بررسی تأثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و
یادداری دانشآموزان در دستور زبان انگلیسی
رحیم مرادی
آذر خزائی

1

2

محمدرضا نیلی احمدآبادی
ثریا خزائی

3

4

تاریخ دریافت94/02/10 :
تاریخ پذیرش94/04/25 :

چکیده
ارائه بازخورد توصیفی عالوه بر رشد بُعد عقالنی دانشآموز ،به جنبههای دیگر رشد ،ازجمله رشد
ابعاد اجتماعی ،عاطفی و جسمانی نیز توجه میشود .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر طرح درس
مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی دانشآموزان پایه هفتم
متوسطه اول با روش شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود .نمونهای به
حجم 50نفر از دانشآموزان دختر پایه هفتم متوسطه اول شهرستان الشتر به شیوه نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار
مورداستفاده در این پژوهش آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته بود .برای تحلیل دادهها از
روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و تی همبسته استفاده شد .یافتهها نشان داد که بین میزان
یادگیری و یادداری دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل در درس زبان انگلیسی تفاوت معناداری
وجود دارد .دانشآموزانی که بهوسیله طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی آموزش دیدند در
مقایسه با دانشآموزانی که با روش متداول و سنتی آموزش دیدند ،از یادگیری و یادداری بهتری
برخوردار بودند .بنابراین میتوان گفت که با اجرای طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی میتوان
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زمینه ایجاد تغییر و اصالحات مناسب در آموزش و پرورش و همچنین زمینه ارائه و اجرای
طرحهای نوین در یادگیری و یادداری را فراهم میآورد.
کلمات کلیدی :طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی ،طرح درس مبتنی بر روش معمولی،
یادگیری ،یادداری.

مقدمه
وظایف و اهداف اصلی نظام آموزش و پرورش تربیت انسانهایی آزاداندیش ،مسئول،
حقیقتطلب ،شجاع ،فعال و خالق است .این نظام زمانی میتواند به اهداف موردنظر خود
دست یابد که متناسب با تغییراتی که در بخشهای گوناگون جوامع انسانی ،بهویژه در
حوزه نظریههای یادگیری به وجود میآید ،تحول بنیادین را در همه بخشهای خود به
وجود آورد (قره داغی .)1389،ازجمله این تحوالت مقولهی ارزشیابی توصیفی است که
چند سالی است وارد سیستم سنجش و ارزشیابی مدارس شده است و معلمان به آموختن و
کسب مهارتهای الزم برای جایگزین کردن این رویکرد بهجای روش سنتی نمره و رتبه
دادن تشویق میشوند .ارزشیابی توصیفی مفهومی است که به یکی از عناصر ارزشیابی یا
سنجش از یادگیری یعنی بازخورد اشاره دارد (خوشخلق .)1389 ،درواقع روشهای نوین
سنجش یادگیری و ارزیابی آموختهها بهصورت توصیفی یا کیفی موضوعی است که بدون
بازخورد در نظام سنجش ،معنا و مفهومی نداشته و اساساً سنجش کیفی را از هدف و
مقصود آنکه همانا اصالح فرایند یادگیری و بهکارگیری عملی آموخته در زندگی روزمره
میباشد دور ساخته و دچار مخاطره مینماید (ساکالودا .)2013 ،1ارزشیابی زمانی
بهصورت صحیح انجام میگیرد که متناسب با نیازها ،عالیق و زمینههای شناختی
دانشآموزان باشد و بازخورد آن نه فقط بهصورت نمره ،بلکه با ارائه راهکارهای مناسبی
جهت افزایش کیفیت یادگیری و اصالح روشهای آموزشی همراه باشد)باندی و
باندی .)2003،2بازخورد به دو نوع تقسیم میشود :الف) بازخورد توصیفی (فرایندی) ب)
بازخورد پایانی

