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چکیده
هــدف اصلــی ايــن پژوهــش تأثیــر بازخوردهــای اصالحــی معلمــان زن در ارزشــیابیهای تکوینــی بــر

میــزان تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــل دانشآمــوزان دختــر متوســطه دوم شــهر خرمآبــاد
بــود .پژوهــش بــه صـــورت نیمهتجربــي بــود كــه در آن از طــرح پيشآزمــون  -پسآزمــون بــا گــروه

كنتــرل اســتفاده شــد .نمونــه پژوهــش  40آزمودنــي بــود كــه از ميـــان دانـشآمـــوزان دختــر دبيرســتاني
شــهر خرمآبــاد بــه روش تصادفــی خوشــهای چنــد مرحلــهای انتخــاب و بــه صــورت تصادفــي در

گروههــاي آزمايــش و گــواه گمــارده شـــدند .در مرحلــه مداخلــه گــروه آزمايــش بــه مــدت  10هفتــه بعــد
از ارزشــیابیهای تکوینــی بــه عمــل آمــده بازخــورد دریافــتکردنــد .در طــي ايــن مــدت گــروه كنتــرل
هيــچ نــوع مداخل ـهاي دريافــت نكــرد .بــراي جم ـعآوري دادههــا از پرس ـشنامه تعلــق پذیــری تحصیــل

و مقیــاس تــابآوری آموزشــیدر مراحــل پيشآزمــون و پسآزمــون بــرای دو گــروه آزمایــش و گــواه

اســتفاده شــد .دادههــاي پژوهــش بــا روش تحليــل كواريانــس چنــد متغیــری تجزيــه و تحليــل شــدند.
نتايــج تحليــل كوواريانــس تفــاوت معن ـیداري بيــن دو گــروه نشــان داد .يافتههــا حاكــي از آن بــود کــه

ســطح تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــلگــروه آزمایــش بــه طــور معنـیداری نســبت بــهگــروه
 .1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکترای فلسفه در آموزش ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .4کتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران (نویسنده مسئول)
 .5کارشناس روانشناسی عمومی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
The Effect of Female Teachers' Corrective Feedbacks on Developmental Evaluations on Educational Resilience
and Education Attendance of Female Students
Maryam shakarami . Amir Hussein soltan falah . Zahra ghasem abadi karami ranjbar . Jeiran nadali nezhad .
Mehdi yousofvand . Saeed sheikhi

30

دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان

کنتــرل افزایــش یافتــه بــود .بنابرایــن در صورتــی کــه معلمــان بعــد از ارزشــیابیهای تکوینــی از ایــن مــدل
بــرای ارائــه بازخــورد اســتفاده کننــد ،میتواننــد ســطح تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــل

دانشآمــوزان را بــه طــرز معن ـیداری افزایــش دهنــد.

ی تکوینی ،تابآوری آموزشی ،تعلق پذیری تحصیل
واژگانکلیدی :بازخوردهای اصالحی ،ارزشیاب 

مقدمه
جوامــع گوناگــون بــر اســاس نيازهايشــان از زوايــاي گوناگــون بــه مطالعــه زبــان دوم 1پرداختهانــد
(کورشــی .)2016 ،در عصــر كنونــي زندگــي گســتردهتر شــده و انســان ناگزيــر اســت جهــت دســتيابي

و برقرــاری ارتب��اط ب��ا جوام��ع مختل��ف بـ�ه یادگی��ری زب��ان مرب��وط بهــ آن جوامــع روی بی��اورد (باربیــو
و همــکاران .)2016 ،2برخــی از ایــن زبانهــا از جملــه زبــان انگلیســی ،3هنــدی ،4بنگالــی ،5روســی 6و

عربــی 7زبانهــای زنــده دنیــا هســتند کــه تعــداد بســیار زیــادی از افــراد در جامعــه جهانــی بــا ایــن زبانهــا
زب��ان تکل�مـ میکنندــ (لئــو و نوئــل )2016 ،8و لــذا یادگیــری ایــن دســته از زبانهــا ضروریتــر و

کاربردیتــر میباشــد .بنابرایــن در مطالعــه حاضــر بــر زبــان عربــی بــه عنــوان یــک زبــان زنــده ،آمــوزش
آن و افزایــش تعلــق پذیــری تحصیــل 9و تــابآوری آموزشــی 10در یادگیــری ایــن زبــان تاکید شــده اســت.
بعضــی از مطالعــات نشــان داد اســت کــه بســیاری از دانشآمــوزان در یادگیــری زبــان عربــی ضعیــف

عمـ�ل میکنندــ ،شکستــ میخورن��د ،فشــار روانــی تحمــل میکننــد ،بــه موفقیتهــای آینــده امیــدوار

نیس��تند ،دچــار ناکامــی 11میشــوند کــه همیــن ضعــف عملکــرد ،شکســت و ناکامــی در یادگیــری ،بــه

تدریــج باعــث ایجــاد احســاس ناتوانــی و عــدم مقابلــه بــا مشــکالت آموزشــی بــرای یادگیــری بهتــر زبــان

عرب��ی در آین��ده میش�وـ (میلــن ،کریــدی و وســت.)2016 ،12

1. second language
2. Barbeau etal
3. English
4. Hindi
5. Bengali
6. Russian
7. Arabic
8. Lou & Noels
9. Meaning Of Education
10. academic resiliency
11. Frustration
12. Milne, Creedy & West,
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ناکامــی ،ناامیــدی ،دلزدگــی و ضعــف در عملکــرد بهینــه دانشآمــوزان پیرامــون یادگیــری زبــان

عربــی ،بــه صــورت کلــی باعــث کاهــش میــزان دو ســازه روانشــناختی تــابآوری آموزشــی (لیــدا،1

 )2016و تعلــق پذیــری تحصیــل (مــا2و همــکاران )2017 ،میشــود ،و همیــن تــابآوری آموزشــی و

تعلــق پذیــری تحصیــل کاهــش یافتــه دانشآمــوزان در یادگیــری زبــان عربــی عاملــی اســت بــرای اینکــه

دانشآمــوزان ســراغ یادگیــری زبــان عربــی نرونــد و یــا از تــاش مجــدد بــرای ارتقــای عملکــرد خــود در
یادگیــری ایــن زبــان دســت بکشــند (لــی .)2016 ،3تــابآوری آموزشــی به صــورت خودارزشــیابی مثبت
از موقعیــت آکادمیکــی ،احســاس کنتــرل بــر عملکــرد آموزشــی و اعتمــاد بــه مهارتهــا و تواناییهــای

شــناختی تعریف شــده اســت (گاتمن و شــین .)۲۰۱۳ ،4ریچاردســون )1990(5تابآوری آموزشــی را

بــه صــورت فرآینــد مقابلــه بــا اســترس و چالشهــای پیـشرو در مدرســه و بهرهگیــری از مهارتهایــی

کــه بــه دانشآمــوز بــرای غلبــه بــر ایــن شــرایطکمــک میکننــد ،تعریــفکــرده اســت .تــابآوری آموزشــی
در درس زبــان عربــی میتوانــد بــه صــورت یــک توانایــی سیســتمی پویــا شــود کــه بواســطه آن یادگیرنــده

میتوانــد بــه خوبــی از عهــده انجــام تکالیــف یادگیــری زبــان انگلیــس برآیــد و توانایــی آموزشــی خــود
را بــاال ببــرد (مســتن .)2013 ،6تــابآوری را در محیــط آموزشــی بــه عنــوان احتمــال موفقیــت بســیار

