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دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان

بازخــورد معلــم دریافــتکردنــد و در پایــان از افــراد دوگــروه پسآزمــونگرفتــه شــد .یافتههــای حاصــل از

تحلیــل کواریانــس نشــان داد نمرههــای دانشآمــوزان گــروه آزمایــش در پسآزمــون باالتــر از گــروه کنتــرل

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

ریاضــی دانشآمــوزان دارای اختــال یادگیــری ریاضــی میشــود .پژوهــش حاضــر کاربردهایــی بــرای

آمــوزگاران ویــژه مراکــز اختــال یادگیــری و مــدارس عــادی دارد کــه میتواننــد بــا رعایــت ایــن مــوارد در
امــر آمــوزش ،زمینـهی پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان دارای اختــال یادگیــری ریاضــی را فراهــم کننــد.

واژگانکلیدی :توجه ،بازخورد ،یادگیری ریاضی ،اختالل یادگیری

مقدمه
در دنیــای پیچیــده امــروز هیچکــس بینیــاز از تعلیــم و تربیــت نیســت .مدرســه اصلیتریــن رکــن تعلیــم
و تربیــت و از مهمتریــن نهادهــای اجتماعــی ،تربیتــی و آموزشــی اســت کــه بــه منظــور تربیــت صحیــح
دانشآمــوزان در ابعــاد مختلــف اخالقــی ،دینــی ،علمــی و اجتماعــی در تــاش اســت(دهکردی و

ســلیمی .)۱۳۹۱ ،در جوامــع امــروزی ،آموختــن و فعالیــت در مدرســه ،بخــش عظیمــی از زندگــی افــراد
را شــامل میشــود .کتابهــای درســی ،معلمــان و دانشآمــوزان از جملــه عناصــر اصلــی و مهــم یــک

مدرســه هســتند .دروســی کــه در دورهی ابتدایــی آمــوزش داده میشــوند؛ شــامل :فارســی(خوانداری،
نوشــتاری) ،ریاضــی ،آمــوزش قــرآن ،مطالعــات اجتماعــی (جغرافیــا ،تاریــخ و مطالعــات اجتماعــی) و

هدیههــای آســمانی هســتند .آمــوزش و پــرورش بــرای گنجانــدن هــر یــک از ایــن دروس (از جملــه درس
ریاضــی)در برنامــه درســی دانشآمــوزان ،اهدافــی را دنبــال میکنــد .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
یــک ملــت اســت کــه میتوانــد در افــراد احســاس غــرور و افتخــار بــه وجــود آورد .هــدف عاطفــی
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.)۱۳۹۱ ،

ایــن اهــداف ،اهمیــت یادگیــری ریاضــی بــرای دانشآمــوزان را بــه خوبــی نشــان میدهــد .گاهــی

دیــده میشــود افــراد بــه علــل مختلــف در یادگیــری درس ریاضــی بــا مشــکل مواجــه میشــوند .مســائل
خــاص در درس ریاضــی بــرای کلیـهی دانشآموزانــی کــه در ایــن درس ضعیــف هســتند ،شــامل :مشــکل
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در فهــم ،انــدازه و ارتباطــات فضایــی ،مفاهیــم مربــوط بــه جهتیابــی ،ارزش مکانــی ،اعشــار و مشــکل
در بــه خاطـرآوری حقایــق ریاضــی اســت(مقدم و اســتکی.)۱۳۹۰ ،

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

مســئله را محتــوای نامناســب کتابهــای درســی ،برخــی خــود دانشآمــوزان و برخــی نیــز معلمــان را،

دلیــل ایــن امــر میداننــد .معلمــان بهدلیــل اســتفاده از روشهــای قدیمــی ،دانــش ناکافــی در حیط ـهی
آمــوزش ریاضــی و عــدم عالقــه و حوصلــه بــرای مطالعــه و یادگیــری روشهــای جدیــد تدریــس و
همچنیــن عــدم اســتفاده از اصــول روانشناســی جهــت داشــتن رفتــار مناســب و برخــورد صحیــح بــا

دانشآمــوزان ،علــی الخصــوص بــا دانشآموزانــی کــه در یادگیــری درس ریاضــی دچــار اختــال یــا
ضعــف هســتند؛ از عوامــل اصلــی بــروز مســئله بــه شــمار میرونــد .البتــه در کنــار ایــن عامــل ،برخــی

علــت ضعــف دانشآمــوزان در درس ریاضــی را خــود آنهــا میداننــد کــه شــامل دالیلــی مانند :مشــکالت

خانوادگــی ،فقــر مالــی ،مشــکالت جســمانی مثــل کمبینایــی ،کمشــنوایی ،ضعــف در تکلــم ،فلجمغــزی
و اختــاالت یادگیــری هســتند(صادقی.)۱۳۹۱ ،

اختــاالت یادگیــری ،اغلــب در دانشآمــوزان بــه صــورت دشــواریهای مهمــی در اکتســاب

و کاربــرد گــوشدادن ،حــرفزدن ،خوانــدن ،نوشــتن ،اســتدالل کــردن ،تواناییهــای ریاضــی یــا
مهارتهــای اجتماعــی تظاهــر میکنــد (کمیتــه کارگــزاران اختــال یادگیــری ،1بــه نقــل از کریمــی،

 .)۱۳۹۶ایــن امــر یــک حالــت مزمــن ،دارای ریشـههای عصبشــناختی 2اســت و بــه صــورت انتخــاب

در رشــد ،یکپارچهســازی و بــه ظهــور رســاندن تواناییهــای کالمــی یــا غیرکالمــی اختــال ایجــاد
میکند(انجمــن کــودکان دارای اختــال یادگیــری .)۱۹۸۶،3اختــاالت یادگیــری خــاص بــه صــورت

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

اســت(کریمی .)۱۳۹۶ ،انــواع اختــال یادگیری شــامل :اختالل نارســایی توجه ،4اختــال بیشفعالی،5
اختــال خوانــدن ،6اختــال نوشــتن 7و اختــال ریاضــی 8هســتند(هاالهان ،لویــد ،کافمن و همــکاران،9
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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ترجمــه علیــزاده ،همتــی ،رضایــی و شــجاعی .)۱۳۹۵ ،اختــال ریاضــی بــه طــور کلــی بــه معنــی
اختــال شــدید یــا ناتوانــی کامــل در حســابکردن اســت(کریمی .)1396،مشــکالت دانشآمــوزان

در زمینـهی اختــال ریاضــی شــامل محاسبهپریشــی(1ناتوانی شــدید در حســاب کــردن) ،مشــکالت در

رشــد شناختی(مشــکالت در درک اصــول ریاضــی ،قواعــد و روشهــا و روابــط) ،مشــکالت مربــوط بــه

