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Abstract
Objective: Response to Intervention (RTI) is a multi-tier approach to the identification and support of students with learning and behavior needs
at general education and special education. In the RTI-based educational program, learning disabilities are not considered as the mere cause of
all educational weaknesses and problems; instead, this approach aims to eliminate this problem within the general education system, thereby, to
keep students with learning difficulties in this system through empowering and supporting them. Therefore, this review study set out to introduce
and identify the latest methods to find the latest educational programs that contribute to early identification and intervention aiming to prevent
labeling and other issues at any point in a general education process.
Methods: This descriptive study aims to provide the readers with a systematic review of Response to Intervention studies. The materials reviewed
were all electronically published studies relevant to the subject, published in scientific databases including Sagepub, Pubmed, Springer, ProQuest,
Elsevier, and Eric in 2014 and 2015. The materials screened through keywords such as: Learning Problems, Learning Disorders, Learning
Disabilities, Response to Intervention, Screening, Dynamic Assessment, and Dynamic Teaching. Sing review checklist (2013) systematically
applied to the findings to achieve the research objectives, namely, introducing the identity, properties of, and challenges associated with screening,
education and diagnosis of learning disorders.
Results: The Literature review showed that 77.3 percent of reviewed studies reported RTI to be a preventive method that seeks to keep struggling
learners within the general education system through providing instruction, progressive supervisions, and evidence-based decisions that target
students’ needs. The next stage in the RTI is the diagnosis of learning disorder and giving a referral to special education services. This process is
at service of those students who have been achieved no results in spite of their effort. Findings include:
1) RTI is a flexible method that can support various student groups.
2) RTI is applicable to all grade levels, school students (diagnosed or not as struggling learners), and even talented students.
3) RTI is comprised of five elements that help its implementation: screening, designing multiple tiers, intervention, evaluation, and decisionmaking, performed in order.
4) Due to such concerns as matching control and experimental groups in similar studies, quasi-experimental methodologies used.
5) There were several consistent and inconsistent findings in the field of educational and behavioral skills.
6) In the majority of references, 80% to 90% of participants were within Tier 1, 10% to 20% within Tier 2, and 3% to 5% within Tier 3. In
addition, students with no response to intervention diagnosed as those with learning disorder.
7) Although this approach designed for all educational skills, it mainly covers reading problems.
Conclusion: The RTI introduced as a preventive and diagnostic method aiming to reduce the probability of wrong diagnosis of learning disorders.
It is supposed to cover all types of students ranging from those in need of special education services to talented students throughout their early
years of education. Identification and application of the latest diagnostic methods, and finding modern educational programs that contribute to
early identification and use of interventions, aiming to prevent labeling and other issues at any point in a general education process, can justify
the application of RTI. Literature review suggests that although teachers or users of RTI believe that it is a costly and difficult approach, this
method is effective in identification of students with special needs. In other words, through RTI their teachers as students in need of special
education services identify fewer students. This emphasizes the necessity of students' participation in the RTI process before any diagnosis.
However, some studies dispute the effectiveness of the RTI. As a result, further research on the use and applicability of this approach is necessary.
Keywords: Response-to-Intervention, RTI, Learning disorders, Prevention, Diagnosis.
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پاسخبهمداخله:
رویکرد تشخیصی و درمانی برای دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری
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چکیده

هدف :پاسخبهمداخله رویکردی چندمرحلهای برای شناسایی و حمایت از دانشآموزان با نیازهای یادگیری (و رفتاری) در سطوح آموزش عمومی و استثنایی است .هدف پژوهش
حاضر معرفی ماهیت ،ویژگیها و شواهد پژوهشی پیرامون اثربخشی رویکرد پاسخبهمداخله بود.

روشبررسی :این پژوهش یک مطالعٔه توصیفی از نوع مرور نظاممند است .جامعٔه آماری ،کلیٔه مطالعات منتشر شدٔه الکترونیکی مرتبط با موضوع بود که منابع آن با کلیدواژههایی
چون مشکالت یادگیری ،پاسخبهمداخله ،غربالگری ،سنجش پویا ،و تدریس پویا با نمونههای دانشآموزی در پایگاههای اطالعات پژوهشی در دامنٔه زمانی  ۲۰۰۴تا ۲۰1۵

باتوجه به ویژگیهای روششناختی و نمونٔه دانشآموزی جمعآوری شد .یافتهها و اطالعات موردنظر جهت دستیابی به هدف پژوهش (معرفی ماهیت ،ویژگیها و چالشهای
مرتبط با غربالگری ،آموزش و تشخیص اختاللهای یادگیری) بود که با استفاده از چک لیست مرور نظاممند سینگ ( )۲۰1۳انتخاب و تحلیل شدند.

