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بازخــورد معلــم دریافــت کردنــد و در پایــان از افــراد دو گــروه پس آزمــون گرفتــه شــد. یافته هــای حاصــل از 

تحلیــل کواریانــس نشــان داد نمره هــای دانش آمــوزان گــروه آزمایــش در پس آزمــون باالتــر از گــروه کنتــرل 

شده اســت. نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه توجــه و بازخــورد معلــم، ســبب افزایــش میــزان یادگیــری درس 

ــرای  ــی ب ــری ریاضــی می شــود. پژوهــش حاضــر کاربردهای ــال یادگی ــوزان دارای اخت ریاضــی دانش آم

آمــوزگاران ویــژه مراکــز اختــال یادگیــری و مــدارس عــادی دارد کــه می تواننــد بــا رعایــت ایــن مــوارد در 

امــر آمــوزش، زمینــه ی پیشــرفت تحصیلــی دانش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری ریاضــی را فراهــم کننــد.

واژگان کلیدی: توجه، بازخورد، یادگیری ریاضی، اختال یادگیری

مقدمه

در دنیــای پیچیــده امــروز هیچ کــس بی نیــاز از تعلیــم و تربیــت نیســت. مدرســه اصلی تریــن رکــن تعلیــم 

و تربیــت و از مهم تریــن نهادهــای اجتماعــی، تربیتــی و آموزشــی اســت کــه بــه منظــور تربیــت صحیــح 

ــت)دهکردی و  ــاش اس ــی در ت ــی و اجتماع ــی، علم ــی، دین ــف اخاق ــاد مختل ــوزان در ابع دانش آم

ســلیمی، 1۳91(. در جوامــع امــروزی، آموختــن و فعالیــت در مدرســه، بخــش عظیمــی از زندگــی افــراد 

را شــامل می شــود. کتاب هــای درســی، معلمــان و دانش آمــوزان از جملــه عناصــر اصلــی و مهــم یــک 

مدرســه هســتند. دروســی کــه در دوره ی ابتدایــی آمــوزش داده می شــوند؛ شــامل: فارســی)خوانداری، 

نوشــتاری(، ریاضــی، آمــوزش قــرآن، مطالعــات اجتماعــی )جغرافیــا، تاریــخ و مطالعــات اجتماعــی( و 

هدیه هــای آســمانی هســتند. آمــوزش و پــرورش بــرای گنجانــدن هــر یــک از ایــن دروس )از جملــه درس 

ریاضــی(در برنامــه درســی دانش آمــوزان، اهدافــی را دنبــال می کنــد. اهــداف آمــوزش ریاضــی شــامل: 

اهــداف آموزشــی، فرهنگــی، عاطفــی و پرورشــی هســتند. هــدف آموزشــی در رابطــه بــا ســایر دروس و 

محاســبات مربــوط بــه آنهاســت. هــدف فرهنگــی در رابطــه بــا ایــن اســت کــه ریاضــی بخشــی از فرهنگ  

ــه وجــود آورد. هــدف عاطفــی  ــراد احســاس غــرور و افتخــار ب ــد در اف ــت اســت کــه می توان یــک  مل

در رابطــه بــا تحریــک حســی، مثــل کنجــکاوی و تاثیــر آن بــر درک افــراد اســت. هــدف پرورشــی کــه 

مهمتریــن هــدف آمــوزش ریاضــی اســت، بــه ایــن معناســت که آمــوزش ریاضــی بایــد توانایی اندیشــیدن 

در مــورد مســائل مختلــف را در افــراد بــه وجــود آورد)صادقــی، 1۳91(. 

ــی نشــان می دهــد. گاهــی  ــه خوب ــرای دانش آمــوزان را ب ــری ریاضــی ب ــت یادگی ــن اهــداف، اهمی ای

دیــده می شــود افــراد بــه علــل مختلــف در یادگیــری درس ریاضــی بــا مشــکل مواجــه می شــوند. مســائل 

خــاص در درس ریاضــی بــرای کلیــه ی دانش آموزانــی کــه در ایــن درس ضعیــف هســتند، شــامل: مشــکل 
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در فهــم، انــدازه و ارتباطــات فضایــی، مفاهیــم مربــوط بــه جهت یابــی، ارزش مکانــی، اعشــار و مشــکل 

در بــه خاطــر آوری حقایــق ریاضــی اســت)مقدم و اســتکی، 1۳9۰(.

علــل مختلفــی بــرای ضعــف دانش آمــوزان در درس ریاضــی بیــان شــده اســت. برخــی علــت ایــن 

مســئله را محتــوای نامناســب کتاب هــای درســی، برخــی خــود دانش آمــوزان  و برخــی نیــز معلمــان را، 

دلیــل ایــن امــر می داننــد. معلمــان به دلیــل اســتفاده از روش هــای قدیمــی، دانــش ناکافــی در حیطــه ی 

ــس و  ــد تدری ــای جدی ــری روش ه ــه و یادگی ــرای مطالع ــه ب ــه و حوصل ــدم عاق ــی و ع ــوزش ریاض آم

ــا  ــار مناســب و برخــورد صحیــح ب همچنیــن عــدم اســتفاده از اصــول روانشناســی جهــت داشــتن رفت

ــا  ــال ی ــار اخت ــی دچ ــری درس ریاض ــه در یادگی ــی ک ــا دانش آموزان ــوص ب ــی الخص ــوزان، عل دانش آم

ضعــف هســتند؛ از عوامــل اصلــی بــروز مســئله  بــه شــمار می رونــد. البتــه در کنــار ایــن عامــل، برخــی 

علــت ضعــف دانش آمــوزان در درس ریاضــی را خــود آنهــا می داننــد کــه شــامل دالیلــی مانند: مشــکات 

خانوادگــی، فقــر مالــی، مشــکات جســمانی مثــل کم بینایــی، کم شــنوایی، ضعــف در تکلــم، فلج مغــزی 

و اختــاالت یادگیــری هســتند)صادقی، 1۳91(.

اختــاالت یادگیــری، اغلــب در دانش آمــوزان بــه صــورت دشــواری های مهمــی در اکتســاب 

و کاربــرد گــوش دادن، حــرف زدن، خوانــدن، نوشــتن، اســتدالل کــردن، توانایی هــای ریاضــی یــا 

ــه نقــل از کریمــی،  ــری1، ب ــال یادگی ــه کارگــزاران اخت ــد )کمیت مهارت هــای اجتماعــی تظاهــر می کن

1۳9۶(. ایــن امــر یــک حالــت مزمــن، دارای ریشــه های عصب شــناختی2 اســت و بــه صــورت انتخــاب 

ــاد  ــال ایج ــی اخت ــا غیر کام ــی ی ــای کام ــاندن توانایی ه ــور رس ــه ظه ــازی و ب ــد، یکپارچه س در رش

می کند)انجمــن کــودکان دارای اختــال یادگیــری198۶،۳(. اختــاالت یادگیــری خــاص بــه صــورت 

یــک وضعیــت معلــول کننــده ی مشــخص وجــود دارد و از نظــر تظاهــر و از لحــاظ میــزان شــدت متغیــر 

اســت)کریمی، 1۳9۶(. انــواع اختــال یادگیری شــامل: اختال نارســایی توجه4، اختــال بیش فعالی5، 

اختــال خوانــدن۶، اختــال نوشــتن7 و اختــال ریاضــی8 هســتند)هاالهان، لویــد، کافمن و همــکاران9، 

1. brokers’ committee on learning disruption
2. neurology  
3. association of children with learning disabilities
4. disorders of attention deficit
5. hyperactivity disorder
6. disorder reading
7. disorder writing
8. math disorder
9. Halahan, Lioyd, Kaufman & et al
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ــی  ــه معن ــی ب ــور کل ــه ط ــی ب ــال ریاض ــجاعی، 1۳95(. اخت ــی و ش ــی، رضای ــزاده، همت ــه علی ترجم

ــوزان  ــی کامــل در حســاب کردن اســت)کریمی،1۳9۶(. مشــکات دانش آم ــا ناتوان ــال شــدید ی اخت

