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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی بهرهگیری از راهبردهای تکیهگاه سازی آموزشی و تعیین میزان اثربخشی آن بر
یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشآموزان با اختالل یادگیری ریاضی بود.
روش :در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه
آماری شامل همه دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستان با اختالل ریاضی در مراکز اختالل یادگیری خرمآباد در سال
تحصیلی  92-99بودند .بدین منظور از میان کلیه دانشآموزان مراکز اختالل یادگیری خرمآباد 77 ،دانشآموز بهصورت
در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش ( 11نفر برای هر گروه) گمارده شدند .بهمنظور
جمعآوری داده ها از آزمون محقق ساخته یادگیری و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ( )1921استفاده شد .در
فرایند اجرا ،گروه آزمایش به مدت  1جلسه چهلوپنج دقیقهای تحت طرح درس مبتنی بر راهبردهای تکیهگاهسازی
آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ مداخلهای را دریافت نکرد .دادههای جمعآوریشده با نرمافزار  SPSS-V22و تحلیل
کوواریانس تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که طرح درس مبتنی بر راهبردهای تکیهگاهسازی آموزشی بر یادگیری و
انگیزه پیشرفت مؤثر است ،به این صورت که منجر به افزایش یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری ریاضی شده است.
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مقدمه و بیان مسئله
نرخ شیوع کلی ناتوانیهای یادگیری در دانشآموزان ابتدایی کشور  85.1درصد بوده است که نتایج
نشان میدهد پسران  151تا  757درصد بیش از دختران به ناتوانیهای یادگیری مبتال هستند
( .)Behrad, 2006از  82درصد کودکانی که دارای اختالل در یادگیری هستند تنها  75.تا  751میلیون
کودک خدمات آموزشی دریافت میکنند ( .)Peterso n, 2019ناتوانی یادگیری ریاضی 1بر طبق
مالکهای آسیبشناسی روانی یکی از زیرمجموعههای ناتوانی یادگیری است که به نام نارسایی در
حساب 7شناختهشده است ( .)Butterworth, Varma & laurillard, 2011باالترین نرخ شیوع اختالالت
یادگیری مربوط به اختالل ریاضی ( 9/13درصد) است (.)Mousavi, Valinejad & Shirkrami, 2015
یک ناتوانی یادگیری میتواند در قلمروهای تحصیلی متعدد ازجمله در رمزگشایی واژه یا شناسایی
آن ،درک خواندن ،عملیات حساب ،استدالل ریاضی ،هجی کردن و بابیان نوشتاری نمایان شود (
 .)silver et al, 2008با توجه به اینکه یادگیری ریاضی یکی از موضوعات بنیادی مرتبط با یادگیری
علوم است ،بررسیها و نظریههای بسیاری به آن اختصاصیافته است ( .)Zorofi, 2010درگذشته در
تشخیص ناتوانیهای یادگیری ،مشکالت ریاضی کمتر موردتوجه قرار میگرفت اما بهتدریج ریاضی هم
بهعنوان حوزهای که ناتوانی یادگیری در آن میتواند اتفاق افتد موردتوجه قرار گرفت .تحقیقات
مختلفی به شیوع ناتوانیهای یادگیری اشاره نمودهاند Sadock & Sadock (2010( .میزان شیوع
اختالل یادگیری ریاضی در کودکان سن مدرسه را تقریباً یک درصد گزارش کردهاند .برمبنای بررسی
آنان از هر پنج کودک مبتالبه اختالل یادگیری تقریب ًا یک نفر به اختالل ریاضی مبتالست .این کودکان
در یادگیری مهارتهای ریاضی از شناخت اعداد گرفته تا عملیات ریاضی و مسائل مربوط به ادراک
فضایی و حل مسئله نقص جدی دارند (.)Association American Asychological, 2000
باوجوداینکه این افراد از هوش طبیعی و حواس بینایی و شنوایی سالم برخوردارند ،اما قادر به
فراگیری مطالب آموزشی و مفاهیم ویژه یادگیری با استفاده از روشهای متداول آموزشی نیستند لذا
به مراکز آموزشی و توانبخشی ناتوانیهای ویژه یادگیری ارجاع داده میشوند .این دانشآموزان در
ابتدا اطمینان کافی به پیشرفت خوددارند ولی بهتدریج درمییابند که سایر کودکان وضع یادگیری
بهتری نسبت به آنان دارند و باگذشت چند ماه از سال تحصیلی ،کمکم خود را متفاوت با بقیه مییابند
و اعتمادبهنفس خود را از دست میدهند و از درس و مدرسه بیزار میشوند .پدران و مادران نیز به
دلیل آگاهی کم و با فشار آوردن به این دانشآموزان ،وضعیت را دشوارتر میسازند و به مقایسههای
ناروا و گاهی تحقیرآمیز بین این کودکان و همساالن آنها دست میزنند ( Wallace, McLaughlin,
 )Manshiatusi Lotfabadi, Kamiabi, 1997و درنتیجه باعث کاهش انگیزه آنان میگردند .انگیزه
دانشآموزان در کالس بیانگر آن است که چرا دانشآموزان به شیوهی خاصی رفتار میکنند .اگر
1. mathematics learning disorder
2. dyscalcalia

  711بهرهگیری از راهبردهای تکیهگاهسازی آموزشی و تعیین...