یافتهها ۷۷٫۳ :درصد مقاالتِ مرورشده نشان داد که رویکرد پاسخبهمداخله ،روشی پیشگیرانه است .این رویکرد با استفاده از آموزشهای منطبق بر نیاز دانشآموز و نظارتهای

پیشرونده و تصمیمگیریهای مبتنیبر شواهد ،به دنبال تشخیص اختالل یادگیری در دانش آموز و ارجاع وی به آموزش ویژه و در نتیجه حفظ این دانشآموز در نظام آموزش
عمومی است .این رویکرد در خدمت به دانشآموزانی است که علیرغم تالش ،نتیجهای نمیگیرند.
نتیجهگیری :پاسخبهمداخله بهعنوان روشی پیشگیرانه و تشخیصی و با هدف کاهش بیش تشخیصی اختاللهای یادگیری معرفی شده است که تمام سالهای تحصیل کودکان
نیازمند آموزشهای ویژه تا با استعداد و سرآمد را پوشش میدهد .شناخت و کاربرد روشهای نوین تشخیص و یافتن برنامههای نوین آموزشی برای کمک به شناسایی زودهنگام
و کاربرد مداخلهای ،و با هدف پیشگیری از برچسب خوردن و بروز مشکل در ادامٔه روند آموزش عمومی میتواند توجیهکنندٔه کاربرد روش پاسخبهمداخله باشد.

کلیدواژهها :پاسخبهمداخله ،شناسایی ،پیشگیری ،تشخیص ،اختاللهای یادگیری.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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فرخی۵

۱

مقدمه

دانشآموزان با نیازهای یادگیری و رفتاری در سطوح آموزش عمومی و
استثنایی است .این رویکرد برای کمک به دانشآموزانی است که

براساس پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ()1
1

علیرغم تالش نتیجهای نمیگیرند .در روش پاسخبهمداخله پیشرفت

ی ویژه و مشکالت تحصیلی ناشی از عوامل
باید بین اختالل یادگیر ِ

دانشآموز در هر سطح از سطوح مداخله بهطور دقیق نظارت و بررسی

خارجی ،مثل فقدان فرصتهای آموزشی مناسب ،آموزش ضعیف و

میشود تا نوع و میزان نیازهای دانشآموز در آموزش عمومی یا

عدم تناسب آموزش با نیازهای دانشآموزان ،تمایز قائل شد .در

استثنایی یا هر دو تعیین و اجابت شود (.)۸،۹

سالهای اخیر و بهخصوص از سال ۲۰۰۴م .به بعد ،در ایاالتمتحده
برای حمایت از دانشآموزانی که نشانههای اولیهای از مشکالت