در زمینــه ی اختــال ریاضــی شــامل محاسبه پریشــی1)ناتوانی شــدید در حســاب کــردن(، مشــکات در 

رشــد شناختی)مشــکات در درک اصــول ریاضــی، قواعــد و روش هــا و روابــط(، مشــکات مربــوط بــه 

عملکــرد حساب)مشــکاتی مثــل نوشــتن صحیــح اعــداد و عائــم ریاضــی، به یــادآوردن معانــی عائــم 

و شــمردن(، داشــتن مشــکل عملکــرد در تکالیــف اصلــی حســاب)بازیابی اصــول ریاضــی( و مشــکل 

ــده،  ــوط، اســتفاده از ســاختارهای دســتوری پیچی ــل وجــود اطاعــات نامرب مســائل داســتانی) از قبی

ــه جــای  ــل به دســت آمده ب ــن مث ــال جایگری ــورد اســتفاده، اســتفاده از افع ــام م ــوع ن ــداد و ن ــر اع تغیی

داده شــده( می باشــد)هاالهان و همــکاران، ترجمــه علیــزاده و همــکاران، 1۳95(. دانش آمــوزان دارای 

اختــال یادگیــری، نســبت بــه دانش آمــوزان معمولــی در یادگیــری مشــکات زیــادی دارنــد و نیازمنــد 

ــاط  ــل و ارتب ــد در تعام ــان بای ــا معلم ــن محدودیت ه ــل ای ــه دلی ــتند. ب ــژه هس ــوزش وی ــای آم روش ه

ــت بیشــتری داشته باشــند. متاســفانه  ــوزان عــادی، دق ــه دانش آم ــوزان نســبت ب ــن دانش آم ــا ای خــود ب

گاهــی دیــده می شــود بــه دلیــل این کــه ایــن دانش آمــوزان نیازمنــد روش هــای ویــژه تدریــس هســتند، 

ــه دلیــل مشــکات آن هــا در یادگیــری،  ــا اینکــه بعــد از مدتــی ب ــه آنهــا توجهــی ندارنــد و  ی معلمــان ب

ــد،  ــرار نمی کنن ــا آنهــا برق ــی ب ــا آنهــا خســته می شــوند و تعامــل خوب ــاط  ب از تدریــس و درنتیجــه ارتب

کــه ایــن امــر تاثیــر منفــی بــر یادگیــری و روحیــه ایــن دانش آمــوزان بــر جــای می گــذارد. دانش آمــوزان 

ــر  ــای آموزشــی نامناســب، آســیب پذیر ت ــا و برنامه ه ــه روش ه ــری، نســبت ب ــال یادگی ــه اخت ــا ب مبت

ــه  ــاق و ســازگاری، کــه ب ــه انطب از دانش آمــوزان معمولــی هســتند. ایــن دانش آمــوزان بــرای دســتیابی ب

ــژه دارند )هاالهــان و همــکاران،  ــه آموزش هــای وی ــاز ب ــه آن هــا امــکان موفقیــت می دهــد، نی نوعــی ب

ترجمــه علیــزاده و همــکاران، 1۳95(. بنابرایــن شــرایط آمــوزش و درنتیجــه  نحــوه تعامــل معلــم بــا ایــن 

ــد  ــال نیازمن ــوزان دارای اخت ــد. دانش آم ــی باش ــوزان معمول ــاوت از دانش آم ــد متف ــوزان بای دانش آم

ــه  ــد و ب ــته باش ــدی الزم را داش ــا توان من ــا آنه ــاط ب ــرای ارتب ــه در برق ــتند ک ــر هس ــی حمایت گ معلمان

انــدازه کافــی بــه آنهــا توجــه نمایند)مومنــی، خامســان، راســتگومقدم و شوشــتری 1۳9۶(. بــا توجــه بــه 

ایــن کــه معلمــان، محــور اصلــی تعلیــم و تربیــت هســتند. لــذا عــاوه بــر دانــش، روابــط و رفتارهــای آنها 

نیــز در امــر آمــوزش و یادگیــری دانش آمــوزان تاثیرگــذار اســت. پژوهش هــای مختلــف نشــان داده انــد 

کــه رفتــار مثبــت و ســازنده معلــم و روابــط او بــا دانش آمــوزان بــه مراتــب نقــش مهمتــری در یادگیــری و 

موفقیــت تحصیلــی دانش آمــوزان ایفــا می کنــد و حتــی بیــش از امکانــات آموزشــی، محیطــی، انــدازه ی 

1. calculate partition
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ــم در  ــای معل ــه رفتاره ــت. از جمل ــر اس ــوزان موث ــری دانش آم ــاگردان روی یادگی ــداد ش کاس و تع

ارتبــاط بــا دانش آمــوزان، توجــه و بازخــورد اســت. تحقیقــات گســترده والبرگ1کــه از طریــق بررســی 

نتایــج  صدهــا پژوهــش مرتبــط بدســت آمــده اســت، چندیــن عامــل موثــر بــر یادگیــری کــه مربــوط بــه 

دانش آمــوز و تدریــس می شــود را نــام بــرده اســت، کــه از جملــه مهمتریــن ایــن عوامــل بازخورد2مناســب 

معلــم و تقویــت رفتارهــای دانش آمــوز ذکــر شــده است(خوشــبخت و لطیفیــان،1۳9۰(. از نظــر ریــدر۳ 

بازخــورد در تعریــف دارای ســه مفهــوم اصلــی شــامل: » اطاعــات«4، »واکنــش«5 و »چرخــه۶« اســت. 

»بازخــورد«، بــه عنــوان اطاعــات، بــه محتــوای پیــام اشــاره دارد؛ »واکنــش« بــه معنــی تعامــل تکیــه 

کــرده و مفهــوم »چرخــه« نیــز هــر دو شــکل اطاعــات و واکنــش را در برگرفتــه و نتایــج و پیامــد پیــام 

را نیــز در برمی گیرند)دیــن محمــدی و همــکاران، 1۳88 :278(. بازخــورد بــه موقــع و صحیــح معلــم، 

در واقــع مبیــن فعالیتــی اســت کــه جریــان یادگیــری را در کاس درس عمــق بخشیده)شــاه محمدی، 

انتظــارات و اهــداف  1۳97( و باعــث می گــردد فعالیت هــای یادگیــری دانش آمــوزان در مســیر 

آموزشــی قــرار گیــرد. بازخــورد صحیــح و توجــه به موقــع  معلــم، ســبب می شــود تــا عمــل ارزشــیابی 

در فراینــد یادگیــری بــه عنــوان فعالیتــی رشــد دهنــده، توانمندســاز و پویــا شــکل گیــرد. در جریــان ایــن 

ــد و  ــان می کن ــرای او بی ــان ســاده ب ــه زب ــری، ب ــان یادگی ــوز را در جری ــت دانش آم ــم وضعی عمــل، معل

میــزان موفقیت هــا و خطاهــای او را در انجــام یــک  تکلیــف یــا کار مشــخص می نمایــد.

ــای  ــا و خطاه ــزان موفقیت ه ــان می ــی: بی ــده، یک ــش عم ــم از دو بخ ــح معل ــورد صحی ــن بازخ بنابرای

دانش آمــوز و دیگــری بیــان ضعف هــا و خطاهــای احتمالــی وی تشــکیل می گــردد . همچنــان  کــه 

کونالــد، مایلــر و کونالــد7 )2۰۰4( بیــان کرده انــد، بازخــورد معلــم بــه دانش آمــوزان بایــد برنامه ریــزی 

1. Walberg
2. feedback
3. Ridder  
4. Information
5. reaction
6. cycle
7. Konold, Miller, Konold

بازخورد 
معلم به دانش آموزان

یادگیری دانش آموزان

توجه 
معلم به دانش آموزان
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شــده، بــا کیفیــت بــاال، بــه موقــع، دقیــق، ســازنده، متمرکــز بــر نتیجــه، دلگــرم کننــده و مثبــت باشــد. 

