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تابآوری تحصيلی ساموئلز استفاده شد .دادهها با روش تحليل کواريانس چندمتغيری تجزيه و تحليل
شدند .نتايج تحليل کوواريانس تفاوت معنیداری بين دو گروه نشان داد .بنابراين میتوان گفت که ارائه
بازخوردهای کتبی و کالمی مبتنی بر مدل باتلر و وين میتواند مؤثر باشد و در صورتی که معلمان بعد از
ارزشيابیهای تکوينی از اين مدل برای ارائه بازخورد استفاده کنند ،میتوانند سطح تابآوری تحصيلی و
معنای تحصيلی دانشآموزان را به طرز معنیداری افزايش دهند.

کلید واژگان :بازخوردهای اصالحی کتبی و کالمی ،ارزشيابی تکوينی ،تابآوری تحصيلی،
معنای تحصيلی

مقدمه 
جوامع گوناگون بر اساس نيازهايشان از زوايای گوناگون به مطالعه زبان دوم پرداختهاند
( .)Qureshi, 2016در عصر کنونی زندگی گستردهتر شده و انسان ناگزير است جهت دستيابی
و برقراری ارتباط با جوامع مختلف به يادگيری زبان مربوط به آن جوامع روی بياورد
( .)Barbeau et al., 2016برخی از اين زبانها از جمله زبان انگليسی ،هندی ،بنگالی ،روسی و
عربی زبانهای زنده دنيا هستند ) (Lou & Noels, 2016و لذا يادگيری اين دسته از زبانها
ضروریتر و کاربردیتر میباشد .بنابراين در مطالعه حاضر بر زبان انگليسی به عنوان يک زبان
زنده ،آموزش آن و افزايش معنای تحصيلی 0و تابآوری تحصيلی 2در يادگيری اين زبان تأکيد
شده است .بعضی از مطالعات نشان داده است که بسياری از دانشآموزان در يادگيری زبان انگليسی
ضعيف عمل میکنند ،به موفقيتهای آينده اميدوار نيستند ،دچار ناکامی میشوند که همين ضعف
عملکرد و ناکامی در يادگيری ،به تدريج باعث ايجاد احساس ناتوانی برای يادگيری بهتر زبان
انگليسی در آينده میشود ( .)Milne, Creedy & West, 2016آگاهی يافتن از عواملی که موفقيت
تحصيلی را تسهيل میکند ،میتواند داللتهای ضمنی در يادگيری و آموزش داشته باشد
( .)Gholami & Ghafari, 2016ناکامی و ضعف دانشآموزان در يادگيری زبان انگليسی ،موجب
کاهش تابآوری تحصيلی ( )Iida, 2016و معنای تحصيل ()Ma, Chen, Guo & Kroll, 2017
میشود ،به طوری که باعث میشود دانشآموزان سراغ يادگيری زبان انگليسی نروند و يا از تالش
مجدد برای ارتقای عملکرد خود در يادگيری اين زبان دست بکشند ( .)Li, 2016تابآوری
تحصيلی به صورت خودارزشيابی مثبت از موقعيت آکادميکی ( )Gutmann & Shean, 2012و
1- meaning of education
2- academic resiliency
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فرآيند مقابله با استرس و چالشهای پيشرو در مدرسه تعريف شده است (.)Richardson, 1990
تابآوری تحصيلی در درس زبان انگليسی میتواند به صورت يک توانايیای که بواسطه آن
يادگيرنده میتواند به خوبی از عهده انجام تکاليف برآيد ،تعريف شود (

;Mastun, 2013

 .)Gutmann & Shean, 2012; Esteban & Martin, 2003مبنای نظری سازه تابآوری تحصيلی
مربوط به ) Benard (1998میباشد.
يکی ديگر از سازههايی که در يادگيری زبان انگليسی بايد به آن توجه زيادی شود معنای
تحصيل است .دانشآموزان با شکستهايی که در يادگيری زبان انگليسی متحمل میشوند کم-
کم انگيزه و اميد خود را برای يادگيری از دست میدهند ( .)Ma et al., 2017دانشآموزان با
اعتماد به نفس پايين معموالً استرس بااليی دارند و از بهزيستی روانشناختی سطح پايينی
برخورداند که همين موضوع باعث کاهش ميزان خودکارآمدی تحصيلی