میکند ( .)1۰از دیدگاه براون ،چیدسی و استج ( )۷و سیلور ()11

تحصیلی نشان میدهند ،قانون بهبود آموزش افراد ناتوان وضع شده

پاسخبهمداخله روشی است که میتواند متناسب با توانایی ،فرهنگ،

است .بر این اساس شعار «هیچ کودکی نباید جا بماند» به وجود آمد تا

زبان ،نژاد و دین تغییر کند .این روش برای دانشآموزانی با

دانشآموزان با عالیم مشکالت تحصیلی ،هرچه سریعتر ،خدمات

پیشزمینههای مختلف کاربرد دارد و با کمکردن فاصلههای آموزشی

مناسب را دریافت کنند ( .)۲کاوندیش معتقد است تصویب همین

موجب انگیزه میشود .الگوی پاسخبهمداخله مجموعه گروههای

قانون باعث تغییر معیارهای تشخیصیِ اختالل یادگیریِ ویژه در

پیدرپی مداخلهای را در بر دارد .در گروه اول ،آموزش عمومی در

پنجمین راهنمای آماری و تشخیصی اختاللهای روانی و همچنین

کالس درس پس از غربالگری اولیه توسط معلم آغاز میشود و مشکل

تأکید بر نقش معلمها و روانشناسان مدارس آموزش عمومی در

حدود ۸۰درصد از کودکان برطرف میگردد .بهمنظور تعیین مؤثر بودن

تشخیص اختاللهای یادگیری و ارجاع به آموزش استثنایی شد (.)۳

آموزش برای دانشآموزان ،فرآیند جاری در کالس درس باید به طور

پیش از تصویب این قانون ،الگوی غالب تشخیصی و درمانی ،الگوی

مداوم ارزیابی و نظارت شود .زمانیکه دانشآموزی به آموزش پاسخ

ناهماهنگی هوشبهر پیشرفت بود که این الگو مشکالتی در شناسایی و

ندهد -این امر بهوسیلٔه نظارت دایمی تعیین میگردد -گروه دوم

ارجاع کودکان با مشکالت یادگیری داشت (.)۴،۵

مداخلهها باید توسط سایر معلمان و شیوههای مؤثر دیگر پیگیری

مش و بارکلی ( )۶با تکیه بر نتایج پژوهش نشان دادند که باتوجه به

شوند .در پایان این گروه که عموم ًا  ۸تا 1۲هفته به طول میانجامد،

نمرٔه هوشبهر نمیتوان پیشبینی کرد که کدامیک از دانشآموزان،

مشکالت  1۵درصد کودکان برطرف میشود .اگر فرایند ارزیابی

مشکل یادگیری و خواندن خواهند داشت .افزون بر این از مزایای الگوی

دانشآموز در پایان ردیف دوم مداخله ،با پیشرفت و پاسخ مورد انتظار،

تشخیصی مناسب در مورد کودکان با نیازهای ویژٔه یادگیری این است

متناسب با مداخلهها ،همراه نشد ،دانشآموز جهت تعیین نیاز در ردیف

که الگو بتواند در سنین پایین در تشخیص سودمند باشد و همچنین

سوم مداخله که به شکل انفرادی اجرا میشود ،شرکت داده میشود .در

بتواند راهحل آموزشی و درمانی اثربخشی ارائه دهد که الگوی

پایان این ردیف هم  ۳درصد پاسخبه مداخله مشاهده میشود؛ اما ۲

ناهماهنگی هوشبهر پیشرفت فاقد این ویژگیهاست (.)۷

درصد دانشآموزانی که پاسخبهمداخله نداشتهاند به آموزشهای ویژه

صاحبنظران معتقدند هنگامی که هوشبهر مبنای توان یادگیری قرار

ارجاع داده میشوند و مداخلههای خاص افراد با ناتوانیهای یادگیری

بگیرد ،رویکرد انتظار-شکست شکل خواهد گرفت و در نتیجه

دربارٔه آنها اجرا میگردد .این گروه مشکالت نسبتاً جدی دارند و در

دانشآموزان در مقایسه با زمانی که نیازهای آموزشی آنان فوری پاسخ

صورت عدم بهبود ،الزم است که آموزش مهارتهای جایگزین دربارٔه

داده میشود ،بیشتر با شکست مواجه خواهند شد؛ بنابراین با توجه به

آنها صورت گیرد .شکل ( )1کارکرد رویکرد پاسخبهمداخله را نشان

این کاستیها ،الگویی که از سال ۲۰۰۴م .به بعد بهعلت نداشتن

میدهد (.)۸

مشکالت الگوی پیشین وضع شد ،الگوی پاسخبهمداخله بود.
پاسخبهمداخله رویکردی چندمرحلهای برای شناسایی و حمایت از

مداخله فردی برای
دانشآموزان بسیار ضعیف.
 ۳%دانشآموزان به این ردیف پاسخ میدهند
و  ۲%بقیه به آموزش استثنایی ارجاع داده میشوند.
مداخله ردیف دوم در گروههای کوچک برای دانشآموزان در معرض
خطر ارائه میشود 1۵ .درصد دانشآموزان به این مداخله پاسخ میدهند.
مداخلة همگانی کالس محور برای تمام دانشآموزان .
 ۸۰درصد دانشآموزان به این مداخله پاسخ میهند.

شکل  .1الگوی پاسخبهمداخله مِالرد.)۸( ۲۰۰۸ ،
)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM

1.

۲
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گرشام پاسخبهمداخله را تغییر رفتار ،یا عملکرد تابع مداخله تعریف

پیشگیری از مشکالت یادگیری است ( .)1۲برخالف سایر برنامههای
تشخیصی و درمانی ،روش پاسخبهمداخله توان مداخله در گروههای

رسالههایی که به زبان انگلیسی طی سالهای  ۲۰۰۴تا  ۲۰1۴چاپ

سنی پیش از دبستان را دارد .براونچیدسی و استج ( )۷گزارش کردهاند

شده بودند و با معیارهای زیر انتخاب شدند:

بهترین زمان مداخله در مشکالت یادگیری پیش از ده سالگی است.

 .1مقاالت مروری و پژوهشی چاپشده بین سالهای  ۲۰۰۴تا

پاسخبهمداخله برای کودکان پیش از دبستان بدون تشخیص ( )1۳و

۲۰1۴؛

نیازمند آموزش ویژه ( ،)1۴دانشآموزان پایٔه دوم و سوم ابتدایی بدون

 .۲مطالعات کیفی ،کمی ،آمیخته و نظری مرتبط با رویکرد

تشخیص ( ،)1۵دانشآموزان دورٔه راهنمایی با مشکالت خواندن

پاسخبهمداخله؛

( )1۶و ریاضی ( )1۷و دانشآموزان با استعداد و سرآمد ( )1۸قابل

 .۳مطالعاتی که نمونههای دانشآموزی داشتند یا کارکنان مرتبط با

اجراست.

