛ به نقل از لرنر7445اند )هرینگ و کندی، را برای پژوهش، ارزیابی و آموزش فراهم کرده
اساس هر روش گوید تحلیل رفتار رفتاری بر اساس دیدگاهی است که می الگوی(. 5113

کودک با ترین روش برای کمک به مناسب الگوتربیت ویژه است. در این و در تعلیم  اثربخش
و  ارائه آموزش اثربخش بر اساس دستکاری پیشایندها و پیامدهای یادگیریی یادگیر اختالل

پردازان رفتاری اعتقاد دارند که در نظریه .است اثربخش کردن فرایند آموزش و یادگیری
چرا  های خاص و کاربردی تمرکز داشت؛آموزان با نیازهای ویژه باید بر مهارتآموزش دانش

ترجمه  ،7443 ،ها یا رفتارها نیاز دارد )کله و چانکه فرد در دنیای واقعی به کاربرد این مهارت
 (.7315ماهر، 

                                                           
1. Wanzek, Wexler, Vaughn & Ciullo 

2. phonics instruction 

3. Galuschka, Ise, Krick & Schulte-Körne 

4. phonics 

5. Lerner 
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که کاربرد آنها را در مورد اصول در آموزش ویژه بوده است  مبنای برخی رفتاریدیدگاه 
ایجاد ، 7یفسازد. مهمترین این اصول شامل تحلیل تکلافراد با نیازهای ویژه اثربخش می

، ارائه 3، یادگیری در حد تسلط5ارزیابی مکرر عملکرد، الگوسازیهای تمرین و تکرار، فرصت
تقسیم کردن یک تکلیف به  به معنایبازخورد فوری و تقویت است. اصل تحلیل تکلیف 

توان فرایندهای یک . از این طریق میاست هااین مولفهو آموزش هر یک از های جزیی مولفه
نطقی و منظم قرار بندی کرد و این مراحل را در یک سلسله مراتب مپیچیده را مرحله تکلیف

 ویژهبهاین اصل (. 7446، 9؛ برتون، مور و ماگلیارو7444، 4)گروبکر افراد آموزش داد داد و به
زیرا این افراد به خاطر  ختالل یادگیری اهمیت زیادی دارد؛در کار کردن با افراد مبتال به ا

شوند و هنگامی که از انجام تکالیف سرخورده و ناامید میهای مکرر شکست خیلی زود تجربه
کنند و یا در همان پیچیده به نظر برسد اغلب از شروع تکلیف خودداری میتکالیف برایشان 

تواند در بنابراین، استفاده از اصل تحلیل تکلیف می(. 5113خورند )لرنر، آغاز شکست می
و آمیز موفقیتبا اختالل یادگیری خواندن جهت ایجاد تجارب یادگیری آموزش به افراد 

 کننده باشد.خودپنداره تحصیلی، کمک تقویت
، 6است )اولسون و پالت رفتارگراییالگوسازی یکی دیگر از اصول مبتنی بر دیدگاه 

های مفیدی الگو راهنمایی از آنجا کهالگوسازی برای افراد با اختالل یادگیری  کاربرد(. 5111
شود، اهمیت کند و موجب کاهش احساس شکست مییف فراهم میرا برای یادگیری تکال

ارمندی زیادی ریزی و ساختمستلزم برنامه رفتاریبر این، رویکرد (. افزون 5119، 1استیل)دارد 
آموزان با اختالل یادگیری در (. از آنجا که دانش5111است )اولسون و پالت،  آموزشدر ارائه 

ریزی و ساختارمندی تدریس برای آنها یک حالت توجه، پردازش و حافظه مشکل دارند؛ برنامه

                                                           
1. task analysis 

2. moodeling 

3. mastery learning 

4. Grobecker 

5. Burton Moore & Magliaro 

6. Olson, J. L., & Platt 

7. Steele 
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توانند رود را بهتر میانتظارهایی که از آنها میاز این طریق آورد و بینی به وجود میقابل پیش
 (.5113نر، ؛ لر5119استیل، درک کنند )

( 7443) 7از دیدگاه ارتمر و نیوبای رفتارییادگیری مبتنی بر دیدگاه دیگر برخی اصول 
 شوند:در زیر آورده میصورت خالصه به
 تعیین نقطه شروع آموزش. منظوربه: ارزیابی اولیه از عملکرد یادگیرنده 5تحلیل یادگیرنده 
 تاکید بر تسلط یافتن یادگیرنده بر تعیین توالی فرایند آموزش و یادگیری در حد تسلط :

 .بعدیمراحل اولیه یادگیری پیش از رفتن به مراحل 
 استفاده از تقویت برای تاثیرگذاری بر عملکرد یادگیرنده.ارائه بازخورد : 
 های های رفتاری برای اطمینان از ارائه پاسخ به محرکسرنخ کاربرد: 3هااستفاده از سرنخ

 مرتبط با یادگیری.
در یادگیری که دارند پردازشی و به خاطر مشکالت اختالل یادگیری  باآموزان دانش

 ها روبرو هستند. با این حال، دربا برخی چالش برای دریافت تدریس اثربخشمدارس عمومی 
ل آموزش اثربخش به وآشنا باشند و اصآنها های صورتی که معلمان مدارس عمومی با ویژگی

عمل به کار گیرند، بیشتر آنها شانس زیادی برای موفقیت خواهند آموزان را در این دانش
اینکه از قبل تعیین شده باشند، بایستی بر مبنای  جایبهآموزشی  یهاگیریداشت. تصمیم

این گروه از . این کار احتمال موفقیت انجام گیردعملکرد یادگیرنده، محتوا و نوع تکلیف، 
 (.5119استیل، ) را افزایش خواهد داد آموزاندانش

گونه بهاند که های آموزشی طراحی شدهو مداخله هاروشبرخی  رفتاریبر مبنای رویکرد 
بر اصول بنیادی  رفتاریهای مداخلهاند. برای افراد با اختالل یادگیری به کار رفتهموفقی 

مهمترین اند. تدوین شده 4های روانشناسی آزمایشییادگیری مبتنی هستند که بر اساس پژوهش
، حمایت رفتاری 6ردی، تحلیل رفتار کارک9ها شامل آموزش مستقیمها و روشاین مداخله

                                                           
1. Ertmer & Newby 

2. learner analysis 

3. prompts  

4. Experimental Psychology 

5. direct instruction 

6. Applied Behavior Analysis 
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های آموزی عموما بر آموزش مهارتآموزش مستقیم و دقیقاست.  آموزیو دقیق 7مثبت
ردی و حمایت رفتاری مثبت بر تغییر رفتار مرکز هستند؛ اما تحلیل رفتار کارکتحصیلی مت

 د.نتاکید دارانگیز چالش
در کالس درس عموما به روش آموزش مستقیم معطوف است. با  رفتاریکاربرد دیدگاه 