دانشآموزان تکالیف خود را انجام نمیدهند ممکن است به این دلیل باشد که فاقد انگیزه کافی باشند.
در مقابل ،اگر دانشآموزان در انجام تکالیف خود پشتکار به خرج میدهند و سعی میکنند بر موانع
غلبه کنند ،احتماالً دارای انگیزه هستند (.)Biabangard, 2014
وجود انگیزه در افراد مختلف متفاوت است .دانشآموزان یک کالس را در نظر بگیریم ،دانشآموزی که
توان ذهنی باالتری دارد در مقایسه با دانشآموزی که توان ذهنی پایینتری نسبت به او دارد لزوم ًا
پیشرفت تحصیلی بهتر و مطلوبتری ندارد ،چرا؟ دلیل آن میزان انگیزش است که میزان باالتر انگیزش
در یک دانشآموز باهوش کمتر باعث پیشرفت تحصیلی بهتر نسبت به دانشآموز باهوش بیشتر ولی
باانگیزه کمتر میشود؛ بنابراین وجود و میزان انگیزه جهت یادگیری خصوصاً در مورد دانشآموز اختالل
یادگیری حائز اهمیت بسیار است .نکته قابلتوجه اینکه حفظ انگیزه این دانشآموزان اهمیت بیشتری
نسبت به وجود آمدن یا افزایش انگیزه دارد ،چراکه انگیزه و پیشرفت تحصیلی اثر متقابل بر یکدیگر
دارند بهطوریکه انگیزه باال منجر به تالش بیشتر جهت یادگیری و درنتیجه پیشرفت تحصیلی میگردد
و پیشرفت تحصیلی نیز باعث ایجاد انگیزه بیشتری میشود؛ بنابراین حفظ انگیزه دانشآموز مبتالبه
اختالل یادگیری با توجه به اینکه وی احتماالً پیشرفت تحصیلی پایینتری از متوسط کالس خواهد
داشت از نکات مهمی است که باید موردتوجه معلم قرار گیرد.
از طرف دیگر پدید آمدن رویکرد سازنده گرایی در چند دههی اخیر منجر به تدوین و ارائهی
الگوهای طراحی آموزشی متعددی شده که از آن میتوان برای آموزش و یادگیری استفاده کرد .در
اکثر این الگوها بر راهبرد آموزشی تحت عنوان تکیهگاهسازی تأکید شده که میتواند نقش مؤثری بر
یادگیری در هر یک از این الگوها ایفا نماید ( Rahimi Doust ,Nowruz, Fardanesh, Amir
 .)Teymouri, 2012تکیهگاهسازی «فرایند هدایت یادگیرنده برای گذر ازآنچه اکنون میداند به آنچه
قرار است یاد بگیرد» ( )Saif, Ezatullah & Ezatullah, 2011است .تکیهگاهسازی آموزشی ابزاری
ضروری برای پشتیبانی از دانشآموزان در حین دستورالعمل محوری است & Schmidt, Rotgans
).)Yew, 2011; Wiseman, Lu, Lajoie, 2010; Belland & Glazewski Richardson, 2008