عملکــرد حساب(مشــکالتی مثــل نوشــتن صحیــح اعــداد و عالئــم ریاضــی ،بهیــادآوردن معانــی عالئــم
و شــمردن) ،داشــتن مشــکل عملکــرد در تکالیــف اصلــی حســاب(بازیابی اصــول ریاضــی) و مشــکل

مســائل داســتانی( از قبیــل وجــود اطالعــات نامربــوط ،اســتفاده از ســاختارهای دســتوری پیچیــده،
تغییــر اعــداد و نــوع نــام مــورد اســتفاده ،اســتفاده از افعــال جایگریــن مثــل بهدســتآمده بــه جــای

دادهشــده) میباشــد(هاالهان و همــکاران ،ترجمــه علیــزاده و همــکاران .)۱۳۹۵ ،دانشآمــوزان دارای
اختــال یادگیــری ،نســبت بــه دانشآمــوزان معمولــی در یادگیــری مشــکالت زیــادی دارنــد و نیازمنــد

روشهــای آمــوزش ویــژه هســتند .بــه دلیــل ایــن محدودیتهــا معلمــان بایــد در تعامــل و ارتبــاط

خــود بــا ایــن دانشآمــوزان نســبت بــه دانشآمــوزان عــادی ،دقــت بیشــتری داشتهباشــند .متاســفانه
گاهــی دیــده میشــود بــه دلیــل اینکــه ایــن دانشآمــوزان نیازمنــد روشهــای ویــژه تدریــس هســتند،
معلمــان بــه آنهــا توجهــی ندارنــد و یــا اینکــه بعــد از مدتــی بــه دلیــل مشــکالت آنهــا در یادگیــری،

از تدریــس و درنتیجــه ارتبــاط بــا آنهــا خســته میشــوند و تعامــل خوبــی بــا آنهــا برقــرار نمیکننــد،

کــه ایــن امــر تاثیــر منفــی بــر یادگیــری و روحیــه ایــن دانشآمــوزان بــر جــای میگــذارد .دانشآمــوزان

مبتــا بــه اختــال یادگیــری ،نســبت بــه روشهــا و برنامههــای آموزشــی نامناســب ،آســیبپذیر تــر

از دانشآمــوزان معمولــی هســتند .ایــن دانشآمــوزان بــرای دســتیابی بــه انطبــاق و ســازگاری ،کــه بــه
نوعــی بــه آنهــا امــکان موفقیــت میدهــد ،نیــاز بــه آموزشهــای ویــژه دارند(هاالهــان و همــکاران،

ترجمــه علیــزاده و همــکاران .)۱۳۹۵ ،بنابرایــن شــرایط آمــوزش و درنتیجـ ه نحــوه تعامــل معلــم بــا ایــن

دانشآمــوزان بایــد متفــاوت از دانشآمــوزان معمولــی باشــد .دانشآمــوزان دارای اختــال نیازمنــد
معلمانــی حمایتگــر هســتند کــه در برقــرای ارتبــاط بــا آنهــا توانمنــدی الزم را داشــته باشــد و بــه

انــدازه کافــی بــه آنهــا توجــه نمایند(مومنــی ،خامســان ،راســتگومقدم و شوشــتری  .)1396بــا 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 دانشآمــوزان تاثیرگــذار اســت .پژوهشهــای مختلــف نشــان دادهانــد

کــه رفتــار مثبــت و ســازنده معلــم و روابــط او بــا دانشآمــوزان بــه مراتــب نقــش مهمتــری در یادگیــری و
موفقیــت تحصیلــی دانشآمــوزان ایفــا میکنــد و حتــی بیــش از امکانــات آموزشــی ،محیطــی ،انــدازهی
1. calculate partition
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کالس و تعــداد شــاگردان روی یادگیــری دانشآمــوزان موثــر اســت .از جملــه رفتارهــای معلــم در
ارتبــاط بــا دانشآمــوزان ،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

دانشآمــوز و تدریــس میشــود را نــام بــرده اســت ،کــه از جملــه مهمتریــن ایــن عوامــل بازخورد2مناســب
معلــم و تقویــت رفتارهــای دانشآمــوز ذکــر شــده است)خوشــبخت و لطیفیــان .)1390،از نظــر ریــدر

3

بازخــورد در تعریــف دارای ســه مفهــوم اصلــی شــامل «:اطالعــات»« ،4واکنــش» 5و «چرخــه »6اســت.

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

کــرده و مفهــوم «چرخــه» نیــز هــر دو شــکل اطالعــات و واکنــش را در برگرفتــه و نتایــج و پیامــد پیــام
را نیــز در برمیگیرند(دیــن محمــدی و همــکاران .)۲۷۸: ۱۳۸۸ ،بازخــورد بــه موقــع و صحیــح معلــم،

در واقــع مبیــن فعالیتــی اســت کــه جریــان یادگیــری را در کالس درس عمــق بخشیده(شــاهمحمدی،

 )۱۳۹۷و باعــث میگــردد فعالیتهــای یادگیــری دانشآمــوزان در مســیر انتظــارات و اهــداف
آموزشــی قــرار گیــرد .بازخــورد صحیــح و توجــه بهموقــع معلــم ،ســبب میشــود تــا عمــل ارزشــیابی

در فراینــد یادگیــری بــه عنــوان فعالیتــی رشــد دهنــده ،توانمندســاز و پویــا شــکل گیــرد .در جریــان ایــن
عمــل ،معلــم وضعیــت دانشآمــوز را در جریــان یادگیــری ،بــه زبــان ســاده بــرای او بیــان میکنــد و
میــزان موفقیتهــا و خطاهــای او را در انجــام یــک تکلیــف یــا کار مشــخص مینمایــد.
بازخورد

معلم به دانشآموزان
یادگیری دانشآموزان

توجه

معلم به دانشآموزان

بنابرایــن بازخــورد صحیــح معلــم از دو بخــش عمــده ،یکــی :بیــان میــزان موفقیتهــا و خطاهــای

ن کــه
دانشآمــوز و دیگــری بیــان ضعفهــا و خطاهــای احتمالــی وی تشــکیل میگــردد .همچنــا 
کونالــد ،مایلــر و کونالــد )۲۰۰۴( 7بیــان کردهانــد ،بازخــورد معلــم بــه دانشآمــوزان بایــد برنامهریــزی
1. Walberg
2. feedback
3. Ridder
4. Information
5. reaction
6. cycle
7. Konold, Miller, Konold
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شــده ،بــا کیفیــت بــاال ،بــه موقــع ،دقیــق ،ســازنده ،متمرکــز بــر نتیجــه ،دلگــرم کننــده و مثبــت باشــد.
نتایــج تحقیقــات مختلــف در زمینــه توجــه و بازخــورد معلــم نشاندادهاســت کــه ارائــه بهموقــع