ــع  ــه به موق ــه ارائ ــت ک ــم نشان داده اس ــورد معل ــه و بازخ ــه توج ــف در زمین ــات مختل ــج تحقیق    نتای

بازخــورد نوشــتاری توســط معلــم، می توانــد عملکــرد یادگیرنــدگان را در حوزه هــای انگیزشــی و 

ــن شــین،  ــا و صباحــی، 1۳94(. همچنی ــان، خســروی، رفیعی نی ــا دهد)ذوالفقاری خودکارآمــدی ارتق

لــی و  کیــم1 اذعــان کرده انــد کــه تعامــل معلــم و دانش آمــوزان، بــر پیشــرفت و موفقیــت تحصیلــی آنــان 

موثــر اســت)به نقــل از اقدســی، کیامنــش، مهــدوی و صفرخانــی، 1۳92( و دانش آموزانــی کــه احســاس 

ــری هســتند  ــزش باالت ــد، دارای عــزت نفــس و انگی ــم خــود را دریافــت نماین ــت از طــرف معل حمای

و تــاش می کننــد کــه معلمــان خــود را راضــی نگــه دارنــد، در مقابــل کســانی کــه در رشــد احســاس 

ــی  ــد در معــرض خطــر عملکــرد تحصیل ــم و مدرســه شکســت می خورن ــا معل ــاط اجتماعــی ب ــا ارتب ی

ــز2  ــز و برکلمن ــوی، وابل ــر ایــن، ل ــرار می گیرند)حســین چاری و غامــی، 1۳9۰(. عــاوه ب ضعیــف ق

بیــان کردنــد کــه اثربخشــی تدریــس بیــش از آنکــه ناشــی از روش شــناختی تدریــس باشــد، تحــت تاثیــر 

ــر داشــتن  ــرد. از نظــر آن هــا معلمــان اثربخــش عــاوه ب ــرار می گی ــوزان ق ــم و دانش آم ارتباطــات معل

مهارت هــای فنــی تدریــس، بایــد ارتباط گــران خوبــی باشــند)بازرگان و صادقــی، 1۳8۰(. همان طــور 

کــه در جــدول شماره)1(نشــان داده شــده اســت، پیشــینه ی پژوهشــی نیــز مویــد مطالــب فــوق اســت.

جدول)1(: خاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تاثیر بازخورد و توجه معلم بر یادگیری دانش آموزان

نتیجهعنوان پژوهشسالنام پژوهشگر

1۳98شمس قهفرخی
تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم در درس 

ریاضیات با تاکید بر اشتغال مادران

دانش آموزان تحصیل کننده در مدارس شهری نسبت به 
دانش آموزان تحصیل کننده در مدارس روستایی نمره ی 

بیشتری در درس ریاضیات کسب کرده اند.

نیکبخت، شهنی 
ییاق و کیامنش

1۳98
مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر رایانه و 
آموزش به روش سنتی بر حافظه عددی در 

دانش آموزان دارای اختال ریاضی

آموزش مبتنی بر رایانه نسبت به آموزش به روش سنتی 
اثربخشی بیشتری بر بهبود حافظه عددی دانش آموزان 

دارد.  

1۳98کسیانی و زارعی
رابطه سواد خواندن با عملکرد ریاضی و 
علوم در دانش آموزان دختر در آزمون تیمز

افزایش سواد خواندن دانش آموزان می تواند در افزایش 
عملکرد ریاضی و علوم آنها در آزمون تیمز موثر باشد.

آسیایی، یمینی و 
مهدیان

1۳97

مقایسه اثربخشی آموزش بازسازی 
مهارت های ادراکی و آموزش کارکردهای 

اجرایی)توجه، برنامه ریزی، بازداری 
پاسخ(بر حافظه کاری، استدالل ادراکی و 
عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم با 

اختال یادگیری ویژه ریاضی

شیوه مداخله بازسازی مهارت های ادراکی و کارکردهای 
ادراکی بر استدالل ادراکی، حافظه کاری غیرکامی و عملکرد 

ریاضی موثر بوده و بر حافظه کامی موثر نبودند. بنابراین 
می توان از این روش به عنوان یک رویکرد موثر برای درمان 

اختال یادگیری ویژه ریاضی دانش آموزان استفاده نمود.

1. Shin, Lee, Kim
2. Levy, Wubbles , Berekelmans
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خسروتاش، 
ابوالمعالی الحسینی 

و هاشمیان  
1۳9۶

مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای 
اجرایی و آموزش اجتماعی-هیجانی بر 

بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش آموزان 
با اختال ریاضی

یادگیری اجتماعی-هیجانی روش مناسبی برای افزایش 
عملکرد توجه مداوم در دانش آموزان با اختال یادگیری 

ریاضی است.

مومنی،خامسان، 
راستگومقدم و 

شوشتری
1۳9۶

شناسایی ویژگی ها و کنش های معلم 
حمایت کننده

مهمترین ویژگی معلم حمایت کننده از دیدگاه دانش آموزان 
توانمندی در روابط انسانی است که از آیتم های آن توجه و 

بازخورد معلم به دانش آموزان است.

1۳9۶پرهون
نقش معلمان در شناسایی و کاهش 

مشکات یادگیری دانش آموزان

تشویق دانش آموزان می تواند برای برداشتن گام های 
کوچک و رسیدن به اهداف آموزشی به دانش آموزان دارای 

اختال یادگیری کمک کند.

جباریان گرو، 
خسروی و 
محمدی فر

1۳95
اثربخشی بازخورد نوشتاری و شفاهی 

معلم بر یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت 
تحصیلی در درس ریاضی

بازخورد نوشتاری و شفاهی معلم بر پیشرفت تحصیلی 
ریاضی دانش آموزان موثر بوده است.

نصرتی، غباری 
بناب، وکیلی نژاد و 

کشاورزافشار
1۳95

اثربخشی آموزش مستقیم بر عملکرد 
ریاضی دانش آموزان با اختال یادگیری 

خاص

آموزش مستقیم بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختال 
یادگیری خاص موثر است و معلمان می توانند از روش 

آموزش مستقیم برای بهبود عملکرد ریاضی در این 
دانش آموزان استفاده کنند.

ایمانی، علیزاده، 
کاظمی و 

غباری بناب
1۳95

تدوین برنامه آموزش مستقیم و ارزیابی 
اثربخشی آن بر مهارت های حل مساله ریاضی 

در دانش آموزان با اختال یادگیری ویژه

برنامه آموزش مستقیم بر یادگیری مهارت های حل مساله 
ریاضی اثربخش بوده است.

رضوانی نسب، 
بهادری و گنجه

1۳94
بررسی پیامد برقراری ارتباط عاطفی 

معلمان بر یادگیری درس ریاضی 
دانش آموزان 

برقراری ارتباط عاطفی موثر بر میزان یادگیری 
دانش آموزان اثر مثبت دارد.

ذوالفقاریان، 
خسروی، رفیعی نیا 

و صباحی
1۳94

اثر بخشی بازخورد نوشتاری معلم 
بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت 

دانش آموزان

ارائه بازخورد نوشتاری معلم عملکرد یادگیرندگان در 
حوزه های خودکارآمدی و و انگیزش را ارتقا می دهد.

1۳91زاهدبابان
میزان هم خوانی روابط کامی و غیرکامی 

معلمان در جریان تدریس و ارتباط آن با 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

توجه معلم به دانش آموزان هنگام سخنرانی و توضیح 
درس سبب پیشرفت تحصیلی آنها می شود.

معتمدی، 
برقی ایرانی و 

کریمی
1۳91

مقایسه اثربخشی سه شیوه آموزش 
مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر و 

ترکیبی بر کاهش مشکات دانش آموزان 
دارای اختال ریاضی

استفاده از روش های آموزش مستقیم، آموزش به کمک 
کامپیوتر و روش ترکیبی می تواند در کاهش مشکات 

دانش آموزان دارای اختال ریاضی از روش سنتی مرسوم، 
موثرتر است.

دین محمدی، 
جالی، باستانی و 

همکاران
بازخورد : عنصر آموزش بالینی1۳88

بازخورد برای فراگیران موجب تقویت یادگیری موفق و 
شناسایی خطاهای یادگیری و اصاح آنها می باشد.نیز برای 

معلم اطاعاتی برای اصاح آموزش و توصیه به اقدامات 
ترمیمی فردی یا گروهی به فراگیران فراهم  می نماید.