تکیهگاهسازی یک رویکرد آ موزشی است که بر اساس تعامل و انتقال دانش میان کودک و
بزرگسال رخ میدهد و تواناییهای بالقوه دانشآموز را بالفعل میسازد .تکیهگاهسازی بانامهای
مختلفی چون سکو سازی و تکیهگاهسازی نیز شناختهشده است .با توجه به اینکه سکو (داربست) در
قسمت خارجی ساختمانهای تازهساز نصب میشود و زمانی که ساختمان بتواند بهتنهایی سرپا بایستد
سکو برداشته میشود به همین قیاس از این اصطالح در آموزشوپرورش نیز استفاده میشود ،بدین
معنا که فردی بزرگسال (معلم یا همسال آگاهتر) به دانشآموز برای یادگیری بهتر کمک میکند و
بهتدریج از کمکرسانی کاسته میشود ( .)Hamwood, 2001در موارد دیگر تکیهگاهسازی به سیستم
پشتیبان ( )White, 2010یا حمایتکننده ( Tsukerman, Obukhova, Ryabinina & Shibanova,
 )2017ترجمه میشود ،به این صورت که یک سیستم عملکردی بین کودک و بزرگسال ایجاد میشود
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و هر دو بهطور تکراری و مشروط ضمن حل یک کار یادگیری خاص و رسیدن به هدف کلیتر یادگیری،
باهم هماهنگ هستند(.)Wegerif, Bakker, Smit, 2015; Van de Pol,Volman Beishuizen, 2010
مطابق با دیدگاه ( Azevedo, Moos, Winters & Cromley (2005تکیهگاهها میتوانند در راستای 8
نوع هدف آموزشی مورداستفاده قرار بگیرند :الف) یادگیری حوزهی دانش (بیانی)؛ ب) یادگیری در
مورد چگونه یادگرفتن (شناختی)؛ ج) یادگیری در مورد بهکارگیری ابزارهای آموزشی و محیط
(روندی)؛ د) یادگیری در مورد چگونگی تطبیق و اصالح ویژگیها و بافتهای آموزشی (انتقال
یادگیری).
تکیهگاهسازی از دو طریق به یادگیرندگان در تکمیل تکالیف کمک میکند :آسانسازی تکالیف
و الگو پرداز ی فرایند تفکر .این دو روش از یکدیگر منفک نیستند بلکه به نحوی مکمل همدیگرند .با
استفاده از یکی یادگیرندگان بر فعالیتها متمرکز میشوند و با استفاده از دیگری اطالعات مهم برای
یادگیرنده برجسته میشود .یکی از مهمترین جنبههای تکیهگاه آموزشی قابلیت آن در کاهش
پیچیدگی تکالیف یادگیری از طریق روشن ساختن ساختار تکلیف و همچنین از طریق مطلع ساختن
یادگیرنده برای شروع فعالیتهای سادهتر است .در برخی از پژوهشها تکالیف یادگیری به اجزاء
کوچکتری تقسیمشدهاند و یا جنبههای مهم تکالیف برجسته شدهاند تا به یادگیرندگان در تشخیص
و انجام مراحل مختلف فعالیتهای معین کمک کند ( ;Eslinger, Frederiksen & Brobst, 2008
 McCloskey et al (2010( .)Valanides & Angeli, 2008بیان میکنند تکیهگاه سازی میتواند به
ایجاد برقراری تعامل و همکاری یادگیرندگان برای کسب اهداف یادگیری استفاده شود .معلم از طریق
روشهای مختلف ،یک فضای امن را برای یادگیرندگان فراهم میآورد تا آنها را تشویق کند که در
سایهی تعامل با همتایان و معلم خود به یادگیری مشغول شوند.
تکیهگاهسازی مفهومی است که ارتباط نزدیکی با اندیشهی «منطقه تقریبی رشد ویگوتسکی»
دارد .منطقه تقریبی رشد مفهومی کلیدی برای طراحی تکیهگاهسازی است؛ به اعتقاد ویگوتسکی
منطقهی تقریبی رشد منطقهای است که ابتدای آن توانایی موجود و بالفعل شاگرد در حل مسائل
است و انتهای آن توانایی بالقوهی شاگرد در حل مسائل با کمک یک متخصص یا همسال قویتر
است .منطقهی تقریبی رشد یادگیرندهای که به کسب مهارت و شناخت میپردازد همزمان با رشد
افزایش مییابد .فضای بین عملکرد واقعی و بالقوه از طریق تعامالت اجتماعی بین یادگیرنده و یک
فرد باتجربهتر (معلم ،والدین ،همسال تواناتر و) ارزشیابی میشود .تکیهگاهسازی ،یعنی فن تغییر دادن
سطح حمایت .در طول مدت جلسهی تدریس ،شخص ماهرتر (آموزگار یا همتای پیشرفتهتر کودک)
میزان راهنمایی را تنظیم کرده تا مناسب سطح عملکرد جاری کودک گردد .هنگامیکه تکلیف
یادگیری دانشآموز جدید است ،شخص ماهرتر ممکن است از آموزش مستقیم استفاده کند .همینکه
کفایت و شایستگی دانشآموز افزایش مییابد ،راهنمایی کمتری صورت میگیرد ( Biabangard,
 .)2014بهعبارتدیگر تکیهگاهسازی فرایندی است که بهواسطهی آن ،یادگیرنده از یک موقعیت
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یادگیری -که شروع یادگیری و انجام تکالیف در آن با حمایت و پشتیبانی معلم صورت میگیرد و در
اصطالح به آن یادگیری حمایتشده میگویند -بهطرف موقعیت یادگیری مستقل ،یعنی موقعیتی که
در آن یادگیرنده بدون کمک معلم قادر به انجام تکالیف یادگیری بهتنهایی است ،حرکت داده
میشود( .)Lantolf, 2001تکیهگاهسازی یک تکلیف آموزشی چالشانگیز است هنگامیکه تکیهگاه
طراحی شد ،معلم شروع به ساخت دانش از طریق طرح سؤاالت دقیق و مهارتهای الزم و توضیحات
همراه با مثالهای مناسب و طرح اندیشمندانهی فعالیتهای دانشآموزان میکند .مهارتهایی ازجمله
سؤاالت سطوح باالتر ،سؤاالت برانگیزاننده ،بازخورد ،مهارتهایی است که معلم برای تکیهگاهسازی
استفاده میکند .تکیهگاهسازی آموزشی میتواند توجه یادگیرندگان را به مفاهیم اساسی معطوف
کند ،مفاهیم و لغات مبهم را برای یادگیرنده روشن کند و کسب دانش بیانی یک زمینه را از طریق
تکیهگاهسازی فنی ،تکیهگاهسازی شناختی و فراشناختی تسهیل نماید (.)Pata et al, 2006
عالوه بر این تکیهگاهسازی آموزشی ،شناسایی روابط میان مفاهیم و مرتبسازی اطالعات را
امکانپذیر میسازد ( .)Walqui, 2006این اجزای برنامهریزیشده به دانشآموزان کمک میکند که