دانشآموزان؛

فرض اساسی برنامٔه پاسخبهمداخله این است که چنانچه برنامهای مؤثر

 .۴مطالعاتی که مبانی نظری و کاربردهای اجرایی را توصیف کرده

و با توان اجرایی برای آموزش و مداخله یافت شود ،میتواند به نیازهای

بودند؛

آموزشی دانشآموزان ،پیش از شکست تحصیلی ،پاسخ دهد و به

 .۵مطالعاتی که نتایج متفاوت موافق یا مخالف گزارش کردهاند.

متخصصان اطمینان دهد که پیشرفت تحصیلی اندکی که باعث ارجاع

ابتدا از نمونههای جمعآوریشده ،حدود 11۰منبع مرتبط با تعریف و

به آموزش استثنایی میشود ،به خاطر ضعف آموزشی نیست (.)۳

کاربرد رویکرد پاسخبهمداخله ،انتخاب و با کمک چکلیست مرور

مفروضههای این برنامه این است که همٔه دانشآموزان میتوانند در

نظاممن د 1بررسی شدند .نسخٔه ابتدایی این چک لیست در سال

کالسهای آموزش عمومی آموزش ببینند و مداخلٔه زود هنگام برای

1۹۹۳م .توسط آماندا بارلس در دانشگاه آکسفورد تهیه شده است؛ اما

پیشگیری از مشکالت ،ضروری است ()1۹؛ بنابراین با توجه به کارایی

با گسترش منابع اینترنتی و افزایش مقاالت و منابعی که به شکل

این رویکرد در آموزش و شناسایی دانشآموزانِ نیازمند آموزشهای

الکترونیکی در دسترس هستند ،نسخٔه جدید با هدف کمک به شناسایی

ویژه ،پیش از ارجاع به آموزش استثنایی ،هدف این مرور معرفی و

منابع معتبر از غیرمعتبر و کمک به ایجاد حس اعتماد در نویسندگان

مطالعٔه گزارشهای اثربخشی یا عدم اثربخشی رویکرد پاسخبهمداخله

مقاالت مروریِ حوزٔه سالمت گسترش یافته است و به ادعای سازندگان

است.

آن توانایی «تمیز سره از ناسره » را داراست ( .)۲۰این ابزار از جامعیت

2

۲

کافی برای تعیین کیفیت روششناسی مقاالت برخوردار است و کاربرد

روش بررسی

آن در مقاالت مروری متداول است ( .)۲1پس از این مرحله ،مقاالت

این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی بود و باتوجه به روش اجرا،

مشابهی که از پایگاههای مختلف جمعآوری شده بودند ،کنار گذاشته

مروری نظاممند یا سیستماتیک محسوب میشد.

شدند و سپس براساس عنوان و رسایی چکیدٔه مقاالت ۵۰ ،مقاله،

جامعٔه آماری این پژوهش را تمامی منابع و مقاالت با

انتخاب و با استفاده از ابزارِ استفادهشده در بررسی اعتبار و تناسب

کلیدواژههای Response to Intervention, learning Disorder,
Learning Problems Screening, Dynamic Assessment,
 Dynamic Teaching , Reform-to-Treatmentتشکیل میداد که

مقاالت ،ارزیابی شدند.
در نهایت ،با استفاده از این ابزار ۲۲ ،منبع جهت مرور انتخاب شدند.
ویژگیهای مقاالت انتخاب شده در جدول  1ارائه شده است:

در پایگاههای اطالعات پژوهشی Sage pub, Pubmed, Springer,

جدول  .1ویژگیهای مقاالت انتخابشده.
ویژگی
نمونه

روش

سال

فراوانی

فراوانیدرصدی

دانشآموز

1۸

۸۲

دانشآموز و معلم

۳

1۳٫۵

مقاالت

1

۴٫۵

آزمایشی

1۸

۸1٫۸

کوهورت

۲

۹٫1

موردی

1

۴٫۵

فراتحلیل

1

۴٫۵

کمینه

۲۰۰۴

بیشینه

۲۰1۴

1

. Critical Appraisal Skill Program (CASP) Systematic Review
Checklist

. Sift The Grain From The Chaf

۳

2
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هال و همکاران معتقدند برنامٔه پاسخبهمداخله الگوی موثری برای

 ProQuest, Elsevier, Ericدر دسترس بودند .جمعآوری نمونهها از
میان منابع پژوهشی و نظری شامل کتابها ،مقاالت ،پایاننامه و

مطالعات انجامشده مؤثر است یا خیر بررسی شود.