عریضی، عابدی 
و تاجی

1۳85
رابطه ی رفتارهای معلم با سرزندگی و 

انگیزش درونی دانش آموزان دبستان های 
شهر اصفهان

بازخورد شایستگی از طرف معلم از جمله رفتارهای 
معلم است که بر انگیزش بچه ها موثر و سبب پیشرفت 

تحصیلی آنها می شود.
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2۰17بلیزر و کرافت1
معلم و تاثیر تدریس بر نگرش و رفتار 

دانش آموز
رفتار معلم تاثیر فراوانی بر خودکارآمدی دانش آموزان در 

درس ریاضی و شادی آنها در کاس  دارد.

بشیر،  رحمان و 
کبیر2

2۰1۶
ارزش و اثربخشی بازخورد در بهبود 

یادگیری دانش آموزان و آموزش حرفه ای در 
آموزش عالی

بازخورد تاثیر مهمی در کیفیت یادگیری دانش آموزان 
دارد.

2۰۰7نوگراهنی۳
نگرش معلمان و دانش آموزان نسبت به 

بازخورد معلم

دانش آموزان بازخورد معلم را ترجیح می دهند و هم چنین 
بازخورد معلمان به شدت بر عواطف آنها از جمله انگیزه 

و نگرش آنها نسبت به نوشتن کمک کرده است.

قدرت بازخورد2۰۰7هتل و تیمپلی4
بازخورد یکی از قوی ترین تاثیرات را بر یادگیری و 

دستیابی به اهداف دارد.

کونالد، مایلر و 
کونالد

2۰۰4
استفاده ی معلمان از بازخورد برای افزایش 

یادگیری دانش آموزان
بازخورد یک ابزار قدرتمند برای شروع یادگیری 

دانش آموزان است

بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی دانش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری در مــدارس و نیــز مشــکات یادگیــری 

ایــن افــراد، بررســی عوامــل موثــر بــر یادگیــری ایــن دانش آمــوزان بــرای معلمــان و ســایر افــراد دخیــل در 

آمــوزش آنهــا ضــرورت دارد. نقــش معلــم در یادگیــری دانش آمــوزان امــری بدیهــی و در پژوهش هــای 

بســیار بــه آن پرداختــه شــده اســت. در ایــن میــان در برخــی پژوهش هــا بــه روابــط معلــم و دانش آمــوز 

توجــه شــده  و تاثیــر ایــن روابــط بــر یادگیــری شــاگردان بــه اثبــات رســیده اســت. از جملــه ذنوبی تبــار 

و تقوایی نیا)1۳98(روابــط معلم-دانش آمــوز را بــه عنــوان بخــش اصلــی آمــوزش و یادگیــری و یکــی 

از اصــول اساســی کلیــدی برنامــه درســی در دوره ی دبســتان معرفــی کرده انــد. توجــه و بازخــود معلــم دو 

معیــار مهــم در روابــط معلــم -دانش آمــوز اســت. بــا توجــه بــه نتایــج تحقیقــات مختلــف مبنــی بــر اینکه 

»توجــه« بــه عنــوان یکــی از معیارهــای معلــم حمایــت کننــده اســت و »بازخــورد« نیــز بــه عنــوان یکــی از 

عوامــل موثــر بــر انگیــزش و پیشــرفت تحصیلــی آنــان معرفــی شــده اســت، می تــوان بیــان کــرد کــه »توجه 

و بازخــورد« معلــم بــه دانش آمــوزان از عوامــل مهــم بــر اثــر بخشــی تدریــس معلــم و در نتیجــه یادگیــری 

دانش آمــوزان می باشــد. لــذا در ایــن تحقیــق قصــد بــر ایــن اســت کــه  تاثیــر دو مولفــه مهــم از تعامــات 

معلــم بــا دانش آموزان)یعنــی توجــه و بازخــورد( بــر میــزان یادگیــری دانش آموزانــی کــه دارای اختــال یــا 

ضعــف در یادگیــری ریاضــی دارنــد، ســنجیده شــود و انتخــاب مقطــع ابتدایــی در ایــن مطالعــه بــه علــت 

اثرگــذاری بیشــتر ارتبــاط معلــم در ســال های اولیــه تحصیــل و نیــز آمــوزش تک معلمــی در ایــن مقطــع 

1. Blazer & Kraft 
2. Bashir, Rahman & Kabir
3. Nugrahety
4. Hattle & Timpley



57 تاثیر توجه و بازخورد معلم بر میزان یادگیری ...

بــوده اســت. بنابرایــن هــدف کلــی تحقیــق، تعییــن تاثیــر توجــه و بازخــورد معلــم بــر میــزان یادگیــری 

ریاضــی دانش آمــوزان پایــه ســوم ابتدایــی دارای اختــال یادگیــری ریاضــی می باشــد کــه در راســتای ایــن 

هــدف، فرضیــه تحقیــق بدیــن صــورت تنظیــم و پیگیــری شــده اســت :

فرضیــه تحقیــق: توجــه و بازخــورد معلــم بــر میــزان یادگیــری ریاضی)مباحــث جمــع، تفریــق و تســاوی 

کســرها(در دانش آمــوزان پایــه ســوم دارای اختــال ریاضــی موثــر اســت.

روش شناسی تحقیق :

بــا توجــه بــه موضــوع و هــدف، تحقیــق حاضــر از نــوع تحقیقــات کاربــردی می باشــد. بــرای انجــام آن 

ــده  ــرل استفاده ش ــروه کنت ــا گ ــون ب ــون و پس آزم ــرح پیش آزم ــتفاده از ط ــا اس ــی ب از روش  نیمه آزمایش

اســت. در ایــن تحقیــق تاثیــر متغیــر مســتقل)توجه و بازخــورد معلم(بر متغیــر وابســته)یادگیری مفاهیم: 

تســاوی، مقایســه وجمــع و تفریــق کســرهای ریاضــی(در دانش آمــوزان دارای اختــال یــا ضعــف 

یادگیــری ریاضــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. 

جامعــه آمــاری شــامل کلیــه دانش آمــوزان پایــه ســوم ابتدایــی مدرســه ی امــام حســین)ع(منطقه 5 شــهر 

تهــران بــه تعــداد 9۰ نفــر اســت کــه از بیــن آنهــا، تعــداد ۳۰ نفــر از دانش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری 

ریاضــی، کندآمــوز و دارای مشــکات شناســایی و بــه عنــوان نمونــه تحقیــق انتخــاب شــدند.

روش نمونه گیــری: در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق، بــرای انتخــاب نمونــه ابتــدا بــه کمــک 

ــوزان دارای  ــایی دانش آم ــرای شناس ــب ب ــت مناس ــتفاده از چک لیس ــا اس ــن ب ــی و همچنی ــان ریاض معلم

اختــال و ضعــف یادگیــری ریاضــی اســتفاده شــد. عــاوه بــر ایــن نمــرات دانش آمــوزان در درس ریاضــی 

ــال در درس ریاضــی1 مشــخص  ــف و دارای اخت ــوزان ضعی ــب دانش آم ــن ترتی ــز بررســی شــد و بدی نی

شــدند)در مجمــوع، نمونــه ی انتخــاب شــده دانش آموزانــی بودنــد بــا اختــال یادگیــری ریاضــی، کندآمــوز و 

بعضــا دارای مشــکات جســمانی مثــل کم شــنوایی  و همچنیــن دانش آموزانــی کــه علیرغــم فقــدان اختــال 

ریاضــی، در یادگیــری  درس ریاضــی بــا مشــکل مواجــه  بودنــد، بــرای یادگیــری نیازمنــد صرف وقــت و بیان 

تمرینــات بیشــتری نســبت بــه دانش آمــوزان معمولــی بودنــد، در حــل مســائل و محاســبات عــددی ســاده و 

پیچیــده بــا مشــکل مواجــه می شــدند و نیــاز بــه راهنمایــی و حمایــت بیشــتری داشــتند و نمــرات پایین تــری 

نیــز در ریاضــی کســب کــرده بودنــد(. بعــد از شناســایی افــراد نمونــه، جهــت انجــام نمونه گیــری تصادفــی، 

1. کسانی که در درس ریاضی دارای مشکات فراوان و نیازمند صرف وقت فراوان توسط معلم برای یادگیری داشتند، 
اغلب نمرات پایینی در این درس دریافت می کردند و هم چنین دانش آموزانی که علیرغم هوش متوسط و یا باال در ریاضی 

دارای مشکاتی در ترتیب شمارش اعداد، ناآشنایی با معلم، مشکل در حل مسائل ساده وغیره را داشتند
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از دانش آمــوزان خواســته شــد هــر یــک کارتــی از بیــن کارت هایــی کــه روی آن اعــداد 1 تــا ۳۰ نوشــته شــده 

بــود را بردارنــد. کســانی کــه کارت 1 تــا 15را برداشــتند بــه عنــوان گــروه شــاهد و کســانی کــه کارت 1۶ تــا 

۳۰ را برداشــتند بــه عنــوان گــروه آزمایشــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد و متغیر مســتقل بــر آنها اعمال شــد.