بین نادانستههای خود و منطقه تقریبی رشدشان پلی بزنند .همانطور که دانشآموز اطالعات را درونی
میکند معلم میتواند تکیهگاه و حمایت خود را کاهش دهد .هنگامیکه دانشآموز کامالً به شایستگی
خود دستیافت ،تکیهگاهسازی محو میشود Meskill (2005( .نیز در پژوهش خود به بررسی کاربرد
تکیهگاه سازی برای تدریس و یادگیری زبان انگلیسی پرداخت .او در این مطالعه ،از تعامالت کالمی
معلم با یادگیرندگان بهعنوان حمایتهای آموزشی از مکالمههای آنها در شروع آموزش استفاده کرد
و از رایانه نیز برای حمایتهای انگیزشی از آنها در یادگیری زبان انگلیسی و افزایش توجه و تمرکز
آن ها به مفاهیم زبانی بهره برد .او در پایان نتیجه گرفت که استفاده از حمایتهای آموزشی میتواند
عملکرد یادگیرندگان را در یادگیری زبان انگلیسی افزایش دهد Frederiksen et al (2006 ( .در
پژوهشهای خود تکالیف یادگیری را به اجزای کوچکتری تقسیم و جنبههای مهم تکالیف را برجسته
نمودند؛ هدف آنها بررسی تأثیر تکیهگاهسازی در تشخیص و انجام مراحل مختلف فعالیتهای
یادگیری بوده است .نتیجه تحقیق آنها درنهایت نشاندهندهی تأثیر مثبت تکیهگاهسازی بهکاررفته
در یادگیری بود .در پژوهش ) Azevedo et al (2008مشخص شد که تکیهگاهسازی در دستیابی به
اهدافی چون درگیر ساختن یادگیرنده در فعالیتهای یادگیری در سطوح باال همچون تفکر روی
هدفها ،برنامهریزی ،انتخاب راهبرهای مناسب ،کسب دیدگاههای چندگانه در خصوص موضوع و
کاربرد دانش پیشین در موقعیتهای جدید نیز اثربخش است.
در پژوهشی ( Alipour et al (2012که باهدف تعیین میزان شیوع اختالل یادگیری ریاضی در
دانش آموزان ابتدایی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شیوع اختالل یادگیری ریاضی در نمونه
پژوهش با میزان شیوع گزارششده در  DSM-IV-TRتفاوت معناداری داشت و میزان شیوع آن در
استان قم باالتر از مالک موردنظر بود .میزان شیوع اختالل برحسب جنس تفاوت معنادار نداشت اما
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شیوع آن در مناطق مختلف آموزشی متفاوت بود Nguyen (2013) .در پژوهشی نشان داد که
تکیهگاهسازی همساالن برای یادگیرندگان مؤثر است زیرابه آنها کمک میکند تا در هنگام انجام
کارها بر مشکالت مختلف غلبه کنند .وی نتیجه گرفت که تکیهگاهسازی همساالن باعث میشود که
فراگیران وظایف خود را بهتر ازآنچه بهطور جداگانه انجام میدهند ،انجام دهندPourjamshidi, .
) Zanganeh, Hossein & Momeni Rad (2014در پژوهشی تحت عنوان تکیهگاهسازی آموزشی و
تأثیر آن بر یادگیری زبان فارسی به اهمیت توجه به تکیهگاهسازی آموزشی و انواع آن در افزایش
یادگیری زبان فارسی توسط فارسی آموزان غیر ایرانی اشاره کردSmith, Butcher, Litvin & Frash .
)(2015در تحقیقی که در ارتباط با رویکرد تکیهگاهسازی آموزشی در کالس درس انجام دادهاند به
این نتیجه رسیدند که ترکیب فرصتهای یادگیری در دنیای واقعی از طریق رویکردهای تدریس معتبر
و موثق به دانشآموزان کمک میکند تا بر روی دانش نظری اهداف عملی بنا سازند.
در پژوهشی ( Bature & Jibrin (2015باهدف بررسی ادراک چهار معلم ریاضیات پیشرو در مورد نقش
تکیهگاهسازی در حمایت و کمک به آنها در دستیابی به تدریس باکیفیت در کالس طراحیشده است
به این نتیجه رسیدند که رویکردهای متنوعی برای ارائه تکیهگاهسازی به معلمان استفاده میکنند و
درک معلمان از نقش تکیهگاهسازی مثبت است زیرا آنها تکیهگاهسازی را فرصتی برای مشاهده نقاط
قوت و ضعف یکدیگر میدانند .همچنین این فرصت را برای آنها فراهم کرده است که در فرایند
دستیابی به آموزشهای باکیفیت کالس گفتگو ،بحث و انتقاد از افکار یکدیگر صحبت کنند .در پایان
محققان اظهار داشتند که تکیهگاهسازی میتواند یک روش مفید برای کمک به معلمان در دستیابی
به تدریس کیفی در کالس و داشتن ادراک مثبت از تدریس بهطورکلی باشد؛ بنابراین محققان توصیه
میکنند که اتخاذ استراتژیهای تکیهگاهسازی در کالس ریاضیات میتواند به بهبود تدریس ریاضیات
کمک کند Vonna, Mukminatien & Laksmi (2015( .در پژوهشی به بررسی اثر تکنیکهای
تکیهگاهسازی بر روی موفقیت نوشتاری دانشآموزان پرداختند .نتایج نشان داد که تکنیکهای تکیه-
گاهسازی میتواند بهطور قابلتوجهی موفقیت نوشتن دانشآموزان را بهبود بخشد.
در تحقیقی ( Ahmadi Safa & Rozati (2017که در ارتباط با کاربرد تکیهگاهسازی بر مهارت
شنود در یادگیری زبان انگلیسی انجام دادهاند ،به این نتیجه رسیدهاند که تکیهگاهسازی در کالس
درس یک روش مؤثر و کارآمد برای تقویت مهارت شنود است .همچنین نتایج این تحقیق نشان
میدهد که استفاده از راهبردهای ضمنی تکیهگاهسازی میتواند در جایگاه خود برای تقویت یادگیری
مؤثر باشد Goh (2017( .درنتیجه مطالعات خود بیان میکنند که تکیهگاهسازی را میتوان در قالب
تکرار تکالیف ،برنامهریزی قبل از عمل و ارتباط بگنجاند که اینها ازجمله نکاتی هستند که میتوانند
به یادگیری مکالمه انگلیسی اثربخش باشند؛ لذا در کالس درس معلم میتواند فرایندها و فعالیتهای
الزم برای طی کردن فرایندهای مکالمه را تکیهگاهسازی کند .بهاینترتیب میتوان در کالس درس با
ارائه تکالیف چالشبرانگیز به شاگردان در قبل ،حین و بعد از آموزش و همچنین ایجاد گروهبندی در