(Taghvaei Nia,

) Sheni yeiilagh & Nisi, 2014و به تبع آن کاهش معنای تحصيلی میشود .مطالعات نشان
دادهاند که بيشتر دانشآموزان هنگام حضور در کالسهای يادگيری زبان انگليسی ،احساسات و
نگرشهای خاصی دارند ،به طوری که همين احساس اوليه عملکرد تحصيلی و انگيزش آنها
را برای يادگيری بهتر ،تحت تأثير قرار میدهد (.)Jeong et al., 2016
معنای تحصيلی ،به آن نوع هدف درونی که ادامه تحصيل برای دانشآموزان دارد ،اشاره میکند
( .)Trotter & Roberts, 2006; Henderson-King & Smith, 2006; Ghimire, 2013بديهی
است که آموزش مناسب و پيشرفت در يادگيری زبان انگليسی و افزايش تابآوری تحصيلی و
معنای تحصيلی مرتبط با آن ،مستلزم شناسايی مشکالتی است که بر سر راه يادگيری دانشآموزان
در اين درس وجود دارد .مشکالت مربوط به يادگيری زبان انگليسی يا ريشه درونشخصی و يا
ريشه برونشخصی دارند .مشکالت درونشخصی از ويژگیهای دانشآموزان در پردازش ذهنی،
تابآوری و روش يادگيری آنها نشأت میگيرد ،در مقابل مشکالت برونشخصی از عوامل
فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی ،روش تدريس و برخورد و بازخورد معلمان نشأت میگيرد
( .)Mohsenpour, Hejazi & Kiamanesh, 2006يکی از مهمترين مشکالت برونشخصی ،روش
ارائه بازخوردهای معلمان هنگام ارزشيابیهای تکوينی به عنوان جزئی جدايی ناپذير از روند
آموزش و تدريس آنها میباشد .معلمان در ايجاد معنای تحصيلی و يا فرسودگی تحصيلی در
دانشآموزان نقش مهمی دارند ).(Badri Gorgi, Mahdavi & Zarabi, 2011
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مطالعات نشان دادهاند که يکی از فاکتورهايی که همواره با کيفيت تدريس معلم در ارتباط
است فرآيند ارزشيابی است ) .(Sadler, 1989رويکردی که نشان داده است میتواند به خوبی
برآورد کند ،آيا دانشآموزان به اهداف و استانداردهای مشخص شده رسيدهاند يا نه ،رويکرد
انجام ارزشيابیهای تکوينی همراه با ارائه بازخوردهای مناسب است ).(Yoshida & Kurita, 2016
پژوهش در زمينه بازخورد در ابتدا به نظريههای رفتارگرايانی از قبيل
مربوط میشود

Thorndike & Skiner

( ;Yousefvand, Sarami, Kadivar & Eshrati, 2015; Hier & Eckert, 2016

 .)Bruning, Schraw & Ronning, 1999بازخورد معلم میتواند به صورت نحوه پاسخدهی
معلم به عملکرد ،نگرش و رفتار دانشآموزان در راستای هدفهای آموزشی مشخص شده،
تعريف شود ) .(Scott, 2005بازخورد میتواند به شکلهای گوناگونی نظير بازخورد اصالحی،
نوشتاری ،کالمی ،حاالت و اشارات بدنی ،تاييد گفتههای دانشآموز ،تشويق و انتقاد اعمال شود
) (Dinham, 2005که در اين پژوهش بر بازخوردهای اصالحی (نوشتاری و شفاهی) معلم بر اساس
مدل بازخورد اصالحی ) Butler and Winne (1995تأکيد شده است.

Chalmers and Gardiner

) (2015معتقدند که بازخورد در فرايند ارزشيابی تکوينی از بيشترين اهميت برخوردار است
(.)Wilson & Czik, 2016
يکی از هدفهای مهم ارزشيابی معلم اين است که دانشآموزان به نقاط ضعف و قوت خود
آگاهی يابند و به جای اينکه با نااميدی از رسيدن به موفقيت دست بکشند ،برای غلبه بر آنها
تالش کنند ) .(Richardson, Shah & Nair, 2017فراوانی و مناسب بودن محتوای بازخورد معلم از
جمله عواملی است که عمدهترين نقش را در فرآيند تابآوری و افزايش توان و انگيزه دانشآموز
در غلبه بر موانع و شکستهای تحصيلی دانشآموز ايفا میکند (

;Alonso & Panadero, 2010

 .)Dignath, & Buttner, 2008; Zimmerman & Schunk, 2011بازخورد در ارزشيابیهای تکوينی
يکی از ويژگیهای اساسی و تأثيرگذار است که باعث بهبود فرايند تدريس و يادگيری میشود و
عالوه بر اين میتواند يکی از روشهای مفيد برای باال بردن سطح معنای تحصيل و کاهش
فشار روانی دانشآموزان باشد ) .(Klimova, 2015اين خواستهها ممکن نمیگردد جز اينکه
يادگيرنده در فرايند آموزش به صورت پيوسته و هدفمند بازخوردهای دقيق ،متناسب و کاملی
را دريافت کند تا بر اساس آن به خوبی از روند تالش ،پيشرفت و موفقيتهای خود آگاه
گرديده و در مهندسی جريان يادگيری ،جايگاه خود را به خوبی درک کرده و فعاليتهای خود
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را بر اساس نقش مؤثری که در سرنوشت خود ايفا میکند ،در راستای رسيدن هر چه بيشتر به
تابآوری و معنای تحصيلی مديريت کند ) .(Li & Barnard, 2011پژوهشها درباره اثربخشی
بازخوردهای اصالحی معلم به صورت کتبی و کالمی به نتايج مثبت و گاهاً متناقضی رسيدهاند
(

