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 . ابزارگرفتند قرارآزمایش و کنترل مورد بررسی  گروه دوانتخاب و در  ای چندمرحله ای خوشه

از  ها داده برای تحلیل. بود ساخته محقق یادداری و یادگیری آزمون پژوهش این در مورداستفاده

 میزان بین که داد نشان ها یافته .شد استفاده تی  همبسته و متغیری تک کوواریانس روش تحلیل

 معناداری تفاوت انگلیسی زبان درس در کنترل و آزمایش گروهان آموز دانش یادداری و یادگیری

در آموزش دیدند  توصیفی بازخورد بر مبتنی درس طرح وسیله بهانی که آموز دانش .دارد وجود

از یادگیری و یادداری بهتری  ی که با روش متداول و سنتی آموزش دیدند،انآموز دانشمقایسه با 

 توان میبازخورد توصیفی  درس مبتنی بر گفت که با اجرای طرح توان می بنابراینبرخوردار بودند. 
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 اجرای و ارائه زمینه ینهمچن و پرورش و آموزش در مناسب اصالحات و تغییر ایجاد  زمینه

 .آورد می فراهم را یادگیری و یادداری در نوین های طرح

 طرح درس مبتنی بر روش معمولی، ،توصیفی بازخورد بر مبتنی درس طرح کلمات کلیدی:

 .یادداری ،یادگیری

 مقدمه

، مسئول ،آزاداندیش هایی انسانوظایف و اهداف اصلی نظام آموزش و پرورش تربیت 

خود  موردنظرد به اهداف توان میاین نظام زمانی  ، شجاع، فعال و خالق است.طلب حقیقت

در  ویژه بهانسانی،  جوامعگوناگون  های بخشدست یابد که متناسب با تغییراتی که در 

خود به  های بخش، تحول بنیادین را در همه آید مییادگیری به وجود  های نظریهحوزه 

است که  توصیفی یابی ارزش ی مقوله تحوالت این لهازجم (.1389قره داغی،) آوردوجود 

یابی مدارس شده است و معلمان به آموختن و وارد سیستم سنجش و ارزش ستا سالی چند

روش سنتی نمره و رتبه  جای بهالزم برای جایگزین کردن این رویکرد  های مهارتکسب 

 یا یابی ارزشعناصر  ارزشیابی توصیفی مفهومی است که به یکی از .شوند میدادن تشویق 

نوین  های روش درواقع(. 1389 ،خلق خوش) دارداشاره  سنجش از یادگیری یعنی بازخورد

ست که بدون توصیفی یا کیفی موضوعی ا صورت به ها آموختهسنجش یادگیری و ارزیابی 

، معنا و مفهومی نداشته و اساساً سنجش کیفی را از هدف و بازخورد در نظام سنجش

عملی آموخته در زندگی روزمره  کارگیری بههمانا اصالح فرایند یادگیری و  هک آنمقصود 

 زمانی ارزشیابی .(2013، 1ساکالودا) نماید میدور ساخته و دچار مخاطره  باشد می

 شناختی های زمینه و عالیق نیازها، با متناسب که گیرد می انجام صحیح صورت به

 مناسبی راهکارهای ارائه با بلکه نمره، صورت به فقط  نه آن بازخورد و باشد انآموز دانش

 و باندی(باشد همراه آموزشی های روشاصالح  و کیفیت یادگیری افزایش جهت

فرایندی( ب( ) الف( بازخورد توصیفی شود: بازخورد به دو نوع تقسیم می .(2،2003باندی

 بازخورد پایانی

                                                           
1
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و فراشناختی است که معلم توصیفی شناختی  بازخوردهایفرایندی که همان  بازخورد 

 های ضعفو  ها قوتاز  آموز دانشو نحوه یادگیری و آگاه شدن ها  روشبهبود  منظور به

ان با آموز دانشو  دهند میارائه  آموزان دانشو مباحث دروس مختلف به  مطالبیادگیری 

که در  ندبر میپی  فهم قابلپیوسته، هدفمند، متنوع، توصیفی و  بازخوردهایاستفاده از این 

شفاهی، کتبی و  صورت بهد و نباید انجام ده هایی فعالیتچه وضعیتی قرار دارد و چه 

را درک کند و  ها آنباشد که کودک  ای گونه به. بازخوردها باید باشد میکتبی  –شفاهی 

معلم با در نظر داشتن اهداف یادگیری و با توجه  لذا آورد. وجود بهدر او انگیزش الزم را 

و اوضاع و شرایط خاص روحی و روانی و نوع عملکرد  آموز دانشو سطح درک به سن 

. گرداند می خودآگاهبه نتیجه عملکرد  را اوبا استفاده از بازخورد توصیفی  آموز دانش

و تنفر از مدرسه و  منفیاست که منجر به ایجاد نگرش  ای گونه بهگاهی اوقات بازخورد 

تهدیدآمیز است  ها آنو خواندن  یا شنیدن کند میایجاد  آموز دانشباور به ناتوانی را در 

د آن را توان میدارای عیب و نقصی است و ن واقعاًکه  کند میباور  آموز دانشکه  ای گونه به

از بین  اش درسیو انگیزه وی برای جبران ضعف  نفس اعتمادبه درنتیجهبرطرف کند. 