نتایج  یپژوهشهای یافتهوارد است؛ آموزش مستقیم وجود انتقادهایی که نسبت به کاربرد 
اند برای افراد با مشکالت یادگیری، گزارش کرده ویژهبه، این روشامیدبخشی را در استفاده از 

و  بنابغباری؛ 7347پیرزادی و همکاران، ؛ 5114، 5کارناین، سیلبرت، کامنویی و تارور)
ی بر کاربرد کردتحلیل رفتار کار(. 7345، سلیمانیکریمی، علیزاده و ؛ ب 7347همکاران، 

 در بافت افرادسازی کنشگر، با هدف درک و فهم رفتار شرطی ویژهبهاصول یادگیری، 
شناسایی الگوها و ردی کتحلیل رفتار کارهدف (. 5119، 3است )ریتمنمتمرکز  هاآناجتماعی 

 ، ترجمه علیزاده و همکاران،5117 )هاردمن، کلیفورد و اگن، کارکرد رفتارهای خاص است
این کار از طریق شناسایی روابط کارکردی بین رفتار و پیشایندها و پیامدهای آن انجام . (7322

مبتنی بر پژوهش است که حمایت رفتاری مثبت رویکردی جامع و (. 5175، 4گیرد )سارافینومی
ایجاد  برانگیز تاکید دارد. این رویکرد ها و عوامل مثبت مرتبط با رفتار چالشبر تمامی جنبه

محیطی مثبت، باثبات و موفق  فراهم کردنبر رفتارهای مطلوب و کاهش رفتارهای نامطلوب 
در ادبیات (. 2511، 9ر، دونالپ، سوگای و هورنر)سایل برای تمامی کودکان متمرکز است

شواهد متعددی در حمایت از آموزش مستقیم، تحلیل رفتار های رفتاری روش پژوهشیِ
بر روش  توجه به تاکید مقاله حاضرکارکردی و حمایت رفتاری مثبت وجود دارد. با 

 پردازیم.آموزی در ادامه به معرفی جامع این روش میدقیق

  

                                                           
1. Positive Behavior Support 

2. Carnine, Silbert, Kame’enui & Tarver 

3. Reitman 

4. Sarafino 

5. Sailor, Dunlap Sugai & Horner 
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 آموزیدقیق اصول و مراحلیف، تعر

 7464ین بار در سال است که نخست رفتاریویکرد مبتنی بر رهای یکی از مداخلهآموزی دقیق
های بهتر آموزشی گیریآموزان برای تصمیمبا هدف کمک به معلمان و دانش 7توسط لیندزلی

، 5؛ بیندر3517 و ثبت عملکرد ارائه شد )جانسون و استریت،ارزیابی فرایند آموزش بر مبنای 
های آموزی این است که مهارتمنطق زیربنایی دقیق (.7441، 3وست، یانگ و اسپونر؛ 7446

. شوندمی موزش دادهبه فرد آهای جزیی تقسیم و در سلسله مراتب منظمی به مولفه 4مرکب
کوبینا و بایستی در مرحله پیشین به حد تسلط رسیده باشد )فرد پیش از حرکت به مرحله بعدی 

 (.7446بیندر، ؛ 5175یورک، 
داند که میآموزان دانش آموزی را یک روش آموزش برای دقیق( 7445لیندزلی )

 عنوانبهآموزی را دقیق 9کند. بیندربخشد و کامل میراهبردهای تدریس موجود را بهبود می
آموزشی از گیری فردی در مورد تغییرات کند که برای تصمیمیک روش آموزشی توصیف می

تا اینکه در  کندگیری روزانه نرخ پاسخ و ثبت آن در نمودار استاندارد سرعت استفاده میاندازه
آموزان بر مبنای توانمندی و انگیزش آنان انقالبی ایجاد کند )بیندر، هاوتون و یادگیری دانش

 (.5115، 6تمنیب
رکز مستقیم آموزش و ( تم7) اصل زیر خالصه کرد: چهارتوان در را می آموزیدقیق 

گیری عملکرد استفاده از فراوانی رفتار برای اندازه( 5؛ )تمرین بر عملکرد یا رفتار قابل مشاهده
( 4( استفاده از نمودار استاندارد سرعت برای نظارت بر پیشرفت یادگیرنده؛ )3یادگیرنده؛ )

ه از این باور است گیری بر مبنای چگونگی عملکرد یادگیرنده. اصل آخر نشات گرفتتصمیم
داند؛ زیرا یادگیرنده با عملکرد خود به های مناسب را بهتر از هر کس میکه یادگیرنده روش

 .(5175؛ کوبینا و یورک، 5113، 1)بویس دهد که کدام روش مناسب استمعلم نشان می

                                                           
1. Lindsley  

2. Binder  

3. West, Young & Spooner 

4. composite skills  

5. Binder 

6. Binder, Haughton & Bateman  -  

7. Boyce 
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عملکرد این اصل یعنی  از بین این چهار اصل، اصل چهارم اهمیت بیشتری دارد. مفهوم
تمرین  موقعچه  ید یاد بگیرد، چگونه آموزش ببیند وچه چیزی را با کند کهتعیین مییادگیرنده 

آموز اند زمانی که دانشگونه معنی کردهآموز این اصل را به سادگی اینکند. معلمان دقیق
ها برای او در جهت درست بوده است اما زمانی که ها و آموزشدهد تمرینپیشرفت نشان می

کند، یک چیزی در آموزش او نامناسب بوده است. تیم یرنده پیشرفت الزم را کسب نمییادگ
آموز( باید راه دیگری برای آموزش پیدا کنند. بنابراین، یادگیرنده دانش )معلم وآموزی دقیق

موزش مناسب بر طراحی و بهبود آ منظوربهبایستی  آموزداند. معلمان دقیقاست که بهتر می
 (.7،5111گیری و عمل نمایند )وایتتصمیم ،فت واقعی یادگیرندهمبنای پیشر

. های مرتبط با پیشرفت تحصیلی استدر مهارت 5آموزی ارزیابی روانیهدف اساسی دقیق
، کارناین، دیکسون، )کامنوی کار رودتواند در ترکیب با هر رویکرد آموزشی بهاین روش می

طور مکرر )معموال آموزان بهمستلزم این است که دانشآموزی (. دقیق5115، 3سیمونز و کوین
و نتایج آن روی  عملکرد آنها ارزیابیروزانه( در رابطه با هر موضوع تحصیلی تمرین کنند، 

است  4دهیآموزی، نرخ پاسخگیری مورد استفاده در دقیقنمودار نمایش داده شود. واحد اندازه
های آید. نرخ پاسخزمان انجام آن رفتار به دست میکه از تقسیم فراوانی رفتار هدف بر مدت 