Yousefvand et al., 2015; Zhao, Heuvel-Panhuizen & Veldhuis, 2017; Han & Hyland,

2015; Krypel & Henderson-King, 2010; Rojas, 2015; Loyola, 2010; Mosek & Gilboa,
.)2016; Tuvesson & Borglin, 2014

در مطالعات ) Han and Hyland (2015و ) Zhao et al. (2017اين نتايج به دست آمد که
بازخوردهای معلمان در ارتقای سطح معنای تحصيل دانشآموزان تأثير مثبتی دارد .اين در
حالی است که ) Tuvesson and Borglin (2014در مطالعه خود نشان دادهاند که بازخوردهای
کتبی معلمان چنانچه به صورت اصالحی و دقيق هم باشند نمیتوانند به تغييرات مثبتی در
سطح انگيزش ،شادکامی ،پشتکار و ميل به پيدا کردن معنای تحصيلی در دانشجويان بيانجامد
به اين خاطر که آن چه در ارائه بازخورد از طرف معلم و دريافت آن از طرف دانشجو مهم
است درک دانشجويان است نه محتوای بازخورد يا اينکه چگونه از طرف معلم ارائه میشود.
) Krypel and Henderson-King (2010در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند که آنچه بر
معنای تحصيلی دانشآموزان تأثير مثبت و معنیداری دارد ،متغيرهای خوشبينی و
بازخوردهای معلم میباشد Mosek and Gilboa (2016) .در مطالعه خود نشان دادند ،چنانچه
معلم در اداره کالس خود از بازخوردهای کتبی و کالمی به شکل اصالحی و دقيق استفاده کند
میتواند به افزايش پشتکار و تابآوری دانشآموزان کمک کند .در مطالعه

)Loyola (2010

اين نتيجه به دست آمد که انگيزش تحصيلی متغيری اساسی و ميانجیگر در رابطه بين
بازخوردهای کتبی و کالمی معلم با تابآوری تحصيلی میباشد.
در مطالعه ) Rojas (2015با عنوان عوامل مؤثر بر تابآوری تحصيلی دانشآموزان مقطع
متوسطه اين نتيجه حاصل شد که متغيرهای خوشبينی تحصيلی ،حمايت والدين ،بازخوردهای
اصالحی و سازنده معلم ،اعتماد به نفس ،مثبت انديشی و انگيزش باال از جمله مهمترين پيشبينی
کنندههای تابآوری تحصيلی هستند .بنابراين با توجه به نقش و اهميت ارائه بازخورد معلم به
دانشآموزان ،هدف اين پژوهش تعيين ميزان اثربخشی بازخوردهای اصالحی (کتبی و کالمی)
معلمان در ارزشيابیهای تکوينی بر ميزان تابآوری تحصيلی و معنای تحصيلی دانشآموزان پسر
متوسطه اول در درس زبان انگليسی است .بنابراين سؤال پژوهش حاضر اين است .آيا بازخوردهای
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اصالحی (کيفی و کالمی) معلمان در ارزشيابیهای تکوينی بر ميزان تاب آوری تحصيلی و معنای
تحصيلی دانش آموزان پسر متوسطه اول در درک زبان انگليسی تأثير دارد؟
روشپژوهش 
جامعهآماری،نمونهوروشنمونهگیری 
جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه دانشآموزان پسر پايه نهم متوسطه اول شهر خرمآباد
در سال تحصيلی  0095-99بود .برای انتخاب اعضای نمونه از روش نمونهگيری خوشهای
چندمرحلهای استفاده شد ،به اين صورت که ابتدا از بين دو ناحيه آموزش شهر خرم آباد
(ناحيه يک و ناحيه دو) يک ناحيه به صورت تصادفی انتخاب شد (ناحيه  ،)2در مرحله دوم از
ميان دبيرستانهای پسرانه ناحيه مربوطه 2 ،مدرسه و سپس از هر مدرسه يک کالس (هر کالس
 23دانشآموز) به صورت تصادفی ساده انتخاب شد .در مرحله آخر از بين دو کالس انتخاب
شده که جمعا شامل 03دانشآموز (هر گروه  23نفر) بود ،به طور تصادفی ساده يک کالس به
گروه آزمايشی و يک کالس به گروه کنترل گمارده شد .هر دو گروه ،به پرسشنامههای پژوهش،
در مرحله پيش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند .گروه آزمايشی تحت مداخله بازخوردهای
اصالحی (کيفی و کالمی) معلمان طی  02جلسه قرار گرفت.
طرحپژوهش :اين پژوهش به صورت نيمهتجربی بود که در آن از طرح پيشآزمون -پس
آزمون با گروه کنترل اسـتفاده شد .در اين پژوهش بازخوردهای کتبی و کالمی معلم مبتنی بر
مدل اصالحی ) Butler and Winne (1995به عنوان متغير مستقل و متغيرهای معنای تحصيل
و تابآوری تحصيلی به عنوان متغيرهای وابسته در نظر گرفته شدند.