، نقاط قوت و ویژگی مثبت کار و ها نمندیتوابر  تأکیدبنابراین بازخورد باید با  رود؛ می

در صورت وجود، با  ها نقص، اشتباهات و ها ضعفو با ذکر  آغازشده آموز دانشفعالیت 

 رهنمودهایعبارات روشن و دور از برچسب زدن و با استفاده از واژگان مثبت همراه با 

 .بیان گردد ها کاستیو  ها ضعفالزم برای جبران 

از بازخورد پایانی همان گززارش پیشزرفت تحصزیلی بزا مقیزاس       منظور ب( بازخورد پایانی:
 ترتیبزی به توصیف وضعیت درسی، بلکه به ارائه تصویری از عملکرد  تنها نهاست که  ای رتبه

که معلم در دو یا سزه نوبزت از    پردازد میان آموز دانشابعاد عاطفی، جسمانی و اجتماعی( )
 در پوشه کار جهت ارائزه بزه ذینفعزان    شده آوری جمعت سال تحصیلی و با استفاده از اطالعا

  .نماید میتکمیل 
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 که بهترین روش بازخورد، همان بازخورد توصیفی است، اند دادهمتعدد نشان  های پژوهش 

: دارد می، اظهار آموز دانش 8000( بعد از بررسی چندین مطالعه، تقریباً روی 1991) هاتی

، بخشد میرا بهبود  آموز دانشقل پیشرفت تحصیلی مست طور بهمتغیری که  ترین مهم

، اند کردهی هاتی حمایت ها یافته( از 1998) ویلیامزبازخورد است. محققانی چون بلک و 

سنجش کالسی را با هم ترکیب کردند و از  ی درباره المللی بین ی مطالعه 250نتایج  ها آن

 بازخوردهایایش دفعات و تعداد به افز آموز دانشآن نتیجه گرفتند که موفقیت تحصیلی 

 های کالسر توصیفی بستگی دارد. در این زمینه پژوهش دیگری با موضوع بازخورد د

( انجام شد که نشان داد: انعکاس نتایج 2010) 1، موس و النگجبرانی توسط بروکهارت

د نقش توان میان و مشاهدات نظارتی در طول اجرای آموزش آموز دانشپیشرفت به 

ان هم در دروس عملی و هم در دروس نظری داشته آموز دانشرا در پیشرفت  جهیتو قابل

 است.

در صورتی این  ،ودتشویق ش آموز دانش صرفاًاما منظور از این بازخورد این نیست که  

خاص داده شود، بالفاصله پس از  طور به آموز دانشبرای هر که  باشد می ارزشمندبازخورد 

و تعریف  صرفاًاستفاده شود که  یو عباراتجمالت  از باشد، انجام فعالیت ایو آزمون 

رفع  تگریو هدادریافتن نقص کار  یسو به آموز دانشنباشد بلکه در جهت هدایت  دیتمج

، بتواند او را دهد می آموز دانشاطالعاتی که این بازخورد به  اگر .باشداشکال وی 

 2است و رغبت مؤثرازنده و گام بعدی در فرایند آموزش هدایت کند؛ س دربرداشتن

بازخورد به لحاظ (. 1390بروکهارت، ترجمه رستگار، ) دهد مییادگیری را در وی افزایش 

نیست، بلکه بازخورد  تأیید عدمو  تأییدارزشی خنثی است یعنی تحسین و تنبیه و یا 

 را انجام نداده کاری چهچه چیزی انجام داده،  آموز دانشکه  دهد میتوصیفی، توضیح 

انعکاس یا  :بازخورد عبارت است از درواقع(. 3،2007لیپنویچ) است و اکنون چه باید بکند

که  آموز دانشو واکنش معلم نسبت به وضعیت یادگیری  العمل عکسعرضه نظر و  یا ارائه

توصیفی منظوم و منثور معلم  ای جملهو  ها صحبتشامل  (کالمی)به شکل کتبی و شفاهی 

                                                           
1 Brookhart, Moss & Long 
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و  حسنی) شود میاستفاده  ها آنیادگیری از  –دهی درایند به یاکه در هر مرحله از ف

همان داوری شناختی، فراشناختی و عاطفی معلم است که  واقع به (.24: 1384، احمدی

، اطالعاتی در خصوص میزان پیشرفت و موقعیت خود ها آنبا دریافت به هنگام  آموز دانش

شکوهی و قره ) گیرد مییاری  ها آن و در جهت بهبود عملکرد خویش از آورد میبه دست 

 (.1389داغی، 

 .ان بسیار ساده و صریح استآموز دانش بازخورد معلمان به های شیوهسنتی  های آزموندر 

از طریق نمره یا رتبه یا یک قضاوت  آموز دانشو  گیرد میمعمول معلم امتحان  طور به

نگیزه و عالقه به درس و بهبود در افزایش ا واقع به آنچه .کند میکلی، بازخورد دریافت 

است که معلم در مورد بهبود کار  هایی پیشنهاد. گذارد میاثر  آموز دانشنتایج کار 

 بازخورد بخواهد در مورد کل کار او قضاوت کند. که آنبدون  دهد می آموزان دانش

، گذارد می ان در اختیار آنانآموز دانشیادگیری  ی دربارهاطالعاتی  تنها نه، موقع بهمکرر و 