بازخــورد نوشــتاری توســط معلــم ،میتوانــد عملکــرد یادگیرنــدگان را در حوزههــای انگیزشــی و
خودکارآمــدی ارتقــا دهد(ذوالفقاریــان ،خســروی ،رفیعینیــا و صباحــی .)1394 ،همچنیــن شــین،
لــی و کیــم 1اذعــان کردهانــد کــه تعامــل معلــم و دانشآمــوزان ،بــر پیشــرفت و موفقیــت تحصیلــی آنــان

موثــر اســت(به نقــل از اقدســی ،کیامنــش ،مهــدوی و صفرخانــی )۱۳۹۲ ،و دانشآموزانــی کــه احســاس
حمایــت از طــرف معلــم خــود را دریافــت نماینــد ،دارای عــزت نفــس و انگیــزش باالتــری هســتند

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

یــا ارتبــاط اجتماعــی بــا معلــم و مدرســه شکســت میخورنــد در معــرض خطــر عملکــرد تحصیلــی
ضعیــف قــرار میگیرند(حســینچاری و غالمــی .)1390 ،عــاوه بــر ایــن ،لــوی ،وابلــز و برکلمنــز

2

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

ارتباطــات معلــم و دانشآمــوزان قــرار میگیــرد .از نظــر آنهــا معلمــان اثربخــش عــاوه بــر داشــتن

مهارتهــای فنــی تدریــس ،بایــد ارتباطگــران خوبــی باشــند(بازرگان و صادقــی .)۱۳۸۰ ،همانطــور

کــه در جــدول شماره()1نشــان داده شــده اســت ،پیشــینهی پژوهشــی نیــز مویــد مطالــب فــوق اســت.
جدول( :)1خالصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تاثیر بازخورد و توجه معلم بر یادگیری دانشآموزان
نام پژوهشگر

سال

شمس قهفرخی

1398

نیکبخت ،شهنی
ییالق وکیامنش

1398

کسیانی و زارعی

1398

آسیایی ،یمینی و
مهدیان

1397

عنوان پژوهش

نتیجه

تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر پیشرفت دانشآموزان تحصیلکننده در مدارس شهری نسبت به
تحصیلی دانشآموزان پایه چهارم در درس دانشآموزان تحصیلکننده در مدارس روستایی نمرهی
بیشتری در درس ریاضیات کسب کردهاند.
ریاضیات با تاکید بر اشتغال مادران

مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر رایانه و
آموزش به روش سنتی بر حافظه عددی در
دانشآموزان دارای اختالل ریاضی
رابطه سواد خواندن با عملکرد ریاضی و
علوم در دانشآموزان دختر در آزمون تیمز

مقایسه اثربخشی آموزش بازسازی
مهارتهای ادراکی و آموزش کارکردهای
اجرایی(توجه ،برنامهریزی ،بازداری
پاسخ)بر حافظه کاری ،استدالل ادراکی و
عملکرد ریاضی دانشآموزان پایه سوم با
اختالل یادگیری ویژه ریاضی

آموزش مبتنی بر رایانه نسبت به آموزش به روش سنتی
اثربخشی بیشتری بر بهبود حافظه عددی دانشآموزان
دارد.

افزایش سواد خواندن دانشآموزان میتواند در افزایش
عملکرد ریاضی و علوم آنها در آزمون تیمز موثر باشد.

شیوه مداخله بازسازی مهارتهای ادراکی وکارکردهای
ادراکی بر استدالل ادراکی ،حافظهکاری غیرکالمی و عملکرد
ریاضی موثر بوده و بر حافظهکالمی موثر نبودند .بنابراین
میتوان از این روش به عنوان یک رویکرد موثر برای درمان
اختالل یادگیری ویژه ریاضی دانشآموزان استفاده نمود.

1. Shin, Lee, Kim
2. Levy, Wubbles , Berekelmans
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خسروتاش،
ابوالمعالیالحسینی
و هاشمیان

1396

مومنی،خامسان،
راستگومقدم و
شوشتری

مقایسه اثربخشی آموزشکارکردهای
اجرایی و آموزش اجتماعی-هیجانی بر
بهبود عملکرد توجه مداوم در دانشآموزان
با اختالل ریاضی

1396

شناسایی ویژگیها وکنشهای معلم
حمایتکننده

پرهون

1396

نقش معلمان در شناسایی و کاهش
مشکالت یادگیری دانشآموزان

جباریانگرو،
خسروی و
محمدیفر

1395

اثربخشی بازخورد نوشتاری و شفاهی
معلم بر یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت
تحصیلی در درس ریاضی

نصرتی ،غباری
بناب ،وکیلینژاد و
کشاورزافشار

1395

اثربخشی آموزش مستقیم بر عملکرد
ریاضی دانشآموزان با اختالل یادگیری
خاص

ایمانی ،علیزاده،
کاظمی و
غباریبناب

1395

تدوین برنامه آموزش مستقیم و ارزیابی
اثربخشی آن بر مهارتهای حل مساله ریاضی
در دانشآموزان با اختالل یادگیری ویژه

رضوانینسب،
بهادری و گنجه

1394

بررسی پیامد برقراری ارتباط عاطفی
معلمان بر یادگیری درس ریاضی
دانشآموزان

اثر بخشی بازخورد نوشتاری معلم
بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت
دانشآموزان

ذوالفقاریان،
خسروی ،رفیعینیا
و صباحی

1394

زاهدبابالن

1391

معتمدی،
برقیایرانی و
کریمی

1391

مقایسه اثربخشی سه شیوه آموزش
مستقیم ،آموزش به کمک کامپیوتر و
ترکیبی بر کاهش مشکالت دانشآموزان
دارای اختالل ریاضی

دینمحمدی،
جاللی ،باستانی و
همکاران

1388

بازخورد  :عنصر آموزش بالینی

عریضی ،عابدی
و تاجی

1385

رابطهی رفتارهای معلم با سرزندگی و
انگیزش درونی دانشآموزان دبستانهای
شهر اصفهان

میزان همخوانی روابط کالمی و غیرکالمی
معلمان در جریان تدریس و ارتباط آن با
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
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یادگیری اجتماعی-هیجانی روش مناسبی برای افزایش
عملکرد توجه مداوم در دانشآموزان با اختالل یادگیری
ریاضی است.
مهمترین ویژگی معلم حمایتکننده از دیدگاه دانشآموزان
توانمندی در روابط انسانی است که از آیتمهای آن توجه و
بازخورد معلم به دانشآموزان است.