ابزار 
الف) پرسشنامه تابآوری تحصيلی 0پرسشنامه تابآوری تحصيلی توسط

Samoelz,

) (2004ساخته شد و در دو مطالعه پايايی و روايی آن تأييد شد .سپس با گسترش مطالب ،در
سال  2339به چاپ رسيد .نسخه نهايی اين پرسشنامه شامل  00سؤال است که از شرکت-
کنندگان خواسته میشود تا ميزان تابآوری تحصيلی خود را بر روی يک مقياس  5درجهای
ليکرت از کامال مخالفم ( )0تا کامال موافقم ( )5درجهبندی کنند .سؤاالت ستارهدار در
)1- Academic Resilience Questionnair (ARQ

اثربخشیبازخوردهایاصالحی(کتبیوکالمی)معلماندرارزشیابیهایتکوینیبرمیزان...

57

پرسشنامه معکوس نمرهگذاری میشوند .اين مقياس دارای سه مؤلفه میباشد .اين مؤلفهها
عبارتند از مهارتهای ارتباطی ،جهتگيری آينده و مسئلهمحور و مثبتنگر .روايـی بيرونـی و
روايـی سازه اين مقياس را ) Martin (2003تأييد کرده است .همچنين ضرايب پايـايی آلفـای
کرونبـاخ اختصاصاً در هر بار حذف آيتمها از  3 /05تا  3 /00گزارش شـده اسـت .پايـايی و
روايـی ايـن مقياس را ) Hashemi Sheikh Shaban (2010تأييد کرده است .پرسشنامه
تابآوری تحصيلی بعد از هنجاريابی در ايران توسط

Soltaninezhad, Asyabi, Adhami, and

) Tavanaei, Yosefian (2013از  03سؤال به  29سؤال کاهش يافت .و سؤاالت ،00 ،03 ،0
 00 ،02 ،23 ،09 ،00 ،05به دليل داشتن بار عاملی نزديک به هم روی دو عامل حذف شدند و
نيز دو سؤال  7و  20به دليل داشتن بار عاملی کمتر از  3/03حذف شدند و در نهايت 29
سؤال جهت انجام تحليل عاملی تأييدی آماده گرديد .پايايی پرسشنامه مذکور در مطالعه حاضر
به روش آلفای کرونباخ  )α=3/00( 3/00به دست آمد ،که نشان دهنده پايايی خوب و مطلوب
اين پرسشنامه میباشد.
9

ب) پرسشنامه معنای تحصیل  :اين پرسشنامه يک ابزار خودگزارشدهی است و برای
اندازهگيری معنای تحصيل که توسط ) Henderson-King and Smith (2006طراحی شده است
به کار میرود .اين پرسشنامه شامل  09گويه و متشکل از  03مؤلفه است .هر مؤلفه معنی
تحصيل خاصی را نشان میدهد و کسب بيشترين نمره در هر کدام از اين مؤلفهها نشاندهنده
اولويت آن معنی توسط فرد است .پاسخ به گويه ها دريک مقياس ليکرتی شامل خيلی کم،
کم ،متوسط ،زياد ،خيلی زياد صورت میگيرد که به ترتيب نمرههای  0 ،0 ،2 ،0و  5به هر
گزينه اختصاص میيابند .اعتبار اين پرسشنامه از  3/77تا  3/90گزارش شده است و از نظر
روايی نيز اين مقياس مورد تأييد است ،به طوری که روايی سازه آن با استفاده از تحليل عاملی
محاسبه شده و قابل قبول بودن آن به تأييد رسيده است (.)Henderson-King & Smith, 2006
پايايی اين پرسشنامه توسط ) Essazadegan, Hasani & Ahmadi (2001با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  3/79برآورد شدهاست .پايايی پرسشنامه مذکور در مطالعه حاضر به روش
آلفای کرونباخ  )α=3/90( 3/90به دست آمد ،که نشان دهنده پايايی خوب و مطلوب اين
پرسشنامه میباشد.
(1- Meaning of Education )MOE
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شرحجلساتوروشمداخلهواجرامطابقبامدل) :Butler & Winne (1995
جلسهاول :مشخص کردن اهداف و معيارهای مربوط به محتوای هر فصل در شروع کالس
برای دانشآموزان (اين فعاليت معلم در هر هفته انجام شد).