را کنترل و بدین  شان شده ریزی طرح های هدفکه پیشرفت و  کند میبلکه آنان را ترغیب 

، دهد میان را افزایش آموز دانشترتیب روی یادگیری خود مدیریت کنند. این کار تعامل 

بنابراین انواع تکالیف  ؛انجامد میو به کیفیت بهتر کار آنان  بخشد مییادگیری را بهبود 

آغازین، تشخیصی، تکوینی و مستمر همراه با بازخوردهای توصیفی و  های آزمونو  درسی

 .(1389)رادمنش، یادگیری است –، الزمه اصالح فرایند یاددهی موقع به

نسبت به شکافی که بین اهداف مطلوب و  کند میبازخورد به یادگیرندگان کمک 

الزم این  های فعالیتد و با انجام وجود دارد، آگاه شون شان کنونی های مهارتدانش فهم و 

دارند  نظر اتفاقدر این نکته  نظران صاحببسیاری از  .(1989، 1)سادلرکنندشکاف را کم 

در بهبود عملکرد یادگیرنده است. منظور از بازخورد ارائه  مؤثریکه بازخورد عامل 

زخورد در با .کند میهرگونه اطالعات از نتایج فعالیت یادگیری است که شخص دریافت 

را در جهت مطلوب  آموز دانشعمده دارد: اول اینکه روند یادگیری  تأثیریادگیری فرد دو 

بلک  (.16: 1384حسنی، ) دهد می. دوم اینکه انگیزش یادگیری را افزایش دهد میسامان 

آثار منفی بر فرایند یادگیری  ای نمرهکه بازخوردهای عددی و  دارد می( اظهار 2004)

                                                           
1
 Sadler 
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رهنمودها  ان با گرفتن نمره یا رتبهآموز دانش، وی یادآور شده است که ارندگذ میبجای 

بنابراین بازخورد  (.1391، موسوی پور و سیفی، ازنظریبه نقل ) را فراموش خواهند کرد

 یها پیشنهادنماید،  مشخص دقیقاًان را آموز دانشکه اشتباهات به شکلی باید انجام گیرد 

 دررا  انان خطاها و اشتباهاتشآموز دانشتا  هات ارائه کندروشنی را برای تصحیح اشتبا

اندیشمندانه بر  صورت بهد تا انان را برانگیزآموز دانشو  دنیادگیری آینده کاهش ده روند

د و نرا با دقت و توجه بیشتری انجام ده انوظایف و تکالیفش ،روی تکالیف متمرکز شوند

 ویژه بهاین نوع بازخورد  .(2010 النگ، و موس بروکهارت،) صحیحنه صرفاً ارائه پاسخ 

ان آموز دانشدارد که  تأکیدبر این امر  چراکهان ضعیف مفید است آموز دانشبرای 

را از دامی که یادگیری  ها آنند با تالش کردن یادگیری خود را بهبود بخشند و توان می

 (.2002 بولتون،) رهاند می، داند میضعیف را ناشی از فقدان توانایی درونی 

این ابهام را از چهره نمره یا هر  توان میتنها از طریق بازخورد توصیفی است که بنابراین 

ه چه وضعیتی دارد و چه باید بکند گفت ک آموز دانشمقیاس دیگری زدود و واضح به 

هسته مرکزی  درواقعبازخورد توصیفی  (.1389زمانی فرد، کشتی آرای و میرشاه جعفری، )

یادگیری است که عبارت است از واکنش معلم نسبت به وضعیت  –ی فرایند یادده

، ید بداند در چه وضعیتی قرار داردبا ندهفراگیر .در جریان بازخورد آموز دانشیادگیری 

 ای ویژهو چه انتظاراتی اهمیت  رود میباید انجام دهد، چه انتظاراتی از وی  هایی فعالیتچه 

یفی این است که فرایند را به شکل مستمر با نیازهای دارند. منظور معلم از بازخورد توص

مناسب انجام دهند  های فعالیتسازگار کند تا  ان و انتظارات آموزشیآموز دانشیادگیری 

 .و پیشرفت بهتری داشته باشند

 

 بر توصیفی ارزشیابی تأثیر ( پژوهشی تحت عنوان1393)فالحی فانی و قبادی،

با روش شبه آزمایشی انجام  ابتدایی چهارم پایه انآموز دانش نوشتن و خواندن های مهارت

 شهرستان روستاهای ابتدایی چهارم پایه انآموز دانش همه پژوهش این آماری دادند. جامعه

 انآموز دانش از نفر 80 نمونه حجم و دربر داشته را 90 ز 91 تحصیلی سال در گچساران

 دو بر توصیفی ارزشیابی معنادارتأثیر  از حاکی پژوهش نتایج. بود شهرستان این روستاهای
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 بیشتر توانایی پژوهش، دیگر نتایج از. است بوده انآموز دانش نوشتن و خواندن مهارت