Sakaluda
Bandi
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بازخورد فرایندی که همان بازخوردهای توصیفی شناختی و فراشناختی است که معلم
بهمنظور بهبود روشها و نحوه یادگیری و آگاه شدن دانشآموز از قوتها و ضعفهای
یادگیری مطالب و مباحث دروس مختلف به دانشآموزان ارائه میدهند و دانشآموزان با
استفاده از این بازخوردهای پیوسته ،هدفمند ،متنوع ،توصیفی و قابلفهم پی میبرند که در
چه وضعیتی قرار دارد و چه فعالیتهایی باید انجام دهند و بهصورت شفاهی ،کتبی و
شفاهی – کتبی میباشد .بازخوردها باید بهگونهای باشد که کودک آنها را درک کند و
در او انگیزش الزم را به وجود آورد .لذا معلم با در نظر داشتن اهداف یادگیری و با توجه
به سن و سطح درک دانشآموز و اوضاع و شرایط خاص روحی و روانی و نوع عملکرد
دانشآموز با استفاده از بازخورد توصیفی او را به نتیجه عملکرد خودآگاه میگرداند.
گاهی اوقات بازخورد بهگونهای است که منجر به ایجاد نگرش منفی و تنفر از مدرسه و
باور به ناتوانی را در دانشآموز ایجاد میکند یا شنیدن و خواندن آنها تهدیدآمیز است
بهگونهای که دانشآموز باور میکند که واقعاً دارای عیب و نقصی است و نمیتواند آن را
برطرف کند .درنتیجه اعتمادبهنفس و انگیزه وی برای جبران ضعف درسیاش از بین
میرود؛ بنابراین بازخورد باید با تأکید بر توانمندیها ،نقاط قوت و ویژگی مثبت کار و
فعالیت دانشآموز آغازشده و با ذکر ضعفها ،اشتباهات و نقصها در صورت وجود ،با
عبارات روشن و دور از برچسب زدن و با استفاده از واژگان مثبت همراه با رهنمودهای
الزم برای جبران ضعفها و کاستیها بیان گردد.
ب) بازخورد پایانی :منظور از بازخورد پایانی همان گززارش پیشزرفت تحصزیلی بزا مقیزاس
رتبهای است که نهتنها به توصیف وضعیت درسی ،بلکه به ارائه تصویری از عملکرد ترتیبزی
(ابعاد عاطفی ،جسمانی و اجتماعی) دانشآموزان میپردازد که معلم در دو یا سزه نوبزت از
سال تحصیلی و با استفاده از اطالعات جمعآوریشده در پوشه کار جهت ارائزه بزه ذینفعزان
تکمیل مینماید.
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پژوهشهای متعدد نشان دادهاند که بهترین روش بازخورد ،همان بازخورد توصیفی است،
هاتی ( )1991بعد از بررسی چندین مطالعه ،تقریباً روی  8000دانشآموز ،اظهار میدارد:
مهمترین متغیری که بهطور مستقل پیشرفت تحصیلی دانشآموز را بهبود میبخشد،
بازخورد است .محققانی چون بلک و ویلیامز ( )1998از یافتههای هاتی حمایت کردهاند،
آنها نتایج  250مطالعهی بینالمللی دربارهی سنجش کالسی را با هم ترکیب کردند و از
آن نتیجه گرفتند که موفقیت تحصیلی دانشآموز به افزایش دفعات و تعداد بازخوردهای
توصیفی بستگی دارد .در این زمینه پژوهش دیگری با موضوع بازخورد در کالسهای
جبرانی توسط بروکهارت ،موس و النگ )2010( 1انجام شد که نشان داد :انعکاس نتایج
پیشرفت به دانشآموزان و مشاهدات نظارتی در طول اجرای آموزش میتواند نقش
قابلتوجهی را در پیشرفت دانشآموز ان هم در دروس عملی و هم در دروس نظری داشته
است.
اما منظور از این بازخورد این نیست که صرفاً دانشآموز تشویق شود ،در صورتی این
بازخورد ارزشمند میباشد که برای هر دانشآموز بهطور خاص داده شود ،بالفاصله پس از
آزمون و یا انجام فعالیت باشد ،از جمالت و عباراتی استفاده شود که صرفاً تعریف و
تمجید نباشد بلکه در جهت هدایت دانشآموز بهسوی دریافتن نقص کار و هدایتگر رفع
اشکال وی باشد .اگر اطالعاتی که این بازخورد به دانشآموز میدهد ،بتواند او را
دربرداشتن گام بعدی در فرایند آموزش هدایت کند؛ سازنده و مؤثر است و رغبت
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یادگیری را در وی افزایش میدهد (بروکهارت ،ترجمه رستگار .)1390 ،بازخورد به لحاظ
ارزشی خنثی است یعنی تحسین و تنبیه و یا تأیید و عدمتأیید نیست ،بلکه بازخورد
توصیفی ،توضیح میدهد که دانشآموز چه چیزی انجام داده ،چهکاری را انجام نداده
است و اکنون چه باید بکند (لیپنویچ .)2007،3درواقع بازخورد عبارت است از :انعکاس یا
ارائه یا عرضه نظر و عکسالعمل و واکنش معلم نسبت به وضعیت یادگیری دانشآموز که
به شکل کتبی و شفاهی (کالمی) شامل صحبتها و جملهای توصیفی منظوم و منثور معلم
1 Brookhart, Moss & Long
2Interest
3 Lipnevich
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که در هر مرحله از فرایند به یاددهی – یادگیری از آنها استفاده میشود (حسنی و
احمدی .)24 :1384 ،بهواقع همان داوری شناختی ،فراشناختی و عاطفی معلم است که
دانشآموز با دریافت به هنگام آنها ،اطالعاتی در خصوص میزان پیشرفت و موقعیت خود
به دست میآورد و در جهت بهبود عملکرد خویش از آنها یاری میگیرد (شکوهی و قره
داغی.)1389 ،
در آزمونهای سنتی شیوههای بازخورد معلمان به دانشآموزان بسیار ساده و صریح است.
بهطور معمول معلم امتحان میگیرد و دانشآموز از طریق نمره یا رتبه یا یک قضاوت
کلی ،بازخورد دریافت میکند .آنچه بهواقع در افزایش انگیزه و عالقه به درس و بهبود
نتایج کار دانشآموز اثر میگذارد .پیشنهادهایی است که معلم در مورد بهبود کار
دانشآموزان میدهد بدون آنکه بخواهد در مورد کل کار او قضاوت کند .بازخورد
مکرر و بهموقع ،نهتنها اطالعاتی دربارهی یادگیری دانشآموزان در اختیار آنان میگذارد،
بلکه آنان را ترغیب میکند که پیشرفت و هدفهای طرحریزیشدهشان را کنترل و بدین
ترتیب روی یادگیری خود مدیریت کنند .این کار تعامل دانشآموزان را افزایش میدهد،
یادگیری را بهبود میبخشد و به کیفیت بهتر کار آنان میانجامد؛ بنابراین انواع تکالیف
درسی و آزمونهای آغازین ،تشخیصی ،تکوینی و مستمر همراه با بازخوردهای توصیفی و
بهموقع ،الزمه اصالح فرایند یاددهی – یادگیری است(رادمنش.)1389 ،
بازخورد به یادگیرندگان کمک میکند نسبت به شکافی که بین اهداف مطلوب و
دانش فهم و مهارتهای کنونیشان وجود دارد ،آگاه شوند و با انجام فعالیتهای الزم این
شکاف را کم کنند(سادلر .)1989 ،1بسیاری از صاحبنظران در این نکته اتفاقنظر دارند
که بازخورد عامل مؤثری در بهبود عملکرد یادگیرنده است .منظور از بازخورد ارائه
هرگونه اطالعات از نتایج فعالیت یادگیری است که شخص دریافت میکند .بازخورد در
یادگیری فرد دو تأثیر عمده دارد :اول اینکه روند یادگیری دانشآموز را در جهت مطلوب
سامان میدهد  .دوم اینکه انگیزش یادگیری را افزایش میدهد (حسنی .)16 :1384 ،بلک
( )2004اظهار میدارد که بازخوردهای عددی و نمرهای آثار منفی بر فرایند یادگیری
Sadler