شود نام دارد، نمایش داده می 9روی یک نمودار که نمودار استاندارد سرعت آموزاندانش
در صورتی که شیب (. b5113؛ a5113، 1؛ کالکین5111، 6)فردریک، دیتز، بریکلند و هامل

آموز روانی یا سرعت عملکرد دانشآموز نشانگر افزایش های حاصل از عملکرد دانشداده
ها هموار یا در حال کاهش باشد، معلم در فرایند یابد؛ اما اگر شیب دادهباشد، آموزش ادامه می

 (.5114، 2یتز، ویتز، مربیتز و پنیپاکرب)مردهد انجام می و تغییرهای الزم را آموزش بازبینی
شود که موزش انجام میهدف تعدیل آآموز روی نمودار با نمایش عملکرد دانشبنابراین، 

                                                           
1. White 

2. fluency 

3. Kame’enui, Carnine, Dixon, Simmons & Coyne 

4. rate of responding 

5. Standard Celeration Chart 

6. Fredrick, Deitz, Bryceland & Hummel 

7. Calkin 

8. Merbitz, Vieitez, Merbitz & Pennypacker 
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آموز بهتر از دانش"کند که آموزی است. این اصل بیان میکننده مهمترین اصل دقیقمنعکس
تواند به ما می یآموز بهتر از هر چیز دیگر. به عبارت دیگر، رفتار دانش"7داندهر کس می

 (.7441)وست و همکاران،  ؟بگوید که آیا آموزش موثر بوده است یا نه
گیری رفتار اهمیت در اندازه 3( بیان کرد که میزان پاسخ7494) 5بار اسکینر نخستینبرای 

ترین روش اساسی عنوانبه 4های رفتاراساسی دارد. پس از آن لیندزلی بر ثبت فراوانی
گیری ها منجر به شکلگیری و تحلیل رفتار تاکید کرد و در نهایت این تمرکز بر فراوانیاندازه
و تمرین در جهت رسیدن به سطح مالک  6تعیین مالک عنوانبهنیز  9آموزی گردید. تسلطدقیق

های درست و نادرست به دست آمده در در فواصل زمانی منظم تعریف شده است. تعداد پاسخ
گیری در مورد مرحله شود. تصمیمثبت می 1طی فواصل زمانی روی نمودار استاندارد سرعت

آموز بر مبنای چگونگی عملکرد او که بر روی نمودار ثبت شده است، بعدی پیشرفت دانش
(. 7421وایت و هارینگ، ؛ 5114، 4وارگاس؛ 5112، 2لوک، لوک و آرنتزنگیرد )انجام می

تعیین اهداف و یا تعدیل اهداف بر مبنای عملکرد  منظوربههمچنین، از نمودار استاندارد سرعت 
آموزی افزایش (. بر این اساس، هدف نهایی دقیق7446)بیندر، شود آموز استفاده میدانش

های رفتاری ای که دقت و سرعت پاسخگونهآموز است؛ بهدهی صحیح دانشفراوانی پاسخ
 ی کلیدی در خواندن هستند، افزایش یابد.آموز که دو مولفهدانش

هایی که با ست واژهآموزی ممکن اگیری در دقیقآموز یا واحدهای اندازههای دانشپاسخ
های ریاضی و یا ها روی کاغذ، حل کردن مسالهشوند، هجی کردن واژهصدای بلند خوانده می

تواند آموزشی است که می یآموزی ابزارهر پاسخ دیگری که مستلزم روانی است، باشد. دقیق
ر گیرد. برای هر موضوع درسی، در هر پایه تحصیلی و با هر روش آموزشی مورد استفاده قرا

                                                           
1. The student knows best 

2. Skinner 

3. response rate 

4. behavior frequencies  

5. mastery  

6. criteria  

7. standard celeration chart  

8. Lokke, Lokke & Arntzen 

9. Vargas 
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گیری است تا یک روش آموزشی؛ آموزی در درجه نخست یک فرایند اندازههرچند که دقیق
های آموزشی موثر را در خود جای داده است؛ زیرا ارزیابی یکی از اما اصول اساسی روش

را در گیری آموزی یک ابزار اندازهرود. دقیقبه شمار می اثربخشهای آموزش مهمترین مولفه
آموزان و اطمینان از اثربخش بر پیشرفت دانشبتوانند د تا دهمیقرار معلمان و مربیان  اختیار
 (.5114 یتز و همکاران،ب)مرآموزش، نظارت مستقیم و عینی داشته باشند  بودن

از یادگیرنده  آنچه. در مرحله اول، معلم هدف عینی یادگیری یا داردمرحله  9آموزی دقیق
کند. در مرحله دوم، معلم مواد و فرایندها یادگیری را را تعریف می رود انجام دهدانتظار می
سازد. در مرحله سوم، هایی را برای رسیدن به هدف عینی مشخص میکند و تمرینتنظیم می

کنند. طول مدت بندی و فراوانی آن را محاسبه میآموز را زمانمعلم و یادگیرنده عملکرد دانش
دقیقه و  79ثانیه یا بیشتر از  71دقیقه است، اما ممکن است کمتر از  9تا  7بندی عموما بین زمان

باالتر از این نیز باشد. مرحله چهارم، معلم عملکرد یادگیرنده را ثبت و بر روی نمودار استاندارد 
-طور روزانه و در فواصل یک دقیقهدهد. ترسیم عملکرد روی نمودار نوعا بهسرعت نمایش می

-در مرحله پنجم، معلم و یادگیرنده روند عملکرد روی نمودار را مرور می شود.ای انجام می

، 7کنند )جانسونگیری میتصمیم ،عملکرد افزایشهای ممکن برای کنند و در مورد مداخله
طور بهآموزی دقیق مراحل(. بر این اساس، a7441؛ لیندزلی، 5114؛ جانسون و استریت؛ 5112

بندی کردن یادگیری و تمرین عملکرد، شمارش و کردی، زمانتعیین اهداف عمل خالصه شامل
 است گیری و در صورت نیاز بازنگری فرایند آموزش و یادگیریثبت عملکرد، تصمیم

 (. 5119؛ کالکین، b7441)لیندزلی، 
 نمایش داده شده است.  5طور خالصه در شکلآموزی بهمراحل دقیق

                                                           
1. Johnson 
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 آموزی. پنج مرحله در دقیق2 شکل

 
های تواند در ترکیب با انواع گوناگونی از روشآموزی در این است که میزیبایی دقیق

کند. با استفاده از که تمامیت عینی خود را حفظ می حالدرعینکار رود؛ آموزشی به
و  بررسیها و فرایندهای تدریس را توانند انواع گوناگون مداخلهآموزی معلمان میدقیق

آموزان روی نمودار در مورد گیری و ثبت عملکرد دانشهمزمان با آن از طریق اندازه
گیری کنند. لیندزلی در این زمینه تا این حد پیش رفته ، تصمیمخودی رویکرد تدریس چگونگ