تشویق دانشآموزان میتواند برای برداشتن گامهای
کوچک و رسیدن به اهداف آموزشی به دانشآموزان دارای
اختالل یادگیریکمککند.
بازخورد نوشتاری و شفاهی معلم بر پیشرفت تحصیلی
ریاضی دانشآموزان موثر بوده است.
آموزش مستقیم بر عملکرد ریاضی دانشآموزان با اختالل
یادگیری خاص موثر است و معلمان میتوانند از روش
آموزش مستقیم برای بهبود عملکرد ریاضی در این
دانشآموزان استفادهکنند.
برنامه آموزش مستقیم بر یادگیری مهارتهای حل مساله
ریاضی اثربخش بوده است.
برقراری ارتباط عاطفی موثر بر میزان یادگیری
دانشآموزان اثر مثبت دارد.
ارائه بازخورد نوشتاری معلم عملکرد یادگیرندگان در
حوزههای خودکارآمدی و و انگیزش را ارتقا میدهد.
توجه معلم به دانشآموزان هنگام سخنرانی و توضیح
درس سبب پیشرفت تحصیلی آنها میشود.
استفاده از روشهای آموزش مستقیم ،آموزش به کمک
کامپیوتر و روش ترکیبی میتواند در کاهش مشکالت
دانشآموزان دارای اختالل ریاضی از روش سنتی مرسوم،
موثرتر است.
بازخورد برای فراگیران موجب تقویت یادگیری موفق و
شناسایی خطاهای یادگیری و اصالح آنها میباشد.نیز برای
معلم اطالعاتی برای اصالح آموزش و توصیه به اقدامات
ترمیمی فردی یاگروهی به فراگیران فراه م مینماید.
بازخورد شایستگی از طرف معلم از جمله رفتارهای
معلم است که بر انگیزش بچهها موثر و سبب پیشرفت
تحصیلی آنها میشود.
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بلیزر و کرافت

1

بشیر ،رحمان و
2
کبیر

نوگراهنی

2017
2016

2007

3

معلم و تاثیر تدریس بر نگرش و رفتار
دانشآموز

ارزش و اثربخشی بازخورد در بهبود
یادگیری دانشآموزان و آموزش حرفهای در
آموزش عالی
نگرش معلمان و دانشآموزان نسبت به
بازخورد معلم

رفتار معلم تاثیر فراوانی بر خودکارآمدی دانشآموزان در
درس ریاضی و شادی آنها در کالس دارد.
بازخورد تاثیر مهمی در کیفیت یادگیری دانشآموزان
دارد.
دانشآموزان بازخورد معلم را ترجیح میدهند و همچنین
بازخورد معلمان به شدت بر عواطف آنها از جمله انگیزه
و نگرش آنها نسبت به نوشتن کمک کرده است.

4

2007

قدرت بازخورد

بازخورد یکی از قویترین تاثیرات را بر یادگیری و
دستیابی به اهداف دارد.

کونالد ،مایلر و
کونالد

2004

استفادهی معلمان از بازخورد برای افزایش
یادگیری دانشآموزان

بازخورد یک ابزار قدرتمند برای شروع یادگیری
دانشآموزان است

هتل و تیمپلی

بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی دانشآمــوزان دارای اختــال یادگیــری در مــدارس و نیــز مشــکالت یادگیــری
ایــن افــراد ،بررســی عوامــل موثــر بــر یادگیــری ایــن دانشآمــوزان بــرای معلمــان و ســایر افــراد دخیــل در
آمــوزش آنهــا ضــرورت دارد .نقــش معلــم در یادگیــری دانشآمــوزان امــری بدیهــی و در پژوهشهــای

بســیار بــه آن پرداختــه شــده اســت .در ایــن میــان در برخــی پژوهشهــا بــه روابــط معلــم و دانشآمــوز

توجــه شــده و تاثیــر ایــن روابــط بــر یادگیــری شــاگردان بــه اثبــات رســیده اســت .از جملــه ذنوبیتبــار
و تقوایینیا()1398روابــط معلم-دانشآمــوز را بــه عنــوان بخــش اصلــی آمــوزش و یادگیــری و یکــی
از اصــول اساســی کلیــدی برنامــه درســی در دورهی دبســتان معرفــی کردهانــد .توجــه و بازخــود معلــم دو

معیــار مهــم در روابــط معلــم -دانشآمــوز 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 ،میتــوان بیــان کــرد کــه «توجه

و بازخــورد» معلــم بــه دانشآمــوزان از عوامــل مهــم بــر اثــر بخشــی تدریــس معلــم و در نتیجــه یادگیــری

دانشآمــوزان میباشــد .لــذا در ایــن تحقیــق قصــد بــر ایــن اســت کــه تاثیــر دو مولفــه مهــم از تعامــات
معلــم بــا دانشآموزان(یعنــی توجــه و بازخــورد) بــر میــزان یادگیــری دانشآموزانــی 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 ســالهای اولیــه تحصیــل و نیــز آمــوزش تکمعلمــی در ایــن مقطــع
1. Blazer & Kraft
2. Bashir, Rahman & Kabir
3. Nugrahety
4. Hattle & Timpley
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بــوده اســت .بنابرایــن هــدف کلــی تحقیــق ،تعییــن تاثیــر توجــه و بازخــورد معلــم بــر میــزان یادگیــری
ریاضــی دانشآمــوزان پایــه ســوم ابتدایــی دارای اختــال یادگیــری ریاضــی میباشــد 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 دانشآمــوزان پایــه ســوم دارای اختــال ریاضــی موثــر اســت.

روششناسی تحقیق :
بــا توجــه بــه موضــوع و هــدف ،تحقیــق حاضــر از نــوع تحقیقــات کاربــردی میباشــد .بــرای انجــام آن

از روش نیمهآزمایشــی بــا اســتفاده از طــرح پیشآزمــون و پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل استفادهشــده

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

تســاوی ،مقایســه وجمــع و تفریــق کســرهای ریاضــی)در دانشآمــوزان دارای اختــال یــا ضعــف
یادگیــری ریاضــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.

جامعــه آمــاری شــامل کلیــه دانشآمــوزان پایــه ســوم ابتدایــی مدرسـهی امــام حســین(ع)منطقه  5شــهر

تهــران بــه تعــداد  90نفــر اســت کــه از بیــن آنهــا ،تعــداد  30نفــر از دانشآمــوزان دارای اختــال یادگیــری
ریاضــی ،کندآمــوز و دارای مشــکالت شناســایی و بــه عنــوان نمونــه تحقیــق انتخــاب شــدند.