ابزارهــای تحقیــق: ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق شــامل یــک چک لیســت و یــک آزمــون 

محقق ســاخته بــود. چک لیســت بــرای شناســایی دانش آمــوزان دارای اختــال ریاضــی و حــاوی 

ــراد دارای  ــوان اف ــه عن ــه ب ــی ک ــرای دانش آموزان ــت ب ــن چک لیس ــود. ای ــی ب ــال ریاض ــانه های اخت نش

اختــال ریاضــی شناســایی و یــا معرفــی می شــدند، توســط محقــق و معلــم تکمیــل می شــد و در آخــر بــر 

ــد می شــد. آزمــون محقق ســاخته  ــن دانش آمــوزان تایی ــال ریاضــی ای ــن چک لیســت ها، اخت اســاس ای

کــه بــه عنــوان پیش آزمــون و پس آزمــون مــورد اســتفاده قرار گرفــت، بــه تاییــد چنــد اســتاد متخصــص و 

کارشــناس آمــوزش ابتدایــی و چنــد تــن از معلمــان پایــه ســوم رســید. آزمــون حــاوی هفــت ســوال راجــع 

بــه مبحــث تســاوی، مقایســه، جمــع، تفریــق، مســائل مربــوط بــه کســر و عــدد مخلــوط اســت. بــه ایــن 

ــه ای،  ــه شــد. ســپس طــی ده جلســه ی ۳۰ دقیق ــدا پیش آزمــون گرفت ــری ابت ــس از نمونه گی شــکل کــه پ

محتــوای موردنظــر همچنــان کــه در جــدول شــماره)2(آمده اســت بــه آنهــا آموزش داده شــد. در جلســه ی 

آخــر از هــر دو گــروه پس آزمــون گرفتــه شــد و در نهایــت بیــن نمــرات دو گــروه مقایســه صــورت گرفــت.

جدول شماره)2(: محتوای آموزشی و زمان آموزش در هر جلسه

فعالیت انجام شده/ مباحث آموزشی
زمان 
آموزش

جلسات

در این جلسه بعد از آشنایی با دانش آموزان راجع به مبحث کسرصحبت شد و نمونه هایی از کسر با 
آنها تمرین شد. ۳۰ دقیقه اول

در طی دو جلسه نحوه ی خواندن کسر و کسرهای مساوی آموزش داده شد و تمرین های مربوط به آن 
همراه با توجه و بازخورد به تک تک دانش آموزان انجام شد. ۶۰ دقیقه دوم و سوم

در طی دو جلسه ابتدا دوره ای ازمباحث جلسات قبل صورت گرفت. سپس مبحث جمع کسرها با 
مخارج مساوی و غیرمساوی آموزش داده شد و تمرین های مربوط به آن با تاکید بر ایجاد فضایی 

مبتنی بر توجه و بازخورد مناسب حل شدند.  
۶۰ دقیقه چهارم و پنجم

در طی دو جلسه ابتدا دوره ای از مباحث جلسات قبل صورت گرفت. سپس مبحث تفریق کسرها 
با مخارج مساوی و غیرمساوی آموزش داده شد و تمارین مربوط به آن با توجه به عملکرد تک تک 

دانش آموزان انجام شد.
۶۰ دقیقه ششم و هفتم

در طی دو جلسه حل مسائل مربوط به جمع و تفریق کسر به بچه ها آموزش داده شد و چند مسئله با 
دانش آموزان تمرین شد و در نهایت خواندن و تبدیل عدد مخلوط به کسر آموزش داده شد و تمارین 

مربوط به آن حل شدند.  ۶۰ دقیقه هشتم و نهم

کلیه مباحث ارائه شده با دانش آموزان مرور و بازخوردهای مناسب داده شد. سپس در پایان جلسه 
پس آزمون به عمل آمد. ۳۰ دقیقه دهم
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روش تجزیــه و تحلیــل داده هــا: بــرای تجزیــه وتحلیل داده های بدســت آمده، از روش هــای آمار توصیفی از 

قبیــل میانگیــن، انحراف اســتاندارد، ســه شــاخص توزیع)کجی و کشــیدگی(، کالموگروف-اســمیرنوف 

و نمــودار جعبــه ای اســتفاده شــد و در قســمت آمــار اســتنباطی از تحلیــل کواریانــس تک متغیــری و آزمون 

لویــن بهــره گرفته شــد.

یافته های تحقیق :

ــزان  ــر می ــم ب ــه بررســی اثربخشــی توجــه و بازخــورد معل ــن مطالع ــان شــد هــدف ای همان طــور کــه بی

یادگیــری ریاضــی در مباحــث جمــع وتفریــق و تســاوی کســرها در دانش آمــوزان پایــه ســوم دارای اختال 

ریاضــی بــود و از آنجایــی کــه طــرح ایــن مطالعــه پیش آزمون-پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود؛ بنابرایــن 

از تجزیــه و تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــری )ANCOVA( اســتفاده شــد. میانگیــن بــه دســت آمــده 

ــوده  ــا پس آزمــون همــراه ب ــن از پیش آزمــون ت ــا افزایــش میانگی ــرل ب نشــان داد کــه گــروه آزمایــش و کنت

اســت. امــا میانگیــن تغییــرات در گــروه آزمایــش بیشــتر از گــروه کنتــرل بــوده اســت. همچنیــن بــرای 

بررســی نرمــال بــودن از ســه شــاخص توزیع)کجــی و کشــیدگی(، آزمــون کالموگروف-اســمیرنوف و 

ــدار 1/9۶± باشــند نشــان  ــن مق ــع داده هــا اگــر بی ــه ای اســتفاده شــد. شــاخص های توزی نمــودار جعب

می دهــد کــه توزیــع داده هــا از نرمــال بــودن تخطــی نکــرده اســت کــه نتایــج حاکــی از ایــن نتیجــه اســت. 

بــه عــاوه نتایــج آزمــون نرمــال بــودن نیــز همســو بــا نتایــج بــه دســت آمــده از شــاخص های توزیــع نشــان 

داد ســطح معنــاداری آزمــون از ۰/۰5 باالتــر اســت؛ بنابرایــن توزیــع داده هــا نرمــال اســت.

جدول)۳(: شاخص های توصیفی، توزیع و نرمال بودن در گروه کنترل و آزمایش

آزمایشکنترل

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونآماره

۰/772/۶2۰/88۳/5۰میانگین

۰/2۰۰/4۶۰/۳۶۰/4۶انحراف استاندارد

۰/1۶۰/۳1-۰/1۳۰/۶9-کجی

۰/85-۰/98-1/۳5۰/۰7-کشیدگی

)۰/2۰(۰/17)۰/۰5(۰/22)۰/17(۰/18)۰/۰7(۰/21نرمال بودن

همچنیــن بررســی نمــودار جعبــه ای حاکــی از ایــن اســت کــه داده ی پرتــی در بیــن داده هــا در بیــن دو گروه 

ــال اســت.  ــا نرم ــع داده ه ــدارد و توزی ــودار ب )وجــود ن ــس آزمون)نم ــف(و پ در پیش آزمون)نمودارال
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نتایــج ایــن بخــش نیــز همســو بــا دو روش بــاال اســت.

