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 مقدمه  
وناگون بر اساس نيازهايشان از زواياي گوناگون ع گامجو

زندگي  در عصر كنوني [.1] اندپرداخته زبان دومبه مطالعه 
و انسان ناگزير است جهت دستيابي  و شده ترگسترده

برقراري ارتباط با جوامع مختلف به يادگيري زبان مربوط به 
ها از جمله زبان برخي از اين زبان. [2آن جوامع روي بياورد]

هاي زنده دنيا زبان و عربي انگليسي، هندي، بنگالي، روسي
ر جامعه جهاني با هستند كه تعداد بسيار زيادي از افراد د

و لذا يادگيري اين دسته از  [3كنند]ها تکلم مياين زبان
باشد. بنابراين در مطالعه تر ميتر و كاربرديها ضروريزبان

حاضر بر زبان انگليسي به عنوان يک زبان زنده، آموزش آن 
در يادگيري اين زبان  هيجانات پيشرفت تحصيلي و افزايش

مطالعات نشان داد است كه تاكيد شده است. بعضي از 
آموزان در يادگيري زبان انگليسي ضعيف بسياري از دانش

       فشار رواني تحملخورند، كنند، شکست ميعمل مي
دچار ناكامي هاي آينده اميدوار نيستند، كنند، به موفقيتمي
شوند كه همين ضعف عملکرد، شکست و ناكامي در مي

احساس ناتواني و عدم مقابله يادگيري، به تدريج باعث ايجاد 
با مشکالت تحصيلي براي يادگيري بهتر زبان انگليسي در 

هاي روي نظاماز جمله چالش هاي پيش [.4شود]آينده مي
آموزاني است كه به داليل محتلف آموزشي مواجهه با دانش

در خطر افت تحصيلي و تجربه هيجانات منفي، قرار 
 .[5]دارند

زدگي و ضعف در عملکرد بهينه ناكامي، نااميدي، دل
آموزان پيرامون يادگيري زبان انگليسي، به صورت كلي دانش

، و همين دشو[ مي6باعث كاهش ميزان هيجانات تحصيلي]
آموزان در يادگيري هيجانات تحصيلي كاهش يافته دانش

آموزان سراغ كه دانشزبان انگليسي عاملي است براي اين
د و يا از تالش مجدد براي يادگيري زبان انگليسي نرون

 [.7ارتقاي عملکرد خود در يادگيري اين زبان دست بکشند]
توان مانند ساير هاي پيشرفت تحصيلي را ميهيجان

تر ،به عنوان وقايعي موقتي در موقعيتي هاي عموميهيجان
هاي ويژه و در زماني معين ،تعريف كرد؛ براي مثال هيجان

ه پيش از امتحان تجربه پيشرفت حالت)اضطراب امتحان ك
ها را به عنوان توان آن مي شود(. به ديگر سخن، مي

هاي عادي و تکراري كه نوعاً توسط شخص و در هيجان
ها و نتايج پيشرفت تجربه شده اند، تعريف رابطه با فعاليت

هاي پيشرفت را حالت از اي كه هيجان[. مشخصه8كرد]
كليت موقتي  كند،هاي پيشرفت صفت متمايز ميهيجان

ها در برابر كليت موقعيتي بودن ديگري است. به بودن آن
تواند موقعيت هاي پيشرفت ميهمين دليل، ويژگي هيجان

را نيز شامل شود؛ براي مثال، ويژگي هيجان صفت كه  ويژه

به رياضيات ارتباط دارد، به احساسات هيجاني عادي و 
رياضيات هاي مربوط به تکراري كه در شرايط و موقعيت

هاي كنوني روانشناسي ديدگاه .شوند، وابسته استتجربه مي
را به عنوان  هاي مرتبط به فرد و موقعيتهيجان، ارزيابي
              هاي انسان برهاي حياتي هيجانتعيين كننده

اگر بخواهيم از زاويه تربيتي و تحصيلي به  [.9شمارند]مي
ها مهم اين ارزيابيمسئله بنگريم، بايد اذعان كنيم كه 

توانند رابط عوامل موقعيتي فرض شوند و هستند، زيرا مي
ها، نقشي مثبت و مؤثر ايفا كنند. برخي از در پرورش هيجان

هاي انسان هاي ارزيابي، كه براي توصيف هيجانابعاد و جنبه
پيشنهاد شده است عبارتند از: ظرفيت تطابق هدف، انتظار و 

و پتانسيل مقابله، خود علتي در برابر پذيري احتمال، كنترل
معلول ديگران بودن و فهم و شناخت رويدادهاي 
برانگيزاننده ي هيجان و همچنين بازخوردهايي كه از بيرون 

[. هيجان پيشرفت تحصيلي در درس 10شود]دريافت مي
تواند به صورت يک توانايي سيستمي پويا زبان انگليسي مي

تواند به خوبي از عهده ه ميشود كه بواسطه آن يادگيرند
انجام تکاليف يادگيري زبان انگليسي برآيد و توانايي 

 [.11تحصيلي خود را باال ببرد]

هنگام آموزان دانش اند كه بيشترمطالعات نشان داده
احساسات و  هاي يادگيري زبان انگليسي،حضور در كالس

همين احساس  خاص خود دارند، به طوري كههاي نگرش
براي يادگيري را  هاتحصيلي و انگيزش آن عملکرداوليه 
بديهي است كه آموزش [. 12]دهدتحت تأثير قرار مي بهتر،

يادگيري زبان انگليسي و افزايش مناسب و پيشرفت در 
 ، مستلزم شناساييهيجانات پيشرفت تحصيلي مرتبط با آن

آموزان در اين مشکالتي است كه بر سر راه يادگيري دانش
 زبان انگليسي دارد. مشکالت مربوط به يادگيريدرس وجود 