روش نمونهگیــری :در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق ،بــرای انتخــاب نمونــه ابتــدا بــه کمــک
معلمــان ریاضــی و همچنیــن بــا اســتفاده از چکلیســت مناســب بــرای شناســایی دانشآمــوزان دارای

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

نیــز بررســی شــد و بدیــن ترتیــب دانشآمــوزان ضعیــف و دارای اختــال در درس ریاضــی 1مشــخص

شــدند(در مجمــوع ،نمونـهی انتخــاب شــده دانشآموزانــی بودنــد بــا اختــال یادگیــری ریاضــی،کندآمــوز و
بعضــا دارای مشــکالت جســمانی مثــلکمشــنوایی و همچنیــن دانشآموزانــیکــه علیرغــم فقــدان اختــال
ریاضــی ،در یادگیــری درس ریاضــی بــا مشــکل مواجــه بودنــد ،بــرای یادگیــری نیازمنــد صرف وقــت و بیان

تمرینــات بیشــتری نســبت بــه دانشآمــوزان معمولــی بودنــد ،در حــل مســائل و محاســبات عــددی ســاده و
پیچیــده بــا مشــکل مواجــه میشــدند و نیــاز بــه راهنمایــی و حمایــت بیشــتری داشــتند و نمــرات پایینتــری

نیــز در ریاضــیکســبکــرده بودنــد) .بعــد از شناســایی افــراد نمونــه ،جهــت انجــام نمونهگیــری تصادفــی،
 .1کسانی که در درس ریاضی دارای مشکالت فراوان و نیازمند صرف وقت فراوان توسط معلم برای یادگیری داشتند،
اغلب نمرات پایینی در این درس دریافت میکردند و همچنین دانشآموزانی که علیرغم هوش متوسط و یا باال در ریاضی
دارای مشکالتی در ترتیب شمارش اعداد ،ناآشنایی با معلم ،مشکل در حل مسائل ساده وغیره را داشتند
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از دانشآمــوزان خواســته شــد هــر یــککارتــی از بیــنکارتهایــیکــه روی آن اعــداد  1تــا  30نوشــته شــده
بــود را بردارنــد .کســانی کــه کارت  1تــا 15را برداشــتند بــه عنــوان گــروه شــاهد و کســانی کــه کارت  16تــا

 30را برداشــتند بــه عنــوانگــروه آزمایشــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد و متغیر مســتقل بــر آنها اعمال شــد.

ابزارهــای تحقیــق :ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق شــامل یــک چکلیســت و یــک آزمــون

محققســاخته بــود .چکلیســت بــرای شناســایی دانشآمــوزان دارای اختــال ریاضــی و حــاوی
نشــانههای اختــال ریاضــی بــود .ایــن چکلیســت بــرای دانشآموزانــی کــه بــه عنــوان افــراد دارای

اختــال ریاضــی شناســایی و یــا معرفــی میشــدند ،توســط محقــق و معلــم تکمیــل میشــد و در آخــر بــر

اســاس ایــن چکلیس ـتها ،اختــال ریاضــی ایــن دانشآمــوزان تاییــد میشــد .آزمــون محققســاخته
کــه بــه عنــوان پیشآزمــون و پسآزمــون مــورد اســتفاده قرارگرفــت ،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

شــکل کــه پــس از نمونهگیــری ابتــدا پیشآزمــون گرفتــه شــد .ســپس طــی ده جلســهی  30دقیقــهای،
محتــوای موردنظــر همچنــانکــه در جــدول شــماره()2آمده اســت بــه آنهــا آموزش داده شــد .در جلسـهی

آخــر از هــر دو گــروه پسآزمــون گرفتــه شــد و در نهایــت بیــن نمــرات دو گــروه مقایســه صــورت گرفــت.
جدول شماره( :)2محتوای آموزشی و زمان آموزش در هر جلسه
جلسات

زمان
آموزش

فعالیت انجام شده /مباحث آموزشی
در این جلسه بعد از آشنایی با دانشآموزان راجع به مبحث کسرصحبت شد و نمونه هایی از کسر با
آنها تمرین شد.

اول

 30دقیقه

دوم و سوم

 60دقیقه

چهارم و پنجم

 60دقیقه

ششم و هفتم

 60دقیقه

هشتم و نهم

 60دقیقه

در طی دو جلسه حل مسائل مربوط به جمع و تفریق کسر به بچهها آموزش دادهشد و چند مسئله با
دانشآموزان تمرین شد و در نهایت خواندن و تبدیل عدد مخلوط به کسر آموزش داده شد و تمارین
مربوط به آن حل شدند.

دهم

 30دقیقه

کلیه مباحث ارائه شده با دانش آموزان مرور و بازخوردهای مناسب داده شد .سپس در پایان جلسه
پسآزمون به عمل آمد.

در طی دو جلسه نحوهی خواندن کسر و کسرهای مساوی آموزش داده شد و تمرینهای مربوط به آن
همراه با توجه و بازخورد به تک تک دانشآموزان انجام شد.
در طی دو جلسه ابتدا دورهای ازمباحث جلسات قبل صورت گرفت .سپس مبحث جمع کسرها با
مخارج مساوی و غیرمساوی آموزش داده شد و تمرینهای مربوط به آن با تاکید بر ایجاد فضایی
مبتنی بر توجه و بازخورد مناسب حل شدند.

در طی دو جلسه ابتدا دورهای 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
دانشآموزان انجام شد.
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روش تجزیــه و تحلیــل دادههــا :بــرای تجزیــه وتحلیل دادههای بدســت آمده ،از روشهــای آمار توصیفی از

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

و نمــودار جعبـهای اســتفاده شــد و در قســمت آمــار اســتنباطی از تحلیــلکواریانــس تکمتغیــری و آزمون

لویــن بهــره گرفته شــد.

یافتههای تحقیق :
همانطــور کــه بیــان شــد هــدف ایــن مطالعــه بررســی اثربخشــی توجــه و بازخــورد معلــم بــر میــزان
یادگیــری ریاضــی در مباحــث جمــع وتفریــق و تســاوی کســرها در دانشآمــوزان پایــه ســوم دارای اختالل

ریاضــی بــود و از آنجایــی کــه طــرح ایــن مطالعــه پیشآزمون-پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود؛ بنابرایــن

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

نشـ�انداد کـ�ه گـ�روه آزمایـ�ش و کنتـ�رل بـ�ا افزایـ�ش میانگیـ�ن از پیشآزمـ�ون تـ�ا پسآزمـ�ون همـ�راه بـ�وده

استــ .ام��ا میانگی��ن تغیی��رات در گ��روه آزمایشــ بیشــتر از گـ�روه کنتــرل بـ�وده اســت .همچنیــن بــرای
بررســی نرمــال بــودن از ســه شــاخص توزیع(کجــی و کشــیدگی) ،آزمــون کالموگروف-اســمیرنوف و

نم�وـدار جعب��های استــفاده شــد .شــاخصهای توزیــع دادههــا اگــر بیــن مقــدار  ±1/96باشــند نشــان

میده��د ک��ه توزی��ع دادههاــ از نرم��ال بوــدن تخطــی نکــرده اس��ت کــه نتایـ�ج حاکیــ از ایــن نتیج��ه اســت.