  718بهرهگیری از راهبردهای تکیهگاهسازی آموزشی و تعیین...

کالس و سازماندهی فعالیتهای شاگردان در جهت خودآموزی و خودارزیابی به یادگیری مطلوب
کمک کنند Brownfield & Wilkinson (2018( .در پژوهش خود نشان دادند که تکیهگاهسازی برای
یادگیری و سوادآموزی کودکان سودمند است Cox (2018( .در پژوهش خود نشان داد که بهترین
تکیهگاهسازی برای تعامل دانشآموزان سطح متوسط ،تکیهگاهسازی مقدماتی که دانشآموزان را به
انجام یک کار عملکردی عمیق با اطالعات پیشزمینهی کمک میکند .روش خواندن ،شیوه خواندن
و حاشیهنویسی و سؤاالت هدایتشده که نیاز به پاسخ با اسناد متنی دارند به دانشآموزان کمک
میکند تا به موضوعات پیچیده عالقهمند شوند Dagoc & Tan (2018( .در پژوهش خود اثرات تکیه-
گاهسازی را بر روی عملکرد ریاضی دانشآموزان در محیطهای یادگیری مشارکتی بررسی کردند.
نتایج نشان داد استفاده از تکیهگاهسازی فراشناختی به دانشآموزان کمک میکند تا بهطور کامل از
یادگیری مشارکتی بهرهمند شود Alwahibee (2019( .در پژوهش به بررسی میزان کاربرد تکنیکهای
تکیهگاهسازی در بهبود تواناییهای گفتاری دانشجویان زبان انگلیسی عربستان سعودی پرداخته است.
نتایج پسآزمون نشان داد که توانایی صحبت گروه آزمایشی بهبود یافت Ebrahimi et al (2020( .در
پژوهشی باهدف فرا تحلیل میزان اثرگذاری مداخالت موسوم به پاسخ به مداخله بر بهبود عملکرد
تحصیلی دانشآموزان در مخاطره اختالل ریاضی نشان داد که پژوهشهای در چارچوب پاسخ به
مداخله در کاهش مشکالت دانش آموزان در مخاطره اختالل ریاضی مؤثر است .همچنین متغیرهای
مرتبط با ویژگیهای مداخله (رویکرد مداخله و نوع گروهبندی) و ویژگیهای آزمودنیها (سطح مشکل
و پایه تحصیلی) در بهبود عملکرد ریاضی دانشآموزان در مخاطره اختالل ریاضی نقش دارند.
بر اساس یافتههای پژوهشی که برخی از آنها در پاراگرافهای قبلی ارائه شد تکیهگاهسازی تأثیری
انکارناپذیر بر یادگیری دارد؛ اما آنچه عالوه بر تأثیر کلی تکیهگاهسازی ذهن پژوهشگران را در سالهای
اخیر درگیر ساخته بهطور خاص بررسی میزان تأثیر انواع تکیهگاه سازی و راهبرهای آن بوده است.
محققان دستهبندیهای مختلفی را برای تکیهگاهسازی ارائه کردهاند که انواع راهبردها نیز در آن
ذکرشده است Wu (2010( .جدیدترین طبقهبندی از تکیهگاهسازی را تدوین کرده و در دستهبندی
خود تالش کرده تا نقایص و اشکاالت دستهبندیهای قبلی را رفع کند .وی پنج طبقه برای
تکیهگاهسازی ارائه نموده است:
تکیهگاه سازی شناختی :پشتیبانیهایی که به افراد کمک میکنند محتوای مواد یادگیری را بفهمند.
راهبردهای تکیهگاه سازی شناختی  6مورد است :پیش سازمان دهندهی تطبیقی و توضیحی ( Clark
)& Lyons, 2011؛ مثالهای حلشده ()Renkel, 2005؛ تفکیک عناصر متعامل ()Pollack et al, 2002؛
منابع اطالعاتی نقشههای مفهومی ()EMcGrgor, 2004؛ پیشنهادها متخصص؛ الگو پردازی مشکل
توسط یک متخصص ( .)Simon & Klein, 2007تکیهگاه سازی فراشناختی :پشتیبانیهایی که به
افراد کمک میکنند قابلیت تشخیص دانش خود و همچنین نظم دهی به رفتارهای خود را رشد
دهند .راهبردهای فراشناختی  .مورد است :پرسشهای تحریککننده و جمالت ناکامل که سبب
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میشود یادگیرنده بر روی نقاط قوت و ضعف خود تأمل نمایند؛ یادداشتهای اطالعاتی و هشداردهنده
()Lan & Jamaludin, 2006؛ ابزارهای دیداری باورسنج ()Lajoie, 2001؛ دستگاههای الگو پردازی
هوشمند ( .)Pedersen & liu, 2005تکیهگاه سازی انگیزشی :پشتیبانیهایی که به افراد کمک
میکنند شناخت عالیق ،تواناییها و ارزش کار خود را افزایش دهند .راهبردهای تکیهگاه سازی
انگیزشی  3مورد است :عوامل آموزشی ()Wouters, Paas & Merrienboer, 2008; Mayer, 2009
ارائه مثالهای موردی و کاربردی به شکل چندرسانهای ()Moreno & Valdes, 2007؛ تمثیل ،قیاس،
داستان مهیج ،تصاویر و گرافیک مرتبط با موضوع درسی ( .)Park & Lim, 2007تکیهگاه سازی
رویهای :پشتیبانیهایی که به افراد کمک میکنند فرایندها و راهبردهای یادگیری را بهمنظور انجام
یک تکلیف ،دستیابی به یک هدف یا حل مشکل بهکارگیرند .تکیهگاه سازی بافتی (فنی):
پشتیبانیهایی که به افراد کمک میکنند در محیط یادگیری فعالیت کنند و ابزارها و منابع موجود
در محیط یادگیری را بهکارگیرند .راهبردهای تکیهگاهسازی فنی شامل ،دکمههای کمک ( )helpکه
به یادگیرنده چگونگی بهکارگیری ابزارها در برنامههای کامپیوتری را نشان میدهند .مدرسان به کمک
تکیهگاهسازی فنی تمرین های مربوط به تکالیف یادگیری را برای یادگیرندگان از طریق استفاده از
یک کلیپ ویدیویی درباره موضوع یا با استفاده از تمثیلها و تشبیهها معنادار میکنند و عملکرد
یادگیرندگان را افزایش میدهند .با استفاده از رسانههای دیداری میتوان مفاهیم اساسی را برجسته
کرد و به یادگیرندگان کمک کرد تا بر مفاهیم کلیدی متمرکز شود.
با توجه به اینکه پژوهشهای متعددی در رابطه با نحو استفاده از تکیهگاهسازی آموزشی در
محیطهای یادگیری انجامشده است؛ اما پژوهشهایی درزمینهی اثربخشی راهبردهای تکیهگاهسازی
برای دانشآموزان با نیازهای ویژه (اختالل یادگیری) تاکنون صورت نگرفته است؛ بنابراین استفاده از
این شیوه نوین در جهت آموزش به کودکان دارای اختالل ،میتواند افق جدیدی در فرایند آموزشی
کشورمان تلقی شود لذا پژوهش حاضر در تالش است تا اثربخشی راهبردهای تکیهگاهسازی آموزشی
را بر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشآموزان با اختالل یادگیری ریاضی بررسی کند و به فرضیه زیر
پاسخ دهد:
استفاده از راهبردهای تکیهگاهسازی آموزشی بر یادگیری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با
ناتوانی یادگیری ریاضی مؤثر است.
روششناسی پژوهش
این پژوهش با استفاده از طرح نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از گروه
کنترل و آزمایشی و باهدف شناسایی تأثیر بهرهگیری از راهبردهای تکیهگاهسازی آموزشی بر یادگیری
و انگیزه پیشرفت دانشآموزان با اختالل یادگیری ریاضی انجام پذیرفت.
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جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر با ناتوانی یادگیری پایه پنجم دبستان در
سال تحصیلی  99-92شهر خرمآباد بود .با توجه به اینکه تعداد مراجعهکنندگان به مرکز اختالل
یادگیری در دوره پژوهش محدود بود بهمنظور انتخاب گروههای نمونه ،بر اساس روش نمونهگیری در
دسترس استفاده شد؛ بهاینترتیب که پس از مراجعه به مراکز تشخیص و درمان اختالالت یادگیری
مجموعاً  81نفر از دانشآموزان با اختالل در مرحله اول مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 11
نفر به دلیل دارا نبودن ویژگی ها و شرایط الزم از نمونه آماری حذف شدند ،بنابراین نمونه آماری
بررسیشده در این پژوهش  77نفر بود که بهصورت تصادفی در دو گروه  11نفرِ آزمایش و کنترل قرار
گرفتند .روش اجرا به این صورت بود که بعد از ایجاد هماهنگی با مرکز ویژه اختالل یادگیری شهر
خرمآباد و مشخص کردن نمونه ،با رعایت مالحظههای اخالقی و بیان هدفهای پژوهش ،با آگاهسازی
والدین و مربیان و کسب اجازه از آنها ،رضایت دانشآموزان برای شرکت در پژوهش جلب شد .سپس
قبل از شروع تدریس از هر دو گروه پیشآزمون یادگیری محقق ساخته و انگیزش پیشرفت هرمنس
به عمل آمد .سپس به مدت  1جلسه چهلوپنج دقیقهای گروه آزمایش با استفاده طرح درس مبتنی
بر راهبردهای تکیهگاه سازی آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی را دریافت نکرده و به
روش سنتی مورد آموزش قرار گرفت .بعد از پایان آموزش پسآزمون یادگیری و انگیزه پیشرفت از هر
دو گروه به عمل آمد .سپس دادههای جمعآوریشده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف
استاندارد) و استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس) با نرمافزار  SPSS-V22مورد تجزیهوتحلیل آماری
قرار گرفت.
ابزارهای پژوهشی
الف) پرسشنامه انگیز پیشرفت :این پرسشنامه در سال  1921توسط هرمنس با  79پرسش ساخته
شد .سؤاالت پرسشنامه بهصورت جمالت ناتمام بیانشده و به دنبال هر جمله ،چهار گزینه دادهشده
است .درصورتیکه نمره کل فرد باال باشد ،نشانگر انگیزهی پیشرفت باال در فرد است .پژوهش
( Hooman & Asgari (1997باهدف ساخت ،اعتبار یابی ،رواسازی و هنجاریابی آزمون انگیزهی
پیشرفت ضریب اعتبار آزمون را با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با  11درصد گزارش کرده در این
تحقیق نیز ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 11،به دست آمد .ب) آزمون محقق ساخته
یادگیری :از درس  3و  8و  .کتاب ریاضی پنجم ابتدایی که شامل  71سؤال چهارگزینهای با حداقل
نمره آزمون صفر و حداکثر  71بود .سؤاالت بهصورت  1و  1کدگذاری شد به این صورت که به پاسخ
درست نمره یک و پاسخ غلط نمره صفر داده شد .سپس برای بررسی روایی صوری ،سؤاالت در اختیار
معلم مربوطه قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات و تأیید ایشان تعداد سؤاالت روا مشخص گردید.
همچنین پایایی سؤاالت با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای آزمون یادگیری  1/21بهدست آمد.
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جدول( :)1پروتکل جلسات آموزشی با استفاده از راهبردهای تکیهگاهسازی آموزشی
شرح جلسه

جلسات
اول

معارفه و آشنایی با دانشآموزان و برگزاری پیشآزمون یادگیری و انگیزه پیشرفت تحصیلی

دوم

ارائه توضیحات و راهنمایی هایی در رابطه با شناخت کسرها جهت ایجاد ارتباط بین آموختههای جدید
دانشآموزان با اطالعات قبلی آنها  -آموزش مفهوم کسرها با استفاده از نقشه مفهومی و چارت آموزشی
و ارائه مسائل و تکالیفی در مورد مطالب ارائهشده.