دارند.  شخصيو يا ريشه برون شخصييا ريشه درون
آموزان در دانش هاياز ويژگي شخصيمشکالت درون
نشأت  هاو روش يادگيري آن منفي گراييپردازش ذهني، 

از عوامل فرهنگي،  شخصيگيرد، در مقابل مشکالت برونمي
 و بازخورد دريس و برخورداجتماعي، آموزشي، روش ت

يکي از مهمترين مشکالت  [.13]گيردمعلمان نشأت مي
ارائه بازخوردهاي معلمان هنگام  ، روششخصيبرون

هاي تکويني به عنوان جزئي جدايي ناپذير از روند ارزشيابي
  باشد.ها ميآموزش و تدريس آن

اند كه يکي از فاكتورهايي كه همواره مطالعات نشان داده
كيفيت تدريس معلم در ارتباط است فرآيند ارزشيابي  با

، هرچند برخي پژوهشگران چهار بعد اساسي [14]است
تدريس اثربخش را عالقه، مشخص بودن، سازماندهي و جو 

 [.15]مثبت كالسي ذكر كرده اند
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نظام تعليم و تربيت نيز بايد به اين نکته توجه داشت كه 
هاي خاص خود ويژگي ها داراي اصول وهمانند ساير نظام

هاي اساسي و الينفک آن ارزشيابي يکي از ويژگي .است
تعيين  توان به بررسي نيازها،آن مي است كه به واسطه
[. جانسن 16]پرداخت سنجش عملکرد اهداف و راهبردها،

عبارتست از فرايند نظامدار  اعتقاد دارد ارزشيابي تکويني،
به قصد ن دگيرندگايابراي  اجرا و بکارگيري مواد آموزشي
 هايي كه بتواند براي تجديدگردآوري آنگونه اطالعات و داده

كه  يرويکرد [.17]نظر در مواد آموزشي به كار گرفته شوند
      آيا  ،برآورد كند تواند به خوبينشان داده است مي

 هاي مشخص شدهاهداف و استاندارد آموزان بهدانش
همراه با  هاي تکوينيرويکرد انجام ارزشيابي ،اند يا نهرسيده

پژوهش در زمينه [. 18]است ارائه بازخوردهاي مناسب
هاي رفتارگراياني ازقبيل ثرندايک بازخورد در ابتدا به نظريه

هاير و اكرت از بازخورد  [.19]شودمربوط مي و اسکينر
 1970در دهه  [.20]اندآگاهانه به عنوان يک تقويت نام برده

وري پردازش اطالعات در مفهوم بازخورد تحولي بنيادين تئ
ايجاد كرد. بر طبق اين تئوري، خطاها يک منبع مهم 

آموزان به حساب اطالعاتي درباره پردازش شناختي دانش
توانند معلمان را در فرايند ياددهي و آيند كه ميمي

به صورت تواند بازخورد معلم مي [.21]يادگيري ياري كنند
آموزان نگرش و رفتار دانش دهي معلم به عملکرد،اسخپ نحوه

، تعريف هاي آموزشي مشخص شدهدر راستاي هدف
 هاي گوناگوني نظيرتواند به شکلبازخورد مي [.22شود]

 حاالت و اشارات بدني، كالمي، نوشتاري، اصالحي، بازخورد
[، 23]شود تشويق و انتقاد اعمال آموز،هاي دانشتاييد گفته

هاي اصالحي)نوشتاري و اين پژوهش بر بازخوردكه در 
شفاهي( معلم بر اساس مدل بازخورد اصالحي باتلر و وين 

معتقدند كه [ 25]چالمرز و گاردينر [. 24تاكيد شده است ]
بازخورد در فرايند ارزشيابي تکويني از بيشترين اهميت 

امتحانات و ارزشيابي هاي تکويني بسيار  برخوردار است.
كنند كه موثر هستند زيرا به خوبي آشکار مي سودمند و

هايي دارند و براي رسيدن به عملکرد طاآموزان چه خدانش
[ معتقد است كه 14سادلر] [.26]مطلوب چه نيازهايي دارند

توان اگر بازخورد اثر تکويني روي يادگيري نداشته باشد نمي
هاي يکي از هدفآن را بازخورد مناسبي به حساب آورد. 

آموزان به نقاط ضعف ارزشيابي معلم اين است كه دانشمهم 
كه با نااميدي از و قوت خود آگاهي يابند و به جاي اين

ها تالش رسيدن به موفقيت دست بکشند، براي غلبه بر آن
فراواني و مناسب بودن محتواي بازخورد معلم از [. 27]كنند

-ترين نقش را در فرآيند تابجمله عواملي است كه عمده

آموز در غلبه بر موانع و آوري و افزايش توان و انگيزه دانش

 [.30، 29، 28]كندآموز ايفا ميهاي تحصيلي دانششکست
هاي اساسي هاي تکويني يکي از ويژگيبازخورد در ارزشيابي

و تاثير گذار است كه باعث بهبود فرايند تدريس و يادگيري 
هاي مفيد شتواند يکي از رومي شود و عالوه بر اين مي

براي باال بردن سطح معناي تحصيل و كاهش فشار رواني 
جز  گرددممکن نمي هااين خواسته [.31]آموزان باشددانش

يادگيرنده در فرايند آموزش به صورت پيوسته و  كهاين
هدفمند بازخوردهاي دقيق، متناسب و كاملي را دريافت 

فت و تا بر اساس آن به خوبي از روند تالش، پيشر كند
هاي خود آگاه گرديده و در مهندسي جريان موفقيت
هاي جايگاه خود را به خوبي درک كرده و فعاليت ،يادگيري