یا  7یک دانشمند عنوانبهدهد که در آن معلم که در تدریس رویکردی را به معلمان پیشنهاد می
تواند انقالبی را در تدریس کند. او معتقد بود که اتخاذ این رویکرد میآزمایشگر عمل می

 (. 5173ریت، ایجاد نماید )جانسون و است
 آموزی؟چرا دقیق

را در مورد موفقیت آن رویکرد ذکر  هاییقولنقلطرفداران هر رویکرد آموزشی شواهد و 
پیدا در مورد رویکردهای آموزشی  متخصصان تعلیم و تربیت امیدوارندکنند. چیزی که می

های در موقعیت ای کهگونهبه ؛های زیادی باشددارای مزیتاین رویکردها این است که  کنند
نسبتا پایداری بر یادگیری داشته اثرات  کار رود وبا یادگیرندگان مختلف بتواند به گوناگون و

د و اثرات شاجرا  کشور آمریکا عمومی ارسمد ی ازآموزی در ابتدا در یکدقیق باشد.

                                                           
1. teacher-as-scientist 

 بندیزمان. 3
عملکرد  و شمارش 

 فراوانی

تعیین . 1
اهداف 

 عملکردی

مرور فرایند . 5
یگیرو تصمیم  

 

طراحی مواد و . 2
 فرایند کار

 

نمایش .4
عملکرد روی 

 نمودار
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و تعداد  گذاشت آموزان دوره ابتدایی و راهنماییبر پیشرفت تحصیلی دانش آوریشگفت
همچنین، پس از ند. ردکموفقیت پایه تحصیلی خود را طی  آموزان بابسیار زیادی از این دانش

آموزان عملکرد تحصیلی دانش آموزی در یک مدرسه،ساعت آموزش مبتنی بر دقیق 51اجرای 
شواهد دیگری نیز در حمایت از تاثیر  (.5115، 7یابد )بارتطور چشمگیری بهبود میبه

تحصیلی و رفتاری از سوی طرفداران این روش ذکر پیشرفت های مختلف آموزی بر حوزهدقیق
  (. 5175کوبینا و یورک، ؛ 5173یت، )جانسون و استرشده است 

آموزی دقیق رفتاریکلی نشانگر میراث طور به "5همیشه حق با یادگیرنده است"شعار  
لیندزلی، . استدهنده و راهنمای معلم اطالعیادگیرنده معنای نهفته در این جمله یعنی است. 

فرایند یادگیری  ها برای خودنظارتیِنظامی از راهبردها و تاکتیک عنوانبهآموزی را دقیق
آموزی بیش از آنکه یک برنامه، روش یا رویکرد برای آموزش کالسی باشد، داند. دقیقمی

گیری است تا معلمان با استفاده از آن میزان کننده برای تصمیمیک نظام ارزیابی و کمک
های ارائه . بر این اساس، روشتحلیل و درک کنندآموزان دانشعملکرد خود را بر  اثربخشی
ارزیابی از عملکرد یادگیرنده، ارائه بازخورد و پیامدهای تقویتی یا اصالحی با مطالب، 

ترین زمان و یادگیری در کوتاه شودهای یادگیرنده و سرعت یادگیری او هماهنگ میویژگی
آموزی در این است که اهمیت دقیق(. 5114)مربیتز و همکاران،  رسدممکن به نقطه بهینه می

تواند میزان تاثیر آن بر عملکرد یادگیرنده را ارزیابی و در معلم همزمان با اجرای آموزش می
های کند تا روشر کمک میاین کاصورت نیاز در فرایند آموزش بازبینی و تجدیدنظر کند. 

از این طریق، پویایی به بهترین شکل ممکن متناسب با یادگیرنده انتخاب و اجرا شوند.  آموزش
گردد و از ها و نیازهای انفرادی یادگیرندگان حفظ میفرایند آموزش و تناسب آن با ویژگی

افزون  .(5175ک، و یور )کوبینا شودهای غیرموثر جلوگیری میاتالف زمان و اجرای مداخله
 3سازی مسیر یادگیریآموزی و الگوی پاسخ به مداخله در تاکیدشان بر بهینهبر این، دقیق

دستیابی به باالترین میزان اثربخشی یادگیری، مشترک  منظوربهآموز در مراحل اولیه دانش
های داخلهآموزی همانند یک ابزار غربالگری و جایابی و با فراهم کردن مهستند. دقیق

                                                           
1. Barrett 

2. The learner is always right 

3. optimizing learning trajectory  
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اثربخش، با رویکرد پاسخ به مداخله هماهنگ و برای این رویکرد سودمند است )وارگاس، 
 (.5173؛ جانسون و استریت، 5113
 آموزی و آموزش ویژهدقیق
آموزش ویژه  آموزی درکه چرا دقیقنشانگر این است  "همیشه حق با یادگیرنده است"شعار 

 تعاملو  مبتنی بر نتایج عملکرد گیری، تصمیمعملکرد یادگیرنده ارزیابیکاربرد مناسبی دارد. 
ای طراحی کنند گونهکند تا محیط یادگیری را بهآموزی به معلمان کمک میمناسب در دقیق

آموزان آگاه هر یادگیرنده بیشترین استفاده را از آن ببرد و از میزان یادگیری و تسلط دانش که
شوند که آموزان هنگامی در آموزش ویژه جایابی میبر اساس تعریف، دانش شوند.

از نظر منطقی، این تر از سطح سنی یا کالسی مورد انتظار باشد. عملکردشان تا حد زیادی پایین
مند آموزان برای اینکه بتوانند سطح عملکردشان را به همتایان خود برسانند نیازگروه از دانش

های آموزشی در آموزش ویژه مستلزم بنابراین، روشباالیی یاد بگیرند.  ند که با سرعتاین هست
-ها و روشفرصت اجرای برنامه با نیازهای ویژه افراد ؛ زیراو اثربخش باشد این است که فشرده

های غیرموثر و ناکارآمد را ندارند. با این حال، یکی از نقاط قوت آموزش ویژه این است که 
فراهم کند تا یادگیری آنها تسهیل گردد و  افرادبرای این  را اضافیبایستی منابع و خدمات 

 و اثربخش کردن این فرایند آلی برای سرعت دادن به فرایند یادگیریآموزی روش ایدهدقیق
 (. 5114، و همکاران مربیتز) است

در که یکی از جدیدترین رویکردها  7رویکرد پاسخ به مداخلهآموزی با افزون بر این، دقیق
تناسب و هماهنگی دارد. در رویکرد پاسخ به مداخله بر انجام  خوبیبه است، یاختالل یادگیر