سوم

ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد
ارائه مقدمه و خالصهای از درس قبلی جهت ایجاد پیش زمینه و آمادگی ذهن شاگرد و وارد شدن به
مبحث جدید جمع و تفریق کسرها ،ارائه مثالهای متنوع و تمرینهایی با سطح دشواری متوسط و
بازخورد بهموقع.

چهارم

ادامه مبحث قبلی (جمع و تفریق کسرها) ،ارائه توضیحات و راهحل ها و اطالعات آموزشی در رابطه با
جمع و تفریق کسرها ،ارائه راهنماییهای و بازخوردهای بهموقع به یادگیرندگان -تذکر و هشدارهای
بهموقع هنگام انجام تکالیف

پنجم

ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد
آموزش تساوی کسرها با استفاده از منابع و مطالب اطالعاتی در کنار منبع اصلی
ارائه مثال های متنوع و کاربردی و تشویق شاگردان جهت تعامل و به اشتراکگذاری تجربیاتشان ،ارائه
فرصت و موقعیتهایی برای یادگیرندگان جهت ارزیابی خودشان

ششم

ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد
ادامه آموزش تساوی کسرها ،تذکر و هشدارهای معلم برای اصالح اشتباهات ،کمک به یادگیرندگان
جهت ایجاد اطمینان که مفهوم تدریس شده را یاد گرفتهاند و احساس رضایت میکنند.

هفتم

ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد
آموزش ضرب اعداد در کسرها ،ارائه راهنماییهای بهموقع و بازخوردهایی به شاگردان ،طرح مسئله و
بیان آن بهصورت داستان و رخدادهای جالب جهت افزایش عالقه شاگرد

هشتم

ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد
ادامه آموزش ضرب اعداد در کسرها ،استفاده از مثال های متنوع درباره ضرب اعداد در کسرها ،ارائه
تمرینهایی با سطح دشواری متوسط ،تشویق مداوم و مستمر معلم هنگام پاسخگویی به سؤاالت جهت
افزایش انگیزه یادگیرندگان

نهم

برگزاری پسآزمون یادگیری و انگیزه پیشرفت هرمنس

یافتههای پژوهش
در این بخش در دو قسمت جداگانه توصیفی و استنباطی به ارائه نتایج حاصل از اطالعات
جمعآوریشده پرداختهشده است .ابتدا یافتههای توصیفی ارائه میشود.
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جدول ( :)2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای موردمطالعه پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون دو گروه
گروهها
یادگیری
انگیزۀ پیشرفت
تحصیلی

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

1/17
9/11
32/72
33/17

7/21
7/89
11/91
11/91

11/39
9/72
87/..
38/..

3/.1
7/91
17/23
11/88

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود میانگین گروه آزمایش در متغیر یادگیری در پسآزمون
 11/39است که نسبت به پیشآزمون  1/.8افزایش داشته است و در متغیر انگیزۀ پیشرفت تحصیلی
 87/..است که نسبت به پیشآزمون  ./71افزایش داشته است .برای تعیین این نکته که آیا افزایش
میانگین در گروه آزمایش ناشی از تأثیر آموزش بوده است یا نه از آزمون کوواریانس چند متغیری
استفاده شد که نتایج آن در جداول  7و  3ارائهشده است .قبل از انجام این آزمون مفروضۀ نرمال بودن
با استفاده از آزمون کالمگروف اسمیرنف ،مفروضۀ برابری واریانسها با استفاده از آزمون لوین ،مفروضۀ
شیب رگرسیون با استفاده از آزمون واریانس و مفروضۀ برابری ماتریسهای واریانس کوواریانس با
استفاده از آمون ام باکس بررسی شدند و همگی با سطح معنیداری بزرگتر از  1/1.تأیید شدند.
فرضیۀ پژوهشی :استفاده از راهبردهای تکیهگاهسازی آموزشی بر یادگیری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی مؤثر است.
جدول ( :)2نتایج آزمون کوواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه آزمودنی در
متغیرهای یادگیری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی
منابع

ارزش

F

DF
فرضیه

DF
خطا

Sig

ضریب
ایتا

اثر پیالیی

1/27

77/91

7

12

1/111

1/27

المبدای ویلکز

1/72

77/91

7

12

1/111

1/27

اثر هوتلینگ

7/99

77/91

7

12

1/111

1/27

بزرگترین ریشه
روی

7/99

77/91

7

12

1/111

1/27

نتایج جدول ( )7نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه در حداقل دریکی از دو متغیر یادگیری و
انگیزۀ پیشرفت تحصیلی معنیدار است؛ یعنی اثر ترکیب خطی دو متغیر در دو گروه مورد مطالعه با
سطح معنیداری  1/111معنیدار است.)p<0.01( .
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جدول ( :)3نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو گروه در یادگیری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی
منبع
تغییرات
پیشآزمون