بــاال در مدرســه و ســایر موقعیتهــای زندگــی بــه رغــم مصائــب و دشــواریهای محیطــی میداننــد

(گاتمــن و شــین .)۲۰۱۳ ،7در محیــط آموزشــی دانشآمــوزان دارای تــابآوری باالتــر ،بــه رغــم موانــع
و مشــکالت اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی در ســطح باالتــری از موفقیــت آموزشــی در زمینههــای

مختلــف از جملــه یادگیــری زبــان عربــی ،میشــوند (اســتبان و مارتیــن .)2014 ،8مبنــای نظــری ســازه

تــابآوری آموزشــی مربــوط بــه بنــارد )۱۹۹8(9میباشــد .مطالعــات بنــارد ( )۱۹۹8تــاش بــرایکســب
موفقیتهــای بیشــتر ،اســتفاده از شــیوههای مفیــد غلبــه بــر مشــکالت و ارتبــاط مثبــت بــا دیگــران بــرای
غلبــه بــر موانــع موفقیــت را بــه عنــوان ســه فاکتــور مهــم تشــکیلدهنده تــابآوری آموزشــی معرفــی کــرد.

یکــی دیگــر از ســازههایی کــه در یادگیــری زبــان انگلیســی بایــد بــه آن توجــه زیــادی شــود تعلــق
1. Lida
2. Ma
3. Li
4. Gutmann & Shean
5. Richardson
6. Mastun
7. Gutman & Shean
8. Esteban & Martin
9. Benard
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پذیــری تحصیــل اســت .دانشآمــوزان بــا شکســتهایی کــه در یادگیــری زبــان انگلیســی متحمــل

میشــوند کمکــم انگیــزه و امیــد خــود را در یادگیــری از دســت میدهنــد و موفقیــت در یادگیــری آن بــه
صــورت یــک موضــوع دســت نایافتنــی و بیمعنــا تبدیــل میشــود (مــا 1و همــکاران .)2017 ،مطالعــات

نشــان دادهانــد کــه تعــداد زیــادی از دانشآمــوزان هنــگام ورود بــه کالس درس زبــان عربــی بــه نحــوی

احساســات و نگرشهــای خاصــی نســبت بــه تحصیــل درس مربوطــه و محیط آموزشــی دارند ،بــه طوری
کــه رفتــار آموزشــی و جهتمندیهــای انگیزشــی بعــدی آنــان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و بــر موفقیــت
یــا عــدم موفقیــت آموزشــی آنهــا نیــز اثرگــذار اســت (جئونــگ و همــکاران .)2016 ،2ایــن احساســات

و نگرشهــای خــاص نســبت بــه درس زبــان عربــی را تعلــق پذیــری تحصیــل پیرامــون زبــان انگلیســی
مینامنــد (همــان) .تعلــق پذیــری تحصیــل ،بــه آن نــوع داللــت درونــی کــه تحصیــل و ادامــه تحصیــل
بــرای دانشآمــوزان دارد ،اشــاره میکنــد (گایمایــره .)2013 ،3هندرســون-کینگ و اســمیت)2006(4
در طــی بررســی پیمایشــی کــه از طریــق مصاحبــه بــا دانشآمــوزان و دانشجویــان انجــام دادنــد ده مؤلفــه

حرفــه ،اســتقالل ،آینــده ،یادگیــری ،خــود،گام بعــدی ،اجتماعــی ،دنیــا ،فشــارروانی و رهایی را بــع عنوان

عوامــل تشــکیلدهنده تعلــق پذیــری تحصیــل در مدرســه و دانشــگاه مشــخص کردنــد.

در خصــوص شــکلگیری تعلــق پذیــری تحصیــل در مدرســه ،محققیــن بــر ایــن باورنــد کــه اولیــن

برداشــت از مدرســه قویتريــن اثــر را در همــه ابعــاد ذهنــی دانشآمــوز دارد بــه طــوری کــه بــا یــک

برداشــت و معنــی مثبــت اولیــه در حالــت برانگیختگــی بهتــری قــرار میگیــرد (تروتــر و رابرتــس،5

 .)2006بديهــي اســت كــه آمــوزش مناســب و پيشــرفت در یادگیــری زبان انگلیســی و افزایش تــابآوری
آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــل مرتبــط بــا آن ،مســتلزم شناســايي مشــكالتي اســت كــه بــر ســر راه

يادگيــري دانشآمــوزان در ايــن درس وجــود دارد .مشــكالت مربــوط بــه يادگيــري زبــان عربــی يــا ريشــه
درونشــخصی و يا ريشــه برونشــخصی دارند .مشــكالت درونشــخصی از ويژگيهاي دانشآموزان در

پــردازش ذهنــي ،تــابآوری و روش يادگيــري آنهــا نشــأت ميگيــرد ،در مقابل مشــكالت برونشــخصی
از عوامــل فرهنگــي ،اجتماعــي ،آموزشــي ،روش تدريــس و برخــورد و بازخــورد معلمــان نشــأت ميگيرد
(محس ـنپور ،حجــازي و كيامنــش .)2006 ،يكــي از مهمتريــن مشــكالت برونشــخصی ،روش ارائــه
1. Ma
2. Jeong etal
3. Ghimire
4. Henderson-King & Smith
5. Trotter & Roberts
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بازخوردهــای معلمــان هنــگام ارزشــیابیهای تکوینــی بــه عنــوان جزئــی جدایــی ناپذیــر از رونــد آمــوزش

و تدریــس آنهــا میباشــد.

مطالعــات نشــان دادهانــد کــه یکــی از فاکتورهایــی کــه همــواره بــا کیفیــت تدریــس معلــم در ارتبــاط

اســت فرآینــد ارزشــیابی اســت (ســادلر .)2010 ،1بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه نظــام تعلیــم و
تربیــت نیــز هماننــد ســایر نظامهــا دارای اصــول و ویژگیهــای خــاص خــود اســت .یکــی از ویژگیهــای
اساســی و الینفــک آن ارزشــیابی اســت کــه بــه واســطه آن میتــوان بــه بررســی نیازهــا ،تعییــن اهــداف

و راهبردهــا ،ســنجش عملکــرد پرداخــت (ســادلر .)1998 ،والتردیــک ( 1977بــه نقــل از جانســن و

هــکاران )2017 ،2اعتقــاد دارد ارزشــیابی تکوینــی ،عبارتســت از فراینــد نظامــدار اجــرا و بــه کارگیــری
مــواد آموزشــی بــرای یادگیرنــدگان بــه قصــد گــردآوری آن گونــه اطالعــات و دادههایــی کــه بتوانــد بــرای

تجدیــد نظــر در مــواد آموزشــی بــهکار گرفتــه شــوند .رویکــردی کــه نشــان داده اســت میتوانــد بــه خوبــی

بــرآورد کنــد ،آیــا دانشآمــوزان بــه اهــداف و اســتانداردهای مشــخص شــده رســیدهاند یــا نــه ،رویکــرد

انجــام ارزشــیابیهای تکوینــی همــراه بــا ارائه بازخوردهای مناســب اســت (یوشــیدا وکوریتــا.)2016 ،3
پژوهــش در زمینــه بازخــورد در ابتــدا بــه نظریههــای رفتارگرایانــی از قبیــل ثرندایک )1932( 4و اســکینر

5

مربــوط میشــود (یوس ـفوند و همــکارن .)2016 ،گانیــه و دریســکول )1988(6از بازخــورد آ گاهانــه