جلسهدوم :ارائه توضيحات روشن و رسا مبنی بر اين که عملکرد مناسب بر حسب اهداف،
معيارها و استانداردهای مشخص و پذيرفته شده ،کدام است (اين فعاليت معلم در هر هفته انجام
میشد) //مرور مطالب جلسه قبل //انجام ارزشيابی تکوينی از محتوای جلسه قبل و ارائه نقاط
ضعف و قوت دانشآموزان در قالب بازخوردهای کالمی و کتبی.
جلسه سوم :انتقال اطالعات با کيفيت خوب (اطالعات کيفی خوب) از جانب معلم به
دانشآموز درباره نحوه و ميزان يادگيری دانشآموز (اين فعاليت معلم در هر هفته انجام شد) مرور
مطالب جلسه قبل //انجام ارزشيابی تکوينی از محتوای جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت
دانشآموزان در قالب بازخوردهای کالمی و کتبی.
جلسه چهارم :مشخص کردن حوزههايی که هدفها بايد بر اساس آنها طراحی شوند و
همچنين مشخص کردن راهبردهای رسيدن به اين اهداف (اين فعاليت معلم در هر هفته انجام شد)
مرور مطالب جلسه قبل //انجام ارزشيابی تکوينی از محتوای جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت
دانشآموزان در قالب بازخوردهای کالمی و کتبی.
جلسهپنجم :مشخص کردن روشهايی که دانشآموزان برای خود دارند تا به اهداف دقيق
آموزشی مشخص شده ،برسند (اين فعاليت معلم در هر هفته انجام شد) مرور مطالب جلسه قبل//
انجام ارزشيابی تکوينی از محتوای جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت دانشآموزان در قالب
بازخوردهای کالمی و کتبی.
جلسهششم :مشخص کردن راهبردهايی (شناختی و فراشناختی) که دانشآموزان برای رسيدن
به اهداف به کار میگيرند (اين فعاليت معلم در هر هفته انجام شد) مرور مطالب جلسه قبل //انجام
ارزشيابی تکوينی از محتوای جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت دانشآموزان در قالب
بازخوردهای کالمی و کتبی.
جلسههفتم :مشخص کردن پيامدهای يادگيری درونی ،به اين صورت که آيا دانشآموزان از
يادگيری لذت میبرند يا صرفاً و به اجبار به مطالعه میپردازند (اين فعاليت معلم در هر هفته انجام
شد) مرور مطالب جلسه قبل //انجام ارزشيابی تکوينی از محتوای جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و
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قوت دانشآموزان در قالب بازخوردهای کالمی و کتبی.
جلسه هشتم :مشخص کردن پيامدهای قابل مشاهده بيرونی ،به اين صورت که معلم
جنبههايی از يادگيری که به صورت رفتاری يا عملکردی ظاهر میشوند را به شکل اهداف
دقيق آموزشی در می آورد (اين فعاليت معلم در هر هفته انجام شد) مرور مطالب جلسه قبل//
انجام ارزشيابی تکوينی از محتوای جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت دانشآموزان در قالب
بازخوردهای کالمی و کتبی.
جلسهنهم :آموزش تسهيل و توسعه فرايند خودارزيابی (خود واکنشی) در جريان يادگيری
و تسهيل استفاده از راهبردهای فراشناختی توسط معلم به دانشآموزان (اين فعاليت معلم در
هر هفته انجام شد) مرور مطالب جلسه قبل //انجام ارزشيابی تکوينی از محتوای جلسه قبل و
ارائه نقاط ضعف و قوت دانشآموزان در قالب بازخوردهای کالمی و کتبی.
جلسه دهم :دادن زمان کافی به دانشآموز جهت پر کردن شکاف بين عملکرد فعلی و
مطلوب از طرف معلم (اين فعاليت معلم در هر هفته انجام شد) مرور مطالب جلسه قبل//
انجام ارزشيابی تکوينی از محتوای جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت دانشآموزان در قالب
بازخوردهای کالمی و کتبی.
جلسهیازدهم :انتقال اطالعات با کيفيت خوب (اطالعات کيفی خوب) از جانب معلم به
دانشآموز درباره نحوه و ميزان يادگيری دانشآموز (اين فعاليت معلم در هر هفته انجام شد)
مرور مطالب جلسه قبل //انجام ارزشيابی تکوينی از محتوای جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و
قوت دانشآموزان در قالب بازخوردهای کالمی و کتبی.
جلسهدوازدهم :دادن زمان کافی به دانشآموز جهت پر کردن شکاف بين عملکرد فعلی و
مطلوب (اين فعاليت معلم در هر هفته انجام شد) مرور مطالب جلسه قبل //انجام ارزشيابی
تکوينی از محتوای جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت دانشآموزان در قالب بازخوردهای
کالمی و کتبی.
در اين پژوهش بازخوردهای اصالحی کتبی (يادداشت کردن نقاط ضعف و قوت دانشآموزان
در برگه ارزشيابی تکوينی) و کالمی (بيان شفاهی نقاط قوت و ضعف دانشآموزان به صورت
شفاهی) مبتنی بر مدل باتلر و وين در درس زبان انگليسی برای ،گروه آزمايشی در طی  02جلسه ارائه
شد که نزديک  93روز طـول کشيد .در طی اين مدت گروه کنترل هيچ نوع مداخلهای دريافت نکرد.
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یافتهها
در جدول شماره  0ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايشی و گروه کنترل در متغيرهای
پژوهش آورده شده است.
جدول .0
ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايشی و گروه کنترل در متغيرهای مورد مطالعه به تفکيک پيشآزمون
و پسآزمون
آزمایشی 
کنترل 
گروه 
پسآزمون 
پیشآزمون 
پسآزمون 
پیشآزمون 
موقعیت 
انحراف 
انحراف 
انحراف 
انحراف 
میانگین 
میانگین 
میانگین 
میانگین 
متغیرها 
استاندرد 
استاندرد 
استاندرد 
استاندرد 
تابآوری تحصيلی 7/99 009/70 9/90 007/99 5/05 000/05 9/25 005/23
00/02 202/20 09/50 200/00 23/25 223/00 09/00 207/00
معنای تحصيل