-خود را بر اساس نقش موثري كه در سرنوشت خود ايفا مي

آوري و معناي در راستاي رسيدن هر چه بيشتر به تاب ،كند
  [. 32كند]مديريت  تحصيلي

اصالحي معلم  بازخوردهايها درباره اثربخشي پژوهش 
كتبي و كالمي به نتايج مثبت و گاها متناقضي  به صورت

اي در مطالعه[. 38، 37، 36، 35، 34، 33، 19، 6اند]رسيده
با عنوان ارتباط بين هيجانات تحصيلي و بازخوردهاي مثبت، 
منفي و اصالحي اين نتيجه بدست آمد، چنانچه معلم در 

هاي كتبي و كالمي مثبت، اداره كالس خود از بازخورد
تواند به منفي و اصالحي به شکل دقيق استفاده كند مي

افزايش هيجانات تحصيلي مثبت از قبيل اميدواري و لذت 
آموزان كمک كند. استدالل پژوهشگران براي رسيدن دانش

به نتايج مذكور اين است كه معلمان از بازخوردهاي اصالحي 
آموزان از نقاط ضعف دانش كنند و بر اين اساساستفاده مي

شوند و همين آگاهي عاملي و قوت خود به خوبي آگاه مي
بينانه نسبت به آموزان واقعكه دانششود براي اينمي

هاي تحصيلي خود برخورد كنند. ها و موفقيتشکست
خورند با توجه به اطالعاتي كه بنابراين زماني كه شکست مي

ها داده است بر به آن معلم در قالب بازخوردهاي اصالحي
كنند و با رفع اين نقاط رفع نقاط ضعف خود تمركز مي

هاي تحصيلي بيشتري دست پيدا ضعف در آينده به موفقيت
ها كم بر ميزان هيجانات تحصيلي آنكنند و لذا كممي

 .[33]شودافزوده مي
اي ديگر با عنوان بررسي تاثير بازخوردهاي در مطالعه

ي بر تکنولوژي بر تغيير نگرش، هيجان اصالحي فوري مبتن
آموزان اين نتيجه بدست آمده و درگيري تحصيلي دانش

است كه معلمان در صورتي كه بازخوردهاي كتبي و كالمي 
آموز و مرتبط با موضوع تدريس مناسب با سطح درک دانش

و به صورت فوري، ارائه كنند باعث ايجاد حس خوشحالي و 
شوند. از ها ميند و تغيير نگرش انشوها ميشادكامي در آن

ديگر نتايج مطالعه آنها اين بود كه بازخوردهاي مبتني بر 
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شود تکنولوژي كه به صورت فوري به دانش آموز ارائه مي 
اموز هم نگرش مثبتي نسبت به ادامه شود كه دانشباعث مي

يادگيري داشته باشد و هم اينکه در زمينه پيشرفت 
ري با موضوع يادگيري داشته باشد. تحصيلي درگيري بيشت

آخرين نتيجه اين مطالعه آن بود، دانش آموزاني كه بازخورد 
كردند هيجانات تحصيلي بيشتري اصالحي فوري دريافت مي

               از قبيل اميدواري، لذت، اميد و غرور را تجربه
 [. 34كردند]مي

نتايج مطالعات همچنين نشان داده است كه 
اي معلمان در ارتقاي سطح هيجانات پيشرفت بازخورده

آموزان تاثير مثبتي دارد. از ديگر نتايج تحصيلي دانش
مطالعه آنها اين بود كه بازخوردهاي يکي از مهمترين ويژگي 
هاي شخصيتي و رفتاري معلمان در كالس درس نحوه ارائه 

باشد كه همين عامل باعث ارتقاي بازخوردهاي اصالحي مي
صيلي مثبت همانند لذت و اميدواري و كاهش هيجانات تح

هيجانات تحصيلي منفي همانند اضطراب تحصيلي و نگراني 
. اين در حالي است كه تاويژن و [35]شودو شرم، مي

در مطالعه خود  با عنوان بررسي تاثيرات ارائه  [36]بورگلين
بازخوردهاي كتبي و كالمي به دانشجويان پرستاري نشان 

زخوردهاي كتبي معلمان چنانچه به صورت اند كه باداده
توانند به تغييرات مثبتي در اصالحي و دقيق هم باشند نمي

سطح انگيزش، شادكامي و پشتکار در دانشجويان بيانجامد 
به اين خاطر كه آن چه در ارائه بازخورد از طرف معلم و 
دريافت آن از طرف دانشجو مهم است درک دانشجويان 

كه چگونه از طرف معلم ارائه خورد يا ايناست نه محتواي باز
در مطالعه خود با عنوان عوامل موثر  [37]شود.  روجاسمي

آموزان مقطع متوسطه به اين آوري تحصيلي دانشبر تاب
بيني تحصيلي، نتيجه دست يافت كه متغيرهاي خوش

حمايت والدين، بازخوردهاي اصالحي و سازنده معلم، اعتماد 
يشي و انگيزش باال از جمله مهمترين به نفس، مثبت اند

آوري تحصيلي و هيجانات هاي تاببيني كنندهپيش
   تحصيلي هستند.