1

 / 144فصلنامه اندازهگیری تربیتی ،دوره پنجم ،شماره  ،20تابستان 1394

بجای میگذارند ،وی یادآور شده است که دانشآموزان با گرفتن نمره یا رتبه رهنمودها
را فراموش خواهند کرد (به نقل ازنظری ،موسوی پور و سیفی .)1391 ،بنابراین بازخورد
به شکلی باید انجام گیرد که اشتباهات دانشآموزان را دقیقاً مشخص نماید ،پیشنهادهای
روشنی را برای تصحیح اشتباهات ارائه کند تا دانشآموزان خطاها و اشتباهاتشان را در
روند یادگیری آینده کاهش دهند و دانشآموزان را برانگیزاند تا بهصورت اندیشمندانه بر
روی تکالیف متمرکز شوند ،وظایف و تکالیفشان را با دقت و توجه بیشتری انجام دهند و
نه صرفاً ارائه پاسخ صحیح (بروکهارت ،موس و النگ .)2010 ،این نوع بازخورد بهویژه
برای دانشآموزان ضعیف مفید است چراکه بر این امر تأکید دارد که دانشآموزان
میتوانند با تالش کردن یادگیری خود را بهبود بخشند و آنها را از دامی که یادگیری
ضعیف را ناشی از فقدان توانایی درونی میداند ،میرهاند (بولتون.)2002 ،
بنابراین تنها از طریق بازخورد توصیفی است که میتوان این ابهام را از چهره نمره یا هر
مقیاس دیگری زدود و واضح به دانشآموز گفت که چه وضعیتی دارد و چه باید بکند
(زمانی فرد ،کشتی آرای و میرشاه جعفری .)1389 ،بازخورد توصیفی درواقع هسته مرکزی
فرایند یاددهی – یادگیری است که عبارت است از واکنش معلم نسبت به وضعیت
یادگیری دانشآموز در جریان بازخورد .فراگیرنده باید بداند در چه وضعیتی قرار دارد،
چه فعالیتهایی باید انجام دهد ،چه انتظاراتی از وی میرود و چه انتظاراتی اهمیت ویژهای
دارند .منظور معلم از بازخورد توصیفی این است که فرایند را به شکل مستمر با نیازهای
یادگیری دانشآموزان و انتظارات آموزشی سازگار کند تا فعالیتهای مناسب انجام دهند
و پیشرفت بهتری داشته باشند.
قبادی ،فانی و فالحی( )1393پژوهشی تحت عنوان تأثیر ارزشیابی توصیفی بر
مهارتهای خواندن و نوشتن دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی با روش شبه آزمایشی انجام
دادند .جامعه آماری این پژوهش همه دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی روستاهای شهرستان
گچساران در سال تحصیلی  91ز  90را دربر داشته و حجم نمونه  80نفر از دانشآموزان
روستاهای این شهرستان بود .نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار ارزشیابی توصیفی بر دو
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مهارت خواندن و نوشتن دانشآموزان بوده است .از نتایج دیگر پژوهش ،توانایی بیشتر
مهارت خواندن پسران در گروه توصیفی نسبت به گروه سنتی و توانایی بیشتر مهارت
نوشتن دختران گروه توصیفی نسبت به گروه سنتی بوده است .حسینی و لطفی ( )1390در
پژوهشی تحت عنوان «بازخورد توصیفی و تأثیر آن بر یادگیری دانشآموزان» نشان دادند
که با استفاده از واگذاری تدریجی مسئولیت سنجش به دانشآموزان ،شرایطی در کالس
درس فراهم میشود که دانشآموزان بتوانند مالکها و استانداردهای برنامه درسی
اعمالشده را درک کنند و نحوه خود ارزشیابی را بیاموزند .نظری ،موسوی پور و سیفی
( )1391پژوهشی تحت عنوان تأثیر ارزشیابی توصیفی برخودپنداره تحصیلی ،خالقیت و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی انجام دادند .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامه خودپنداره تحصیلی چن ،آزمون خالقیت تورنس (فرم ب) و آزمون پیشرفت
تحصیلی محقق ساخته بود .آزمون فرضیهها نشان داد که بین خودپنداره تحصیلی ،خالقیت
دانشآموزانی که

و میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تحت نظام ارزشیابی توصیفی و
تحت نظام ارزشیابی کمی بودهاند تفاوت معنادار وجود داشت .بدینصورت که
دانشآموزان تحت ارزشیابی توصیفی در مقایسه با دانشآموزان تحت ارزشیابی سنتی ،از
خودپنداره تحصیلی مثبت ،خالقیت بیشتر و پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردار بودند.
محمدی فر ،نجفی ،رزمآرا و محمد زاده ( )1390در پژوهش خود تحت عنوان تأثیر
ارزشیابیهای توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانشآموزان پایه
دوم مقطع ابتدایی شهر تهران نشان دادند که دانشآموزانی که به روش توصیفی ارزشیابی
شدند پیشرفت تحصیلی باال و اضطراب امتحان پایین دارند .این الگوی تفاوت در مورد
متغیر اضطراب امتحان با جنسیت تعامل نشان داد و رابطه نوع ارزشیابی با اضطراب امتحان
در گروه دختران مشاهده گردید .این یافتهها با دیدگاهی هماهنگ است که در آن
ارزشیابی توصیفی با عملکرد تحصیلی باال و اضطراب امتحان پایین رابطه دارد.
ساکالودا ( )2013پژوهشی را با عنوان «استفاده معلم از بازخورد توصیفی در فرایند
آموزش و یادگیری زبان انگلیسی» روی  3معلم انگلیسی و  25دانشآموز اجرا کرد .در
این پژوهش معلمان بهندرت به دانشآموزان فلش کارت که دربردارنده بازخورد فوری،
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درست /غلط است ،ارائه میدادند ،باوجوداین به سؤاالت و سوءتفاهمات آنها پاسخ
شفاهی میدادند .معلمان بازخورد توصیفی را در زمان الزم و منطبق با شایستگی و
شخصیت دانشآموزان مدیریت میکردند .یافتهها نشان داد که بازخورد توصیفی مثبت
باعث افزایش انگیزه و یادگیری دانشآموزان در درس زبان انگلیسی میشود.
دوی ،ماندال ،کادیدال و پاالس )2012( 1پژوهشی را با عنوان «ادغام تأمل در یادگیری
دانشآموزان و عملکرد در آزمون بهعنوان شیوهای برای ارائهی بازخورد تحصیلی» روی
 12دانشآموز مدرسه پزشکی انجام دادند .از خود تأملی دانشآموزان در یادگیری و
اشتباهات متداول آنها در پاسخ به سؤاالت تشریحی برای ارائه بازخورد استفاده شد .اغلب
دانشآموز ان بر این باور بودند که بازخورد به آمادگی جهت آزمون و تقویت یادگیری
انفرادی کمک کرد .این پژوهش نشان داد که ترکیب تأمل در یادگیری دانشآموزان و
عملکرد در آزمون در ارائه بازخورد توصیفی مفید است .این بازخورد توصیفی نیز آگاهی
دانشآموزان را توسعه داده و باعث پذیرش و انجام خود تأملی و همچنین تقویت عملکرد
در آزمون شد.
اوسان و جانسون )2012( 2پژوهشی با عنوان «نوشتن ژورنال در کالس ریاضی پایهی »8
انجام دادند .ترکیب ریاضی با نوشتن باعث افزایش توانایی دانشآموزان در تجزیه و تحلیل
دادهها ،مقایسه واقعیتها و ترکیب اطالعات شد .ژورنال ریاضی که بهعنوان بازخورد
توصیفی عمل میکرد ،اعتمادبهنفس و موفقیت دانشآموزان را در کالس ریاضی افزایش
داد و به معلمان نیز کمک کرد تا تفکر ریاضی آنها را بهتر ارزیابی کنند.
دینین )2010( 3در پژوهشی با عنوان «استفاده از بازخورد در ارزیابی بهعنوان یک بافت
یادگیری برای حرکت به جلو» روی  6دانشآموز دریافت که بازخورد فوری و واضح،
معیار یادگیری و فهم ادراک دانشآموز از وظیفه محوله عوامل کلیدی در تعیین اثربخشی
بازخورد توصیفی بودند .یافتهها بر رابطه بین بازخورد توصیفی و اهمیت ایجاد فرهنگ
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کالس بر پایه آموزش مکالمهای ،تفکر انتقادی بهمنظور ایجاد یک رویکرد خودتنظیمی
فراشناختی برای توسعه یادگیری تأکید کرد.
در پژوهش لیپنویچ ( )2007با عنوان «پاسخ به بازخورد سنجشی :تأثیر نمرات،
تمجیدات و منبع اطالعات» دانشجویانی که برای نوشتن مقاله کار میکردند به سه گروه
تقسیم شدند ،گروه اول هیچگونه بازخوردی دریافت نمیکردند ،بازخورد گروه دوم
توسط استاد ارائه میشد و بازخورد گروه سوم کامپیوتر محور بود .یافتهها نشان داد که
بازخورد توصیفی در پیشرفت دانشجویان در نوشتن مقاله نقش اساسی دارد .اگرچه
بازخورد کلی مانند نمرات و تمجیدات نیز عملکرد را تقویت کرد اما این میزان محدود
بود .اضافه شدن نمره به بازخورد توصیفی باعث کمارزش شدن عملکرد شد اما با ارائه
تمجیدات تأثیر منفی نمره تا حدی بهبود یافت .بازخورد توصیفی هنگامیکه بهتنهایی و
بدون تمجید یا نمره ارائه شد بیشترین تأثیر را داشت.
راجرز )2006( 1پژوهشی با عنوان «توجه به صدای دانشآموز :تأثیر بازخورد توصیفی
بر آموزش و یادگیری» اجرا کرد که در آن توصیف دانشآموز از یادگیری خود که طی