عضویت
گروهی
خطا

متغیر وابسته

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

میزان تأثیر

توان
آماری

یادگیری

121/18

1

121/18

798/28

1/111

1/93

1/11

انگیزه پیشرفت
تحصیلی

7117/19

1

7117/19

1177/91

1/111

1/91

1/11

یادگیری

9/98

1

9/98

18/38

1/111

1/88

1/98

انگیزه پیشرفت
تحصیلی

111/12

1

111/12

یادگیری

17/11

11

1/92

انگیزه پیشرفت
تحصیلی

89/77

11

7/.9

31/92

1/111

1/91

1/11
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نتایج جدول  3نشان میدهد که بعد از کنترل اثرات پیشآزمون ،تفاوت معنیداری بین نمرات
پسآزمون دو گروه در متغیر یادگیری ( )F= 18/38 ،P> 1/111و در متغیر انگیزۀ پیشرفت تحصیلی
( )F= 31/92 ،P> 1/111وجود دارد .با توجه به یافتههای توصیفی که میانگین هر دو متغیر در پسآزمون
نسبت به پیشآزمون و میانگین گروه کنترل افزایش داشته ،میتوان نتیجه گرفت استفاده از
راهبردهای تکیهگاه سازی آموزشی در افزایش یادگیری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با
ناتوانی یادگیری ریاضی مؤثر است .اندازۀ اثر متغیر مستقل بر متغیر یادگیری  1/88و بر متغیر انگیزۀ
پیشرفت تحصیلی  1/91بوده است.
بحث و نتیجهگیری
فرایند تکیهگاهسازی به ایجاد ساختارهای یادگیری موقتی اشاره دارد که به افزایش انطباقپذیری
فراگیران با یک موقعیت یادگیری ویژه میانجامد .فرایند تکیهگاهسازی ،سعی دارد تا از طریق ارائه
حمایتها ،راهنماییهای مفید و یادگیری حمایتشده (حتی برای فراگیرانی که به تکالیف یادگیری
چالشانگیز و پیچیدهتری نیاز دارند) ناکامی فراگیران را کنترل نماید .در ابتداییترین حالت،
تکیهگاهسازی برای برآورده ساختن نیازهای انواع یادگیرندگان در یک موقعیت یادگیری ویژه ،از
تازهکاران (فراگیرانی که تجربهای با موقعیت یادگیری نداشته اما هدفشان تسلط یافتن بر آن است)
گرفته تا فراگیران سطح باال از سوی دیگر ،طراحی میشود .نتایج تحقیقات نشان دادهاند که ارائه
پشتیبانی بهمنظور به حداکثر رساندن روند یادگیری در این محیطها ضروری است .داربستها چه از
نوع رویهای چه از نوع مفهومی و چه از نوع فراشناختی فراگیران را در شناسایی ساختارهای اطالعاتی،
ساختاربندی فرایندهای تحقیق و اکتشاف ،دستیابی به فهم جدیدی از تجارب یادگیری ،کمک به
فراگیر در ایجاد یادگیری خود نظم یافته و کمک به فراگیر به حفظ انگیزش در طی فرایند یادگیری
یاری میدهند و بهتدریج از حمایتهای خود در طول یادگیری کم میکنند تا آنجا که فراگیر باانگیزه
درونی خود در امر یادگیری مستقل شود .لذا با توجه به آنچه مطرح شد هدف پژوهش حاضر بررسی
تأثیر استفاده از راهبردهای تکیهگاهسازی آموزشی بر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشآموزان با اختالل
یادگیری ریاضی بود .نتایج پژوهش نشان داد بین دو گروه آزمایش و گروه کنترل در یادگیری ریاضی
تفاوت معنادار وجود دارد .بدین معنی که دانشآموزانی که با بهرهگیری از طرح درس مبتنی بر
راهبردهای تکیهگاهسازی آموزش دیدند (گروه آزمایش) نسبت به دانشآموزانی که با روش سنتی
آموزش را دریافت کردند (گروه کنترل) ،یادگیریشان افزایشیافته بود .در تبیین این یافته میتوان
گفت زمانی که از انواع تکیهگاهسازی آموزشی و راهبردهای آن (شناختی ،فراشناختی ،رویهای ،فنی،
انگیزشی) برای آموزش دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی در تدریس استفاده میشود میزان
یادگیری افزایش مییابد .با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته است به
پژوهشهای مشابه با پژوهش حاضر اشاره میشود .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای
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) ;Chiang & dankel(1990) ;Wood, Bruner & Ross (1976) Chen, Sung & Chang (2001همسو
است .همچنین با مطالعات ); Frederiksen, Brobst & Valanides (2008) ;Klein & Rozati (2016
Brownfield & Wilkinson (2018) & Simons (2007) ;Meskill (2005) ;Ahmadi Safa
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با توجه به این یافتهها میتوان ادعا کرد که حمایتهای شناختی ،فراشناختی ،رویهای ،انگیزشی و
فنی میتواند میزان یادگیری دانش آموزان با اختالل یادگیری را در درس ریاضی افزایش دهد .همچنین
معلمان با بهرهگیری از راهبردهای فراشناختی مانند پرسشهای تحریککننده ،یادداشتهای اطالعاتی
و هشداردهنده در حین تدریس یادگیری را برای دانشآموزان تسهیل مینمایند .عالوه بر این استفاده
از راهبردهای شناختی یعنی پشتیبانیهایی که به دانشآموزان کمک میکنند محتوای مواد یادگیری
را بفهمند و اطالعات جدید را به اطالعات موجود در ذهن ربط دهند مثل پیش سازمان دهندههای
تطبیقی و توضیحی ،مثالهای حلشده و ناقص ،تمثیل ،نقشههای مفهومی ،منابع اطالعاتی ،الگو
پردازی مسئله توسط معلم ،به دانشآموزان کمک میکند بتوانند مفاهیم پیچیده ریاضی را در
مدتزمان کمتری درک کنند و یاد بگیرند.
همچنین با استفاده از راهبرهای فنی و رویهای یعنی پشتیبانیهایی که به دانشآموزان کمک
میکنند در محیط یادگیری فعالیت کنند و ابزارها و منابع موجود در محیط یادگیری را بهکارگیرند
معلمان میتوانند برای دانشآموزان تکالیف و مسائل اصیل و معناداری ایجاد نمایند که با زمینه واقعی
مطابقت دارد .بهطورکلی استفاده از راهبرهای تکیهگاهسازی از طریق فعالیتهایی مانند الگو پردازی
مسئله ،پرسشهای تحریککننده ،مثالهای حلشده کامل و ناقص ،منابع و یادداشتهای اطالعاتی،
نقشههای مفهومی ،پیش سازمان دهندهها میتوانند میزان یادگیری دانشآموزان را در درس ریاضی
افزایش دهد .تکیهگاه سازی میتواند توجه یادگیرندگان را به مفاهیم اساسی معطوف کند ،دانش
مفهومی مبهم برای یادگیرنده را روشن کند و همچنین کسب دانش بیانی یک زمینه را از طریق
پشتیبانی ،مبتنی بر ابزار مبتنی بر معلم و همساالن تسهیل کند ;Zumbach, Schmitt & Reimann
) (Pata, Lehtinen & Sarapuu, 2006 ;Winters & Azevedo, 2006 Starkloff, 2006همچنین نتایج
پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در انگیزه پیشرفت تفاوت معنادار وجود دارد.
بدین معنی که دانشآموزان با اختالل یادگیری با بهرهگیری از راهبردهای تکیهگاهسازی آموزش
نسبت به دانش آموزان با اختالل یادگیری ریاضی که با روش سنتی آموزش را دریافت کردند انگیزه
پیشرفت بیشتری دارند .این یافته با نتایج پژوهشهای ) Hogan Persley (1996و Wood, Bruner
) & Ross (1976همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت با توجه به اینکه ناتوانیهای یادگیری
کمی دیرتر در زندگی مشخص میشوند ( )Khani, Ahmad, Khaledian & Massoud, 2009و غالب ًا
با روشهای آموزشوپرورش معمولی نمیتوانند به اهداف آموزشی نائل شوند بهتدریج درمییابند که
سایر کودکان ازنظر وضع درسی بهتر از آنها هستند و احساس حقارت را تجربه میکنند و کمکم
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بیزاری از درس و مدرسه در آنها به وجود میآید .والدین آنها که اغلب از دالیل ناتوانی یادگیری
آنها بیخبر هستند ،مشکل را بیشتر میکنند و با فشارهایی که به کودک وارد میآورند ،دشواری
را چند برابر میکنند .از همین رو از تحصیل تنفر پیدا میکنند و ممکن است ترک تحصیل کنند
(.)Narimani, Rajabi, Afrooz & Samadi Khoshkhoo, 2001
این کودکان به دلیل عدم موفقیتهای تحصیلی با عوامل مختلف مشکالت رفتاری و انگیزشی مواجه
میشوند و مشکالت احساسی و روحی و روانی از خود نشان میدهند بنابراین استفاده از راهبرد
تکیهگاهسازی انگیزشی یعنی پشتیبانیهایی که به افراد کمک میکنند تا شناخت خود از عالیق،
تواناییها و ارزش کار خود را افزایش دهند مانند عوامل آموزشی ،تمثیل ،قیاس ،داستان مهیج ،تصاویر
و گرافیک مرتبط با موضوع درسی ،پرسشهای چالشانگیز ،تشویقهای مداوم و مستمر توسط معلم،
ارائه مثالهای موردی و کاربردی انگیزه دانشآموزان را افزایش میدهد .تکیهگاهسازی ازنظر شناختی
و انگیزشی یادگیرنده را تحت تأثیر قرار میدهد و نهتنها مهارت و دانش یادگیرنده را بلکه انگیزه و
اطمینان او را برای دستیابی به هدف تحت تأثیر قرار میدهد .ازنظر انگیزشی ،تکیهگاهسازی مانع
پراکندگی حواس شاگرد میشود که گامی مؤثر بهسوی موفقیت است ) .)Bean & Stevens, 2002هم
ازنظر شناختی و هم ازنظر انگیزشی این موفقیتها مبتنی بر تکیهگاهسازی است که به شکلی کارآمد
و متناسب با توانایی شاگرد طراحیشده است .تکیهگاهسازی انگیزشی موجب کاهش ناامیدی و افزایش
انگیزه یادگیرندگان از طریق متمرکز کردن آنها بر وظایف مهم و انجام مؤثرتر و کاملتر وظایف
میشود .عالوه بر این بیان و توصیف مفاهیم از طریق داستان ،بیان تمثیل ،تصاویر و گرافیکهای
نمایشی مرتبط با موضوع درسی میتواند انگیزه دانشآموزان را افزایش دهد .بر اساس یافتههای این
پژوهش معلمان و مربیان میتوانند برای ارتقای سطح یادگیری درس ریاضی و افزایش انگیزه پیشرفت
از انواع تکیهگاهسازی (شناختی ،فراشناختی ،رویهای ،فنی و انگیزشی) و راهبردهای آن جهت آموزش
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی استفاده نمایند .چراکه مقبولیت راهبردهای تکیهگاهسازی
اهمیت مفهومی و ارزش عملی آن را برای تدریس و تحقیقات آموزشی نشان میدهد .مربیان این
مفهوم را پرجاذبه یافتهاند ،زیرا این اصطالح با مفاهیم درونی خود آنها ازآنچه آن را مداخله
موفقیتآمیز در یادگیری دانشآموزان میدانند منطبق است و یک مفهوم کارآمد برای کیفیت مداخله
معلم در فرایند یادگیری است.
در انتهای مقاله به محدودیتها و پیشنهاد به پژوهشگران آینده اشاره میشود:
 حتیاالمکان سعی گردد در آموزش ریاضی دانشآموزان با اختالل یادگیری از روشهای تصویری
و عینی (نقشههای مفهومی؛ گرافیکهای نمایشی ،نمودار) و همچنین مثالهای ملموس و متنوع
استفاده گردد.
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 ارائه فرصت و موقعیتهایی برای یادگیرندگان جهت ارزیابی خودشان بهگونهای که دانشآموز
تنها شنونده نباشد بلکه فرصت ابراز وجود و اظهارنظر داشته باشد .در چنین شرایطی است که
دانشآموز با دقت و توجه کافی آموزش را دنبال کرده و حداکثر نتیجه عاید وی خواهد شد