نمودار شماره)2(: نمودار جعبه ای نتایج داده ها در دو گروه پیش و پس آزمون

ــن انجــام شــد.  ــق آزمــون لوی ــود کــه از طری ــی واریانس هــا ب مفروضــه بعــدی کــه بررســی شــد همگن

نتایــج بدســت آمــده از ایــن آزمــون نشــان داد)F)1،28(=۰/۰۰9 ،P=۰/92  کــه بیــن دو گــروه کنتــرل 

و آزمایــش تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد. بدیــن معنــی کــه همگنــی واریانس هــا برقــرار اســت. بــه 

عــاوه مفروضــه ی همگنــی شــیب خــط رگرســیون نیــز آزمــون شــد. در واقــع اگــر اثــر متقابلــی بیــن 

گــروه و نمــرات پیش آزمــون وجــود نداشــته باشــد بدیــن معنــی اســت کــه همگنــی شــیب خط رگرســیون 

برقــرار اســت. بــه عبارتــی دیگــر اگــر دو خــط مــوازی باشــند یکدیگــر را نبایــد قطــع کننــد و اگــر ایــن 

رخ بدهــد بــه معنــی وجــود اثــر متقابــل اســت. نتایــج همگنــی شــیب خــط رگرســیون از طریــق تحلیــل 

ــن  ــت و ای ــادار نیس ــر معن ــن اث ــه ای ــان داد ک ــج نش ــد و نتای ــون ش ــی آزم ــدل اختصاص ــس و م واریان

مفروضــه برقــرار اســت. 

پــس از بررســی مفروضــه هــای آزمــون تحلیــل کوواریانــس، نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی از ایــن بــود 

ــرل  ــن دو گــروه آزمایــش و کنت ــم، تفــاوت بی ــر پیش آزمــون را از روی پس آزمــون کســر کنی کــه اگــر اث

معنــادار اســت، بدیــن معنــی کــه یکــی از گروه هــا میانگیــن باالتــری دارنــد. میانگین هــای بــه دســت آمــده 

نشــان می دهــد کــه میانگیــن گــروه آزمایــش از گــروه کنتــرل باالتــر اســت، بدیــن معنــی کــه یادگیــری در 

گــروه آزمایــش باالتــر بــوده اســت. انــدازه اثــر بــه دســت آمــده از تفــاوت بیــن گــروه هــا نیــز ۰/48 اســت 

کــه نشــان می دهــد تفــاوت بیــن دو گــروه در حــد متوســط اســت. یــا بــه معنایــی دیگــر متغیــر توجــه و 
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بازخــورد اهمیــت نســبتا خوبــی در یادگیــری ریاضــی دارد)جــدول 4(.

جدول)4(: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات ریاضی

بحث و نتیجه گیری

تحقیــق حاضــر بــه تعییــن اثربخشــی توجــه و بازخــورد بــر میــزان یادگیــری مباحــث ریاضــی دانش آموزان 

دارای اختــال ریاضــی پایــه ســوم می پــردازد. همان طــور کــه تحلیــل آمــاری نشــان می دهــد طبــق جــدول 

شــماره ی)۳(، گروهــی کــه توجــه و بازخــورد معلــم را دریافــت کــرده در مقایســه بــا گروهــی کــه توجــه 

و بازخــورد معلــم را دریافــت نکــرده در نتایــج پس آزمــون نمــرات بهتــری را کســب کرده انــد. ایــن امــر 

فرضیــه  تحقیــق را مــورد تاییــد قــرار می دهــد و نشــانگر ایــن اســت کــه کــه: توجــه و بازخــورد معلــم بــر 

میــزان یادگیــری ریاضــی در مباحــث جمــع وتفریــق و تســاوی کســرها در دانش آمــوزان پایــه ســوم دارای 

اختــال ریاضــی موثــر اســت.

نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن تحقیــق، هم راســتا بــا یافته هــای تحقیقــات حســینی چاری و 

ــبخت و  ــی)1۳85(، خوش ــدی و تاج ــی، عاب ــکاران)1۳9۰(، عریض ــی و هم ــی)1۳9۰(، مومن غام

ــان و همــکاران)1۳94(، اقدســی و همــکاران)1۳92(، رضوانی نســب،  ــان )1۳9۰(، ذوالفقاری لطیفی

مایلــر1  همــکاران)1۳88(،  و  دین محمــدی  بابــان )1۳91(،  زاهــد  و گنجــه)1۳94(،  بهــادری 

)2۰12(، هتــل و تیمپلــی)2۰۰7(، فلــودن2 )2۰1۶(، پالــوس و مهینــی۳)2۰۰8(، اســماعیل، مولــن 

ــا و همــکاران )1۳92(، ریــدر)1995(،  ــر و رحمــان)2۰1۶(، فریدنی و حســن4 )2۰۰8(، بشــیر ، کبی

ــت)2۰17(،  ــزر و کراف ــی)2۰۰7(، بلی ــک5)2۰۰۶(، نوگراهن ــدای و فیس ــاه محمدی)1۳97(، وین ش

کامــران و همــکاران)1۳95(، محمدی جرجافکی و همکاران)1۳94(، لوی، وابلز و برکلمنز)1997(، 

کونالــد و مایلــر و کونالــد)2۰۰4(، پرهــون)1۳9۶(، امیری)1۳87(بــر ایــن مطلــب اذعــان دارنــد کــه 

1. Millar
2. Floden
3. Poulos & Mahony
4. Ismail, Maulan, Hasan
5. Windy & Fisk
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ــزان  ــی و می ــرفت تحصیل ــر پیش ــی ب ــر مثبت ــد تاثی ــم، می توان ــوی معل ــب از س ــورد مناس ــه و بازخ توج

یادگیــری دانــش آمــوزان داشــته باشــد.

در تبییــن و تفســیر کلــی نتایــج حاصــل از بررســی تاثیــر توجــه و بازخــورد معلــم بــه دانــش آمــوزان 

می تــوان گفــت معلمــان وظیفــه ی حســاس و نقشــی خطیــر در سرنوشــت تحصیلــی دانش آمــوزان دارنــد، 

گاهــی کامــل داشــته باشــند تــا بتواننــد آن هــا را بــه درســتی بــه انجــام برســانند.  لــذا بایــد از ایــن امــر آ

ــح  ــاط صحی ــراری ارتب ــوزان و برق ــای دانش آم ــا و نیازه ــا ویژگی ه ــنایی ب ــم آش ــف معل ــه وظای از جمل

ــان کــرده رشــد اســتعدادهای بالقــوه دانش آمــوزان کــه از  ــا آنهاســت. همان طــور کــه امیری)1۳87(بی ب

ــدی و  ــن خودکارآم ــت. هم چنی ــوزان اس ــان و دانش آم ــط معلم ــر از رواب ــت، متاث ــوزش اس ــداف آم اه

شــادی دانش آمــوزان نیــز بــه رفتارهــای معلــم و روابــط او بــا دانش آمــوزان بســتگی دارد. روابــط معلــم 

و شــاگرد بــر انگیــزش تحصیلــی آنهــا نیــز موثــر اســت بــه طــوری کــه دانش آموزانــی کــه ارتبــاط خوبــی 

بــا مدرســه و معلــم برقــرار و حمایــت معلــم را احســاس می کننــد، انگیــزش تحصیلــی باالیــی دارنــد، در 

مقابــل دانش آموزانــی کــه در ارتبــاط بــا معلــم و مدرســه شکســت می خورنــد، در معــرض خطــر عملکــرد 

تحصیلــی ضعیــف قــرار دارنــد. از جملــه رفتارهــای معلــم در ارتبــاط بــا دانش آمــوزان در کاس، توجــه 

و بازخــورد بــه آنهاســت. توجــه معلــم بــه دانش آمــوزان حیــن تدریــس و جــز آن مفیــد خواهــد بــود. نــگاه 