بــه عنــوان یــک تقویــت نــام بردهانــد (بــه نقــل از هایــر و اکــرت .)2016 ،7در ده ـهی  1970تئــوری

پــردازش اطالعــات 8در مفهــوم بازخــورد تحولــی بنیادیــن ایجــاد کــرد .بــر طبــق ایــن تئــوری خطاهــا

9

یــک منبــع مهــم اطالعاتــی دربــارهی پــردازش شــناختی دانشآمــوزان بــه حســاب میآینــد کــه میتواننــد

معلمــان را در فراینــد یاددهی-یادگیــری یــاری کننــد (برونینــگ 10و همــکاران .)1999 ،بازخــورد

معلــم میتوانــد بــه صــورت نحــوه پاســخدهی معلــم بــه عملکــرد ،نگــرش و رفتــار دانشآمــوزان در

راســتای هدفهــای آموزشــی مشــخص شــده ،تعریــف شــود (اســکات .)2005،11بازخــورد میتوانــد
1. Sadler
2. Janssen etal
3. Yoshida & Kurita
4. Thorndike
5. Skinner
6. Gange & Driscool
7. Hier & Eckert
8. Information processing
9. Errors
10. Brunning
11. Scott
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بــه شــکلهای گوناگونــی نظیــر بازخــورد اصالحــی ،نوشــتاری ،کالمــی ،حــاالت و اشــارات بدنــی،

تأییــد گفتههــای دانشآمــوز ،تشــویق و انتقــاد اعمــال شــود (دینهــام )2005،1کــه در ایــن پژوهــش
بــر بازخوردهــای اصالحــی (نوشــتاری و شــفاهی) معلــم بــر اســاس مــدل بازخــورد اصالحــی باتلــر

و ویــن )1995( 2تاکیــد شــده اســت .چالمــرز و گاردینــر )2015( 3معتقدنــد کــه بازخــورد در فراینــد

ارزشــیابی تکوینــی از بیشــترین اهمیــت برخــوردار اســت .امتحانــات و ارزشــیابیهای تکوینــی بســیار
ســودمند و مؤثــر هســتند زیــرا بــه خوبــی آشــکار میکننــد کــه دانشآمــوزان چــه خطاهایــی دارنــد و

بــرای رســیدن بــه عملکــرد مطلــوب چــه نیازهایــی دارنــد (ویلســون و زیــک .)2016 ،4ســادلر ()2010
معتقــد اســت کــه اگــر بازخــورد اثــر تکوینــی روی یادگیــری نداشــته باشــد نمیتــوان آن را بازخــورد

مناســبی بــه حســاب آورد .یکــی از هدفهــای مهــم ارزشــیابی معلــم ایــن اســت کــه دانشآمــوزان بــه
نقــاط ضعــف و قــوت خــود آگاهــی یابنــد و بــرای غلبــه بــر آنهــا تــاش کننــد بــه جــای اینکــه بــا
ناامیــدی از رســیدن بــه موفقیت دســت بکشــند (ریچاردســون 5و همــکاران .)2017 ،فراوانی و مناســب

بــودن محتــوای بازخــورد معلــم از جملــه عواملــی اســت کــه عمدهتریــن نقــش را در فرآینــد تــابآوری و

افزایــش تــوان و انگیــزه دانشآمــوز در غلبــه بــر موانــع و شکسـتهای آموزشــی دانشآمــوز ایفــا میکنــد

(آلونســو و پانــادرو ،2010 ،6دیگنــاس و باتنــر ،2008 ،7و زیمرمــن و شــانک .)2011 ،8بازخــورد
در ارزشــیابیهای تکوینــی یکــی از ویژگیهــای اساســی و تأثیــر گــذار اســت کــه باعــث بهبــود فراینــد

تدریــس و یادگیــری میشــود و عــاوه بــر ایــن میتوانــد یکــی از روشهــای مفیــد بــرای بــاال بــردن
ســطح تعلــق پذیــری تحصیــل و کاهــش فشــار روانــی دانشآمــوزان باشــد (کلیمــووا .)2015 ،9ایــن

خواســتهها ممکــن نمیگــردد جــز اینکــه یادگیرنــده در فراینــد آمــوزش بــه صــورت پیوســته و هدفمنــد
بازخوردهــای دقیــق ،متناســب و کاملــی را دریافــت کنــد تــا بــر اســاس آن بــه خوبــی از رونــد تــاش،

پیشــرفت و موفقیتهــای خــود آگاهگردیــده و در مهندســی جریــان یادگیــری ،جایــگاه خــود را بــه خوبــی
درک کــرده و فعالیتهــای خــود را بــر اســاس نقــش موثــری کــه در سرنوشــت خــود ایفــا میکنــد ،در

راســتای رســیدن هــر چــه بیشــتر بــه تــابآوری و تعلــق پذیــری آموزشــی مدیریــت کنــد (لــی و برنــارد،10
1. Dinham
2. Butler & Winne
3. Chalmers & Gardiner
4. Wilson & Czik
5. Richardson
6. Alonso & Panadero
7. Dignath & Buttner
8. Zimmerman & Schunk
9. Klimova
10. Li & Barnard
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 .)2011پژوهشهــا دربــاره اثربخشــي بازخوردهــای اصالحــی معلــم بــه صــورت کتبــی و کالمــی بــه

نتایــج مثبــت و گاهــا متناقضــی رســیدهاند (یوسـفوند و همــکارن2015 ،؛ ژائــو 1و همــکاران2017 ،؛

هــان و هایلنــد2015،2؛ کریپــل و هندرســون – کینــگ2010،3؛ روجــاس2015 ،4؛ لویــال2010،5؛
موســک و گیلبــوا 2016 ،6و تاویــژن و بورگلیــن.)2014،7

موســک و گیلبــوا ( )2016در مطالعــه خــود نشــان دادنــد ،چنــان چــه معلــم در اداره کالس خــود از

بازخوردهــای کتبــی و کالمــی بــه شــکل اصالحــی و دقیــق اســتفاده کنــد میتوانــد بــه افزایــش پشــتکار و

تــابآوری دانشآمــوزان کمــک کنــد .اســتدالل پژوهشــگران بــرای رســیدن بــه نتایــج مذکور این اســت که
معلمان از بازخوردهای اصالحی اســتفاده میکنند و بر این اســاس دانشآموزان از نقاط ضعف و قوت
خــود بــه خوبــی آگاه میشــوند و همیــن آگاهــی عاملــی میشــود بــرای اینکــه دانشآمــوزان واقعبینانــه

نســبت بــه شکســتها و موفقیتهــای آموزشــی خــود برخــورد کننــد .بنابرایــن زمانــی کــه شکســت

میخورنــد بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه معلــم در قالــب بازخوردهــای اصالحــی بــه آنهــا داده اســت

بــر رفــع نقــاط ضعــف خــود تمرکــز میکننــد و بــا رفــع ایــن نقــاط ضعــف در آینــده بــه موفقیتهــای

آموزشــی بیشــتری دســت پیــدا میکننــد و لــذا کمکــم بــر میــزان تــابآوری آموزشیشــان افــزوده میشــود.