 معلمان عالوه بر اینکه تدریس کلی برای تمامی دانشآموزان دارند باید توجه خاص نسبت به
دانشآموزان با اختالل یادگیری داشته باشند و از یادگیری آنها در کالس اطمینان حاصل
نمایند و درصورتیکه دانشآموز درس را متوجه نشده باشد با هدایت و راهنمایی در کالس
میتواند به جبران درس ارائهشده پرداخته و با ارائه مثالهای مختلف و عینی نمودن تدریس و
ارائه تمرینهای مرتبط و پیشنیاز ،یادگیری را تسهیل و تثبیت نماید.
 ارائه مقدمه و خالصهای از درس قبلی جهت ایجاد پیشزمینه و آمادگی ذهن شاگرد و وارد شدن
به مبحث جدید.
 معلمان باید به این امر توجه نمایند که سطح انتظار آنها باید متناسب با توانایی دانشآموز باشد
چراکه انتظار بیش از توان دانشآموز باعث ناکامی و تحقیر وی و انتظار کمتر از حد نیز باعث
دلزدگی وی از آموزش خواهد گردید .تشویق مداوم و مستمر معلم هنگام پاسخگویی به سؤاالت
سبب افزایش انگیزه شاگردان میگردد.
 با تکیهگاهسازی معلمان میتوانند فعالیت را طراحی کنند تا دانشآموزان به پتانسیلهای غنی از
اهداف بزرگتر درون فعالیتهای فعلی متمرکز شود و درنتیجه از اهداف سوادآموزی طوالنیمدت
حمایت شود.

 پشتیبانی از فراگیران با استفاده از فرایند تکیهگاهسازی ضروری است .راهبردهای تکیهگاهسازی
قادرند ،حمایتهای رویهای و فراشناختی را برای فعالیتهای روزمره کالسی فراهم نموده و
بنابراین جریان یادگیری کالسی را مورد پشتیبانی قرار دهند.
استفاده از راهبردهای تکیهگاه سازی؛ تمثیل ،قیاس ،داستان مهیج ،تصاویر و گرافیک مرتبط با موضوع
درسی جهت ایجاد انگیزه در یادگیرندگان.
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