بر اساس يافتههای جدول شماره  0ميانگين گروه کنترل ،در مرحله پيش آزمون و پس
آزمون برای متغير معنای تحصيلی برابر با  207/00و  223/00و برای متغير تاب اوری
تحصيلی برابر با  005/23و  000/05است .ميانگين گروه آزمايشی ،در مرحله پيش آزمون و
پس آزمون برای متغير معنای تحصيلی برابر با  200/00و  202/20و برای متغير تابآوری
تحصيلی برابر با  007/99و  009/70میباشد.
از جمله پيشفرضهايی که در تحليل کوواريانس چند متغيره ) (MANCOVAمنظور
میگردد ،فرض نرمال بودن توزيع با استفاده از آزمون (کولموگروف – اسميرنوف) يا

)(K-S

است .اين بررسی روی متغيرهای پژوهش انجام شد .نتايج حاصل از آزمون نرمال بودن در
جدول شماره  2نشان داده شده است.
جدول .2
آزمون نرمال بودن توزيع دادهها
گروه کولموگروف – اسميرنوف ( )K-Sسطح معنیداری
متغير
3/030
3/95
کنترل
تابآوری تحصيلی
3/000
3/72
آزمايش
3/399
3/57
کنترل
معنای تحصيل
3/020
3/00
آزمايش
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يافتههای مربوط به بررسی پيششرط نرمال بودن توزيع دادهها در جدول شماره  2نشان
میدهد توزيع متغيرهای مورد بررسی در نمونه آماری دارای توزيع نرمال میباشد.
برای بررسی همگنی توازی شيب رگرسيون مقدار  Fتعامل بين متغير همپراش و مستقل در
گروه کنترل و گروه آزمايشی حساب شد و با توجه به نتيجه به دست آمده (F=0/90؛ )p>3/35
مشخص شد که پيشفرض همگنی شيب رگرسيون نيز رعايت شده است .همچنين جهت تجزيه و
تحليل دادههای مربوط به تفاوت بين گروه کنترل و گروه آزمايشی از لحاظ مولفههای تابآوری
تحصيلی و معنای تحصيل از روش تحليل کوواريانس چند متغيره (مانکُوا) بهره گرفته شد .قبل از
به کارگيری آزمون تحليل واريانس چندمتغيره مفروضههای آن به وسيله آزمون باکس و آزمون لوين
مورد بررسی قرار گرفت
نتايج مربوط به آزمون باکس نشان داد که شرط همگنی ماتريس واريانس – کواريانس برای
مؤلفههای تابآوری تحصيلی ( F=0/500و  )p>3/35و معنای تحصيل ( F=0/030و )p>3/35
رعايت شده است .به عالوه ،نتايج آزمون لوين نشان داد که واريانس تاب آوری تحصيلی
( )p=3/090 ،F=0/050و معنای تحصيلی ( )p=3/907 ،F=5/500دو گروه با هم برابر بوده و با
يکديگر تفاوت معنیداری ندارند.
جدول .0
تحليل کوواريانس چند متغيره اثرات بازخوردهای اصالحی بر تابآوری تحصيلی و معنای تحصيلی
  DF  DFمعنیداری  مجذور  توان 
مقدار 
نامآزمون 
اتا  آماری 
  Fفرضیه  خطا  ( )P
آزمون اثر پياليی
آزمون الندای ويکلز
آزمون اثر هتلينگ
آزمون بزرگترين ريشه يروی

3/075
3/099
0/205
0/092

0/02
0/02
0/02
0/02

2/333
2/333
2/333
2/333

0/333
0/333
0/333
0/333

**3/330
**3/330
**3/330
**3/330

3/592
3/592
3/592
3/592

0/333
0/333
0/333
0/333

همان طور که در جدول شماره  0مشاهده میشود سطوح معنیداری همه آزمونها بيانگر
آن است که بين دو گروه حداقل از لحاظ يکی از متغيرهای وابسته تفاوت وجود دارد .جهت
پی بردن به اين تفاوت تحليل کوواريانس يک متغيری در متن مانکوا انجام شد که نتايج آن در
جدول شماره  0نشان داده شده است.
همان طور که در جدول شماره  0نشان داده شد ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  59درصد
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میباشد .يعنی  59درصد از تفاوتهای فردی نمرههای مؤلفههای تابآوری تحصيلی و معنای
تحصيل به تأثير عضويت گروهی میباشد .توان آماری نزديک به يک هم نمايانگر کفايت حجم
نمونه است.
جدول .0
نتايج تحليل کواريانس تک متغيری تابآوری تحصيلی و معنای تحصيل
اندازهاثر  توانآماری 
منبع/شاخص 
P
F
 df
SS
99
3/90
تابآوری تحصيلی 3/330 005/20 0 709/00
99
3/50
3/330 95/00
0 529/00
معنای تحصيل