لویــال ( )2010نیــز در مطالعــه خــود بــا عنــوان بررســی عوامــل مؤثــر بــر میــزان تــابآوری آموزشــی

دانشآمــوزان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه انگیــزش آموزشــی متغیــری اساســی و میانجیگــر در رابطــه بیــن
بازخوردهــای کتبــی و کالمــی معلــم بــا تــابآوری آموزشــی میباشــد .در ایــن مطالعــه نشــان داده شــد

کــه چنانچــه دانشآمــوزان از طــرف معلمــان خــود بازخوردهــای اصالحــی و مثبــت بــه شــکل کتبــی و

کالمــی دریافــت کننــد بــه لحــاظ انگیزشــی بــرای ادامــه تحصیــل ارتقــا مییابنــد و لــذا همیــن افزایــش

انگیــزش بــرای آنهــا عاملــی میشــود تــا بــه موفقیتهــای بیشــتری دســت یابنــد .از طرفــی زمانــی کــه

دانشآمــوزان انگیــزش آموزشــی باالیــی داشــته باشــند هنــگام شکســت آموزشــی ،امیــد و انگیــزه خــود
را از دســت نمیدهنــد و همیــن عامــل باعــث میشــود کــه ســطح تــاش بــرای غلبــه بــر مشــکالت و
متعاقــب آن میــزان تــابآوری تحصییلــی در آنهــا ارتقــا یابــد .روجــاس ( )2015در مطالعــه خــود بــا

عنــوان عوامــل مؤثــر بــر تــابآوری آموزشــی دانشآمــوزان مقطــع متوســطه بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت
1. Zhao
2. Han & Hyland
3. Krypel & Henderson-King
4. Rojas
5. Loyola
6. Mosek & Gilboa
7. Tuvesson & Borglin
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کــه متغیرهــای خوشبینــی آموزشــی ،حمایــت والدیــن ،بازخوردهــای اصالحی و ســازنده معلــم ،اعتماد
بــه نفــس ،مثبــت اندیشــی و انگیــزش بــاال از جملــه مهمتریــن پیشبینــی کنندههــای تــابآوری آموزشــی
هســتند .بنابرایــن بــا توجــه بــه نقــش و اهميــت ارائــه بازخــورد معلــم بــه دانشآمــوزان ،هــدف ايــن

پژوهــش بررســی تأثیــر بازخوردهــای اصالحــی (کتبــی و کالمــی) معلمــان در ارزشــیابیهای تکوینــی

بــر میــزان تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــل دانشآمــوزان دختــر متوســطه دوم در درس زبــان

عربــی اســت .بنابرايــن فرضيههــاي پژوهــش عبارتنــد از :ارائــه بازخوردهــای کتبــی و کالمــی معلــم بعــد
از ارزشــیابیهای تکوینــی و مبتنــی بــر مــدل باتلــر و ویــن باعــث افزایــش میــزان تــابآوری آموزشــی

دانشآمــوزان دختــر در درس زبــان عربــی میشــود؛ ارائــه بازخوردهــای کتبــی و کالمــی معلــم بعــد از

ارزشــیابیهای تکوینــی و مبتنــی بــر مــدل باتلــر و ویــن باعــث افزایــش میــزان تعلــق پذیــری تحصیــل

دانشآمــوزان دختــر در درس زبــان عربــی میشــود.

روش
جامعــه آمــاری ،نمونــه و روش نمونهگیــری :جامعــه آمــاري ايــن پژوهــش ،همــه دانشآمــوزان دختــر

مقطــع متوســطه دوم شــهر خرمآبــاد در ســال آموزشــی  1394-95تشــکیل میدهنــد کــه بــرای انتخــاب
اعضــای نمونــه از ایــن جامعــه از روش نمونهگیــری خوش ـهای چندمرحل ـهای اســتفاده شــد .در روش

خوشـهاي چنــد مرحلـهاي روش کار بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا از بیــن دو ناحیــه آمــوزش شــهر خــرم
آبــاد (ناحیــه  1و  )2یــک ناحیــه رو بــه صــورت تصادفــی انتخــاب کردیــم (ناحیــه  2انتخــاب شــد)،

در مرحلــه دوم از ميــان دبیرســتانهای دخترانــه ناحیــه مربوطــه  2مدرســه بــه صــورت تصادفــي ســاده

انتخــاب و ســپس از هــر مدرســه يــك كالس (هــر کالس  20دانشآمــوز) بــه صــورت تصادفــي ســاده

انتخــاب شــدند .نهایتـ ًا ایــن دو کالس کــه جمعـ ًا شــامل  40دانشآمــوز (هــر گــروه  20نفــر) میشــدند،
بــه طــور تصادفــي بــه گروههــای آزمایــش و کنتــرل گمــارده شــدند.

اب��زار :الــف) پرس ـشنامه تــابآوری آموزشــی :)ARQ(1پرس ـشنامه تــابآوری آموزشــی توســط

ســاموئلز 2در ســال  2004ســاخته شــد و در دو مطالعــه مناســب بــودن آن تأییــد شــد .ســپس بــاگســترش
مطالــب ،در ســال  2009بــه چــاپ رســید .نســخه نهایــی ایــن پرسـشنامه شــامل  41ســؤال اســت کــه

از شــرکتکنندگان خواســته میشــود تــا میــزان تــابآوری آموزشــی خــود را بــر روی یــک مقیــاس 5
ـا مخالفــم ( )1تــاکامـ ً
درجـهای لیکــرت از کامـ ً
ـا موافقــم ( )5درجهبنــدیکننــد .ســؤاالت ســتارهدار در
1. Academic Resilience Questionnaire
2. Samoelz
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پرس ـشنامه معکــوس نمرهگــذاری میشــوند .ایــن مقیــاس دارای ســه مؤلفــه میباشــد .ایــن مولفههــا
عبارتنــد از مهارتهــای ارتباطــی ،جهتگیــری آینــده و مســئلهمحور و مثبتنگــر .روايـــي بيرونـــي و

روايـــي ســازه ايــن مقيــاس را مارتيــن )2003( 1تأييــد كــرده اســت .همچنيــن ضرايــب پايـــايي آلفـــاي

كرونبـــاخ اختصاص ًا در هر بار حذف آيتمها از  0 /85تا  0 /88گزارش شـــده اســـت .پايـــايي و روايـــي

ايـــن مقيــاس را هاشــمي ( )1390تأييــد كــرده اســت.

ب) پرس ـشنامه تعلــق پذیــری تحصیــل :)MOE(2ایــن پرس ـشنامه یــک ابــزار خودگزارشدهــی

اســت و بــرای اندازهگیــری تعلــق پذیــری تحصیــل کــه توســط هندرســون ،کینــگ و اســمیت ()2006
طراحــی شــده اســت بــه کار مـیرود و شــامل  86گویــه و متشــکل از  10مؤلفــه اســت .هــر مؤلفــه معنــی

تحصیــل خاصــی را نشــان میدهــد و کســب بیشــترین نمــره در هــر کــدام از ایــن مؤلفههــا نشــاندهنده
اولویتــ آن معن��ی توس��ط ف��رد اس��ت .مؤلفهه��ای ای��ن پرس��شنامه عبارتان�دـ از :حرفــه ( 11گویــه

دارد)؛ اســتقالل ( 5گویــه دارد)؛ آینــده ( 3گویــه دارد)؛ یادگیــری ( 10گویــه دارد)؛ خــود ( 11گویــه

دارد)؛ گام بعــدی ( 3گویــه دارد)؛ اجتماعــی ( 12گویــه دارد)؛ دنیــای پیرامــون ( 8گویــه دارد)؛ فشــار

روانــی ( 12گویــه دارد) و رهایــی ( 11گویــه دارد) .پاســخ بــه گویههــا دریــک مقیــاس لیکرتــی شــامل

خیلــی کــم ،کــم ،متوســط ،زیــاد ،خیلــی زیــاد صــورت میگیــرد کــه بــه ترتیــب نمرههــای  4 ،3 ،2 ،1و

 5بهــ ه��ر گزین��ه اختص��اص مییابن��د .اعتبــار ایــن پرسـشنامه از  0/77تــا  0/91گــزارش شــده اســت و

از نظــر روایــی نیــز ایــن مقیــاس مــورد تأییــد اســت ،بــه طــوریکــه روایــی ســازه آن بــا اســتفاده از تحلیــل
عاملــي محاســبه شــده و قابــل قبــول بــودن آن بــه تأییــد رســیده اســت (هندرســون  -کینــگ و اســمیت،

 .)2006عیســی زادگان ،حســنی و احدیــان ( )1388پایایــی ایــن پرس ـشنامه را بــا اســتفاده از روش

آلفــای کرونبــاخ  0/79بــرآورد کردهانــد .در پژوهــش حاضــر نیــز اعتبــار درونــی آن بــا اســتفاده از آلفــای
کرونبــاخ برابــر بــا  0/85بــه دســت آمــده اســت.