گفتگویی بین او و معلم رخ میداد بهعنوان بازخورد توصیفی در نظر گرفته شد .در این
گفتگو دانشآموز به توصیف تجربههای خود بهعنوان یک یادگیرنده میپرداخت که
باهدف بهبود یادگیری ،عمیق کردن اعتماد بین دانشآموز و معلم و همچنین ایجاد یک
جو خالق و پرطراوت انجام گرفت .یافتهها نشان داد که بازخورد توصیفی بر آموزش و
یادگیری تأثیر دارد.
داناهو )2001( 2پژوهشی را با عنوان «تأثیر بازخورد توصیفی در مقابل بازخورد سنجشی بر
خودکارآمدی سخنرانان عمومی» باهدف ارزیابی تأثیر متفاوت دو شکل مختلف از
بازخوردهای توصیفی و سنجشی بر خودکارآمدی در یک بافت تشویقی و رشد محور
انجام داد .یافتهها پیشرفت در خودکارآمدی هر دو گروه را نشان داد و حاکی از آن بود
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که هر دو نوع بازخورد بر خودکارآمدی تأثیر داشتند .اما بین پیشرفت دو گروه با
بازخوردهای مختلف تفاوت معناداری وجود نداشت.
تم )2001( 1در پژوهشی با عنوان «تأثیرات ارزیابی کالس محور با استفاده از سرفصل
تحلیلی بر پیشرفت در نوشتن دانشآموزان دبیرستان» روی  83معلم و  37دانشآموز در
شیکاگو نشان داد که ارزیابی مستمر کالس محوری که با سرفصل تحلیلی ،بازخورد
توصیفی و خودارزیابی دانشآموز پشتیبانی میشد باعث افزایش پیشرفت دانشآموزان
گردید .خودارزیابی و همچنین سرفصل تحلیلی که بهعنوان بازخورد توصیفی عمل میکرد
به دانش آموزان کمک کرد تا تالش خود را متمرکز و مهارت نوشتن را توسعه بخشند.
درواقع بازخورد توصیفی باعث پیشرفت در عملکرد نوشتن شد.
در این پژوهش ،پژوهشگران به دنبال آن بودند که به این سؤال ،که آیا ارائه طرح درس
مبتنی بر بازخورد توصیفی بر میزان یادگیری و یادداری دستور زبان انگلیسی دانشآموزان
دختر پایه هفتم متوسطه اول تأثیر دارد؟ پاسخ دهند .با توجه به سؤال پژوهش ،فرضیههای
پژوهش عبارت بودند از:
 -1ارائه بازخورد توصیفی در مقایسه با روش معمولی بر یادگیری دستور زبان
انگلیسی دانشآموزان دختر پایه هفتم متوسطه اول مؤثر است.
 -2ارائه بازخورد توصیفی در مقایسه با روش معمولی بر یادداری دستور زبان
انگلیسی دانشآموزان دختر پایه هفتم متوسطه اول مؤثر است.
روش پژوهش
جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایزه هفزتم متوسزطه اول شهرسزتان
الشتر بودنزد کزه در سزال تحصزیلی  93-94بزه تحصزیل اشزتغال داشزتند .بزرای انتخزاب نمونزه از
جامعززه ،بززا اسززتفاده از روش نمونززهگیززری در دسززترس یززک مدرسززه انتخززاب شززد و از مدرسززه
انتخابشده نیز دو کالس پایه هفتم متوسطه به حجزم  25نفزر (هزر کزالس) از بزین کزالس هفزتم
بززهصززورت تصززادفی انتخززاب و در دو گززروه آزمززایش و کنتززرل جززایگزین شززدند .ابزارهززای
مورداستفاده در این پژوهش ،شامل :پیشآزمون و پسآزمون یزادگیری و آزمزون یزادداری بزود،
Thome
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که بهوسیلهی محققان ،از درس زبان انگلیسی کتاب زبان انگلیسزی پایزه هفزتم تهیزه شزد .پزس از
تهیه آزمونهای اولیه توسط محققان  ،برای بررسی روایی محتوایی سزؤاالت در اختیزار دو نفزر از
معلمان درس زبان انگلیسی قرار داده شد .پس از دریافت نظزرات آنهزا و ویزرایش نهزایی تعزداد
سؤاالت روا ،برای آزمونها مشخص شزدند .همچنزین پایزایی سزؤاالت آزمزون از طریزق آلفزای
کرونباخ برای آزمون یادگیری 0/ 82و آزمون یادداری  0/80به دست آمد.
بعد از هماهنگیهای الزم با مدرسه انتخابشده و توجیه معلم زبان انگلیسزی در بزهکزارگیری
طرح درس که در آن از بازخورد توصزیفی اسزتفادهشزده بزود  ،ابتزدا محققزان از دو کزالس پایزه
هفتم پیشآزمون به عمل آوردند و سپس بهصورت تصادفی یک کالس را بهعنزوان گزروه گزواه
و کالس دیگر را بهعنزوان گزروه آزمزایش مشزخص کردنزد .سزپس درس  3و  4از کتزاب زبزان
انگلیسی برای هر دو گروه ارائه شد.آموزش بزرای گزروه کنترل(گزواه) از طریزق روش سزنتی یزا
متداول تدریس و برای گروه آزمایشزی از طریزق طزرح درس مبتنزی بزر ارائزه بزازخورد توصزیفی
اجراء شد  .بعزد از اتمزام آمزوزش ،از هزر دو گزروه پزسآزمزون بزه عمزل آمزد و بعزد از  3هفتزه
ازاینپس آزمون ،آزمونی بهعنوان یادداری برای هر دو گروه اجرا شد و در آخر هزم بزه ارزیزابی
و نتیجهگیری فرضیههای پژوهش بر اساس پیشآزمون و پسآزمزون و آزمزون یزادداری اقزدام و
با روش تحلیل کوورایانس و تی همبسته فرضیههای پژوهشی تحلیل شد.