های فرد را ها و ضعفتا بتوان توانمندی شودتاکید میارزیابی جامع و نظارت بر پیشرفت 
فوچز و ؛ 3517)جانسون و استریت، های درستی گرفت شناسایی کرد و بر مبنای آن تصمیم

پاسخ به "استریت در کتاب خود تحت عنوان  جانسون و (.5111، 3؛ بندر و شورز5111، 5فوچز
آلی با طور ایدهآموزی بنا به چندین دلیل زیر بهکنند که دقیقبیان می "4آموزیمداخله و دقیق

                                                           
1. response to intervention  

2. Fuchs & Fuchs 

3. Bender & Shores 

4. Response to Intervention and Precision Teaching 
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 آموزی بر طراحی راهبردهای عملیِرویکرد پاسخ به مداخله هماهنگ است: تاکید دقیق
ها، تناسب آموزش با سرعت گیری مبتنی بر داده، تصمیمیادگیرنده پیشرفت نظارت براثربخش، 

گیری عملکرد و تاکید بر سرعت اندازه منظوربهدهی استفاده از نرخ پاسخپیشرفت یادگیرنده، 
 7سطوح عملکرد کنونیهمچنین، یک شاخص مهم یادگیری.  عنوانبهدهی در طول زمان پاسخ

کاربرد رویکرد پاسخ به برای آموزی مورد تاکید است، دقیق که در 5و مسیرهای یادگیری
 .(5173)جانسون و استریت،  اهمیت اساسی دارند های درسمداخله در مدارس و کالس

شمارشی کاربرد دارد، روشی موثر و آموزی در مورد هر نوع رفتار قابلاز آنجا که دقیق
؛ 7445)لیندزلی، متخصصانبرخی  آید.می حساببهافراد با نیازهای ویژه  بخشیتوانمفید در 

 آموزی دراند که دقیقادعا کرده (5113، 4؛ داگر5113؛ بویس، 5115، 3کوبینا، موریسون و لی
های بررسی ویژگی است. نظیربیهای تدریس در آموزش و پرورش میان رویکردها و روش

آموزان با مشکالت یادگیری دهد که با نیازهای یادگیری دانشاین روش تدریس نشان می
از  افراد با نیازهای ویژه، هایگروهبرخی اثربخشی آن در تا حدی زیادی دارد و  هماهنگی

، 6؛ سلفریج و کاستیویکس5111، 9)چیسا و روبرتسون آموزان با ناتوانی یادگیریجمله دانش
 رشدی و هوشی هاینارسایی، (5117، 1دوول و کینانی )مکفعالبیش/توجه نارسایی، (5177

های رفتاری و هیجانی )رودرفورد، ( اختالل5111، 4؛ آلتایر5171، 2)کاوالینی، براردو و پرینی
کوبینا، ؛ 5113، 77دوولکر، اسمیت و مکتیسم )واهای طیف اختالل( 5114، 71کوئین و ماتور

                                                           
1. current performance levels 

2. learning trajectories 

3. Kubina, Morrison & Lee 

4. Dougher 

5. Chiesa & Robertson 

6. Selfridge & Kostewicz 

7. McDowell & Keenan 

8. Cavallini, Berardo & Perini 

9. Altier 

10. Rutherford, Quinn & Mathur 

11. Kerr, K., Smyth, P., & Mcdowell 
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و ( 5111، 7موریس، فابریزیو، آبراهامسون و شوالیر-؛ شرمر، آلمون5115موریسون و لی، 
 .نشان داده شده است (5119، 3)چاپمن، اوینگ و موزینی 5های مغزیکودکان با آسیب

بودند و با موفقیت باالیی همراه شده بود  هایی که فابریزیو و مورس طراحی کردهدر برنامه
از نمودار برای ثبت رفتار کودکان استفاده شد تا بتوانند رفتارهای هدف را یاد بگیرند و با تسلط 

گران این پژوهش .(5115؛ مورس و فابریزیو، 5115، 4و مورس ، پال)فابریزیو ن را انجام دهندآ
آموزی الهام گرفته شده، از دقیق طور مستقیمبهها از چندین تکنیکی که در طراحی برنامه

است که طی آن کودک  "9حداکثر سرعت" ها تکنیکبودند. یکی از این استفاده کرده
یک  طور درست است،رفتار مورد درخواست برای چندین دقیقه بههنگامی که در حال تکرار 

د و پس از انجام شومیتدارک دیده  برای ویثانیه  71تا  6مدت در حدود تمرینی کوتاه جلسه
فواصل  تدریجبهاوانی رفتار افزایش یافت، هنگامی که فرکند. فورا تقویت دریافت می ،رفتار

یابد تا زمانی که رفتار به فراوانی مطلوب افزایش می ایثانیه 49و یا  31، 51های زمانی به فاصله
تاثیرگذاری مطلوب، هنگامی که کودک  منظوربهو به سطح نسبتا پایداری برسد.  رو مورد انتظا

توانیم فراوانی باالی عملکرد ما میمدت داشته باشد، های صحیح یک وقفه کوتاهدر انجام پاسخ
دهی صحیح را افزایش طول مدت پاسخ مروربهطور انتخابی تقویت کنیم و پس از آن را به

انجام  مستقل و با تسلططور دهیم. در نهایت، هنگامی که یادگیرنده توانست یک مهارت را به
ان به تداوم و پایداری تودهد، با استفاده از افزایش طول مدت تمرین متناسب با آن مهارت می

 (.7441، 6آیکآن کمک کرد )بیندر، هاوتون و ون
تکالیف با میزان توانایی هر سطح دشواری  هماهنگیموزی آکلیدی دیگر دقیق ویژگی 

بر سلط که ت شودافزایش دشواری تکالیف فقط زمانی ایجاد می . در این روشموز استآدانش
 هماهنگی(. 7446)بیندر، باشد آن حاصل شدههای ویژه مالکو کسب  موردنظرعملکرد 

دو از افزایش تدریجی دشواری این تکالیف هر  وی یادگیرندگان هاتکالیف با توانایی

                                                           
1. Schirmer, Almon-Morris, Fabrizio, Abrahamso & Chevalier 

2. brain injuries  

3. Chapman, Ewing & Mozzoni 

4. Fabrizio, Pahl & Moors 

5. sprint 

6. Binder, Haughton & Van Eyck 
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موزان با آیادگیری دانش های تدریس واز اولویتو  (5119 ،7)زنتال موزیآدقیق هایویژگی
آموزی دارای بنابراین، دقیق است.های افراد با نیازهای ویژه و دیگر گروهیادگیری  اختالل

های مختلف افراد با شود استفاده از آن در گروههای مفید است که موجب میبرخی ویژگی
 اثربخش باشد. از جمله افراد با اختالل یادگیری، نیازهای ویژه