در ایــن مطالعــه محقــق بــه معلــم گــروه آزمایــش بــر اســاس مــدل ارائــه بازخــوردی باتلــر و ویــن (کــه

چگونگــی مراحــل آن در زیــر بیــان شــده اســت) بــه مــدت  45دقیقــه در یــک اتــاق (اتــاق اســتراحت
معلمــان) اچگونگــی ارائــه بازخــورد بــه دانــش آمــوزان را توضیــح داد و همچنیــن پــس از آمــوزش بــه

معلــم گــروه آزمایــش و خــارج شــدن از اتــاق بــه معلــم گــروه کنتــرل کــه در اتــاق ریاســت مدرســه حضــور

داشــت گفتــه شــد کــه هماننــد روال قبلــی بــه ارائــه بازخورد ســنتی بــه دانش آمــوزان گــروه کنترل بپــردازد.

1. Martin
)2. Meaning of Education (MOE
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ج) مدل بازخوردی اصالحی باتلر و وین (()1995اقتباس از یوسفوند و همکاران)1393 ،

•	

مرحلــه  :Aمعلــم در ابتــدایکالس یــک ســری اهــداف و معیارهایــیکــه دانــش آمــوزان در پایــان هر

•	

مرحلــه  :Bحوزهایــی کــه هدفهــا بایــد بــر اســاس آنهــا طراحــی شــوند و همچنیــن راهبردهــای

•	

مرحلــه  :Cفرمــول بنــدی و قالبهایــی را کــه دانــش آمــوزان بــرای خــود دارنــد تــا بــه اهــداف

•	

مرحله  :Dراهبردهایی که دانش آموزان برای رسیدن به اهداف به کار میگیرند مشخص میشوند.

•	

مرحله  :Eپیامدهای یادگیری درونی مشخص میشوند (دانشآموزان از یادگیری لذت میبرند).

•	

مرحلــه  :Fپیامدهــای قابــل مشــاهده بیرونــی (یعنــی آن جنبههایــی از یادگیــری کــه بــه صــورت

•	

مرحلــه  :Gنهایتـ ًا بازخوردهایــی کــه دانــش آمــوز از طــرف معلــم (یــا هــم شــاگردیهایش دریافــت

مبحــث یــا فصــل درســی بایــد بــه آن رســیده باشــند بــر اســاس ضوابــط خــاص مشــخص میکنــد.
رســیدن بــه ایــن اهــداف مشــخص میشــوند.

برســند مشــخص میشــوند.

رفتــاری یــا عملکــردی ظاهــر میشــوند).

میکنــد دربــاره نحــوه عملکــرد و یادگیریــش عــاوه بــر ایــنکــه جنبــه اطالعاتــی دارد باعــث تجدیــد
نظــر دانــش آمــوزان در زمینــه نحــوه اســتفاده از راهبردهــای یادگیــری خــود تنظیــم میشــود.
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روش ســنتي :در روش ســنتي يــا روش مرســوم معلــم مطالــب درســي را بــا روش رايــج كــه ســخنراني
بــه همــراه پرســش و پاســخ اســت ،تدريــس ميكــرد و بــه شــکل ســنتی هــم بازخــورد ارائــه میکــرد.

ن-پسآزمــون
طــرح پژوهــش :ايــن پژوهــش بــه صــورت شــبهتجربي بــود كــه در آن از طــرح پيشآزمو 
بــا گــروه گـــواه اســـتفاده شــد .در ايــن پژوهــش ارائــه بازخوردهــای کتبــی و کالمــی معلــم مبتنــی بــر مــدل

باتلــر و ویــن ( )1995بــه عنــوان متغيــر مســتقل محســوب ميشــود .متغيرهــاي تــابآوری آموزشــی و

تعلــق پذیــری تحصیــل بــه عنــوان متغيرهــاي وابســته در نظــر گرفتــه شــدهاند .روش تجزیــه و تحلیــل:

دادههــا پــس از جم ـعآوري در دو ســطح توصيفــي و اســتنباطي تحليــل شــدند .در ســطح توصيفــي از
شــاخصهاي گرايــش مركــزي و در ســطح اســتنباطي بــراي آزمــون فرضهــاي آمــاري از روش تحليــل

كوواريانــس اســتفاده شــد .همچنيــن بــراي تحليــل دادههــا از نرمافــزار  SPSS21اســتفاده شــد.

یافتهها
جدول  .1ميانگين و انحراف استانداردگروههاي آزمايش وگواه در متغيرهاي مورد مطالعه به تفكيك پيشآزمون و پسآزمون
گروه
موقعیت

گواه
پیشآزمون
انحراف

متغیرها

میانگین

تابآوری آموزشی

115/20

6/25

حرفه

استقالل
آینده

تعلق پذیری تحصیل

یادگیری
خود

گام بعدی
اجتماعی

دنیای پیرامون
فشار روانی
رهایی

استاندرد

آزمایش
پسآزمون
میانگین

انحراف

استاندرد

پیشآزمون
میانگین

انحراف

استاندرد

پسآزمون
میانگین

انحراف

استاندرد

139/74

7/96

117/96

6/63

118/45

5/15

3/31

5/95

31/62

23/32

5/52

24/69

4/63

22/41

25/69

3/60

14/25

4/54

14/06

3/65

14/36

3/25

3/21

9/11

2/30

10/35

3/65

10/75

3/32

14/19

21/13

3/54

20/91

4/65

20/74

4/52

30/59

2/54

20/46

6/52

19/31

5/43

19/57

5/69

31/53

3/95

9/47

3/65

10/42

3/21

9/64

3/27

14/89

3/62

43/32

5/21

41/58

5/56

40/65

4/85

51/25

5/63

17/34

4/25

16/21

4/15

17/72

5/63

11/97

3/96

44/74

5/42

42/96

5/69

45/30

5/12

30/96

6/36

32/65

4/52

33/29

4/31

32/54

5/69

27/56

5/24

بــر اســاس یافتههــای جــدول شــماره  1بیشــترین میانگیــن در پیشآزمــون و پسآزمــون گــروه گــواه

بــرای متغیــر تــابآوری تحصیــل ( 115/20و  )118/45و کمتریــن میانگیــن بــرای متغیــر آینــده (9/11
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و  )10/35میباشــد؛ کمتریــن میانگیــن در پیشآزمــون گــروه آزمایــش بــرای متغیــر گام بعــدی ()9/64

و بیشــترین میانگیــن بــرای متغیــر تــابآوری آموزشــی ( )117/96میباشــد .کمتریــن میانگیــن در

پسآزمــون گــروه آزمایــش بــرای متغیــر اســتقالل ( )14/19و بیشــترین میانگیــن بــرای متغیــر تــابآوری
آموزشــی ( )139/74میباشــد .از جملــه پیشفرضهایــی کــه در تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره

( )MANCOVAمنظــور میگــردد ،فــرض نرمــال بــودن توزیــع بــا اســتفاده از آزمــون (کولموگــروف

– اســمیرنوف) یــا ( )K-Sاســت .ایــن بررســی روی متغیرهــای پژوهــش انجــام شــد.