 مهارت بیشتر توانایی و سنتی گروه به نسبت توصیفی گروه در پسران خواندن مهارت

( در 1390) لطفیحسینی و  .است بوده سنتی گروه به نسبت توصیفی گروه دختران نوشتن

نشان دادند  «انآموز دانشیادگیری  برآن  تأثیرتوصیفی و  دبازخور»پژوهشی تحت عنوان 

ان، شرایطی در کالس آموز دانشکه با استفاده از واگذاری تدریجی مسئولیت سنجش به 

برنامه درسی  استانداردهای و ها مالکان بتوانند آموز دانشکه  شود میدرس فراهم 

 سیفیپور و  نظری، موسوی نند و نحوه خود ارزشیابی را بیاموزند.را درک ک شده اعمال

 و خالقیت تحصیلی، برخودپنداره توصیفی ارزشیابی تأثیر ( پژوهشی تحت عنوان1391)

 ها داده آوری جمع انجام دادند. ابزار ابتدایی چهارم پایه انآموز دانش تحصیلی پیشرفت

 پیشرفت آزمون و( ب فرم) تورنس یتخالق آزمون چن، تحصیلی خودپنداره پرسشنامه

 خالقیت تحصیلی، خودپنداره بین ها نشان داد که  آزمون فرضیه. بود ساخته محقق تحصیلی

 که آموزانیدانش و توصیفی ارزشیابی نظام تحت انآموز دانش تحصیلی پیشرفت میزان و

 هک صورت بدین. داشت وجود معنادار تفاوت اند بوده کمی ارزشیابی نظام تحت

 از سنتی، ارزشیابی تحت آموزان دانش با مقایسه در توصیفی ارزشیابی تحت آموزان دانش

 .بودند برخوردار بهتری تحصیلی پیشرفت و بیشتر خالقیت مثبت، تحصیلی خودپنداره

 تأثیردر پژوهش خود تحت عنوان  (1390) زاده محمدو  آرا رزم نجفی، ،فر محمدی

 پایه انآموز دانش امتحان اضطراب و تحصیلی پیشرفت بر سنتی و توصیفی های ارزشیابی

 ارزشیابی توصیفی روش به که انیآموز دانشتهران نشان دادند که  شهر ابتدایی مقطع دوم

 مورد در تفاوت الگوی این. دارند پایین امتحان اضطراب و باال تحصیلی پیشرفت شدند

 امتحان اضطراب با ارزشیابی نوع رابطه و داد نشان تعامل جنسیت با امتحان اضطراب متغیر

 آن در که است هماهنگ دیدگاهی با ها یافته این. گردید مشاهده دختران گروه در

 .دارد رابطه پایین امتحان اضطراب و باال تحصیلی عملکرد با توصیفی ارزشیابی

استفاده معلم از بازخورد توصیفی در فرایند »( پژوهشی را با عنوان 2013) ساکالودا

اجرا کرد. در  آموز دانش 25معلم انگلیسی و  3روی  «زش و یادگیری زبان انگلیسیآمو

بازخورد فوری،  دربردارندهفلش کارت که  آموزان دانشبه  ندرت بهاین پژوهش معلمان 
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پاسخ  ها آنتفاهمات ءبه سؤاالت و سو باوجوداین، دادند میدرست/ غلط است، ارائه 

توصیفی را در زمان الزم و منطبق با شایستگی و  . معلمان بازخورددادند میشفاهی 

نشان داد که بازخورد توصیفی مثبت  ها یافته. کردند میان مدیریت آموز دانششخصیت 

 .شود میان در درس زبان انگلیسی آموز دانشباعث افزایش انگیزه و یادگیری 

ل در یادگیری ادغام تأم»( پژوهشی را با عنوان 2012) 1دوی، ماندال، کادیدال و پاالس

روی  «بازخورد تحصیلی ی ارائهبرای  ای شیوه عنوان بهان و عملکرد در آزمون آموز دانش

ان در یادگیری و آموز دانشمدرسه پزشکی انجام دادند. از خود تأملی  آموز دانش 12

در پاسخ به سؤاالت تشریحی برای ارائه بازخورد استفاده شد. اغلب  ها آناشتباهات متداول 

ان بر این باور بودند که بازخورد به آمادگی جهت آزمون و تقویت یادگیری آموز دانش

ان و آموز دانشانفرادی کمک کرد. این پژوهش نشان داد که ترکیب تأمل در یادگیری 

. این بازخورد توصیفی نیز آگاهی استعملکرد در آزمون در ارائه بازخورد توصیفی مفید 

اعث پذیرش و انجام خود تأملی و همچنین تقویت عملکرد ان را توسعه داده و بآموز دانش

 در آزمون شد.

 «8 ی پایهنوشتن ژورنال در کالس ریاضی »( پژوهشی با عنوان 2012) 2وسان و جانسونا

ان در تجزیه و تحلیل آموز دانشانجام دادند. ترکیب ریاضی با نوشتن باعث افزایش توانایی 

بازخورد  عنوان بهاطالعات شد. ژورنال ریاضی که  و ترکیب ها واقعیت، مقایسه ها داده

ان را در کالس ریاضی افزایش آموز دانشو موفقیت  نفس اعتمادبه، کرد میتوصیفی عمل 

 را بهتر ارزیابی کنند. ها آنداد و به معلمان نیز کمک کرد تا تفکر ریاضی 

یک بافت  عنوان به استفاده از بازخورد در ارزیابی»( در پژوهشی با عنوان 2010) 3دینین

دریافت که بازخورد فوری و واضح،  آموز دانش 6روی  «یادگیری برای حرکت به جلو

از وظیفه محوله عوامل کلیدی در تعیین اثربخشی  آموز دانشمعیار یادگیری و فهم ادراک 

بر رابطه بین بازخورد توصیفی و اهمیت ایجاد فرهنگ  ها یافتهبازخورد توصیفی بودند. 