 یبه چهار مولفه خواندنهای مهارت آموزیدر روش دقیق. آموزی و آموزش خواندندقیق
شناختی، رفتار ادراک : شامل آگاهی واج5( پیش نیازهای خواندن7: )شودمیتقسیم زیر 

( رفتار 5؛ )4های زبانی و شنیداری، اصل الفبایی و قواعد نوشتاری چاپی، مهارت3دیداری
های درک و ( درک متن شامل مهارت3خوانی متن؛ )ها و روانشامل رمزگشایی واژه 9خواندن

کند و شامل که سه مولفه اول را با هم ترکیب می 6و درگیرانه( خواندن راهبردی 4فهم؛ و )
هایی که برای تمرین و ها و روشعملکرد خواندن است. هر یک از این مولفه 1خودنظارتی

های حوزه خواندن رابطه بسیار نزدیکی د، با حجم وسیعی از پژوهشروتقویت آنها به کار می
 (.5111 ،2بورلی و وایت هدهاگز، ؛ 5173دارند )جانسون و استریت، 

های روانی بیان شده است که در جدیدترین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالل
 4در رمزگشایی نارساییصورت اختالل یادگیری ویژه در کودکان دبستانی ممکن است به

دقت و با تالش بیش از حد خود را نشان ها و خواندن با سرعت کند، بیصحیح و روان واژه
بر این اساس، دو حوزه کلیدی مهارت خواندن که  (.5173آمریکا،  پزشکیروان)انجمن دهد 

اند، شامل خواندن دقیق و روان آموزان با اختالل یادگیری خواندن آسیب دیدهدر دانش
توانایی در توجه ( که این 7442، 77؛ تورگسن و واگنر5115، 71)جنکینز و اکانر ها استواژهتک

                                                           
1. Zentall 

2. prerequesits of reading  

3. visual perceptual behavior 

4. print conventions  

5. reading behavior  

6. strategic and engaged reading  

7. self-monitoring  

8. Hughes, Beverley & Whitehead 

9. Decoding 

10. Jenkins & O’Connor 

11. Torgeson & Wagner 
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که  صورتی (. در5113، 7کردن به متن و استنباط معنای آن ضروری است )کوهن و استال
طور خودکار و سریع انجام نگیرد آنگاه فرد باید توجه زیادی را صرف ها بهخواندنِ واژه

فهم معنای متن برای درک و  منظوربهکند و در نتیجه دامنه توجه محدودی ها رمزگشایی واژه
 (.7444، 5)آدامز فرد باقی خواهد ماند

های یکی از مولفه 3ها با استفاده از واژگان دیداریتوانایی خواندن واژهافزون بر این، 
 حالدرعیناساسی در مهارت کلی خواندن است. این خرده مهارت با استفاده از تمرین و 

شود ها و اصوات گفتاری زبان یاد گرفته میآگاهی از اصل الفبایی و دانش مربوط به واج
طور خودکار بازشناسی ها با استفاده از واژگان دیداری بهکه واژه صورتی (. در5119، 4)اهری

شوند آنگاه ظرفیت توجه برای تمرکز بر متن و استنباط معنای آن باقی خواهد ماند و مهارت 
(. هدف 7444؛ آدامز، 5119خواهد شد )اهری،  کسبطور موثری خواندن از این طریق به

اصلی خواندن درک و فهم معنای متن است؛ اما برای دستیابی به این هدف خواندنِ صحیح و 
(. رمزگشایی 5113ها و بازشناسی سریع آنها اهمیت اساسی دارد )کوهن و استال، روانِ واژه

 های اصلی مهارت خواندن است.یق و بازشناسی خودکار آنها از ویژگیطور دقها بهواژه
ها از طریق تمرین از ، افزایش بازشناسی سریع و خودکار واژهبا توجه به مطالب فوق

ه خاطر آموزی روشی است که برود. دقیقهای اساسی مهارت خواندن به شمار میمولفه
اد مهارت روانی در بازشناسی صحیح واژگان هایی که برای آن ذکر شد، از طریق ایجویژگی

نمودار استاندارد نمایش آن روی و  ، ارزیابی مکرر عملکردبا استفاده از جلسات تمرین روزانه
آموزان مبتال به اختالل یادگیری خواندن بهبود تواند مهارت خواندن را در دانشمیسرعت، 

های فردی و تکالیف با تواناییبخشد. تعیین اهداف عملکردی، هماهنگی سطح دشواری 
افزایش تدریجی درجه دشواری تکالیف، جلسات کوتاه و مکرر تمرین، خودنظارتی، ارزیابی 

های مکرر عملکرد، نمایش چگونگی عملکرد روی نمودار و ارائه بازخورد همگی از ویژگی
 به اختالل آموزان مبتالها و شرایط یادگیری دانشآموزی هستند که با ویژگیاساسی دقیق

                                                           
1. Kuhn & Stahl 

2. Adams  

3. sight words  

4. Ehri 
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منجر به ایجاد  ای است کهگونهآموزی بهدقیقهای ویژگیباشند. یادگیری خواندن هماهنگ می
؛ 5173شود )جانسون و استریت، ها و تکالیف میآمیز در انجام مهارتپی موفقیتدرتجارب پی

مشکالت آموزانی که (. دانش7444، 5؛ آرون، جوشی و ویلیامز5113، 7کوبینا و استارلین
یادگیری دارند اغلب مدرسه و تکالیف یادگیری را دوست ندارند؛ زیرا کمترین میزان موفقیت 

تواند این تجارب منفی را آمیز خواندن میهای موفقیتکنند. شرکت در فعالیترا تجربه می
آموزان احساس موفقیت و شایستگی کنند، احتمال بیشتری وجود تغییر دهد. زمانی که دانش

 (.5113، 3برای موفقیت در خواندن را یاد گیرند )ساگور ازیموردنهای د که مهارتدار

 بحث 
های موثر برای اختالل یادگیری خواندن با تاکید بر هدف پژوهش حاضر شناسایی مداخله

های مبتنی بر این رویکرد ای از روشعنوان نمونهآموزی بهرویکرد رفتاری و معرفی روش دقیق
شناسی مروری متون اصلی موجود در این زمینه از بود. برای این منظور، با استفاده از روش

های اطالعاتی استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بر اساس پیشینه موجود، پایگاه
آموزان با اختالل یادگیری بیشترین هایی که بر پیشرفت تحصیلی دانششناسایی مداخله

حوزه مطرح بوده این اساسی متخصصان  یک چالش عنوانبهشته باشد همواره اثربخشی را دا
ها هایی که نتایج فراتحلیل)پژوهش 9هاو فراتحلیلِ فراتحلیل 4های فراتحلیلاست. نتایج پژوهش
های رفتاری در طور کلی در آموزش ویژه مداخلهاند که بهکنند( نشان دادهرا با هم ترکیب می