یافتههــای آمــاری نشــان داد کــه ســطح معنـیداری بــه دســت آمــده در آزمــون  ،K-Sدر اکثــر متغیرهــای

پژوهــش بــه تفکیــک گــروه ،بیــش از مقــدار مــاک  0/05میباشــد ،در نتیجــه میتــوان گفــت کــه

توزیــع متغیرهــای مــورد بررســی در نمونــه آمــاری داری توزیــع نرمــال میباشــد و میتوانیــم فرضیههــای

پژوهــش را از طریــق آزمونهــای پارامتریــک مــورد آزمــون قــرار دهیــم .جهــت جزیــه و تحلیــل دادههــای
مربــوط بــه تفــاوت بیــن دو گــروه کنتــرل و آزمایــش از لحــاظ مولفههــای تــابآوری آموزشــی و تعلــق
ُ
(مانکــوا) بهــره گرفتــه شــد .نتایــج آمــاری
پذیــری تحصیــل از روش تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره

نشــان داد کــه واریانسهــای مولفههــای تــابآوری آموزشــی ،حرفــه ،اســتقالل ،آینــده ،یادگیــری ،خــود،
گام بعــدی ،اجتماعــی ،دنیــای پیرامــون ،فشــار روانــی و رهایــی در دو گــروه بــا هــم برابــر بــوده و بــا

یکدیگــر تفــاوت معن ـیداری ندارنــد ،کــه ایــن یافتــه ،پایایــی نتایــج بعــدی را نشــان میدهــد .نتیجــه
آزمــون کرویــت بارتلــت از لحــاظ آمــاری معنــادار میباشــد بــه ایــن معنــا کــه فــرض صفــر مبنــی بــر

ناهبســته بــودن دادههــا رد و فــرض خــاف مبتنــی بــر همبســته بــودن دادههــا تأییــد میشــود .یعنــی ایــن

آزمــون نشــان داد کــه ماتریــس همبســتگی مشــاهده شــده متعلــق بــه جامعـهای بــا متغیرهــای همبســته
اســت .و لــذا میتــوان تحلیــل واریانــس و کوواریانــس را انجــام داد.

جدول  .2تحلیل کوواریانس چند متغیره اثرات آموزش به روش ارائه الگوی پیش سازماندهنده بر نیازهای
خودتعیینگری و تعلق پذیری تحصیل
منبع تغییر

متغیر وابسته

SS

df

MS

گروه

تابآوری آموزشی

550/60

2

225/30

خطا

تابآوری آموزشی

1987/24

57

34/86

گروه

تعلق پذیری تحصیل

514/56

2

257/28

خطا

تعلق پذیری تحصیل

1768/65

57

31/02

F

سطح معنیداری

ضریب اتا

9/02

0/01

0/19

6/12

0/01

0/16

مندرجــات جــدول  2نشــان میدهــد کــه اثــر گــروه (ســطح متغیــر مســتقل) بــر تــابآوری آموزشــی

تأثیر بازخوردهای اصالحی معلمان زن در ارزشیابیهای تکوینی...
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و تعلــق پذیــری تحصیــل دانشآمــوزان دختــر از نظــر آمــاری معنـیدار اســت (.)P=0/05
جدول  .3مقایسههای زوجی میانگین گروهها در متغیرهای وابسته
گروه

گروه

متغیر

تفاوت
میانگینها

خطای
برآورد

سطح معنیداری

بازخوردهای کتبی و کالمی
مبتنی بر مدل باتلر و وین

کنترل

تابآوری
آموزشی

21/32

0/87

0/01.

بازخوردهای کتبی و کالمی
مبتنی بر مدل باتلر و وین

کنترل

تعلق پذیری
تحصیل

14/06

0/38

0/01

مندرجــات جــدول  3نشــان میدهــد کــه بازخوردهــای کتبــی و کالمــی مبتنــی بــر مــدل باتلــر و ویــن

در مقایســه بــا گــروه کنتــرل بــر ســطح تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــل دانشآمــوزان دختــر

تأثیــر مثبــت و معنـیداری داشــته اســت.

بحث و نتیجهگیری
ايــن پژوهــش بــا هــدف تأثیــر بازخوردهــای (کتبــی وکالمــی) معلمــان در ارزشــیابیهای تکوینی بــر میزان

تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیــری تحصیــل دانشآمــوزان دختــر متوســطه دوم در درس زبــان عربــی شــهر
خرمآبــاد انجــام شــد .يافتـههـــاي پـــژوهش حاضــر نشــان داد كــه میــزان تــابآوری آموزشــی و تعلــق پذیری
تحصیــل در دانشآموزانــی كــه معلمــان آنهــا بــه روش مبتنــی بــر مــدل باتلــر و ویــن بازخــورد داده بودنــد

در مقايســه بــا دانشآموزانــی کــه بــا روش ســنتی بازخــورد دریافــت میکردنــد افزایــش معنـيداري داشــته
اســت .ایــن یافتههــا بــا نتایــج مطالعــات ژائــو و همــکاران ( ،)2017هــان و هایلنــد ( ،)2015کریپــل و
هندرســون –کینــگ ( ،)2010روجــاس ( ،)2015لویــال ( )2010و موســک وگیلبــوا ( )2016همســو و
بــا نتیجــه مطالعــه تاویــژن و بورگلیــن ( )2014ناهمســو اســت .از جملــه دالیلــیکــه در تبییــن ایــن یافتههــا

وجــود دارد ایــن اســت،کارکــرد بازخــورد اصالحــی مناســب ایــن اســتکــه بر بهبود عملکــرد دانــش آموزان

تاکیــد دارد و باعــث افزایــش اعتمــاد بــه نفــس دانــش آمــوزان در رســیدن بــه اهــداف و بهبــود عملکــرد بــا
بهــره گیــری از یــک خــود کارا و توانمنــد میشــود کــه همیــن افزایــش کارایــی ،تــاش و اعتمــاد بــه نفــس

زمینــه را بــرای ارتقــای تــابآوری آموزشــی فراهــم مـیآورد .از جملــه دالیــل دیگــری کــه بــرای تبییــن ایــن
یافتههــا وجــود دارد ایــن اســتکــه ارائــه بازخــورد نوشــتاری مؤثــر بــه دانشآمــوزان ،صــرف نظــر از ایــنکــه
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دانشآمــوزان را بــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود و کاســتن از ضعفهــای خــود آگاه میکنــد ،بــه لحــاظ
شــخصیتی و انگیزشــی نیــز در یادگیرنــدگان مؤثــر واقــع میشــود بــهگونهایکــه در فراینــد دریافــت اینگونه
اطالعــات ایــن بــاور در یادگیرنــدگان ایجــاد میشــود کــه بــه آنهــا توجــه میشــود کــه همیــن عقیــده بــرای

آنهــا ایجــاد تعلــق پذیــری بــرای ادامــه تحصیــل میکنــد .از طرفــی هم ایــن نــوع بازخوردها باعث میشــود

کــه دانشآمــوزان بــه ایــن درک برســند کــه از توانمندیهــای خاصــی برخــوردار هســتند و بــه برطــرفکــردن
نقــاط ضعــف وتقویــت نقــاط قــوت خــود قــادر هســتند .بنابرایــن ،بــه خاطــر تــوان انگیزشــی بازخوردهــای

نوشــتاری در کالس درس نســبت بــه عملکــرد یادگیرنــدگان ،معلمــان در چارچــوبکالس درس بــا اتخــاذ

رویههــای صحیــح آموزشــی بــه ایجــاد انگیــزه و معنــا در دانــش آمــوزان نســبت بــه خــود ،موضوع ،مدرســه،
تحصیــل آنهــا در فراینــد یادگیــری اقــدامکنند.