 پژوهشهای سوال
ارائه بازخوردهاي كتبي و كالمي معلم بعد از  . آيا1

هاي تکويني مبتني بر مدل باتلر و وين باعث ارزشيابي
     ادگيريميزان هيجانات تحصيلي مربوط به ي افزايش
 شود؟مي زبان انگليسيدرس آموزان پسر در دانش
. آيا ارائه بازخوردهاي كتبي و كالمي معلم بعد از 2

هاي تکويني مبتني بر مدل باتلر و وين باعث ارزشيابي
افزايش ميزان هيجانات تحصيلي مربوط به كالس درس 

 شود.مي زبان انگليسيدرس آموزان پسر در دانش

 وش پژوهشر

آن از طرح  تجربي بود كه درهنيمش به صورت اين پژوه
شد. در اين  زمون با گروه گـواه اسـتفادهآپس-آزمونپيش

كالمي معلم مبتني بر مدل  -بازخوردهاي كتبي پژوهش 
شود كه مي به عنوان متغير مستقل محسوب باتلر و وين
كالمي مبتني بر مدل باتلر و  -بازخورد كتبي سطوح آن 

هاي هيجانات تحصيلي است. متغير بازخورد سنتيو  وين
به مربوط به يادگيري و هيجانات تحصيلي مربوط به درس 

. همچنين اندعنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته شده
گر در آزمايش در جدول زير نحوه كنترل متغيرهاي مداخله

 ارائه شده است.
جامعه  گیری:جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

آموزان پسر پايه هشتم دانش از كليه ،ري اين پژوهشآما
 1395-96آباد در سال تحصيلي خرم شهرمتوسطه اول 

شد كه براي انتخاب اعضاي نمونه از جامعه تشکيل مي
اي استفاده اي چندمرحلهگيري خوشهمربوطه، از روش نمونه

عنوان يک قاعده كلي تعداد نمونه بايد در حدود شد.. به 
پنج برابر تعداد متغيرهاي مورد استفاده باشد. اين چهار يا 

نسبت تا حدودي محافظه كارانه است. در بسياري از مواقع 
نيز به تحليل عاملي  1به  2محقق مجبور است تا با نسبت 

 كا اِم اُ براي نقطه برش اندازه شاخص. عالوه بر اين بپردازد
 خصيعني اگر شا ،بيان شده است 6/0گيري كفايت نمونه

گيري برآورد باشد، مالک كفايت نمونه 6/0باالتر از  كا اِم اُ
باشد به اين معني است كه  6/0شده است و اگر پايين تر از 

كا [. شاخص 38]گيري برآورد نشده استمالک كفايت نمونه
دهنده بدست آمد كه نشان 85/0در مطالعه حاضر  1اِم اُ

 باشد.كفايت باالي حجم نمونه مي
روش كار  اياي چند مرحلهدر روش خوشه اجرا:روش 

از بين دو ناحيه آموزش شهر ابتدا  به اين صورت بود كه
خرم آباد)ناحيه يک و ناحيه دو( يک ناحيه به صورت 

از انتخاب شد(، در مرحله دوم  2تصادفي انتخاب شد)ناحيه 
 مدرسه به 2هاي پسرانه ناحيه مربوطه، دبيرستان ميان

ساده انتخاب و سپس از هر مدرسه يک صورت تصادفي 
تصادفي ساده  به صورت آموز(دانش 20)هر كالس كالس

در مرحله آخر از بين دو كالس انتخاب شده كه  د.انتخاب ش
به  شدند،مي نفر( 20آموز)هر گروه دانش 40جمعا شامل

يک كالس به گروه آزمايش و يک كالس  ي سادهطور تصادف
د. گروه آزمايش و كنترل در يک به گروه كنترل گمارده شدن

 اي)سه ماهه( مورد مطالعه قرار گرفتند.جلسه 12بازه 
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ها در پژوهش گر احتمالی و نحوه کنترل آن. متغیرهای مداخله1جدول 
 حاضر

عوامل احتمالي 
تهديد كننده 

 روايي
 نحوه كنترل عوامل تهديد كننده روايي، در مطالعه حاضر

 عامل تاريخ

ين صورت كنترل شد كه به معلمان انتخاب شده اين عامل به ا
براي شركت در پژوهش گفته شد كه از ارائه ي هر روش 

ديگري در دادن بازخورد به جز روشي كه چگونگيش در پکيج 
 آموزشي ذكر شده بود خودداري كنند

 عامل زمان
در اين پژوهش براي كنترل عامل زمان، گروه آزمايش با گواه 

 مقايسه شده است
وسايل 

 گيرياندازه
در اين پژوهش از ابزار معتبر با پايايي و روايي خارجي و 

 داخلي مناسب، استفاده شد

 بازگشت آماري
در پژوهش حاضر اين عامل با انتخاب تصادفي آزمودني ها و 
گمارش تصادفي آن ها در گروه هاي آزمايش و گواه، كنترل 

 شده است

تمايالت و 
 تعصبات گزينش

اي چند حاضر آزمودني ها به روش تصادفي خوشهدر پژوهش 
هاي اي انتخاب و به صورت تصادفي ساده در گروهمرحله

 آزمايش و گواه گوارده شدند.
اثرافت 
 هاآزمودني

 در اين پژوهش افت آزمودني نداشتيم.

 آزمون-پيش
در اين پژوهش با استفاده از مقايسه گروه آزمايشي با گروه 

 گيري شده است.آزمون اندازهكنترل، اثر پيش 
-آزمودن گزينش

 هاي ناهمگون
 انددر اين پژوهش آزمودني ها به شکل تصادفي انتخاب شده

ترتيب زماني 
 علّي

در اين پژوهش ترتيب زماني رعايت شده است. ابتدا متغير 
گير ي شده مستقل ارائه و سپس اثرات آن بر وابسته اندازه

 است.

پراكنش رفتارها 
 تقليد رفتارهايا 

-هاي گروهدر پژوهش حاضر براي كنترل اين عامل آزمودني

اند و لذا هاي آزمايش و كنترل از مدارس مختلفي انتخاب شده
هاي آزمايش و كنترل صورت نگرفته هيچ ارتباطي بين گروه

 است.

 رقابت جبراني

در اين پژوهش اين مورد كنترل شده است. به اين صورت كه 
آزمايش و كنترل در يک مدرسه نبودند و لذا به هاي گروه

آموزان از نحوه دريافت بازخورد در گروه همين علت دانش
 آزمايش بي اطالع بودند.