جدول  1نشان میدهد که در پژوهشهای انتخاب شده ،دانشآموزان
با فراوانی  ۸۲درصد ،به عنوان نمونٔه پژوهش انتخاب شدهاند.

۳

پژوهشگران در  ۸1٫۸درصد موارد به روش آزمایشی الگوی

یافتهها

نتایج پژوهشها با هدف اثربخشی رویکرد پاسخبهمداخله در جدول

پاسخبهمداخله را اجرا و پژوهش نمودهاند.

 ۲خالصه شده است:

در این مرور ،سعی شد پاسخ این پرسش که آیا این رویکرد براساس

جدول  .۲یافتههای پژوهش
نتیجه

پژوهشگر/سال

روش

نمونه

کالهون ،اوتایبا ،سیهاک،

آزمایشی

 ۷۶دانشآموز کالس

نفع گروه آموزش توسط همسال در تسریع

اول دو زبانه

جزئیخوانی ،خواندن کلمات بیمعنا و
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ردیف

شمارٔه
منبع

نتایج با ضریب اثر باال تفاوت معناداری به
1

کینگ و آوالوس ()۲۰۰۶

1

RCT

۲۲

روانخوانی نشان داد.
۵۴دانشآموز دورٔه
۲

ره ،پدرون ،ترسولید و

آزمایشی
RCT

امتمان ،ابوت .برینگر

آزمایشی
RCT

دنتون ()۲۰1۲

مرور نظاممند

دلپرت ،دلپرت ،اولیویرا،

آزمایشی
RCT
ک ی فی

لوکنگلید ()۲۰1۴

ابتدایی با مشکالت
شدید ،متوسط و
خفیف ریاضی

۳

()۲۰۰۸

دانشآموزان  ۲ ،1و ۳
ابتدایی با مشکل امال
 1۳پژوهش با موضوع

۴

کاربرد الگو در اختالل
خواندن

۵
۶

گرشام و ونس ()۲۰1۲
اورسکو و کلینگر
()۲۰1۰

11۹دانشآموز

الگو در کاهش مشکالت ریاضی مؤثر بوده
است و گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل

1۷

حتی در پیگیری نیز برتری خود را حفظ کرد.
پاسخبهمداخله باعث بهبود عملکرد میشود.

۲۳

پاسخبهمداخله ،روشی سخت و پُرهزینه که
در پیشرفت دانشآموزان مؤثر است و
برخالف این ویژگیها میتواند از

۲۴

شکستهای آتی دانشآموز جلوگیری کند.
استفاده از پاسخبهمداخله در امور درسی از
مشکالت رفتاری کودکان میکاهد.

۲۵

الگوی پاسخبهمداخله را الگویی پیچیده و
دانشآموزان

(مطالعٔه
موردی)

درهم تنیده معرفی میکند که چرخٔه ناقصی

۲۶

در سوادآموزی ایجاد میکند.
در این پژوهش ،روانخوانی دانشآموزانی که
در خواندن بسیار ضعیف بودند به سختی

۷

شلتینگا ،وندرلجی،
استراکسما ()۲۰۰۹

آزمایشی
RCT

سیمونز و همکاران

آزمایشی

()۲۰۰۸

کوهورت

1۲۲دانشآموز پایٔه دوم

ترمیم شد؛ همچنین غیر از نامیدن سریع

و سوم با مشکل

هیچکدام از مقیاسها نتوانستند روانخوانی را

خواندن

پیشبینی کنند؛ اما آموزش براساس

1۵

پاسخبهمداخله توانست اختالل شدید در
خواندن را تشخیص دهد.
دانشآموزان به مداخالت اولیه پاسخ مثبت
دادند و بهطور متوسط عملکرد بسیاری از
۸

۲

دانشآموزان

دانشآموزان شرکتکننده ۵۰درصد ارتقا یافته

(پیشازدبستان تا پایٔه

بود .عالوهبراین معیارهای خطر در پایان سالِ

سوم)

اول تغییر کرده بود .تنها عملکرد خواندن

۲۷

شفاهی به ۳۰درصد معیار موردانتظار دست
یافته بود.
۹

ونزاک و وان ()۲۰۰۸

آزمایشی

 ۹۷دانشآموز پایٔه اول

دریافتکنندگان مداخلٔه خواندن نسبت به

کوهورت

تا سوم دبستان که به

گروه کنترل پیشرفت بیشتری داشتهاند.