                                                           
1
 Devi; Manda; Kodidela;& Pallath 

2
 Olson & Johnson 

3
 Dinneen 
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 خودتنظیمیایجاد یک رویکرد  منظور به، تفکر انتقادی ای مکالمهر پایه آموزش کالس ب

 فراشناختی برای توسعه یادگیری تأکید کرد.

نمرات،  تأثیرپاسخ به بازخورد سنجشی: »( با عنوان 2007در پژوهش لیپنویچ )

گروه به سه  کردند میدانشجویانی که برای نوشتن مقاله کار  «تمجیدات و منبع اطالعات

، بازخورد گروه دوم کردند نمیبازخوردی دریافت  گونه هیچتقسیم شدند، گروه اول 

نشان داد که  ها یافتهو بازخورد گروه سوم کامپیوتر محور بود.  شد میتوسط استاد ارائه 

. اگرچه داردبازخورد توصیفی در پیشرفت دانشجویان در نوشتن مقاله نقش اساسی 

و تمجیدات نیز عملکرد را تقویت کرد اما این میزان محدود  بازخورد کلی مانند نمرات

شدن عملکرد شد اما با ارائه  ارزش کمبود. اضافه شدن نمره به بازخورد توصیفی باعث 

و  تنهایی به که هنگامیمنفی نمره تا حدی بهبود یافت. بازخورد توصیفی  تأثیرتمجیدات 

 ا داشت.ر تأثیربدون تمجید یا نمره ارائه شد بیشترین 

بازخورد توصیفی  تأثیر: آموز دانشتوجه به صدای »( پژوهشی با عنوان 2006) 1راجرز

از یادگیری خود که طی  آموز دانشاجرا کرد که در آن توصیف  «بر آموزش و یادگیری

در این  بازخورد توصیفی در نظر گرفته شد. عنوان به داد میگفتگویی بین او و معلم رخ 

که  پرداخت مییک یادگیرنده  عنوان بهخود  های تجربهه توصیف ب آموز دانشگفتگو 

و معلم و همچنین ایجاد یک  آموز دانشبهبود یادگیری، عمیق کردن اعتماد بین  باهدف

نشان داد که بازخورد توصیفی بر آموزش و  ها یافتهانجام گرفت.  پرطراوتجو خالق و 

 .دارد تأثیریادگیری 

بازخورد توصیفی در مقابل بازخورد سنجشی بر  تأثیر»با عنوان  ( پژوهشی را2001) 2داناهو 

متفاوت دو شکل مختلف از  تأثیرارزیابی  باهدف «خودکارآمدی سخنرانان عمومی

بازخوردهای توصیفی و سنجشی بر خودکارآمدی در یک بافت تشویقی و رشد محور 

داد و حاکی از آن بود  پیشرفت در خودکارآمدی هر دو گروه را نشان ها یافتهانجام داد. 

                                                           
1
Rodgers 

2
 Donohue 
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اما بین پیشرفت دو گروه با  .داشتند تأثیرکه هر دو نوع بازخورد بر خودکارآمدی 

 مختلف تفاوت معناداری وجود نداشت. بازخوردهای

ز سرفصل تأثیرات ارزیابی کالس محور با استفاده ا»( در پژوهشی با عنوان 2001) 1تم 

در  آموز دانش 37معلم و  83روی  «آموزان دبیرستان تحلیلی بر پیشرفت در نوشتن دانش

شیکاگو نشان داد که ارزیابی مستمر کالس محوری که با سرفصل تحلیلی، بازخورد 

آموزان  شد باعث افزایش پیشرفت دانش آموز پشتیبانی می دانش خودارزیابیتوصیفی و 

کرد  بازخورد توصیفی عمل می عنوان بهتحلیلی که  سرفصلچنین و هم خودارزیابیگردید. 

آموزان کمک کرد تا تالش خود را متمرکز و مهارت نوشتن را توسعه بخشند.  به دانش

 بازخورد توصیفی باعث پیشرفت در عملکرد نوشتن شد. درواقع

 درس طرح که آیا ارائه ،سؤالبه این که  ندبه دنبال آن بود رانپژوهشگ ،در این پژوهش 

ان آموز دانشبر میزان یادگیری و یادداری دستور زبان انگلیسی توصیفی  بازخورد بر مبتنی

 های فرضیهپژوهش،  سؤالبا توجه به  پاسخ دهند. ؟دارد تأثیر اول متوسطه هفتم پایهدختر 

 از: بودندپژوهش عبارت 

زبان  دستور بر یادگیری در مقایسه با روش معمولی ارائه بازخورد توصیفی -1

 .است مؤثر اول متوسطه هفتم پایه ان دخترآموز دانشانگلیسی 

زبان  دستوربر یادداری  در مقایسه با روش معمولی ارائه بازخورد توصیفی -2

 .است مؤثر اول متوسطه هفتم پایه ان دخترآموز دانشانگلیسی 

 پژوهشروش 

شهرسزتان   اول متوسزطه  تمهفز  پایزه  آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر ی جامعه   
. بزرای انتخزاب نمونزه از    بزه تحصزیل اشزتغال داشزتند     93-94در سزال تحصزیلی     بودنزد کزه   الشتر