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

داد ســطح معنــاداری آزمــون از  0/05باالتــر اســت؛ بنابرایــن توزیــع دادههــا نرمــال اســت.
جدول( :)3شاخص های توصیفی ،توزیع و نرمال بودن در گروه کنترل و آزمایش
آزمایش

کنترل
آماره

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

میانگین

0/77

2/62

0/88

3/50

-0/13

0/69

-0/16

0/31

(0/21)0/07

(0/18)0/17

(0/22)0/05

(0/17)0/20

انحراف استاندارد

0/20

کشیدگی

-1/35

کجی

نرمال بودن

0/46
0/07

0/36

-0/98

0/46
-0/85

همچنیــن بررســی نمــودار جعبـهای حاکــی از ایــن اســتکــه دادهی پرتــی در بیــن دادههــا در بیــن دو گروه
در پیشآزمون(نمودارالــف)و پــس آزمون(نمــودار ب (وجــود نــدارد و توزیــع دادههــا نرمــال اســت.
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نتایــج ایــن بخــش نیــز همســو بــا دو روش بــاال اســت.

نمودار شماره( :)2نمودار جعبه ای نتایج داده ها در دو گروه پیش و پس آزمون
مفروضــه بعــدی کــه بررســی شــد همگنــی واریانسهــا بــود کــه از طریــق آزمــون لویــن انجــام شــد.

نتایــج بدســت آمــده از ایــن آزمــون نشــان داد( F)1،28(=0/009 ،P=0/92کــه بیــن دو گــروه کنتــرل
و آزمایــش تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد .بدیــن معنــی کــه همگنــی واریانسهــا برقــرار اســت .بــه

عــاوه مفروض ـهی همگنــی شــیب خــط رگرســیون نیــز آزمــون شــد .در واقــع اگــر اثــر متقابلــی بیــن

گــروه و نمــرات پیشآزمــون 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
واریانــس و مــدل اختصاصــی آزمــون شــد و نتایــج نشــان داد کــه ایــن اثــر معنــادار نیســت و ایــن

مفروضــه برقــرار اســت.

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

کــه اگــر اثــر پیشآزمــون را از روی پسآزمــون کســر کنیــم ،تفــاوت بیــن دو گــروه آزمایــش و کنتــرل

معنــادار اســت ،بدیــن معنــی کــه یکــی از گروههــا میانگیــن باالتــری دارنــد .میانگینهــای بــه دســت آمــده

نشــان میدهــد 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  0/48اســت
کــه نشــان میدهــد تفــاوت بیــن دو گــروه در حــد متوســط اســت .یــا بــه معنایــی دیگــر متغیــر توجــه و

تاثیر توجه و بازخورد معلم بر میزان یادگیری ...
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بازخــورد اهمیــت نســبتا خوبــی در یادگیــری ریاضــی دارد(جــدول .)4
جدول( :)4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات ریاضی

بحث و نتیجهگیری
تحقیــق حاضــر بــه تعییــن اثربخشــی توجــه و بازخــورد بــر میــزان یادگیــری مباحــث ریاضــی دانشآموزان

دارای اختــال ریاضــی پایــه ســوم میپــردازد .همانطــور کــه تحلیــل آمــاری نشــان میدهــد طبــق جــدول

شــمارهی( ،)3گروهــی کــه توجــه و بازخــورد معلــم را دریافــت کــرده در مقایســه بــا گروهــی کــه توجــه
و بازخــورد معلــم را دریافــت نکــرده در نتایــج پسآزمــون نمــرات بهتــری را کســب کردهانــد .ایــن امــر

فرضیــه تحقیــق را مــورد تاییــد قــرار میدهــد و نشــانگر ایــن اســت کــه کــه :توجــه و بازخــورد معلــم بــر
میــزان یادگیــری ریاضــی در مباحــث جمــع وتفریــق و تســاوی کســرها در دانشآمــوزان پایــه ســوم دارای

اختــال ریاضــی موثــر اســت.

نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن تحقیــق ،همراســتا بــا یافتههــای تحقیقــات حســینیچاری و

غالمــی( ،)۱۳۹۰مومنــی و همــکاران( ،)۱۳۹۰عریضــی ،عابــدی و تاجــی( ،)۱۳۸۵خوشــبخت و

لطیفیــان( ،)۱۳۹۰ذوالفقاریــان و همــکاران( ،)۱۳۹۴اقدســی و همــکاران( ،)۱۳۹۲رضوانینســب،

بهــادری و گنجــه( ،)۱۳۹۴زاهــد بابــان( ،)۱۳۹۱دینمحمــدی و همــکاران( ،)۱۳۸۸مایلــر

1

( ،)۲۰۱۲هتــل و تیمپلــی( ،)۲۰۰۷فلــودن ،)۲۰۱۶( 2پالــوس و مهینــی ،)۲۰۰۸(3اســماعیل ،مولــن

و حســن ،)۲۰۰۸( 4بشــیر  ،کبیــر و رحمــان( ،)۲۰۱۶فریدنیــا و همــکاران( ،)۱۳۹۲ریــدر(،)۱۹۹۵

شــاهمحمدی( ،)۱۳۹۷وینــدای و فیســک ،)۲۰۰۶(5نوگراهنــی( ،)۲۰۰۷بلیــزر و کرافــت(،)۲۰۱۷
کامــران و همــکاران( ،)۱۳۹۵محمدی جرجافکی و همکاران( ،)۱۳۹۴لوی ،وابلز و برکلمنز(،)۱۹۹۷
کونالــد و مایلــر و کونالــد( ،)۲۰۰۴پرهــون( ،)۱۳۹۶امیری()۱۳۸۷بــر ایــن مطلــب اذعــان دارنــد کــه
1. Millar
2. Floden
3. Poulos & Mahony
4. Ismail, Maulan, Hasan
5. Windy & Fisk
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توجــه و بازخــورد مناســب از ســوی معلــم ،میتوانــد تاثیــر مثبتــی بــر پیشــرفت تحصیلــی و میــزان

یادگیــری دانــش آمــوزان داشــته باشــد.

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

میتــوانگفــت معلمــان وظیفـهی حســاس و نقشــی خطیــر در سرنوشــت تحصیلــی دانشآمــوزان دارنــد،

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

از جملــه وظایــف معلــم آشــنایی بــا ویژگیهــا و نیازهــای دانشآمــوزان و برقــراری ارتبــاط صحیــح
بــا آنهاســت .همانطــور کــه امیری()1387بیــان کــرده رشــد اســتعدادهای بالقــوه دانشآمــوزان کــه از

اهــداف آمــوزش اســت ،متاثــر از روابــط معلمــان و دانشآمــوزان اســت .همچنیــن خودکارآمــدی و

شــادی دانشآمــوزان نیــز بــه رفتارهــای معلــم و روابــط او بــا دانشآمــوزان بســتگی دارد .روابــط معلــم
و شــاگرد بــر انگیــزش تحصیلــی آنهــا نیــز موثــر اســت بــه طــوری کــه دانشآموزانــی کــه ارتبــاط خوبــی