گروه  دلسردي
 گواه

اين عامل نيز به اين خاطر كه گروه كنترل از  نحوه آزمايش و 
ارائه بازخورد به گروه آزمايش بي اطالع بودند كنترل شده 

 است.
 ها كنترل شده است.اين عامل با انتخاب تصادفي آزمودني خاب اختالفيانت

 تحليل آماري
هاي آماري متناسب با در پژوهش حاضر از معتبرترين روش

 ها استفاده شده است.فرضيه

سوگيري 
 پژوهشگر

اين عامل به اين صورت كنترل شده است كه پژوهشگر درباره 
نتيجه خاصي هيچ گونه هدف اصلي پژوهش و يا رسيدن به 

 مطالبي را در كالس ذكر نکرده است.

نامه هيجانات تحصيلي: پرسش ابزار گردآوری داده:
اين باشند. مي[ 39]نامه پکران و همکارانسازنده اين پرسش
سوال بوده و هدف آن ارزيابي هيجان  155پرسشنامه داراي 

از كالس درس،  )لذت هاي تحصيلي از ابعاد مختلف
اري در كالس، غرور در كالس، خشم در كالس، اميدو

اضطراب مربوط به كالس، شرم نسبت به كالس، نااميدي 
مربوط به كالس، خستگي نسبت به كالس، لذت از 
يادگيري، اميد به يادگيري، غرور مربوط به يادگيري، خشم 
نسبت به يادگيري، اضطراب نسبت به يادگيري، شرم مربوط 

بت به يادگيري، خستگي از به يادگيري، نااميدي نس
يادگيري( مي باشد. الزم به ذكر است كه در مطالعه حاضر 

از كالس درس،  هاي)لذتسواالت مربوطه به خرده مقياس
اميدواري در كالس، غرور در كالس، لذت از يادگيري، اميد 
به يادگيري و غرور مربوط به يادگيري( به صورت يک 

كنندگان در مطالعه پرسش نامه جدا تدوين و بين شركت 
هم در پيش آزمون و هم در پس آزمون پخش و پس از 

آوري شدند. در طراحي پرسشنامه از طيف گويي جمعپاسخ
پنج گزينه اي ليکرت استفاده شده كه يکي از رايج ترين 

-از شركت مقياس هاي اندازه گيره گيري به شمار مي رود.

صيلي خود شود تا ميزان هيجانات تحكنندگان خواسته مي
( 1اي ليکرت از كامال مخالفم)درجه 5را بر روي يک مقياس 

بندي كنند. اين مقياس داراي ( درجه5تا كامال موافقم)
 ،32 ،24 ،11 ،5 ،1درس) كالس از شانزده زير مولفه لذت

 ،13 ،9 ،7 ،4كالس) در (؛ اميدواري76 ،71 ،67 ،49 ،41
 ،60 ،53 ،46 ،40 ،30كالس) در (؛ غرور37 ،23 ،20 ،16
 ،54 ،44 ،39 ،28 ،8كالس) در (؛ خشم80 ،77 ،74 ،70
 ،17 ،15 ،12 ،6 ،3كالس) به مربوط (؛ اضطراب73 ،69 ،59
 به نسبت (؛ شرم78 ،65 ،56 ،50 ،35 ،25 ،21 ،19

(؛ 72، 68 ،64 ،62 ،58 ،52 ،47 ،43 ،38 ،34 ،27كالس)
 ،48 ،31 ،22 ،18 ،14 ،10 ،2كالس) به مربوط نااميدي

 ،33 ،29 ،26كالس) به نسبت خستگي (؛79 ،75 ،55
     يادگيري از لذت (؛66 ،63 ،61 ،57 ،51 ،45 ،42 ،36

(81، 110، 117، 124، 131، 136، 139، 146، 150، 
(؛ 113 ،104 ،98 ،94 ،88 ،83يادگيري) به (؛ اميد154
 ،144 ،135 ،129 ،122 ،107يادگيري) به مربوط غرور
 ،106 ،100 ،92 ،90 ،84يادگيري) به نسبت (؛ خشم152
     يادگيري به نسبت (؛ اضطراب143 ،128 ،121 ،115

(82، 85، 86، 96، 102، 111، 118، 125، 132، 141، 
 ،120 ،114 ،105 ،99 ،89يادگيري) به مربوط (؛ شرم147
 به نسبت (؛ نااميدي151 ،148 ،142 ،138 ،134 ،127

 ،145 ،130 ،123 ،116 ،108 ،101 ،95 ،91يادگيري)
، 103، 97، 93، 87(؛ خستگي از يادگيري)155 ،153 ،149
 باشد. ( مي140، 137، 133، 126، 119، 112، 109

 و پايايي بررسي براي [40]ژوهش كديور و همکاراندر پ
 عاملي وتحليل كرونباخ آلفاي ضريب از پرسشنامه، روايي

 تأييدي استفاده شد. 
و  پکران پژوهش نتايج با نتايج پژوهش آنها همسو

دروني  همساني مي دهد پرسشنامه، [ نشان41]همکاران
 مقياس زير در كرونباخ آلفاي ضرايب و دارد قبولي قابل

 نتايج تحليل همچنين. است 86/0 تا 74/0 ميان هاي آن
 برازش پرسشنامه مي دهند ساختار نشان تأييدي عاملي
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 هاي نيکويي شاخص همه و ها دارد داده با قبولي قابل 
 پرسشنامه اين بنابراين، .[42]مي كنند تأييد را مدل برازش،

 دانش هاي تحصيلي هيجان تعيين براي مناسبي ابزار
. پايايي پرسشنامه مذكور در مطالعه حاضر به آموزان است

آمد، كه نشان ( بدست α=81/0)81/0روش آلفاي كرونباخ 
 باشد.نامه ميدهنده پايايي خوب و مطلوب اين پرسش