(. 5177ند )کاوالی و اسپالدینگ، ی دارباالیاندازه اثر  ،رویکردهای دیگرهای مداخلهمقایسه با 
عینی بوده و به همین دلیل شواهد روایی و پایایی آنها بیشتر است. سادگی،  رفتاریهای مداخله

ها در حوزه آموزش ویژه این مداخله رفتاریهای مبتنی بر رویکرد عینیت و کارآمدی مداخله
در حوزه اختالل  رفتاریهای مداخلهاثربخشی  های دیگر متمایز کرده است.روشرا از 

و راهبردهای اصلی این رویکرد به  رفتاریهای اساسی رویکرد عموما به ویژگییادگیری 

                                                           
1. Kubina & Starlin 

2. Aaron, Joshi & Williams 

3. Sagor 

4. meta-analysis  

5. mega-analysis  
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برخی متخصصان نتایج مثبت و شواهد حمایت  کهطوریبهناتوانی یادگیری مربوط است. 
دانند؛ بلکه به خاطر های ذاتی این رویکرد نمیاز ویژگیی رویکرد شناختی را ناشی کننده

پیش دانند. تارور در این زمینه بیان کرده است که می رفتاریهای رویکرد تاکید آن بر ویژگی
شناختی در الگوهای شناختی معاصر خواندن، شناختی و ترکیب واجاز رواج تقطیع واج

، 5119ند )هاالهان و همکاران، بود تاکید کرده هارفتارگرایانی مانند انگلمن بر این مهارت
های فراتحلیل نیز نشانگر این است که های پژوهشیافته (.7347ترجمه علیزاده و همکاران، 

هایی هستند که با رویکرد های اثربخش در زمینه اختالل خواندن عموما دارای ویژگیمداخله
های خواندن به و سیستماتیک مهارتزیرا عموما بر آموزش منظم ؛ رفتاری هماهنگی دارد

 )گالوسکا اند، تاکید دارندطراحی و اجرا شده دقتبههای که آموزان و استفاده از مداخلهدانش
 .(5111؛ اسکاماکا و همکاران، 5171، ؛ ونزک و همکاران5174و همکاران، 

دارای  روشآموزی است. این ، دقیقرفتاریهای نشات گرفته از رویکرد یکی از مداخله
های تجربیِ نشات گرفته از علوم رفتاری است که برای معلمان و مربیان این تکنیک مجموعه

آموز کار تا چه حد در مورد یک دانشدر عمل سازد تا بدانند که هر روش امکان را فراهم می
گذار آموزی از علم تغییر رفتار و تحلیل رفتار کارکردی که پایهمبنای نظری دقیقکند. می

همیشه حق با "آموزی با استفاده از این شعار که دقیقاصلی آن اسکینر بود، نشات گرفته است. 
کارگیری نمودار استاندارد به ارائه آموزش اثربخش و ایجاد یادگیری و به "یادگیرنده است
-در این روش با ایجاد تغییر در فرایندها و مواد آموزشی مرسوم تالش میکند. موثر کمک می

انجام گیرد و بر اساس آن  7شود تا از عملکرد مورد انتظار یادگیرنده ارزیابیِ مبتنی بر زمان
در واقع، بر مبنای روش . (5173، 5)پیرس و چنی آموزش با شرایط یادگیرنده هماهنگ شود

های مناسب گیرد این بدان معناست که معلم از روشآموز یاد نمیآموزی اگر دانشدقیق
آموزی دربرگیرنده اصولی است که با از لحاظ نظری دقیقکند. ارزیابی استفاده نمیآموزش و 

توانی ذهنی و اختالل کمافراد با  با نیازهای ویژه از جمله آموزانهای دانشهای گروهویژگی
ها رویکرددیگر  باآموزی دقیق تفاوت اصلیرسد به نظر میبنابراین، ؛ یادگیری هماهنگ است

                                                           
1. time-based measurement  

2. Pierce & Cheney 
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، مانند تحلیل تکلیف، تهیه سلسله در اصول مورد استفاده این روش ،آموزشی هایو روش
گیری و تصمیم استفاده از نمودار استاندارد سرعت ب یادگیری، ارزیابی مکرر عملکرد،مرات

استفاده از این  .نهفته استآموزان دانشدر آمیز موفقیتایجاد تجارب برای ها مبتنی بر داده
موجب شده  ،انداصول اساسی آموزش ویژه شناخته شده عنوانبهها که برخی از آنها روش

آمیزی به کار گونه موفقیتهای مختلف افراد با نیازهای ویژه بهآموزی در گروهاست تا دقیق
 گرفته شود.

با نیازهای ویژه نیاز دارند تا  افراد بخشیتوانو  فرایند آموزشمعلمان در متخصصان بالینی و 
عملکرد ارزیابی  چگونگی نقطه شروع و سرعت آموزش و ی،آموزش در مورد محتوای

ها و روش ،هاگیریتر این تصمیمبرای کمک به انجام مناسبگیری کنند. یادگیرندگان تصمیم
نشات های آموزشی رویکردهای آموزشی گوناگونی وجود دارند. تنوع رویکردها و روش

گویی بهتر به نیازهای افراد با نیازهای ویژه، گرفته از آنها برای ایجاد پیامدهای مطلوب و پاسخ
 و ترینمناسبگران و متخصصان بالینی به دنبال شناسایی و کاربرد شود تا پژوهشموجب می

یادگیری در این مقاله رویکردهای موجود در اختالل  .های آموزشی باشندروشترین اثربخش
های مبتنی بر روشآموزی معرفی شد. طور اختصاصی رویکرد رفتاری و روش دقیقو به

آموزش تاکید دارند. فرایند رویکرد رفتاری عموما بر سازماندهی و ساختارمندی منظم و دقیق 
، ارزیابی دقیق عملکرد اساسا بر ساختارمندیِ طراحی و ارائه آموزش،آموزی روش دقیق ویژهبه

ها متمرکز است. دارا بودن چنین گیری مبتنی بر دادهها از عملکرد و تصمیمآوری دادهجمع
های آموزشی و بالینی با های معلمان و متخصصان در فعالیتگیریتواند تصمیمها میویژگی

 آموزان دارای نیازهای ویژه را تسهیل کند.دانش
ها در حوزه اختالل یادگیری و نیز مداخلهبا توجه به لزوم شناسایی موثرترین در نهایت، 

شناسایی کارآمدترین رویکردها در این حوزه و شواهد پژوهشی معدود در ایران در زمینه 
-شود تا جهتگرا، پیشنهاد میای مبتنی بر رویکردهای رفتاری و سازندههای مداخلهپژوهش

این طریق امکان مقایسه به این رویکردها نیز سوق یابد تا از گران گیری نظری پژوهش
توجه به با های مبتنی بر این رویکردها فراهم گردد. همچنین، رویکردهای مختلف و مداخله