همان طور که جدول شماره  0نشان میدهد بين دانشآموزان پسر دو گروه از لحاظ تابآوری
تحصيلی ( )F=005/29 ،p<3/330تفـاوت معنیداری وجـود دارد .تأثير اين مداخله آزمايشی بر
افزايش تابآوری تحصيلی  %90است ،به اين معنا که  90درصد نمرههای کل واريـانس باقيمانـده
برای متغير تابآوری تحصيلی ،مربوط به تأثير روش آزمايشی است .توان آماری  99درصـد هم
حاکی از دقت آمـاری بـاال مـیباشـد .به عالوه ،بين دانش آموزان پسر گروه آزمايشی و گروه
کنترل از لحاظ متغير معنای تحصيلی ( )F=95/00 ،p<3/330تفـاوت معنیداری وجـود دارد .تأثير
اين مداخله بازخوردی بر افزايش معنای تحصيلی  %50است ،به اين معنا که  50درصد نمرههای
کل واريـانس باقيمانـده برای متغير معنای تحصيلی ،مربوط به تأثير روش آزمايشی است .توان
آماری  99درصـد هم حاکی از دقت آمـاری بـاال مـیباشـد.

بحثونتیجهگیری 
اين پژوهش با هدف تاثير بازخوردهای (کتبی و کالمی) معلمان در ارزشيابیهای تکوينی
بر ميزان تابآوری تحصيلی و معنای تحصيل دانشآموزان پسر پايه نهم متوسطه اول در درس
زبان انگليسی شهر خرمآباد انجام شد .يافتـههـای پـژوهش حاضر نشان داد که ميزان تاب-
آوری تحصيلی دانشآموزانی که معلمان آنها به روش مبتنی بر مدل

Butler and Winne

بازخورد داده بودند در مقايسه با دانشآموزانی که با روش سنتی بازخورد دريافت میکردند
افزايش معنیداری داشته است .نتايج نشان داد بين دانشآموزان گروه کنترل و گروه آزمايشی
در ميزان تابآوری تحصيلی تفاوت معنیداری وجود دارد .اين يافتهها با نتايج مطالعات
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) Loyola (2010), Rojas (2015), Mosek and Gilboa (2016همسو و با نتيجه مطالعه
) Tuvesson and Borglin (2014ناهمسو است .از جمله داليلی که در تبيين اين يافتهها وجود
دارد اين است ،کارکرد بازخورد اصالحی مناسب اين است که بر بهبود عملکرد دانش آموزان
تأکيد دارد و باعث افزايش اعتماد به نفس دانشآموزان در رسيدن به اهداف و بهبود عملکرد
با بهرهگيری از يک خود کارا و توانمند میشود که همين افزايش کارايی ،تالش و اعتماد به
نفس زمينه را برای ارتقای تابآوری تحصيلی فراهم میآورد .در مطالعه

Mosek and Gilboa

) (2016نشان داده شد که چنان چه معلم در اداره کالس خود از بازخوردهای کتبی و کالمی به
شکل اصالحی و دقيق استفاده کند میتواند به افزايش پشتکار و تابآوری دانشآموزان کمک
کند .استدالل اين پژوهشگران برای رسيدن به نتايج مذکور اين است زمانی که معلمان از
بازخوردهای اصالحی استفاده میکند دانشآموزان از نقاط ضعف و قوت خود به خوبی آگاه
میشوند و همين آگاهی عاملی میشود برای اينکه دانشآموزان واقعبينانه نسبت به شکستها
و موفقيتهای تحصيلی خود مقابله کنند .بنابراين ،زمانی که شکست میخورند با توجه به
اطالعاتی که معلم در قالب بازخوردهای اصالحی به آنها داده است بر رفع نقاط ضعف خود
تمرکز میکنند و با رفع اين نقاط ضعف در آينده به موفقيتهای تحصيلی بيشتری دست پيدا
میکنند و لذا کمکم بر ميزان تابآوری تحصيلی شان افزوده میشود.
تبيين ديگر برای يافتههای مطالعه حاضر اين است معلم زمانی که روی برگههای امتحانی
به طورکلی و مبتنی بر اصول بازخوردی توضيح داده شده به دانش آموز بازخورد میدهد
باعث افزايش درک دانشاموز از نقاط ضعف و آگاهی خود میشود و همين آگاهی باعث
میشود که دانشآموز نسبت به توانايیهای خود واقعبينتر و منطقیتر باشد .زمانی که
دانشآموز به واقعبينی کامل رسيد هنگامی هم که به شکست در تحصيل دچار شود اميد و
انگيزه خود را از دست نمیدهد و با آگاهی که از توانايیهای خود دارد میداند که در آيندهای
زود مجدداً به موفقيت خواهد رسيد .تمامی اين موارد زمينه برای اينکه دانشآموز در زمينه
تحصيل دارای تابآوری باشد را فراهم میکند.
يافتهها همچنين نشان داد که که ميزان معنای تحصيلی دانشآموزانی که معلمان آنها به
روش مبتنی بر مدل  Butler and Winneبازخورد داده بودند در مقايسه با دانشآموزانی که با
روش سنتی بازخورد دريافت کردند افزايش معنیداری داشته است .اين يافتهها با نتايج
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مطالعات