 : باتلر و وين اصالحي بازخورديل مد
  :معلم در ابتداي كالس يک سري اهداف مرحله اول

و معيارهايي كه دانش آموزان در پايان هر مبحث يا 
مشخص مي را فصل درسي بايد به آن رسيده باشند 

 .كند
  :بايد بر  اهدافكه  هاييسرفصلمعلم مرحله دوم

اساس آنها طراحي شوند و همچنين  راهبردهاي 
  .دكنرسيدن به اين اهداف مشخص مي 

 را كه  هايي)روش مطالعه(مرحله سوم: معلم شيوه
دانش آموزان براي خود دارند تا به اهداف برسند 

 كند.مشخص مي
  راهبردهايي كه دانش آموزان مرحله چهارم: معلم

اهداف به كار مي گيرند مشخص براي رسيدن به 
 كند.مي

  را در پيامد هاي يادگيري دروني مرحله پنجم: معلم
دانش آموزان اينکه آيا )كنديمشخص مآموزان دانش

  يا خير؟( از يادگيري لذت مي برند

  پيامدهاي قابل مشاهده مرحله ششم: معلم
يادگيري را براي  )رفتاري و عملکردي(بيروني
 كند.ميآموزان مشخص دانش

 تکويني و ارائه بازخورد  مرحله هفتم: انجام ارزشيابي
 آموزان)معلم بازخوردهايي رااز طرف معلم به دانش

ها آموزان به آندانش درباره نحوه عملکرد و يادگيري
عالوه بر اين كه جنبه دهد. اين بازخوردها ارائه مي

آموزان در اطالعاتي دارد باعث تجديد نظر دانش
نحوه استفاده از راهبرد هاي يادگيري خود زمينه  

 .شودتنظيم مي
ارائه در روش سنتي يا روش مرسوم  :سنتیبازخورد 
مطالب درسي را با روش رايج كه سخنراني به بازخورد معلم 

و به شکل  كردپاسخ است، تدريس مي و پرسش همراه
  . كردسنتي هم بازخورد ارائه مي

جلسه اول: مشخص ا: شرح جلسات و روش نداخله و اجر

مربوط به محتواي هر فصل در  اهداف و معيارهاي كردن
)اين فعاليت معلم در هر آموزاندانش شروع كالس براي

 شد(هفته انجام مي
 

كه  مبني بر اين و رسا توضيحات روشنجلسه دوم: ارائه 
 معيارها و استانداردهاي عملکرد مناسب بر حسب اهداف،

)اين فعاليت معلم در هر كدام است ه،پذيرفته شد مشخص و
// مرور مطالب جلسه قبل// انجام (شدهفته انجام مي

ارزشيابي تکويني از محتواي جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و 
آموزان در قالب بازخوردهاي كالمي و كتبي قوت دانش

 مبتني بر مدل باتلر و وين 
انتقال اطالعات با كيفيت خوب)اطالعات جلسه سوم: 

نحوه و  آموز دربارهاز جانب معلم به دانش كيفي خوب(
)اين فعاليت معلم در هر هفته آموزيادگيري دانشميزان 

مرور مطالب جلسه قبل// انجام ارزشيابي  (شدانجام مي
تکويني از محتواي جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت 

آموزان در قالب بازخوردهاي كالمي و كتبي مبتني بر دانش
 باتلر و وين  مدل

ها بايد هايي كه هدفهحوزجلسه چهارم: مشخص كردن 
 مشخص كردنها طراحي شوند و همچنين بر اساس آن

)اين فعاليت معلم در هر راهبردهاي رسيدن به اين اهداف
مرور مطالب جلسه قبل// انجام ارزشيابي ( شدهفته انجام مي

قوت تکويني از محتواي جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و 
آموزان در قالب بازخوردهاي كالمي و كتبي مبتني بر دانش

 مدل باتلر و وين 
آموزان كه دانشهايي جلسه پنجم: مشخص كردن روش

 دقيق آموزشي مشخص شده، براي خود دارند تا به اهداف
مرور  (شد)اين فعاليت معلم در هر هفته انجام ميبرسند

ي از محتواي مطالب جلسه قبل// انجام ارزشيابي تکوين
آموزان در قالب جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت دانش

 بازخوردهاي كالمي و كتبي مبتني بر مدل باتلر و وين 
)شناختي و راهبردهاييجلسه ششم: مشخص كردن 

آموزان براي رسيدن به اهداف به كار كه دانش فراشناختي(
مرور  (شد)اين فعاليت معلم در هر هفته انجام ميگيرندمي

مطالب جلسه قبل// انجام ارزشيابي تکويني از محتواي 
آموزان در قالب جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت دانش

 بازخوردهاي كالمي و كتبي مبتني بر مدل باتلر و وين 
، پيامدهاي يادگيري درونيجلسه هفتم: مشخص كردن 

 برندآموزان از يادگيري لذت ميدانشبه اين صورت كه آيا 
پردازند)اين فعاليت معلم در ا صرفا و به اجبار به مطالعه ميي

مرور مطالب جلسه قبل// انجام  (شدهر هفته انجام مي
ارزشيابي تکويني از محتواي جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف 

آموزان در قالب بازخوردهاي كالمي و كتبي دانشقوت و
 مبتني بر مدل باتلر و وين 

 پيامدهاي قابل مشاهدهجلسه هشتم: مشخص كردن 
جنبه هايي از يادگيري كه معلم  ، به اين صورت كهبيروني
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را به شکل  شوندبه صورت رفتاري يا عملکردي ظاهر مي
آورد)اين فعاليت معلم در هر اهداف دقيق آموزشي در مي

قبل// انجام ارزشيابي  مرور مطالب جلسه (شدهفته انجام مي
تکويني از محتواي جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت 