یافتهها
پس از جمعآوری دادهها برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از این پژوهش از روش
آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .برای توصیف دادهها ،میانگین و انحراف معیار به
تفکیک پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل و برای آزمون فرضیهها از
روش آماری تحلیل کوواریانس و تی همبسته استفاده شد.
جدول  .1شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون ،پسآزمون یادگیری و آزمون یادداری به تفکیک
گروه
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توصیف

گروه

میانگین

انحراف

تعداد

استاندارد

اماری گروه
ها
نمرات پیش
ازمون
نمرات
آزمون
یادگیری
نمرات
آزمون
یادداری

کنترل

1/35

1/12

25

ازمایش

1/20

0/97

25

کنترل

15/30

1/05

25

ازمایش

17/58

1/27

25

کنترل

12/28

1/45

25

ازمایش

16/58

0/74

25

 .1فرضیه اول پژوهش :ارائه بازخورد توصیفی در مقایسه با روش معمولی بر
یادگیری دستور زبان انگلیسی دانشآموزان دختر پایه هفتم متوسطه اول مؤثرتر
است.
برای بررسی این فرضیه از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد .دلیل
استفاده از این آزمون این بود که در طرح پژوهش حاضر محققان برای کنترل اثر مربوط به
آمادگیهای قبلی و تعدیل اثر این متغیر از پیشآزمون بهعنوان متغیر کنترل استفاده کردند.
قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس باید برخی از پیشفرضهای مهم این آزمون
آماری بررسی شود ،چراکه رعایت نکردن این مفروضهها ممکن است نتایج پژوهش را با
سوگیری همراه کند .پیشفرضهای استفاده از تحلیل کوواریانس عبارتاند از :نرمال بودن

150

بررسی تأثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری151/ ...