۴

۲۸

. Randomized Controlled Trial
. Cohort

1
2

مداخالت ردیف اول
پاسخ نداده بودند.
1۰

لینان-تامپسون ،وان ،پراتر
و کرینو ()۲۰۰۶

آزمایشی
RCT

1۰۳دانشآموز دوزبانٔه

نتایج عدم تغییر در وضعیت خواندن

پایٔه اول و دوم ابتدایی

دانشآموزان پایٔه دوم و تغییر اندک در پایٔه

با مشکل خواندن

اول را نشان داد.

آزمایشی
RCT

اجرایی الگو

دانشآموزان و معلمان

11

لی ()۲۰1۲

1۲

پارکز ()۲۰11

آزمایشی
RCT

1۳

هریس ()۲۰1۰

آزمایشی
RCT

ترن ،سانچز ،ارالنو و

فراتحلیل

از نظر کادر اجرایی ،الگوی پاسخبهمداخلٔه
این روش به پیشرفت شاخصهای موفقیت

۳۰

دانشآموزان کمک میکند.
 .1این روش در شناسایی دانشآموزان با
نیازهای ویژه مؤثر است  .۲معلمان هم این
روش را در تشخیص دانشآموزان با نیازهای
ویژه ،دقیق گزارش کردهاند  .۳معلمان
براساس این برنامه ،تعداد معدودتری را

۳1

نیازمند دریافت خدمات آموزش ویژه
تشخیص دادهاند  .۴کاهش ارجاع به نظام
آموزش ویژه نتیجٔه تغییر انتظارات آموزشی
معلمان در اثر اجرای برنامه بوده است.
نیاز به آموزش کاربرد پاسخبهمداخله از طرف
 1۲۷معلم و
کارمنداجرایی

کارکنان احساس میشود .همچنین جهت
فراهم ساختن امکان مداخالت آموزشی و

۳۲

حمایتی از دانشآموزان با چالش رفتاری
معلمین و کارکنان نیاز به آموزش دارند.

1۴

سوانسون ()۲۰11
ویلکینسون ،اورتیز،

1۵

روبرتسون و کوشنر
()۲۰۰۶

1۶
1۷

فاکس ،کامپتون و
همکاران ()۲۰۰۵

رویکرد پاسخبهمداخله

آزمایشی
RCT
آزمایشی
RCT

بریانت و همکاران

آزمایشی
RCT

فاکس ،فاکس و پرنتیک

آزمایشی
RCT

()۲۰۰۵

1۳مطالعٔه مرتبط با

 ۲1دانشآموز دوزبانه
با تشخیص اختالل
خواندن
1۲۷دانشآموز پایٔه اول
 ۵1دانشآموز پایٔه اول
و دوم

پاسخبهمداخله در کاهش عوامل فردی مؤثر
در یادگیری ،موفق نیست ولی شرایط آموزش

۳۳

را بهبود میبخشد.
کمک به تشخیص درست اختاللهای
یادگیری دانشآموزان دوزبانه و توصیه به
کاربرد این رویکرد در تشخیص و ارزیابی

۳۴

اختاللهای یادگیری.
پیشرفت معنادار در اندازهگیری سه عملکرد و
ادامٔه ضعف در درک اصول ریاضی.

۳۵

دانشآموزان کالس اول پیشرفت داشتند ولی
این پیشرفت معنادار نبود ولی دانشآموزان

۳۶

کالس دوم پیشرفت معنادار داشتند.
دانشآموز با ناتوانی خواندن و ریاضی
همزمان و فقط خواندن نسبت به گروه بدون
اختالل پیشرفت کمتری داشتند؛ همچنین

1۸

()۲۰۰۴

 ۳۰1دانشآموز پایٔه

دانشآموز با ناتوانی خواندن و ریاضی

سوم

همزمان و فقط خواندنی که در پایههای

۳۷

مفهومی ضعف داشتند ،نیز پیشرفت کمی
داشتند؛ بنابراین الگو توانایی تشخیص
اختالل را دارد.
1۹

تورگسن ()۲۰۰۹

آزمایشی
RCT

دانشآموزان پایٔه سوم
دبستان  ۳1۸مدرسه

۵

درصد دانشآموزان با مشکالت جدی
خواندن در طول دوره و تشخیص اختالل
یادگیری کاهش یافت.

۳۸
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۴۳۵معلم و کارمند

۲۹

وان ،وکسلر ،لروکس،
روبرتز ،دنتون ،برث و

۲۰

فلچر ()۲۰1۲

آزمایشی
RCT

 ۴1دانشآموز پایٔه  ۶و

نمرات دانشآموزان شرکتکننده در گروه

۷

آزمایش بهطور معناداری افزایش یافت.