آموزان در قالب بازخوردهاي كالمي و كتبي مبتني بر دانش
تسهيل و توسعه فرايند : آموزش نهمجلسه  مدل باتلر و وين

و تسهيل  در جريان يادگيري خودارزيابي)خود واكنشي(
-توسط معلم به دانشاستفاده از راهبردهاي فراشناختي 

مرور  (شدآموزان)اين فعاليت معلم در هر هفته انجام مي
مطالب جلسه قبل// انجام ارزشيابي تکويني از محتواي 

آموزان در قالب جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت دانش
 بازخوردهاي كالمي و كتبي مبتني بر مدل باتلر و وين 

وز جهت پر دانش آم هزمان كافي ب ندجلسه دهم: دا
از طرف معلم)اين  كردن شکاف بين عملکرد فعلي و مطلوب

مرور مطالب جلسه  (شدفعاليت معلم در هر هفته انجام مي
قبل// انجام ارزشيابي تکويني از محتواي جلسه قبل و ارائه 

آموزان در قالب بازخوردهاي كالمي نقاط ضعف و قوت دانش
 و كتبي مبتني بر مدل باتلر و وين 

انتقال اطالعات با كيفيت خوب)اطالعات يازدهم:  جلسه
نحوه و  از جانب معلم به دانش آموز درباره كيفي خوب(

)اين فعاليت معلم در هر هفته يادگيري دانش آموزميزان 
مرور مطالب جلسه قبل// انجام ارزشيابي  (شدانجام مي

تکويني از محتواي جلسه قبل و ارائه نقاط ضعف و قوت 
در قالب بازخوردهاي كالمي و كتبي مبتني بر  آموزاندانش

 مدل باتلر و وين 
آموز جهت پر دانش هزمان كافي ب ندجلسه دوازدهم: دا

)اين فعاليت معلم كردن شکاف بين عملکرد فعلي و مطلوب
مرور مطالب جلسه قبل// انجام  (شددر هر هفته انجام مي

ط ضعف و ارزشيابي تکويني از محتواي جلسه قبل و ارائه نقا
آموزان در قالب بازخوردهاي كالمي و كتبي قوت دانش

 مبتني بر مدل باتلر و وين 
هاي اصالحي كتبي) يادداشت در اين پژوهش بازخورد

آموزان در برگه ارزشيابي دانشنقاط ضعف و قوت كردن 
-و كالمي)بيان شفاهي نقاط قوت و ضعف دانش  تکويني(

در دل باتلر و وين مبتني بر م آموزان به صورت شفاهي(
جلسه  12براي، گروه آزمايش در طي  زبان انگليسيدرس 

در طي اين مدت . كشيد روز طـول 90ارائه شد كه نزديک 
 .اي دريافت نکردكنترل هيچ نوع مداخله گروه

آوري در دو سطح پس از جمع :هاداده شیوه تحلیل
استنباطي تحليل شدند. در سطح توصيفي از  توصيفي و

 شاخصهاي گرايش مركزي و در سطح استنباطي براي
آزمون فرضهاي آماري از روش تحليل كوواريانس استفاده 

 افزارها از نرمشد. همچنين براي تحليل داده
 استفاده شد. 1اس.پي.اس.اس

 یافته ها
زماني كه انبوهي از اطالعات كمي به منظور تحليل و 

به صورت روشن و ها را شوند، بايد آنتفسير گردآوري مي
ولين قدم در ه نمود. ادهي و خالصقابل فهم سازمان

ها بر اساس يک مالک ها مرتب كردن آندهي دادهسازمان
ها به بررسي فرضيات بر منطقي است. در قسمت يافته

پردازيم. هاي آمار توصيفي و استنباطي مياساس شاخص
ه، و هاي بدست آمده پرداختابتدا به تحليل توصيفي داده

هاي آمار استنباطي براي آزمون معناداري سپس از روش
 كنيم.نتايج استفاده مي

آزمون و هاي جدول فوق ميانگين در پيشبر اساس يافته
آزمون گروه گواه و آزمايش براي متغير هيجانات پس

( و 45/105و  20/100تحصيلي مربوط به كالس درس)
آزمون و يشباشد؛ ميانگين در پ( مي74/121و  96/99)

آزمون گروه گواه و آزمايش براي متغير هيجانات پس
و  54/90( و )29/92و  65/89تحصيلي مربوط به يادگيري)

هايي كه در تحليل فرضجمله پيشز اباشد. ( مي56/115
گردد، فرض منظور مي (2)مانکووا اريانس چند متغيرهكوو

 –نرمال بودن توزيع با استفاده از آزمون)كولموگروف 
تغيرهاي پژوهش انجام ي ماست. اين بررسي رو (3اسميرنوف

 .شد
نرمال بودن توزيع  شرطيافته هاي مربوط به بررسي پيش

داري به دست آمده در ، سطح معنيها نشان داد كهداده
به تفکيک گروه،  ، در متغيرهاي پژوهش4اِس -كا آزمون

توان گفت باشد، در نتيجه ميمي 05/0بيش از مقدار مالک 
كه توزيع متغيرهاي مورد بررسي در نمونه آماري داري 

هاي پژوهش را از توانيم فرضيهباشد و ميتوزيع نرمال مي
براي . هاي پارامتريک مورد آزمون قرار دهيمطريق آزمون

تعامل بين متغير  Fاثبات توازي شيب رگرسيون مقدار 
روه كنترل و آزمايش حساب شد همپراش و مستقل در دو گ

( <05/0p؛ =98/1Fو با توجه به نتيجه بدست آمده)

                                                           
1 SPSS 
2 MANCOVA 
3 Kolmogorov – Smirnov test 
4 K-S 
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فرض همگني شيب رگرسيون نيز مشخص شد كه پيش 
هاي جزيه و تحليل دادهت تجههمچنين رعايت شده است. 