Zhao et al. (2017), Han and Hyland (2015), Krypel and Henderson-King,

) (2010همسو است .از جمله دليلی که برای تبيين اين يافتهها وجود دارد اين است که ارائه
بازخورد نوشتاری مؤثر به دانشآموزان ،صرف نظر از اين که دانشآموزان را به نقاط ضعف و
قوت خود و کاستن از ضعفهای خود آگاه میکند ،به لحاظ شخصيتی و انگيزشی نيز در
يادگيرندگان مؤثر واقع میشود به گونهای که در فرايند دريافت اين گونه اطالعات اين باور در
يادگيرندگان ايجاد میشود که به آنها توجه میشود که همين عقيده برای آنها ايجاد معنای
برای ادامه تحصيل میکند .از طرفی هم اين نوع بازخوردها باعث میشود که دانشآموزان به
اين درک برسند که از توانمندیهای خاصی برخوردار هستند و به برطرف کردن نقاط ضعف
وتقويت نقاط قوت خود قادر هستند .بنابراين ،به خاطر توان انگيزشی بازخوردهای نوشتاری
در کالس درس نسبت به عملکرد يادگيرندگان ،معلمان در چارچوب کالس درس با اتخاذ
رويههای صحيح آموزشی به ايجاد انگيزه و معنا در دانشآموزان نسبت به خود ،موضوع،
مدرسه ،تحصيل آنها در فرايند يادگيری اقدام کنند.
تبيين ديگر اين است که بازخوردهای اصالحی معلم در صورتی که به شکل نوشتاری و با
تأکيد بر اشتباهات عملکردی باشد باعث ايجاد آگاهی در دانشآموزان نسبت به فرايندهای
انگيزشی و رفتاری ،فرايندهای خودانگيزشی ،استقالل ،آينده نگری ،معنايابی تحصيلی میشود.
معلم ضمن ارائهی بازخورد به شکل نوشتاری دقيقاً به دانشآموز میگويد که کجای
عملکردش اشتباه است و راهبردهايی را که دانشآموز از آنها استفاده نکرده يا بد استفاده کرده
است برای او توضيح میدهد و چگونگی بهرهگيری صحيح و کامل را از اين راهبردها برای او
بيان میکند .در تکاليف بعدی معلم میتواند با مراجعه به توضيحات قبلی خود در راستای
عملکرد دانشآموز و مقايسه با عملکرد فعلی ضمن بيان نقاط ضعف و قوتش توضيحات
کاملتری را نيز برای او در دفتر تکليف يا برگهی امتحان يادداشت کند .بنابراين ،توضيحات
کتبی معلم باعث میشود که دانشآموز از خود سؤاالتی بپرسد و نقاط ضعف و قوت خود را
مشخص کند که اين به نوبهی خود باعث کاهش فشار روانی برای موفقيتهای بيشتر و توأم با
استرس که از خرده مؤلفههای معنای تحصيل است ،میشود.
اين پژوهش نيز همچون ساير پژوهشها با محدوديتهايی روبرو بود از جمله اينکه در
پژوهش حاضر از ابزارهای خودگزارش دهی استفاده شد ،ممکن است افراد در ابراز مشکالت
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خود و پاسخ به پرسشنامهها دقت کامل را به خرج نداده باشند و با توجه به تأثير عوامل
انسانی ،در نتايج پژوهش محدوديتهايی در اين خصوص به وجود آمده باشد .از ديگر
محدوديتهای مطالعه حاضر اين است که اين مطالعه روی دانشآموزان پسر انجام گرفته و لذا
نتايج به دست آمده به دانشآموزان دختر قابل تعميم نيست و يا بايد با احتياط صورت گيرد.
همچنين بايد در نظر داشت که تحقيق حاضر در شهر خرمآباد اجرا شده و نتايج آن قابل تعميم
به ديگر نقاط کشور نيست به همين دليل در تفسير نتايج پژوهش اين موضوع بايد اين
محدوديتها

مدنظر قرار گيرد.

پيشنهاد میشود که با توجه به تأثير بازخوردهای اصالحی مناسب در افزايش ميزان تاب-
آوری تحصيلی و معنای تحصيل از نتايج پژوهشهای انجام شده در اين زمينه به صورت
عملی در ساير مدارس و مراکز تحصيلی استفاده کرد و در مدارس ،کارگاههای آموزشی و
دورههای آموزش ارائه بازخوردهای اصالحی مناسب مختص دانشآموزان ،در نظر گرفته شود.
همچنين پيشنهاد میگردد که تحقيق فوق بر روی دانشآموزان ساير مدارس و در ديگر نقاط
کشور هم اجرا گردد تا بتوان نتايج را مورد مقايسه قرار داد.
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