۳۹

نمرات گروه کنترل در واجشناسی و بازشناسی
مکمستر ،کانگ ،هان و

۲1

کاو ()۲۰۰۸

آزمایشی
RCT

 ۴۰دانشآموز پایٔه اول

نویسه-واج که بهمنظور بهبود مهارت
خواندن انجام شده بود ،بهطور معناداری

۴۰

تانگ ،ایربای ،الرا-
آالچیو ،یون و مت

۲۲

()۲۰1۰

آزمایشی
RCT

1۹۶دانشآموز
انگلیسیزبان

مهارتهای زبان بیانی ،رمزگردانی و خواندن

اسپانیاییتبار و ۷۶

کارآمد داشته است  )۲پسران نسبت به

معلم

دختران به مداخالت بهتر پاسخ دادند.

۴1

بر اساس مقاالت مرور شده در جدول  ۲یافتهها نشان میدهد که ۷۷٫۳

ناشناختهای که هنوز ناتوانی آنها مشخص نشده است ،میباشد .گفته

درصد پژوهشها اثر کاربرد الگوی پاسخبهمداخله را در مدارس گزارش

میشود یکسوم دانشآموزان ابتدایی در معرض مشکالت خواندن،

کردهاند؛ اما براساس همین جدول 1۳٫۶درصد پژوهشها الگوی

ریاضیات و نوشتن هستند ( .)1۹پاسخبهمداخله الگویی سودمند برای

پاسخبهمداخله را در بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان اثرگذار

تقویت خواندن مطرح شده است ( .)1۵،۲۴،۲۷،۲۸،۲۹همچنین ره،

نمیدانند و  ۹٫1درصد مطالعات هم هرچند که اثرگذاری معناداری

پدرون ،ترسولید و لوکنگلید ( )1۷برای تقویت مهارت ریاضیات هم

گزارش نکردهاند اما الگوی پاسخبهمداخله را در پیشرفت دانشآموزان

از این روش استفاده کردهاند و آن را مؤثر دانستهاند .هر چند که

مفید دانستهاند.

برنامهای مدون برای تقویت توانایی امال و نوشتن در چارچوب

 ۴۰٫۹درصد پژوهشها اثرگذاری الگوی پاسخبهمداخله را در خواندن،

پاسخبهمداخله وجود دارد ( ،)۴۶اما پژوهشی با موضوع تأثیر کارایی

 1۳٫۶۳درصد در ریاضیات ۴٫۵ ،درصد در امال و بقیه کارایی کلی را

این روش برای تقویت توانایی امال و نوشتن یافت نشد.

سنجیدهاند.

توجه به جامعههای آماری مطالعاتی که پاسخبهمداخله را مؤثر گزارش

4

کردهاند ،نشان میدهد احتماالً این روش در دانشآموزان بدون

بحث

تشخیص ( ،)۴۷با تشخیص ( )۳1،۳۲و حتی چالش رفتاری مؤثر

بررسی مطالعات انجامشده در رابطه با پاسخبهمداخله نشان داد که این

( )۴۸است .نسبت پاسخدهندگان به مداخله تقریباً در بیشتر مطالعات

رویکرد به تدریج بهعنوان رویکرد جایگزین رویکرد هوشبهر-پیشرفت

منتشرشده در ردیفهای متفاوت ،مشابه گزارش شده است.

وارد نظام تشخیص شده؛ طوریکه پنجمین راهنمای آماری و

پاسخبهمداخله روشی مدرسه محور است که میتواند در کالس توسط

تشخیصی اختاللهای روانی نیز کاربرد آن را توصیه کرده است.