تبییــن دیگــر بــرای یافتههــای مطالعــه حاضــر ایــن اســت کــه ،معلــم زمانــی کــه روی برگههــای امتحانــی
بــه طورکلــی و مبتنــی بــر اصــول بازخــوردی توضیــح داده شــده بــه دانــش آمــوز بازخــورد میدهــد باعــث

افزایــش درک دانشامــوز از نقــاط ضعــف و آگاهــی خــود میشــود کــه همیــن آگاهــی باعــث میشــود

کــه دانشآمــوز نســبت بــه تواناییهــای خــود واقعبینتــر و منطقیتــر باشــد .زمانــی کــه دانشآمــوز بــا
واقعبینــی کامــل رســید هنگامــی هــم کــه بــه شکســت در تحصیــل دچــار شــود امیــد و انگیــزه خــود را
از دســت نمیدهــد و بــا آگاهــی کــه از تواناییهــای خــود دارد میدانــد کــه در آینــدهای زود مجــدد ًا بــه
موفقیــت خواهــد رســید .تمامــی ایــن مــوارد زمینــه بــرای اینکــه دانشآمــوز در زمینــه تحصیــل دارای

تــابآوری باشــد را فراهــم میکنــد.

تبییــن دیگــر ایــن اســت کــه بازخوردهــای اصالحــی معلــم در صورتــی کــه بــه شــکل نوشــتاری و بــا

تاکیــد بــر اشــتباهات عملکــردی باشــد باعــث ایجــاد آ گاهــی در دانــش آمــوزان نســبت بــه فرایندهــای

انگیزشــی و رفتــاری ،فرایندهــای خودانگیزشــی ،اســتقالل ،آینــده نگــری ،تعلــق پذیریابــی آموزشــی

میشــود .معلــم ضمــن ارائـهی بازخــورد بــه شــکل نوشــتاری دقیقـ ًا بــه دانــش آمــوز میگویــد کــه کجــای

عملکــردش اشــتباه اســت و راهبردهایــی را کــه دانــش آمــوز از آنهــا اســتفاده نکــرده یــا بــد اســتفاده کرده

اســت بــرای او توضیــح میدهــد و چگونگــی بهــره گیــری صحیــح و کامــل را از ایــن راهبردهــا بــرای او
بیــان میکنــد .در تکالیــف بعــدی معلــم میتوانــد بــا مراجعــه بــه توضیحــات قبلــی خــود در راســتای
عملکــرد دانــش آمــوز و مقایســه بــا عملکــرد فعلــی ضمــن بیــان نقــاط ضعــف و قوتــش توضیحــات

کاملتــری را نیــز بــرای او در دفتــر تکلیــف یــا برگ ـهی امتحــان یادداشــت کنــد .بنابرایــن توضیخــات
کتبــی معلــم باعــث میشــود کــه دانشآمــوز از خــود ســواالتی بپرســد و نقــاط ضعــف و قــوت خــود

را مشــخص کنــد کــه ایــن بــه نوب ـهی خــود باعــث کاهــش فشــار روانــی بــرای موفقیتهــای بیشــتر و
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بیشــتر و تــوام بــا اســترس کــه از خــرده مولفههــای تعلــق پذیــری تحصیــل اســت ،میشــود .یکــی دیگــر

از دالیــل تبییــن بــرای یافتههــای حاضــر همســو بــا مطالعــه موســک و گیلبــوا ( )2016میباشــد کــه در
مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه چنــان چــه معلــم در اداره کالس خــود از بازخوردهــای کتبــی و کالمــی بــه

شــکل اصالحــی و دقیــق اســتفاده کنــد میتوانــد بــه افزایــش پشــتکار و تــابآوری دانشآمــوزان کمــک
کنــد .اســتدالل ایــن پژوهشــگران بــرای رســیدن بــه نتایــج مذکــور ایــن اســت کــه زمانــی کــه معلمــان

از بازخوردهــای اصالحــی اســتفاده میکنــد دانشآمــوزان از نقــاط ضعــف و قــوت خــود بــه خوبــی

آ گاه میشــوند و همیــن آگاهــی عاملــی میشــود بــرای اینکــه دانشآمــوزان واقعبینانــه نســبت بــه
شکس ـتها و موفقیتهــای آموزشــی خــود مقابلــه کننــد .بنابرایــن زمانــی کــه شکســت میخورنــد بــا
توجــه بــه اطالعاتــی کــه معلــم در قالــب بازخوردهــای اصالحــی بــه آنهــا داده اســت بــر رفــع نقــاط

ضعــف خــود تمرکــز میکننــد و بــا رفــع ایــن نقــاط ضعــف در آینــده بــه موفقیتهــای آموزشــی بیشــتری

دســت پیــدا میکننــد و لــذا کمکــم بــر میــزان تــابآوری آموزشیشــان افــزوده میشــود.

منابع
Alonso.T., & Panadero. E. (2010). Effect of self-assessment scripts on selfregulation
and learning.In fancia y Aprendizaje. 33 (3), 385-397
Barbeau, E. B., Chai, X. J., Chen, J. K., Soles, J., Berken, J., Baum, S., Watkins, K. E.,
& Klein, D. (2016). The role of the left inferior parietal lobule in second language learning: An intensive language training fMRI study. Neuropsychologia, In
Press, Corrected Proof, Available online 7 October 2016.
Benard, B. (1998). Fostering resiliency in kids: Protective factors in the family, school
and community. National Resilience Resource Center. Retrived from internet:
www.cce.umn.edu/nrrc.
Bruning, R., Schraw, G., & Ronning, R. (1999). Cognitive psychology and instruction.
Columbus, OH: Merrill Prentice Hall
Butler, D.L. & Winne, P.H. (1995). Feedback and self-regulated learning: a theoretical
synthesis, Review of Educational Research. 65(3), 245-281.
Chalmers, D., & Gardiner, D. (2015). An evaluation framework for identifying the
effectiveness and impact of academic teacher development programmes. Studies
in Educational Evaluation, Volume 46, September 2015, Pages 81-91
Dignath, C. & Buttner, G. (2008).. Components of fostering self-regulated learning
among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. Meta cognition and Learning. 3, 231-264.

ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان-دوفصلنامه علمی

44

Dinham, S. (2005). How schools get moving and keep improving: Leadership for teacher learning, student success and school renewal. Australian Journal of Education. 51(3), 263-275
Esteban, M. S., & Martin, A. S. (2014). Beyond CompulsorySchooling: Resilience and Academic Success of Immigrant Youth and Learning a second language Procedia - Social
and Behavioral Sciences, Volume 132, 15 May 2014, Pages 19-24.
Ghimire, J. (2013). Meaning of Education in the Bhagavad Gita. Journal of Education
and Research. March 2013, Vol. 3, No. 1, pp. 65-74
Gutman, T. M. Shean, F.T (2012). Increasing Resilience in Adolescent Nursing Students. Unpublished Doctoral dissertation. The University of Tennessee, Knoxville
Han, Y., & Hyland, F. (2015). Exploring learner engagement with written and verbal corrective feedback in a Chinese tertiary EFL classroom. Journal of Second
Language Writing, Volume 30, December 2015, Pages 31-44
Henderson-King, D. & N. M. Smith. (2006,). Meanings of Education for University
Students: Academic Motivation and Personal Values as Predictors. Social Psychology of Education.Volume 9. 195- 221.
Henderson-King, D. & N. M. Smith. (2006,). Meanings of Education for University
Students: Academic Motivation and Personal Values as Predictors. Social Psychology of Education. 9. 195- 221.
Hier, B. O., & Eckert, T. L. (2016). Programming generality into a performance feedback writing intervention: A randomized controlled trial. Journal of School
Psychology, Volume 56, June 2016, Pages 111-131
Iida, A. (2016). Exploring earthquake experiences: A study of second language learners’ ability to express and communicate deeply traumatic events in poetic form.
System, Volume 57, April 2016, Pages 120-133
Issazadegan, A., Hasani, M., & Ahmadian, L. (1388). Students.rahbrd meaning of education and culture, 2 (7), 165-147. (prsian)
Janssen, E. M., Ven, S. H.G., Hoogmoed, A. H., & Leseman, P. P.M. (2017).The effect
of anticipated achievement feedback on students’ semantic processing as indicated by the N400 cloze effect. Learning and Instruction, Volume 47, February
2017, Pages 80-90
Jeong, H., Sugiura, M., Suzuki, W., Sassa, Y., Hashizume, H., & Kawashima, R. (2016).
Neural correlates of second-language communication and the effect of language anxiety. Neuropsychologia, Volume 84, April 2016, Pages e2-e12
Klimova, B. (2015). Diary Writing as a Tool for Students’ Self-reflection and Teacher’s Feedback in the Course of AcademicWriting. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 197, 25 July 2015, Pages 549-553

45

...تأثیر بازخوردهای اصالحی معلمان زن در ارزشیابیهای تکوینی

Krypel, M. N., & Henderson-King, D. (2010). Stress, coping styles, Feedback, and optimism: are they related to meaning of education in students’ lives? Social Psychology of Education. September 2010, Volume 13, Issue 3, pp 409–424.
Li, J., & Barnard, R. (2011). Academic tutors’ beliefs about and practices of giving feedback on students’ written assignments: A New Zealand case study. Assessing
Writing, Volume 16, Issue 2, April 2011, Pages 137-148
Li, L. (2016). Integrating thinking skills in foreign language learning: What can we increases level academic resilience from teachers’ perspectives?Thinking Skills
and Creativity, In Press, Corrected Proof, Available online 28 September 2016.
Lou, N. M., & Noels, K. A. (2016). Changing language mindsets: Implications for goal
orientations and responses to failure in and outside the second languageclassroom.
Contemporary Educational Psychology, Volume 46, July 2016, Pages 22-33.
Loyola, M. F. (2010) School Factors That Promote Academic Resilience in Urban Latino High School Students Christine. Loyola University Chicago Loyola eCommons.University Chicago.
Ma, F., Chen, P., Guo, T., & Kroll, J. F. (2017).When late second language learners access
the meaning of L2 words: Using ERPs to investigate the role of the L1 translation
equivalent. Journal of Neurolinguistics, Volume 41, February 2017, Pages 50-69
Mastun, Y. (2013). Developing resilience: Stories from novice nurse academics. Nurse
Education Today, Volume 38, March 2016, Pages 29-35.
Milne, T., Creedy, D. K., & West, R. (2016). Integrated systematic review on educational strategies, Learning a second language that promote academic success and resilience in undergraduate indigenous students. Nurse Education Today, Volume
36, January 2016, Pages 387-394.
Mohsenpour, M., Hejazi, E., & Kiamanesh, AR. (2006). The role of self-efficacy,
achievement goals, learning strategies and sustainability in academic achievement
in third grade students in mathematics (math) in Tehran, Journal of Educational
Innovations, (5) 16, 9-34. (persian)
Mosek, A. A., & R. Gilboa, B. D. (2016). Integrating art in psychodynamic-narrative
group work teacher feedback to promote the resilience of caring professionals.
The Arts in Psychotherapy, Volume 51, November 2016, Pages 1-9
Qureshi, M. A. (2016). A meta-analysis: Age and second language grammar acquisition.
System, Volume 60, August 2016, Pages 147-160.
Richardson, J. T., Shah, E. M., & Nair, C. S. (2017).Student Feedback: Shifting Focus
From Evaluations to Staff Performance Reviews. Measuring and Enhancing the
Student Experience, 2017, Pages 21-36

ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان-دوفصلنامه علمی

46

Richardson, S. T. (1990). Adolescents Resilience, family adversity and wellbeing
among Hawaiian and non Hawaiian adolescents. International Journal of Social
Psychiatry, 52, (291).
Rojas, L. F. (2015). Factors Affecting Academic Resilience in Middle Schoo Students:
A Case Study. Gist Education and LearninG Research Journal. issn 1692-5777.
no. 11, (July - december) 2015. pp. 63-78.
Sadler, D.R. (1989) Formative assessment and the design of instructional systems,
Instructional Science, 18, 119-144.
Sadler, D.R. (2010). Beyond feedback: Developing student capability in complex appraisal. Assessment & Evaluation in Higher Education.35, (5),53550
Scott, C. (2005) Parenting, teaching and self-esteem. Australian Educational Leader.
27(1),28-30.
Trotter, E. & C. A. Roberts. (2006). Enhancing the Early Student Experience. Higher
Education Research and Development. 25(4). 371- 386.
Tuvesson, H., & Borglin, G(2014). The challenge of giving written thesis feedback to
nursing students. Nurse Education Today, Volume 34, Issue 11, November
2014, Pages 1343-1345
Wilson, J., & Czik, A. (2016). Automated essay evaluation software in English Language Arts classrooms: Effects on teacher feedback, student motivation, and writing quality. Computers & Education, Volume 100, September 2016, Pages 94-109
Yoshida, L., & Kurita, K. (2016). Evaluation of Structured Academic Portfolio Chart
and Workshop for Reflection on Academic Work. Procedia Computer Science, Volume 96, 2016, Pages 1454-1462
Yousefvand, M., Sarami, Gh., Kadivar, P., & Eshrati, A. (2015). The impact of teacher feedback (written and verbal) in the genetic evaluation on self-efficacy and
self-regulated learning strategies school students, Faculty of Psychology and
Educational Sciences University, Journal of New Thoughts on Education, Volume
10, Issue 1, Pages 60 to 75. [persian]
Yousfevannd, M., Ghazanfari, F., Hasanvand, B., & Shmsifar, M. (2016). Feedback and learning variables: from science to practice. Tabriz: Akhtar publications.Book. [persion]
Zhao, X., Heuvel-Panhuizen, M. V. D., Veldhuis, M. (2017).Classroom assessment in
the eyes of Chinese primary mathematics meaning of education: A review of
teacher-written papers. Studies in Educational Evaluation, In Press, Corrected
Proof, Available online 13 January 2017.
Zimmerman, B., & Schunk, D. (2011). Handbook of self- regulation of learning and
performance. New York: Routledge.