یززک مدرسززه انتخززاب شززد و از مدرسززه   در دسززترس گیززری نمونززه، بززا اسززتفاده از روش جامعززه

تم از بزین کزالس هفز    هزر کزالس(  نفزر )  25متوسطه به حجزم   هفتم نیز دو کالس پایه شده انتخاب
 ابزارهززای تصززادفی انتخززاب و در دو گززروه آزمززایش و کنتززرل جززایگزین شززدند.     صززورت بززه

یزادگیری و آزمزون یزادداری بزود،      آزمون پسو  آزمون پیشدر این پژوهش، شامل:  مورداستفاده

                                                           
1
 Thome 
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تهیزه شزد. پزس از    پایزه هفزتم   محققان، از درس زبان انگلیسی کتاب زبان انگلیسزی   ی وسیله بهکه 
از  نفزر در اختیزار دو   سزؤاالت اولیه توسط محققان ، برای بررسی روایی محتوایی  های آزمونتهیه 

و ویزرایش نهزایی تعزداد     هزا  آندریافت نظزرات   معلمان درس زبان انگلیسی قرار داده شد. پس از

از طریزق آلفزای    آزمزون  سزؤاالت مشخص شزدند. همچنزین پایزایی     ها آزمونروا، برای   سؤاالت
   به دست آمد. 80/0و آزمون یادداری  0/ 82ن یادگیریکرونباخ برای آزمو

 کزارگیری  بزه و توجیه معلم زبان انگلیسزی در   شده انتخابالزم با مدرسه  های هماهنگیبعد از      
بزود ، ابتزدا محققزان از دو کزالس پایزه       شزده  اسزتفاده طرح درس که در آن از بازخورد توصزیفی  

گزروه گزواه    عنزوان  بهتصادفی یک کالس را  صورت بهبه عمل آوردند و سپس  آزمون پیش هفتم

از کتزاب زبزان     4و  3گزروه آزمزایش مشزخص کردنزد. سزپس درس       عنزوان  بهو کالس دیگر را 
انگلیسی برای هر دو گروه ارائه شد.آموزش بزرای گزروه کنترل)گزواه( از طریزق روش سزنتی یزا       

بزر ارائزه بزازخورد توصزیفی       متداول تدریس و برای گروه آزمایشزی از طریزق طزرح درس مبتنزی    
هفتزه   3بزه عمزل آمزد و بعزد از      آزمزون  پزس . بعزد از اتمزام آمزوزش، از هزر دو گزروه       اجراء شد

یادداری برای هر دو گروه اجرا شد و در آخر هزم بزه ارزیزابی     عنوان بهآزمون، آزمونی  پس ازاین

مزون یزادداری اقزدام و    و آز آزمزون  پسو  آزمون پیشپژوهش بر اساس  های فرضیه گیری نتیجهو 
 پژوهشی تحلیل شد.   های فرضیه و تی همبسته با روش تحلیل کوورایانس

 

 ها یافته

از این پژوهش از روش  ی حاصلها داده وتحلیل تجزیهبرای  ها داده آوری جمعپس از  

میانگین و انحراف معیار به  ها، برای توصیف داده آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.

ها از  آزمون فرضیه برای ودر دو گروه آزمایش و کنترل  آزمون پسو  آزمون پیش تفکیک

 استفاده شد. و تی همبسته روش آماری تحلیل کوواریانس

یادگیری و آزمون یادداری به تفکیک  آزمون پس ،آزمون پیشتوصیفی نمرات  های شاخص .1جدول 

 گروه
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توصیف 

اماری گروه 

 ها

انحراف  میانگین گروه

 دارداستان

 تعداد

نمرات پیش 

 ازمون

 25 12/1 35/1 کنترل

 25 97/0 20/1 ازمایش

نمرات 

آزمون 

 یادگیری

 25 05/1 30/15 کنترل

 25 27/1 58/17 ازمایش

نمرات 

آزمون 

 یادداری

 25 45/1 28/12 کنترل

 25 74/0 58/16 ازمایش

 

 

 بر عمولیم روش با مقایسه در توصیفی بازخورد ارائه فرضیه اول پژوهش: .1

 ترمؤثر اول متوسطه هفتم پایه دختر انآموز دانش انگلیسی زباندستور  یادگیری

 .است

دلیل  برای بررسی این فرضیه از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. 