توزیع پراکندگی دادهها -برابری واریانسهای خطا -همگن بودن شیب رگرسیون،
مفروضههای تحلیل کوواریانس موردبررسی و برقراری آنها مورد تائید قرار گرفت.
جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون نمرات یادگیری دانشآموزان پس از تعدیل
پیشآزمون
منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار F

سطح
معناداری

پیشآزمون

4/800

1

4/800

4/200

0/032

گروه (متغیر

116/230

1

116/230

110/482

0/000

مستقل)
خطا

45/241

47

کل

14624/300

50

1/018

در جدول  2نتیجه آزمون تحلیل کوورایانس بهوضوح نشان دادهشده است .همانطور که
در این جدول مشاهده میشود ،مجموع مجذورات متغیر مستقل برابر  116/230است که
منجر بهاندازه آزمون  110/482میشود که اندازه آزمون  Fدر سطح یک درصد معنادار
است .بهعبارتیدیگر ،بین دو گروه کنترل و آزمایش حتی بعد از تعدیل اثر پیشآزمون،
تفاوت بین گروه آزمایشی با کنترل ،با  %99اطمینان معنادار است .با توجه به میانگین نمرات
گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون میتوان گفت که ارائه بازخورد توصیفی بر
یادگیری تأثیرگذار بوده است.

.2ارائه بازخورد توصیفی در مقایسه با روش معمولی بر یادداری دستور زبان
انگلیسی دانش آموزان دختر پایه هفتم متوسطه اول مؤثرتر است.
جدول .3نتایج آزمون تی همبسته برای مقایسه بین یادداری و پس آزمون در گروه آزمایش
جفتها

یادگیری-
یادداری

تفاوت جفتها
میانگین

خطای استاندارد

T

درجه آزادی

سطح معناداری

1

24

0/041

24

0/21
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با توجه به نتایج جدول  3آزمون تی همبسته برای بررسی تفاوت بین یادگیری و یادداری
گروه آزمایش ،با تی  0/04و درجه آزادی  24و سطح معنیداری  0/21تفاوت معنیداری
رابین دو مرحله آزمون نشان نمیدهد ( .)p>0.05میانگین یادداری  16/58و یادگیری
 17/58بود که میانگین یادداری نسبت به یادگیری کاهشیافته است ولی این کاهش
معنیدار نبوده است پس درنتیجه تأثیر بهکارگیری ارائه بازخورد توصیفی بر میزان یادداری
دستور زبان انگلیسی دانش آموزان دختر پایه هفتم متوسطه اول در طوالنیمدت پایدار
بوده است.