معلم آموزشدیده اجرا و پیگیری شود .طبق پژوهشها پاسخبهمداخله

ازآنجاکه بسیاری از دانشآموزان با مشکالت یادگیری بهدلیل

روشی پویا در جهت شناسایی و آموزش همزمان است که کارکرد آن

شکستهای پیدرپی دچار ناکامی میشوند ،روش پاسخبهمداخله

صرفاً آموزش یا سنجش نیست بلکه با درهمآمیختن سنجش و ارزیابی

میتواند با ارائٔه مداخلٔه فردی متناسب با نیاز دانشآموز موجب

با آموزش و البته نظارت هم زمان بر پیشرفت ،کل فرآیند را تحتنظر

مشارکت فعال در یادگیری و در نتیجه افزایش انگیزه و تبدیل

دارد تا هر دانشآموزی در جای خود قرار بگیرد؛ اما شاید با تکیه بر

دانشآموزان منفعل به یادگیرندگان فعال شود .طبق الگوی

پژوهشهای مرورشده بتوان گفت اجرای پاسخبهمداخله ،بهخصوص

پاسخبهمداخله با یافتههای مرور هینتون ،فلورز و شیپن ( ،)۴۲موفقیت

در ردیف دوم و سوم ،یعنی از زمانی که نیاز به اجرا در گروههای کوچک

الگو میتواند ناشی از افزایش دانش روانشناسان مدرسه ،افزایش

یا آموزش انفرادی وجود دارد ،آسان نخواهد بود و نیاز به منابع مالی و

مدارس بهکارگیرندٔه این الگو ،و نگرش مثبت روانشناسان مدرسه به

انسانی فراتر از آموزش کالس محور خواهد داشت .همچنین به نظر

آن باشد ( .)۴۳فوریلند ( )۴۴الگوی پاسخبهمداخله را وسیلهای برای

میرسد کارکرد پاسخبهمداخله ،بهعنوان روشی کالسمحور ،بهعلت

مداخله در قدرتمند ساختن سالمت روان دانشآموزان در مدارس

نادیده گرفتن دانشآموزانی که نیاز به آموزشهای اضافی و جبرانی

معرفی کرد .نتایج پژوهش برکلی ،بندر ،پیستر و ساندرز ( )۴۵نشان

ندارند ،قابل بررسی باشد .با این حال ،از نظر کورتال ( ،)۲مزایای

میدهد مزایای کاربرد الگوی پاسخبه مداخله باعث گسترش این رویکرد

پاسخبهمداخله را میتوان اینگونه برشمرد:

در سطح کشورها شده است.

ی
الف) زمان انتظار دانشآموز را پیش از دریافت آموزشهای کمک ِ

از جمله مزایای روش پاسخبهمداخله که میتواند در دستیابی به هدف

اضافی (آموزش استثنایی) کاهش میدهد .این روش به مدارس این

کاهش آمار دانشآموزان با اختالل یادگیری و ارجاع آنها به آموزش

امکان را میدهد که به دانشآموزان کمک کنند تا نیازهای آموزشی خود

استثنایی باشد ،متناسببودن با نیازهای فردی دانشآموزان و

را برآورده کنند.

فراهمکردن آموزش برای همٔه دانشآموزانِ در معرض خطر اما

ب) کاهش میزان دانشآموزان ارجاعشده به خدمات آموزش استثنایی

۶
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باالتر بود.
 )1مداخله ،اثر مثبت معنادار در واجشناسی،

میکنند.

نشان میدهد معلمان براساس این برنامه تعداد معدودتری از

ج) فراهمآوردن اطالعاتی مهم دربارٔه نیازهای آموزشی دانشآموزان ،که

دانشآموزان را نیازمند دریافت خدمات آموزش ویژه تشخیص دادهاند؛

میتواند مداخلههای آموزشی موثری خلق کند.

بهطوری که از نظر برخی کارشناسان ،شرکت دانشآموز در فرآیند

د) محدودکردن تعداد آزمونهای غیرضروری که یا با آموزش ارتباطی

مبتنیبر پاسخبهمداخله پیش از هر تشخیصی ضروری است .براساس

ندارند یا ارتباط خیلی ضعیفی دارند.

این که نتایج بعضی از پژوهشها هم بیاثر بودن روش پاسخبهمداخله

ه) اطمینان از اینکه دانشآموزان آموزش مناسب دریافت میکنند،

را نشان میدهند ،استفاده و کاربرد این روش هنوز نیازمند مطالعات

بهخصوص در خواندن و پیش از ارجاع به آموزش استثنایی؛ روش

پژوهشی بیشتری است .همچنین هدف پاسخبهمداخله ،تقویت و

پاسخبهمداخله میتواند به تصمیمگیرندگان دربارٔه ضعف آموزشی یا

حمایت از دانشآموزان با مشکل یادگیری است .متخصصان میتوانند

ناتوانی یادگیری دانشآموز اطالعاتی بدهد .اگر دانشآموز به مداخله

با رفع مشکل نظام آموزش عمومی ،دانشآموزان را در این نظام نگه

پاسخ ندهد دارای اختالل یادگیری است و به آموزش استثنایی ارجاع

دارند و مهمتر اینکه از میزان دانشآموزان با برچسب اختالل یادگیری

داده میشود.

بکاهند .پیشنهاد میشود این روش در قالب برنامهای مدون ،اجرا شود

و) پاسخبهمداخله به پُر شدن خألهای شناسایی و درمان کمک میکند.

و نتایج آن بررسی گردد تا کارایی و کاربرد آن در پیشگیری و تشخیص

۵

اختاللهای یادگیری متناسب با دانشآموزان بومی با مشکل یادگیری

نتیجهگیری

سنجیده شود.

۷
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و افزایش تعداد دانشآموزانی که در آموزش عمومی موفقیت کسب

نتایج حاصل از مرور پژوهشهای مرتبط با رویکرد پاسخبهمداخله
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