که در طرح پژوهش حاضر محققان برای کنترل اثر مربوط به  این بوداستفاده از این آزمون 

 .نددکرمتغیر کنترل استفاده  عنوان به آزمون پیشقبلی و تعدیل اثر این متغیر از  یها آمادگی

مهم این آزمون  های فرض پیشقبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس باید برخی از 

ممکن است نتایج پژوهش را با  ها مفروضهرعایت نکردن این  چراکه آماری بررسی شود،

از: نرمال بودن  اند عبارتستفاده از تحلیل کوواریانس ا های رضف پیش سوگیری همراه کند.
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رگرسیون،   شیبهمگن بودن  -خطا های واریانسبرابری  -ها دادهتوزیع پراکندگی 

 قرار گرفت. تائیدها مورد  و برقراری آن موردبررسیتحلیل کوواریانس  های مفروضه

ان پس از تعدیل آموز دانشری نمرات یادگی آزمون پستحلیل کوواریانس  نتایج .2ل وجد

 آزمون پیش

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

 032/0 200/4 800/4 1 800/4 آزمون پیش

متغیر ) گروه

 مستقل(

230/116 1 230/116 482/110 000/0 

 018/1 47 241/45 خطا

  50 300/14624 کل

که  طور هماناست.  شده دادهنشان  وضوح بهآزمون تحلیل کوورایانس  نتیجه 2در جدول 

است که  230/116، مجموع مجذورات متغیر مستقل برابر شود میدر این جدول مشاهده 

در سطح یک درصد معنادار  Fاندازه آزمون  که شود می 482/110آزمون  اندازه بهمنجر 

، آزمون پیشحتی بعد از تعدیل اثر  مایش، بین دو گروه کنترل و آزدیگر عبارتی به است.

با توجه به میانگین نمرات  معنادار است. اطمینان% 99، با تفاوت بین گروه آزمایشی با کنترل

که ارائه بازخورد توصیفی بر  گفت توان می آزمون پسگروه آزمایش و کنترل در 

 بوده است. تأثیرگذاریادگیری 

 زبان دستور یادداری بر معمولی روش اب مقایسه در توصیفی بازخورد ارائه.2

 .است مؤثرتر اول متوسطه هفتم پایه دختر آموزان دانش انگلیسی
 آزمون تی همبسته برای مقایسه بین یادداری و پس آزمون در گروه آزمایشنتایج  .3جدول

ها جفت ها جفتتفاوت    

 سطح معناداری درجه آزادی T خطای استاندارد میانگین

-یادگیری

ارییادد  

1 24 041/0  24 21/0  



 1394 تابستان، 20 ارهشمگیری تربیتی، دوره پنجم،  اندازه فصلنامه/  152

152 
 

 

آزمون تی همبسته برای بررسی تفاوت بین یادگیری و یادداری  3با توجه به نتایج جدول 

 داری معنیتفاوت  21/0 داری معنیو سطح  24و درجه آزادی  04/0گروه آزمایش، با تی 

ی  و یادگیر 58/16(.  میانگین یادداری p>0.05) دهد نمیدو مرحله آزمون نشان  رابین

است ولی این کاهش  یافته کاهشبود که میانگین یادداری نسبت به یادگیری  58/17

ارائه بازخورد توصیفی بر میزان یادداری  کارگیری بهتأثیر  درنتیجهنبوده است پس  دار معنی

پایدار  مدت طوالنیدر  اول متوسطه هفتم پایه دختر آموزان دانش انگلیسی زباندستور 

 بوده است. 

 گیری نتیجهبحث و 

در نظام آموزشی که یک نظام پویای اجتماعی است، بازخورد توصیفی جایگاه عظیم و 

نظام آموزشی در قیاس  های بخشرفیعی دارد. اهمیت و حساسیت و ظرافت گرچه در تمام 

ی اهمیت مضاعفی دارد، زیرا آموز دانشآشکار است اما در بخش  کامالً ها نظامبا سایر 

و افراد  ها فرصتاز منابع، امکانات،  جانبه همه ی مند بهرهآموزشی با  محصول نهایی نظام

سیاسی جامعه  حاکم بر نظام اجتماعی و های ارزشبرخوردار از تفکر و خرد در مسیر 

 ذکرشدهاز ظرفیت الزم برای ایجاد شرایط  بازخورد در قالب نمره و اعداد البتهاست. 

ان به اهداف آموز دانشند که مشکالتی در دستیابی و فقط بیانگر این نکته هست اند ناتوان

 کند میاین مشکالت کجا، در چه افرادی و چرا وجود دارند سکوت  که اینوجود دارد اما 

از  آموز دانشو نحوه یادگیری و آگاه شدن  ها روشبهبود  منظور بهمعلمان باید  بنابراین

از بازخورد فرایندی که  یادگیری مطالب و مباحث دروس مختلف های ضعفو  ها قوت

ان با آموز دانشو  توصیفی شناختی و فراشناختی است استفاده نمایند بازخوردهایهمان 

که در  برد می پی فهم قابلپیوسته، هدفمند، متنوع، توصیفی و  بازخوردهایاستفاده از این 

ردها باید بازخو دیگر عبارت بهباید انجام دهد،  هایی فعالیتچه وضعیتی قرار دارد و چه 

 آورد. وجود بهرا درک کند و در او انگیزش الزم را  ها آن فراگیرندهباشد که  ای گونه به

و  آموز دانشمعلم با در نظر داشتن اهداف یادگیری و با توجه به سن و سطح درک  لذا
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با استفاده از بازخورد  آموز دانشاوضاع و شرایط خاص روحی و روانی و نوع عملکرد 