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

مقابــل دانشآموزانــی کــه در ارتبــاط بــا معلــم و مدرســه شکســت میخورنــد ،در معــرض خطــر عملکــرد
تحصیلــی ضعیــف قــرار دارنــد .از جملــه رفتارهــای معلــم در ارتبــاط بــا دانشآمــوزان در کالس ،توجــه
و بازخــورد بــه آنهاســت .توجــه معلــم بــه دانشآمــوزان حیــن تدریــس و جــز آن مفیــد خواهــد بــود .نــگاه

کــردن معلــم بــه دانشآمــوزان ،اجــازهی صحبــت کــردن بــه آنهــا ،اطمینــان از اینکــه درس را یادگرفتهانــد
و غیــره از جملــه مــوارد توجــه معلــم بــه دانشآمــوزان اســت کــه همانطــور کــه زاهدبابــان()1391

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

ســعی میکننــد رفتارهــای خــود را بــا خواســتهها و اهــداف معلــم هماهنــگ کننــد ،توجــه معلــم بــه

دانشآمــوزان نشــاندهندهی حمایــت معلــم و حائــز اهمیــت بــودن آنهــا بــرای معلــم اســت کــه ایــن امــر
ســبب افزایــش اعتمــاد بــه نفــس دانشآمــوزان میشــود .از دیگــر آثــار توجــه معلــم بــه دانشآمــوزان،

افزایــش اعتمــاد بــه معلــم اســت بــه طوریکــه بــرای بیــان مشــکالت و نیازهــای خــود بــا معلــم احســاس
راحتــی میکننــد و تــرس یــا خجالتــی کــه بــه طــور معمــول در ارتبــاط بیــن دانشآمــوزان بــا معلــم وجــود
دارد ،بــه طــور چشــمگیری کاهــش مییابــد .بنابرایــن توجــه معلــم بــه دانشآمــوزان عــاوه بــر اینکــه بــر

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

اعتمــاد بــه نفــس دانشآمــوزان موثــر اســت .البتــه رعایــت اصــل اعتــدال ضــروری اســت ،چــرا کــه توجــه
فــراوان بــه دانشآمــوزان ممکــن اســت از نظــر آنهــا کنتــرل کــردن تلقــی شــود کــه نــه تنهــا منجــر بــه نتایــج
مثبــت نمیشــود ،بلکــه ســبب راحــت نبــودن و تــرس دانشآمــوان در کالس خواهــد شــد.

بازخــورد معلــم بــه دانشآمــوزان شــامل تشــویق آنهــا ،بیــان میــزان پیشــرفت آنهــا در امــور،
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مشــخص کــردن درســتی یــا نادرســتی نظــر دانشآمــوز و غیــره اســت .تشــویق دانشآمــوزان ســبب

انگیــزهی مضاعــف بــرای کســب موفقیتهــای بیشــتر میشــود .دانشآمــوزان بــه کمــک بازخــوردی
کــه از معلــم دریافــت میکننــد ،نقــاط قــوت و ضعــف خــود را شناســایی و تــاش میکننــد مشــکالت
خــود را رفــع کننــد و آنهــا متوجــه میشــوند کــه در کــدام بخشهــا نیــاز بــه تقویــت دارنــد و در کــدام

بخشهــا هماهنــگ بــا معلــم و اهــداف تعییــن شــده پیــش میرونــد .همانطــور کــه اســماعیل ،مولــن

و حســن()2008بیان کردهانــد حتــی بازخــورد حداقلــی از طــرف معلــم نیــز بــرای دانشآمــوزان مفیــد

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

ســبب میشــود دانشآمــوزان احســاس کننــد معلــم خواهــان رشــد آنهاســت و از آنهــا حمایــت میکنــد و
انگیــزهی آنهــا بــرایکســب موفقیــت و پیشــرفت بیشــتر افزایــش خواهــد یافت .بــه این ترتیــب بازخورد

معلــم ســبب پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان میشــود .همچنیــن وقتــی دانشآمــوزان احســاس کننــد
معلــم رفتارهــای آنهــا را میســنجد و بازخــورد میدهــد ،ســعی میکننــد 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 دانشآمــوزان ،ازجملــه

دانشآمــوزان ضعیــف ،ســریعا بازخــورد داده شــود .در بازخــورد معلــم« ،بیــان و لحــن» نیــز معیــار

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

کــه بتوانــد موثــر واقــع شــود و دانشآمــوزان احســاس توبیــخ و مواخــذه نکننــد .بنابرایــن بازخــورد معلــم
بــه دانشآمــوزان نــه تنهــا بــر پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان اثــرات مثبــت دارد ،بلکــه در برقــراری

تعامــل صحیــح معلــم بــا دانشآمــوزان و انگیــزهی آنهــا نیــز موثــر اســت .بــه طوریکــه میلــر()2012

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

ذکرشــده اهمیــت توجــه و بازخــورد معلــم بــرای دانشآمــوزان معمولــی مــورد تاییــد قــرار دادهانــد ،نتایــچ

ایــن پژوهــش نشــان داد کــه تاثیرایــن دو مولفــه (توجــه و بازخــورد معلــم) در یادگیــری دانشآمــوزان
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 کالسهــای پــر
جمعیــت مــدارس در تنگنــای زمانــی بــرای یادگیــری دروس خــود قــرار میگیرنــد ،لــذا طبــق یافتههــای

ایــن پژوهــش تــا حــدود زیــادی میتــوان بــا آگاهســازی معلمــان از ضــرورت ارائــه بازخــورد و توجــه بــه

موقــع و مناســب؛ گامهــای موثــری در راســتای بهبــود وضعیــت تحصیلــی ایــن دانشآمــوزان و افزایــش

ســطح یادگیــری آنهــا در دروس مختلــف برداشــت .پیشــنهادهای زیــر در راســتای نتایــج بدســت آمــده از
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ایــن تحقیــق راهگشــای معلمــان و مجریــان برنامــه خواهــد بــود:
آشــنایی معلمــان و افــراد دخیــل در تعلیــم و تربیــت دانشآمــوزان بــا روشهــای مناســب ومتنــوع توجــه و بازخــورد بــه دانشآمــوزان و بهکارگیــری آنهــا.

 بها دادن و توجهکردن به دانشآموزانیکه دارای مشکالت و یا اختالالت یادگیری هستند. شناخت روشهای موثر و بهکارگیری آنها در کالسهای درس. -مطالعــه و شــناخت دانشآمــوزان دارای مشــکل یادگیــری و اتخــاذ روشهــای مناســب بــرای

توجــه و بازخــورد بــه ایــن دانشآمــوزان.

 پذیــرش و قبــول ضعفهــا و تفاوتهــای دانشآمــوزان دارای اختــال یادگیــری بــادانشآمــوزان معمولــی و عــدم مقایســهی آنهــا بــا یکدیگــر.