بحث و نتیجهگیری
در نظام آموزشی که یک نظام پویای اجتماعی است ،بازخورد توصیفی جایگاه عظیم و
رفیعی دارد .اهمیت و حساسیت و ظرافت گرچه در تمام بخشهای نظام آموزشی در قیاس
با سایر نظامها کامالً آشکار است اما در بخش دانشآموزی اهمیت مضاعفی دارد ،زیرا
محصول نهایی نظام آموزشی با بهرهمندی همهجانبه از منابع ،امکانات ،فرصتها و افراد
برخوردار از تفکر و خرد در مسیر ارزشهای حاکم بر نظام اجتماعی و سیاسی جامعه
است .البته بازخورد در قالب نمره و اعداد از ظرفیت الزم برای ایجاد شرایط ذکرشده
ناتواناند و فقط بیانگر این نکته هستند که مشکالتی در دستیابی دانشآموزان به اهداف
وجود دارد اما اینکه این مشکالت کجا ،در چه افرادی و چرا وجود دارند سکوت میکند
بنابراین معلمان باید بهمنظور بهبود روشها و نحوه یادگیری و آگاه شدن دانشآموز از
قوتها و ضعفهای یادگیری مطالب و مباحث دروس مختلف از بازخورد فرایندی که
همان بازخوردهای توصیفی شناختی و فراشناختی است استفاده نمایند و دانشآموزان با
استفاده از این بازخوردهای پیوسته ،هدفمند ،متنوع ،توصیفی و قابلفهم پیمیبرد که در
چه وضعیتی قرار دارد و چه فعالیتهایی باید انجام دهد ،بهعبارتدیگر بازخوردها باید
بهگونهای باشد که فراگیرنده آنها را درک کند و در او انگیزش الزم را به وجود آورد.
لذا معلم با در نظر داشتن اهداف یادگیری و با توجه به سن و سطح درک دانشآموز و
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اوضاع و شرایط خاص روحی و روانی و نوع عملکرد دانشآموز با استفاده از بازخورد
توصیفی او را به نتیجه عملکرد خودآگاه میگرداند.
برای آزمون فرضیههای پژوهش ،میزان یادگیری و یادداری دانشآموزانی که بازخورد
توصیفی دریافت کردند ،در مقایسه با میزان یادگیری و یادداری دانشآموزان آموزشدیده
به روش سنتی و متداول ،بررسی شد .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که بین میزان
یادگیری و یادداری گروهی (گروه آزمایشی) که بازخورد توصیفی دریافت نمودند در
مقایسه با آموزش سنتی و متداول (گروه کنترل) تفاوت معناداری وجود دارد .به این
صورت که میزان یادگیری و یادداری دانشآموزانی که بازخورد توصیفی دریافت کردند،
نسبت به دانشآموزانی که به روش سنتی و متداول آموزش دیدند ،بیشتر است .نتیجه
پژوهش حاضر با پژوهشهای راجرز ( ،)2006لیپنویچ ( ،)2007تم ( ،)2001اوسان و
جانسون ( ،)2012داناهو ( ،)2001ملگاز ( ،)2007دوی ،ماندال ،کادیدال و پاالس ()2012
و دینین ( )2010همسو است.
به نظر میرسد دلیل عمدهی یادگیری و یادداری بیشتر دانشآموزان گروه آزمایش ،در
مقابل دانشآموزان گروه کنترل استفاده از بازخورد توصیفی باشد .اطالعاتی که این
بازخورد به دانشآموز میدهد یادگیری را افزایش میدهد .دریافت بازخورد مکرر و
بهموقع و افزایش تعامل دانشآموزان نهتنها اطالعاتی درباره یادگیری در اختیار آنان
میگذارد بلکه به آنها کمک میکند اطالعاتی در خصوص میزان پیشرفت و موقعیت
خود به دست آورند و در جهت بهبود عملکرد خویش گام بردارند .درواقع معلم با
انعکاس نظر خویش و واکنش نسبت به وضعیت یادگیری دانشآموز به شکل کتبی و
شفاهی در هر مرحله از فرایند یاددهی – یادگیری باعث افزایش یادگیری دانشآموزان
میشود ،یادگیرنده تا احساس خوبی نسبت به خودش نداشته باشد ،موفقیتهای خود را
نشناسد با تصویر گرفتن و مرور آنها ،دلگرم و تحریک نشود ،به انجام فعالیتهای
موردنظر معلم راغب نخواهد شد .بر این اساس در این پژوهش با استفاده از بازخورد
توصیفی تالش نموده است اعتمادبهنفس ،حس لیاقت و داشتن کفایت را در دانشآموزان
افزایش دهد ،یعنی جمالتی بهعنوان بازخورد به کار برده شد که تأثیر مثبت خود را بر روان
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دانشآموز بگذارد و دانشآموز از چگونگی یادگیری و درستی و نادرستی عمل خودآگاه
شود و همین باعث گردید تا نسبت به اصالح آنچه یاد گرفته بود اقدام کند.
علت دیگر این بود که برای هر دانشآموز بالفاصله پس از آزمون و یا انجام فعالیت
بهطور خاص توسط معلم بازخورد داده شد و از جمالت و عباراتی استفاده شد که صرفاً
تعریف و تمجید نبود بلکه در جهت هدایت دانشآموز بهسوی دریافتن نقص کار و
هدایتگر رفع اشکال وی باشد .بنابراین اطالعاتی که این بازخورد به دانشآموزان داد،
توانست آنها را دربرداشتن گام بعدی در فرایند آموزش هدایت کند و رغبت یادگیری را
در آنان افزایش دهد.
در مورد علت افزایش یادداری ،در این دانشآموزان باید گفت که بنا به پایههای نظری
موجود ،بهویژه در دیدگاههای شناختی ،هنگامیکه یک موضوع خوب یاد گرفته شود،
بهخوبی نیز به یاد آورده میشود .همچنین دریافت بازخورد و تکرار و تمرین بیشتر مطالب
باعث افزایش یادآوری گروه آزمایششده به این صورت که پس از ارائه محتوای درس
در حین فعالیت یا آزمون ،معلم بالفاصله به دانشآموز بازخورد توصیفی داده ،بنابراین
دانشآموزان مشکالت احتمالی خود را در درک موضوع و تثبیت آن در ذهن ،از بین
میبرد .این همان مطلبی است که الیتنر معروف بهعنوان تکرار منظم مطالب برای
یادآوری همیشگی آنان عنوان میکند.
بنابراین میتوان گفت آنچه موفقیت معلم را در اجرای ارزشیابی توصیفی تضمین میکند،
ماهیت بازخوردی است که وی به دانشآموزان میدهد .ازاینرو به دلیل اینکه در الگوی
ارزشیابی کیفی توصیفی نظام بازخورد دهی تغییر میکند و خأل بازخوردهای نمرهای با
بازخوردهای توصیفی پر میشود ،به برنامهریزان آموزش و پرورش پیشنهاد میشود در
فرایند یادگیری و یاددهی از این شیوه ارزشیابی استفاده شود.
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