 .گرداند می خودآگاهبه نتیجه عملکرد  را اوتوصیفی 

که بازخورد  انیآموز دانشپژوهش، میزان یادگیری و یادداری  های فرضیه آزمونبرای 

 دیده آموزشان آموز دانشی و یادداری ، در مقایسه با میزان یادگیرتوصیفی دریافت کردند

است که بین میزان حاکی از آن  آمده دست بهبه روش سنتی و متداول، بررسی شد. نتایج 

یادگیری و یادداری گروهی )گروه آزمایشی( که بازخورد توصیفی دریافت نمودند در 

به این  گروه کنترل( تفاوت معناداری وجود دارد.) متداولمقایسه با آموزش سنتی و 

، که بازخورد توصیفی دریافت کردند انیآموز دانشصورت که میزان یادگیری و یادداری 

نتیجه  است. تر بیشانی که به روش سنتی و متداول آموزش دیدند، آموز دانشنسبت به 

(، اوسان و 2001) تم(، 2007) لیپنویچ(، 2006) راجرز های پژوهشپژوهش حاضر با 

 (2012) پاالسو  کادیدال دوی، ماندال، ،(2007) ملگاز ،(2001) داناهو(، 2012) جانسون

 .( همسو است2010) دینین و

ان گروه آزمایش، در آموز دانش تر بیشیادگیری و یادداری  ی عمدهدلیل  رسد میبه نظر  

اطالعاتی که این  .باشد استفاده از بازخورد توصیفی ان گروه کنترل آموز دانشمقابل 

دریافت بازخورد مکرر و  .دهد می افزایشرا یادگیری  دهد می آموز دانشد به بازخور

در اختیار آنان  یادگیری دربارهاطالعاتی  تنها هنان آموز دانشو افزایش تعامل  موقع به

اطالعاتی در خصوص میزان پیشرفت و موقعیت  کند میکمک  ها آنبلکه به  گذارد می

معلم با  درواقع خود به دست آورند و در جهت بهبود عملکرد خویش گام بردارند.

بی و به شکل کت آموز دانشانعکاس نظر خویش و واکنش نسبت به وضعیت یادگیری 

ان آموز دانشیادگیری باعث افزایش یادگیری  –شفاهی در هر مرحله از فرایند یاددهی 

خود را  های موفقیت، یادگیرنده تا احساس خوبی نسبت به خودش نداشته باشد، شود می

 های فعالیت، دلگرم و تحریک نشود، به انجام ها آنبا تصویر گرفتن و مرور  نشناسد

این پژوهش با استفاده از بازخورد  س دربر این اسا .هد شدمعلم راغب نخوا موردنظر

ان آموز دانش، حس لیاقت و داشتن کفایت را در نفس اعتمادبه تالش نموده استتوصیفی 

مثبت خود را بر روان  تأثیرکه  بازخورد به کار برده شد عنوان به افزایش دهد، یعنی جمالتی
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 خودآگاهادگیری و درستی و نادرستی عمل از چگونگی ی آموز دانشو بگذارد  آموز دانش

 .اقدام کندبود  گرفته یادو همین باعث گردید تا نسبت به اصالح آنچه  شود

انجام فعالیت  ایو بالفاصله پس از آزمون  آموز دانشبرای هر علت دیگر این بود که  

 صرفاًاستفاده شد که  یو عباراتجمالت  و از داده شد بازخورد توسط معلم خاص طور به

و دریافتن نقص کار  یسو به آموز دانشبلکه در جهت هدایت  نبود دیو تمجتعریف 

داد،  انآموز دانشاطالعاتی که این بازخورد به  بنابراین باشد.رفع اشکال وی  تگریهدا

گام بعدی در فرایند آموزش هدایت کند و رغبت یادگیری را  دربرداشتنرا  ها آنتوانست 

 افزایش دهد. آناندر 

 نظری های پایه به بناکه  گفت باید انآموز دانش این در یادداری، افزایش علت مورد در 

 شود، گرفته یاد خوب موضوع یک که هنگامی شناختی، های دیدگاه در ویژه به موجود،

تکرار و تمرین بیشتر مطالب  همچنین دریافت بازخورد و .شود می آورده یاد به نیز خوبی به

محتوای درس  ارائهبه این صورت که پس از  شده آزمایشوری گروه باعث افزایش یادآ

بنابراین ، بازخورد توصیفی داده آموز دانشدر حین فعالیت یا آزمون، معلم بالفاصله به 

 بین از ذهن، در آن تثبیت و موضوع درک در را خود احتمالی مشکالتان آموز دانش

 برای مطالب منظم تکرار عنوان هب معروف الیتنر که است مطلبی همان این .برد می

 .کند می عنوان آنان همیشگی یادآوری

 ،کند می تضمین توصیفی ارزشیابی اجرای در را معلم موفقیت آنچه گفت توان می بنابراین

 الگوی در دلیل اینکه به رو ازاین. دهد می انآموز دانش به وی که است بازخوردی ماهیت

 با ای نمره بازخوردهای خأل و کند می تغییر دهی ردبازخو نظام توصیفی کیفی یابی ارزش

در  شود میآموزش و پرورش پیشنهاد  ریزان شود، به برنامه می پر توصیفی بازخوردهای

 فرایند یادگیری و یاددهی از این شیوه ارزشیابی استفاده شود.
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