کــردن معلــم بــه دانش آمــوزان،  اجــازه ی صحبــت کــردن بــه آنهــا، اطمینــان از اینکــه درس را یادگرفته انــد 

ــان)1۳91( ــه دانش آمــوزان اســت کــه همان طــور کــه زاهدباب ــم ب ــه مــوارد توجــه معل ــره از جمل و غی

اذعــان کــرده بــر پیشــرفت تحصیلــی آنهــا اثــر مثبــت دارد. در اثــر توجــه معلــم بــه دانش آمــوزان، آنهــا 

ــه  ــم ب ــد، توجــه معل ــگ کنن ــم هماهن ــا خواســته ها و اهــداف معل ــد رفتارهــای خــود را ب ســعی می کنن

دانش آمــوزان نشــان دهنده ی حمایــت معلــم و حائــز اهمیــت بــودن آنهــا بــرای معلــم اســت کــه ایــن امــر 

ــه دانش آمــوزان،  ــم ب ــار توجــه معل ــه نفــس دانش آمــوزان می شــود. از دیگــر آث ســبب افزایــش اعتمــاد ب

افزایــش اعتمــاد بــه معلــم اســت بــه طوری کــه بــرای بیــان مشــکات و نیازهــای خــود بــا معلــم احســاس 

راحتــی می کننــد و تــرس یــا خجالتــی کــه بــه طــور معمــول در ارتبــاط بیــن دانش آمــوزان بــا معلــم وجــود 

دارد، بــه طــور چشــمگیری کاهــش می یابــد. بنابرایــن توجــه معلــم بــه دانش آمــوزان عــاوه بــر اینکــه بــر 

پیشــرفت تحصیلــی دانش آمــوزان اثــر مثبــت دارد، در برقــراری تعامــل صحیــح معلــم و دانش آمــوزان و 

اعتمــاد بــه نفــس دانش آمــوزان موثــر اســت. البتــه رعایــت اصــل اعتــدال ضــروری اســت، چــرا کــه توجــه 

فــراوان بــه دانش آمــوزان ممکــن اســت از نظــر آنهــا کنتــرل کــردن تلقــی شــود کــه نــه تنهــا منجــر بــه نتایــج 

مثبــت نمی شــود، بلکــه ســبب راحــت نبــودن و تــرس دانش آمــوان در کاس خواهــد شــد.

بازخــورد معلــم بــه دانش آمــوزان شــامل تشــویق آنهــا، بیــان میــزان پیشــرفت آنهــا در امــور، 
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ــبب  ــوزان س ــویق دانش آم ــت. تش ــره اس ــوز و غی ــر دانش آم ــتی نظ ــا نادرس ــتی ی ــردن درس ــخص ک مش

ــه کمــک بازخــوردی  ــوزان ب ــرای کســب موفقیت هــای بیشــتر می شــود. دانش آم ــزه ی مضاعــف ب انگی

کــه از معلــم دریافــت می کننــد، نقــاط قــوت و ضعــف خــود را شناســایی و تــاش می کننــد مشــکات 

خــود را رفــع کننــد و آنهــا متوجــه می شــوند کــه در کــدام بخش هــا نیــاز بــه تقویــت دارنــد و در کــدام 

بخش هــا هماهنــگ بــا معلــم و اهــداف تعییــن شــده پیــش می رونــد.  همان طــور کــه  اســماعیل، مولــن 

و حســن)2۰۰8(بیان کرده انــد حتــی بازخــورد حداقلــی از طــرف معلــم نیــز بــرای دانش آمــوزان مفیــد 

گاه کــردن دانش آمــوزان از نقــاط قــوت و ضعــف خودشــان،  خواهــد بــود. ارائــه بازخــورد، عــاوه بــر آ

ســبب می شــود دانش آمــوزان احســاس کننــد معلــم خواهــان رشــد آنهاســت و از آن هــا حمایــت می کنــد و 

انگیــزه ی آن هــا بــرای کســب موفقیــت و پیشــرفت بیشــتر افزایــش خواهــد یافت. بــه این ترتیــب بازخورد 

معلــم ســبب پیشــرفت تحصیلــی دانش آمــوزان می شــود. هم چنیــن وقتــی دانش آمــوزان احســاس کننــد 

معلــم رفتارهــای آنهــا را می ســنجد و بازخــورد می دهــد، ســعی می کننــد رفتارهــای خــود را در جهــت 

بازخــورد معلــم، هماهنــگ بــا اهــداف قــرار دهنــد. البتــه بازخــورد بایــد در زمــان مناســب انجــام شــود؛ 

مثــا حیــن انجــام تمریــن زمــان مناســبی اســت در مواقعــی نیــز بایــد بــه برخــی از دانش آمــوزان، ازجملــه 

ــار  ــز معی ــن« نی ــان و لح ــم، »بی ــورد معل ــود. در بازخ ــورد داده ش ــریعا بازخ ــف، س ــوزان ضعی دانش آم

مهمــی اســت. معلــم بایــد بــا لحنــی مناســب ودلســوزانه و مهربانانــه بــه دانش آموزان خــود بازخــورد دهد 

کــه بتوانــد موثــر واقــع شــود و دانش آمــوزان احســاس توبیــخ و مواخــذه نکننــد. بنابرایــن بازخــورد معلــم 

ــر پیشــرفت تحصیلــی دانش آمــوزان اثــرات مثبــت دارد، بلکــه در برقــراری  ــه تنهــا ب ــه دانش آمــوزان ن ب

تعامــل صحیــح معلــم بــا دانش آمــوزان و انگیــزه ی آنهــا نیــز موثــر اســت. بــه طوری کــه میلــر)2۰12(

یکــی از ویژگی هــای معلــم خــوب را تشــویق کــردن بیــان کــرده اســت. بــا وجــود اینکــه همــه تحقیقــات 

ذکر شــده اهمیــت توجــه و بازخــورد معلــم بــرای دانش آمــوزان معمولــی مــورد تاییــد قــرار داده انــد، نتایــچ 

ایــن پژوهــش نشــان داد کــه تاثیرایــن دو مولفــه )توجــه و بازخــورد معلــم( در یادگیــری دانش آمــوزان 

دارای اختــال یادگیــری نیــز تاثیــر مثبــت دارد. ایــن امــر در بهبــود یادگیــری آنهــا در درس ریاضــی به طور 

محــرزی نشــان داده شــد. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه کــودکان دارای اختــال ریاضــی بــه دالیــل مختلفــی 

از ســرعت یادگیــری کمتــری برخوردارنــد و اغلــب در کنــار کــودکان بــدون اختــال در کاس هــای پــر 

جمعیــت مــدارس در تنگنــای زمانــی بــرای یادگیــری دروس خــود قــرار می گیرنــد، لــذا طبــق یافته هــای 

ایــن پژوهــش تــا حــدود زیــادی می تــوان بــا آگاه ســازی معلمــان از ضــرورت ارائــه بازخــورد و توجــه بــه 

موقــع و مناســب؛ گام هــای موثــری در راســتای بهبــود وضعیــت تحصیلــی ایــن دانش آمــوزان و افزایــش 

ســطح یادگیــری آنهــا در دروس مختلــف برداشــت. پیشــنهاد های زیــر در راســتای نتایــج بدســت آمــده از 
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ایــن تحقیــق راه گشــای معلمــان و مجریــان برنامــه خواهــد بــود:

ــا روش هــای مناســب و  -آشــنایی معلمــان و افــراد دخیــل در تعلیــم و تربیــت دانش آمــوزان ب

ــا. ــری آنه ــوزان و به کارگی ــه دانش آم ــوع توجــه و بازخــورد ب متن

- بها دادن و توجه کردن به دانش آموزانی که دارای مشکات و یا اختاالت یادگیری هستند.

- شناخت روش های موثر و به کارگیری آنها در کاس های درس.

- مطالعــه و شــناخت دانش آمــوزان دارای مشــکل یادگیــری و اتخــاذ روش هــای مناســب بــرای 

توجــه و بازخــورد بــه ایــن دانش آمــوزان.