 صبوری و شکیبایی در برخورد و آموزش به این دانشآموزان. فراهم آوردن امکانات و وسایل آموزشی جهت بهبود وضعیت آموزشی این دانشآموزان. برگــزاری دورههایــی بــا محورهــای مرتبــط جهــت ارتقــاء ســطح دانــش ،نگــرش و مهــارتمعلمــان بــرای برقــراری ارتبــاط صحیــح بــا دانشآمــوزان معمولــی و ایضــا دانشآمــوزان دارای

مشــکالت خــاص از جملــه اختــال یادگیــری.

امیــد اســت نتایــج ایــن تحقیــق توســط معلمــان در کالسهــای درس مــورد توجــه قرارگیــرد و گامــی
موثــر در کاهــش مشــکالت یادگیــری و بــه تبــع آن مشــکالت رفتــاری دانشآمــوزان دارای اختــال

یادگیــری برداشــته شــود.
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پژوهــش در علــوم رفتــاری و اجتماعــی ،صــص.۱-۱۹

روحانــی دهکــردی ،ســولماز ،باقــری قلعــه ســلیمی ،اشــرف .)۱۳۹۱(.مدرســه و نقــش آن در تعلیــم و تربیــتارزش هــا ،فصلنام ـهی معرفــت ،شــمارهی  ،۱۷۹صــص .103-۹۵

زاهدبابــان ،عــادل .)۱۳۹۱(.میــزان همخوانــی روابــط کالمــی و غیرکالمــی معلمــان در جریــان تدریــس وارتبــاط آن بــا پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان  ،مجلــه روانشناســی مدرســه  ،شــمارهی  ، ۱صــص.۴۶-۶۱

شاه محمدی ،نیره .) ۱۳۹۶(.بازخورد راهنما ،مجلهی رشد معلم ،شمارهی  ،۳۰۸صص .۳۱-۳۱شــمسقهفرخی ،مهــری .)1398(.تحلیــل چندســطحی عوامــل موثــر بــر پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزانپایــه چهــارم در درس ریاضیــات بــا تاکیــد بــر اشــتغال مــادران ،فصلنامــه جامعهشناســی ،شــماره،4

صــص.76-59

صادقــی ،غالمرضــا .)۱۳۹۱(.عوامــل ضعــف آمــوزش ریاضــی و مشــکالت مربــوط بــه آن ،دانشــنامهروانشناســی و علــوم تربیتــی ،صــص.۱-۸

-عریضــی ،حمیدرضــا ،عابــدی ،احمــد ،تاجــی ،مریــم .)۱۳۸۵(.رابطــهی رفتارهــای معلــم بــا ســرزندگی و

انگیــزش درونــی دانشآمــوزان دبیرســتانهای شــهر اصفهــان ،فصلنامــهی نوآوریهــای آموزشــی،

شــمارهی  ، ۲۳صــص.۱۳-۲۸

فریدنیــا ،نازنیــن ،گلمحمدنــژاد ،غالمرضــا ،فرنیــا ،محمدعلــی ،اقدســی ،علینقــی .)۱۳۹۲(.تعییــن اثربخشــیآمــوزش توجــه بــر عملکــرد ریاضــی دانشآمــوزان دختــر دارای نارســایی ویــژه در یادگیــری ریاضــی

پایههــای ســوم و چهــارم ابتدایــی نواحــی  ۱و  ۲شــهر ارومیــه در ســال تحصیلــی  ،1391-92فصلنامـهی

زن و مطالعــات خانــواده ،شــمارهی  ،۲۱صــص.۱۰۳-۱۲۹

-کامــران ،اصغــر ،مقتدایــی ،کمــال ،عبدالــی ،زهــره ،ســامت ،منصــوره .)۱۳۹۶(.تاثیــر آمــوزش توجــه بــر

عملکــرد تحصیلــی دانشآمــوزان مبتــا بــه اختــال نارسانویســی ،فصلنام ـهی ســامت روانــی کــودک،

شــمارهی  ،۱صــص .۴۶-۵۵

کریمی ،یوسف .)۱۳۹۶(.اختالالت یادگیری ،چاپ سیزدهم ،تهران  :انتشارات ساواالن.مقــدم ،کاوه ،اســتکی ،مهنــاز .)۱۳۹۰(.موســیقی و اختــال یادگیــری ریاضــی ،نشــریهی تعلیــم و تربیــتاســتثنایی ،شــمارهی  ،۱۰۷صــص.۳۸-۴۸

کســیانی ،نازیــا ،زارعــی ،حیدرعلــی .)1398(.رابطــهی ســواد خوانــدن بــا عملکــرد ریاضــی و علــوم دردانشآمــوزان دختــر در آزمــون تیمــز ،مجلــهی علــوم روانشــناختی ،شــماره ،74صــص.264-257

تاثیر توجه و بازخورد معلم بر میزان یادگیری ...
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معتمــدی ،عبداللــه ،برقیایرانــی ،زیبــا ،کریمــی ،بهــروز( .)1391مقایســه اثربخشــی ســه شــیوهی آمــوزشمســتقیم ،آمــوزش بــه کمــک کامپیوتــر و ترکیبــی بــر کاهــش مشــکالت دانشآمــوزان دارای اختــال

ریاضــی ،مجلــه ناتوانیهــای یادگیــری ،شــماره ،2صــص.100-76

مومنــی ،آزاده ،خامســان ،احمــد ،راســتگومقدم ،میتــرا ،طالــب زاده شوشــتری ،لیــا .)۱۳۹۶(.شناســاییویژگیهــا و کنشهــای معلــم حمایــت کننــده از دیــدگاه دانشآمــوزان  :تحلیــل کیفــی ،فصلنامــهی

پژوهشهــای تربیتــی ،شــمارهی  ،۳۵صــص .۵۱-۷۱

-نصرتــی ،فاطمــه ،غباریبنــاب ،باقــر ،وکیلینــژاد ،مریــم ،کشاورزافشــار ،حســین .)1395(.اثربخشــی آمــوزش

مســتقیم بــر عملکــرد ریاضــی دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری خــاص ،مجلــه ناتوانیهــای یادگیــری،

شــماره ،4صص.122-108

نیکبخــت ،آنوشــا ،شــهنیییالق ،منیجــه ،کیامنــش ،علیرضــا .)1398(.مقایســه اثربخشــی آمــوزش مبتنــی بــررایانــه و آمــوزش بــه روش ســنتی بــر حافظــه عــددی در دانشآمــوزان دارای اختــال ریاضــی ،مجلــه علــوم

روانشــناختی ،شــماره ،73صص.65-55

-هاالهــان ،دانیــل پــی ،لویــد  ،جــان و ،کافمــن ،جیمــز م ،ویــس ،مــارگاران پــی ،مارتینــز ،الیزاب ـتا.)۱۳۹۵(.

اختاللهــای یادگیــری ،ترجمــهی حمیــد علیــزاده  ،قربانهمتــی علمدارلــو ،صدیقــه رضایــی دهنــوی،

ســتاره شــجاعی ،چاپهشــتم ،تهــران :نشــر ارســباران .
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