این  مطلوبِ هایو ویژگیآموزی دقیق مبنی بر اثربخشی روشپژوهشی خارجی وجود شواهد 
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با است پژوهشگران ایرانی امید  ،زمینهدر این در کشور ایران خالء پژوهشی وجود روش و 
در کار برای معلمان و متخصصان بالینی این روش کاربرد امکان  های منظم علمیانجام پژوهش

  نمایند. بررسی را آموزان با اختالل یادگیریبا دانش

 منابع
(. تاثیر روش آموزش دوجانبه بر درک مطلب خواندن و رشد 7327) .و شکیبا، ا .بیابانگرد، ا

پژوهش در آموزان نارساخوان پایه پنجم ابتدایی منطقه جوین سبزوار. اجتماعی دانش
 .797-761(، 5)4حیطه کودکان استثنایی، 

بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب (. 7321ساوجی، آذر )پاکدامن
 آموزشهای نوین پژوهش در . نخستین همایش یافتهزان با مشکل درک خواندنآمودانش

 .4و پرورش استثنایی، شیراز، 
 زاده، س. و شریفی، ا.حسن یکتا، م. یاریاری، ف.شکوهی ناب، ب.بغباری پیرزادی، ح.

آموزان (. تاثیر آموزش مستقیم آگاهی واجی بر پیشرفت مهارت خواندن دانش7347)
 .23-43(، 7)57شناسی، شنواییمبتال به اختالل خواندن. 

های بازپروری کپارت و سینا در درمان (. بررسی تاثیر روش7321جناآبادی، حسین )
(، 7)79، مجله مطالعات روانشناسی تربیتیهای ویژه یادگیری اختالل خواندن. نارسایی

56-79. 
مقایسه اثربخشی روش (. 7347) پور، م.و بهرامی ا.میوه اصفهانی، آ. عابدی، شاه حیدری، ط.

دانش و پژوهش در . فرنالد و دیویس بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان
 .34-45(، 73)5 ،کاربردی یشناسروان

(. مقایسه اثربخشی آموزش اسنادی و آموزش 7326) دهقانی، م. امیری، ش. و مولوی، ح.
پژوهش آموزان نارساخوان دختر. بر درک مطلب دانشاسنادی -راهبردهای فراشناختی

 .411-454(، 4)1، در حیطه کودکان استثنایی
تأثیر آموزش متقابل بر بهبود درک مطلب و خواندن (. 7344)زاده، ر. و کرمانی رضایی، ا.

 .44-69(، 4)4 های یادگیری،فصلنامه ناتوانی. آموزان دختر نارساخواندانش
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های چندگانه حسی فرنالد و اورتون بر عملکرد (. مقایسه اثربخشی روش7321)وند، مریم زینی
نامه کارشناسی ارشد پایانآموزان نارساخوان پسر پایه ابتدایی شهر اصفهان. خواندن دانش

 . دانشگاه اصفهان.روانشناسی کودکان با نیازهای خاص
های ادراک ر آموزش مهارت(. تاثی7322) سیاهکردی، ل. علیزاده، ح. و کوشش، م.ر.سامع

، های علوم شناختیمجله تازهآموزان نارساخوان. بینایی بر بهبود عملکرد خواندن در دانش
77(5 ،)13-63. 

بررسی تاثیر برنامه  (.7343) .م ،طباطباییو  .م ،برومندقاسمی. و ،نجاتی. طهماسبی، ط
فصلنامه طب . های بینایی پایه بر توانایی خواندن کودکان نارساخوانبخشی عملکردتوان
 .35-47(، 7)3، بخشیتوان

(. تاثیر الف 7347) زاده، س. بخشی، ج. و پیرزادی، ح.حسن روز، غ.اف بناب، ب.غباری
ی بر درک مطلب آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خودنظارت

 .11-41(، 5)7های یادگیری، فصلنامه ناتوانیآموزان با مشکالت خواندن. دانش
(. ب 7347) و پیرزادی، ح. اردانی، ا.شریفی ف.یاریاری،  یکتا، م.شکوهی ، ب.بنابغباری

تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان مبتال به اختالل ریاضی. 
 .73-52(، 4)3شناختی، کاربردی روانهای پژوهش

(. تدوین برنامه و مقایسه اثربخشی سه شیوه 7345) کریمی، ب. علیزاده، ح. و سلیمانی، ا.
آموزان شناختی و ترکیبی بر درک مطلب خواندن دانشآموزش مستقیم، آگاهی واج

 .61-12(، 7)3های یادگیری، ناتوانیدبستانی دارای اختالل خواندن. 
. ترجمه ها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثناییروش(. 7443. )و چان، ل .کله، پ

 (. تهران: قومس.7315فرهاد ماهر )
(. تاثیر مداخالت 7326) . و ماندنی، م.کریملو، م م.فرهبد،  ع.ح.سازمند،  ب.ماندنی، 

حرکتی کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه در مقطع -های بیناییکاردرمانی بر مهارت
 .44-44( 5)2، بخشیمجله توانابتدایی. 
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 .77-72(، 4)71، دانشور رفتار دانشگاه شاهدپژوهشی -علمی
واجی بر عملکرد خواندن  هایبازیاثربخشی  (.7343) .، اعابدی و. س ،فرامرزی .ر.م ،مرادی

 ،99. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. دانش آموزان پسر نارساخوان
97-44. 

روانشناسی و آموزش کودکان (. 5117) . و اگن، ام. و.درو . کلیفورد، ج.ام .هاردمن، م
(. تهران: 7322. ترجمه حمید علیزاده و همکاران )استثنایی: جامعه، مدرسه و خانواده

 انتشارات دانژه.
های اختالل(. 5119. ا )لوید، ج. و کافمن، ج. ام. ویش، م. پی، و مارتینز، ا .هاالهان، د. پ

(. 7347ترجمه حمید علیزاده و همکاران ) ها و تدریس موثر(.یادگیری )مبانی، ویژگی
 تهران: نشر ارسباران.

(. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر 7344) ی، ا. سیفی، ز. و ارفع، م.قمران ا.یارمحمدیان، 
 فصلنامهآموزان نارساخوان. حافظه، عملکرد خواندن و سرعت پردازش اطالعات دانش

 .717-771(، 4)4های یادگیری، ناتوانی
(. تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود عملکرد خواندن 7323) یعقوبی، ا. و احدی، ح.

مطالعات آموزان نارساخوان پسر پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان. دانش
 .7-75(، 7)7 شناختی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا )س(،روان

های چند حسی مقایسه تاثیر روش (.7345) آثار، م. و رشید، خ.وریغف یعقوبی، ا. محققی، ح.
فرنالد و ادراک دیداری فراستیگ بر اصالح عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان 
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