بــا  یادگیــری  اختــال  دارای  دانش آمــوزان  تفاوت هــای  و  قبــول ضعف هــا  و  پذیــرش   -

دانش آمــوزان معمولــی و عــدم مقایســه ی آنهــا بــا یکدیگــر.

- صبوری و شکیبایی در برخورد و آموزش به این دانش آموزان.

- فراهم آوردن امکانات و وسایل آموزشی جهت بهبود وضعیت آموزشی این دانش آموزان.

- برگــزاری دوره هایــی بــا محورهــای مرتبــط جهــت ارتقــاء ســطح دانــش، نگــرش و مهــارت 

معلمــان بــرای برقــراری ارتبــاط صحیــح بــا دانش آمــوزان معمولــی و ایضــا دانش آمــوزان دارای 

مشــکات خــاص از جملــه اختــال یادگیــری.

امیــد اســت نتایــج ایــن تحقیــق توســط معلمــان در کاس هــای درس مــورد توجــه قرار گیــرد و گامــی 

ــال  ــوزان دارای اخت ــاری دانش آم ــکات رفت ــع آن مش ــه تب ــری و ب ــکات یادگی ــش مش ــر در کاه موث

یادگیــری برداشــته شــود.
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-ذوالفقاریــان، عطیــه، خســروی، معصومــه، رفیعی نیــا، پرویــن، صباحــی، پرویــز.)1۳95(. اثربخشــی بازخــورد 
ــه ی روانشناســی مدرســه،  ــزش پیشــرفت دانش آمــوزان، مجل ــر خــودکار آمــدی و انگی ــم ب نوشــتاری معل

شــماره ی 2 ، صــص55-7۰

ــی  ــاط عاطف ــراری ارتب ــد برق ــی.)1۳94(. بررســی پیام ــادری، عل -رضوانی نســب، ســوده، گنجــه، علیرضــا، به
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معلمــان بــر یادگیــری درس ریاضــی دانش آمــوزان دختــر دوره متوســطه اول، دومیــن کنفرانــس بیــن المللــی 
پژوهــش در علــوم رفتــاری و اجتماعــی، صــص1-19.

-روحانــی دهکــردی، ســولماز، باقــری قلعــه ســلیمی، اشــرف.)1۳91(. مدرســه و نقــش آن در تعلیــم و تربیــت 
ارزش هــا، فصلنامــه ی معرفــت، شــماره ی 179، صــص 1۰۳-95.

ــس و  ــان تدری ــان در جری ــی معلم ــی و غیر کام ــط کام ــی رواب ــزان هم خوان ــادل.)1۳91(. می ــان، ع -زاهد باب
ــه روانشناســی مدرســه ، شــماره ی 1 ، صــص4۶-۶1. ــی دانش آمــوزان ، مجل ــا پیشــرفت تحصیل ــاط آن ب ارتب

-شاه محمدی، نیره.)1۳9۶ (. بازخورد راه نما، مجله ی رشد معلم، شماره ی ۳۰8، صص ۳1-۳1.

ــوزان  ــی دانش آم ــر پیشــرفت تحصیل ــر ب ــل موث ــل چندســطحی عوام ــری.)1۳98(. تحلی -شــمس قهفرخی، مه
ــماره4،  ــی، ش ــه جامعه شناس ــادران، فصلنام ــتغال م ــر اش ــد ب ــا تاکی ــات ب ــارم در درس ریاضی ــه چه پای

صــص76-59.

-صادقــی، غامرضــا.)1۳91(. عوامــل ضعــف آمــوزش ریاضــی و مشــکات مربــوط بــه آن، دانشــنامه 
روانشناســی و علــوم تربیتــی، صــص1-8.

ــرزندگی و  ــا س ــم ب ــای معل ــه ی رفتاره ــم.)1۳85(. رابط ــی، مری ــد، تاج ــدی، احم ــا، عاب ــی، حمیدرض -عریض
انگیــزش درونــی دانش آمــوزان دبیرســتان های شــهر اصفهــان، فصلنامــه ی نوآوری هــای آموزشــی، 

شــماره ی 2۳ ، صــص1۳-28.

-فریدنیــا، نازنیــن، گل محمد نــژاد، غامرضــا، فرنیــا، محمدعلــی، اقدســی، علی نقــی.)1۳92(. تعییــن اثربخشــی 
آمــوزش توجــه بــر عملکــرد ریاضــی دانش آمــوزان دختــر دارای نارســایی ویــژه در یادگیــری ریاضــی 
پایه هــای ســوم و چهــارم ابتدایــی نواحــی 1 و 2 شــهر ارومیــه در ســال تحصیلــی 92-1۳91، فصلنامــه ی 

زن و مطالعــات خانــواده، شــماره ی 21، صــص1۰۳-129.

ــر  ــوزش توجــه ب ــر آم ــره، ســامت، منصــوره.)1۳9۶(. تاثی ــی، زه ــال، عبدال ــی، کم ــر، مقتدای ــران، اصغ -کام
ــه اختــال نارسانویســی، فصلنامــه ی ســالمت روانــی کــودک،  عملکــرد تحصیلــی دانش آمــوزان مبتــا ب

شــماره ی 1، صــص 4۶-55.

-کریمی، یوسف.)1۳9۶(. اختالالت یادگیری، چاپ سیزدهم، تهران : انتشارات ساواالن.

ــت  ــم و تربی ــریه ی تعلی ــی، نش ــری ریاض ــال یادگی ــیقی و اخت ــاز.)1۳9۰(. موس ــتکی، مهن ــدم، کاوه، اس -مق
اســتثنایی، شــماره ی 1۰7، صــص۳8-48.

-کســیانی، نازیــا، زارعــی، حیدرعلــی.)1۳98(. رابطــه ی ســواد خوانــدن بــا عملکــرد ریاضــی و علــوم در 
دانش آمــوزان دختــر در آزمــون تیمــز، مجلــه ی علــوم روانشــناختی، شــماره74، صــص264-257.
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ــوزش  ــیوه ی آم ــه ش ــی س ــه اثربخش ــروز)1۳91(. مقایس ــی، به ــا، کریم ــی، زیب ــه، برقی ایران ــدی، عبدالل -معتم
مســتقیم، آمــوزش بــه کمــک کامپیوتــر و ترکیبــی بــر کاهــش مشــکات دانش آمــوزان دارای اختــال 

ریاضــی، مجلــه ناتوانی هــای یادگیــری، شــماره2، صــص1۰۰-76.

-مومنــی، آزاده، خامســان، احمــد، راســتگومقدم، میتــرا، طالــب زاده شوشــتری، لیــا.)1۳9۶(. شناســایی 
ویژگی هــا و کنش هــای معلــم حمایــت کننــده از دیــدگاه دانش آمــوزان : تحلیــل کیفــی، فصلنامــه ی 

تربیتــی، شــماره ی ۳5، صــص 51-71. پژوهش هــای 

-نصرتــی، فاطمــه، غباری بنــاب، باقــر، وکیلی نــژاد، مریــم، کشاورزافشــار، حســین.)1۳95(. اثربخشــی آمــوزش 
مســتقیم بــر عملکــرد ریاضــی دانش آمــوزان بــا اختــال یادگیــری خــاص، مجلــه ناتوانی هــای یادگیــری، 

شــماره4، صص122-1۰8.

-نیکبخــت، آنوشــا، شــهنی ییاق، منیجــه، کیامنــش، علیرضــا.)1۳98(. مقایســه اثربخشــی آمــوزش مبتنــی بــر 
رایانــه و آمــوزش بــه روش ســنتی بــر حافظــه عــددی در دانش آمــوزان دارای اختــال ریاضــی، مجلــه علــوم 

روانشــناختی، شــماره7۳، صص65-55. 

-هاالهــان، دانیــل پــی، لویــد ، جــان و، کافمــن، جیمــز م، ویــس، مــارگاران پــی، مارتینــز ،الیزابــت ا.)1۳95(. 
ــوی،  ــی دهن ــه رضای ــو، صدیق ــی علمدارل ــزاده ، قربان همت ــد علی ــه ی حمی ــری، ترجم ــای یادگی اختالل ه

ــران: نشــر ارســباران . ســتاره شــجاعی، چاپ هشــتم، ته
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