از لحاظ كنترل و آزمايش مربوط به تفاوت بين دو گروه 
هيجانات تحصيلي مربوط به كالس درس و  هايمولفه

از روش تحليل  هيجانات تحصيلي مربوط به يادگيري
قبل از به . وا( بهره گرفته شدکُچند متغيره)مان كوواريانس

 آنهاي مفروضهمتغيره تحليل واريانس چندكارگيري آزمون 

به وسيله آزمون باكس، المبداي ويلکز و آزمون لون مورد 
فرض بررسي پيش جهت ت. عالوه بر اينبررسي قرار گرف

هيجانات  هايكوواريانس مولفه -همگني ماتريس واريانس 
تحصيلي مربوط به كالس درس و هيجانات تحصيلي مربوط 

باكس  Mاز آزمون   مطالعه،هاي مورد در گروه به يادگيري
 .استفاده شد

 آزمونآزمون و پسهای آزمايش و گواه در متغیر مورد مطالعه به تفكیك پیشمیانگین و انحراف استاندارد گروه .2جدول
 آزمايش گواه گروه

 آزمونپس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش موقعيت
 انحراف استاندرد ميانگين انحراف استاندرد ميانگين انحراف استاندرد ميانگين انحراف استاندرد ميانگين متغيرها

 96/22 74/121 63/19 96/99 15/20 45/105 25/18 20/100 هيجانات تحصيلي مربوط به كالس درس
 24/20 56/115 69/18 54/90 31/16 29/92 52/17 65/89 هيجانات تحصيلي مربوط به يادگيري

شرط بود كه گوياي آن هاي مربوط به ام باكس يافته
هاي براي مولفه كواريانس –همگني ماتريس واريانس 

و =F  441/1هيجانات تحصيلي مربوط به كالس درس)
05/0p>702/1) ( و هيجانات تحصيلي مربوط به يادگيري  

F= 05/0وp> )نتايج آزمون به خوبي رعايت شده است .
هيجانات  هايهاي مولفهكه واريانسلوين هم نشان داد 

ه كالس درس و هيجانات تحصيلي مربوط تحصيلي مربوط ب
در دو گروه با هم برابر بوده و با يکديگر تفاوت  به يادگيري

داري ندارند، كه اين يافته، پايايي نتايج بعدي را نشان معني
معنادار بارتلت از لحاظ آماري آزمون كرويت ه نتيجد. دهمي
 باشد به اين معنا كه فرض صفر مبني بر ناهبسته بودن مي

 ها ها رد و فرض خالف مبتني بر همبسته بودن دادهداده

شود. يعني اين آزمون نشان داد كه ماتريس تاييد مي
اي با متغيرهاي همبستگي مشاهده شده متعلق به جامعه

توان تحليل واريانس و كوواريانس را همبسته است. و لذا مي
كه بين نيز نشان داد  نتايج آزمون المبداي ويلکزانجام داد. 

-خرده مولفه حداقل در يکي از كنترل و آزمايش دو گروه

هاي هيجانات تحصيلي مربوط به كالس درس و هيجانات 
تفاوت ( <01/0pو =F  315/7) تحصيلي مربوط به يادگيري

 .دار وجود دارديمعن
آيا اثر گروه)سطح متغير مستقل( بر  سوال كلي:

نات هيجانات تحصيلي مربوط به كالس درس و هيجا
آموزان پسر از نظر آماري دانش تحصيلي مربوط به يادگيري

 دار است.معني

 هیجانات تحصیلی) کالس درس و مربوط به يادگیری(. تحلیل کوواريانس چند متغیره اثرات بازخوردهای اصالحی بر 3جدول 

ضريب 
 اتا

 منبع تغيير متغير وابسته F MS df SS داريسطح معني

23/0 01/0 02/10 
 گروه هيجانات تحصيلي مربوط به كالس درس 60/750 2 30/325

 خطا هيجانات تحصيلي مربوط به كالس درس 24/1987 57 86/34

20/0 01/0 22/7 
 گروه هيجانات تحصيلي مربوط به يادگيري 56/714 2 28/357

 خطا هيجانات تحصيلي مربوط به يادگيري 65/1768 57 02/31

براي مقايسه دو گروه آزمايش و گواه از لحاظ تاثير يا 
هيجانات تحصيلي عدم تاثير مداخله آزمايشي بر متغيرهاي 

مربوط به كالس درس و هيجانات تحصيلي مربوط به 
شد،  ، آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيري انجاميادگيري

آزمون دو گروه كنترل و به اين صورت كه نمرات پيش
هيجانات تحصيلي مربوط به كالس آزمايش در دو متغير 

به عنوان  درس و هيجانات تحصيلي مربوط به يادگيري
آزمون متغير همپراش در نظر گرفته شدند و از نمرات پس

بدست آمده دو گروه براي مقايسه تاثير مداخله اثر آزمايشي 
 مچنين مقايسه دو گروه كنترل و آزمايش استفاده شد. و ه

 3نتايج تحليل كوواريانس چند متغيري در قالب جدول 
دهد كه اثر نشان مي 3گزارش شده اند. مندرجات جدول 

هيجانات تحصيلي مربوط به گروه)سطح متغير مستقل( بر 
    كالس درس و هيجانات تحصيلي مربوط به يادگيري

 (.=05/0Pدار است)از نظر آماري معني آموزان پسردانش
ارائه بازخوردهاي كتبي و كالمي معلم بعد  سوال اول. آيا

هاي تکويني مبتني بر مدل باتلر و وين باعث از ارزشيابي
     ادگيريميزان هيجانات تحصيلي مربوط به ي افزايش
 شود؟مي زبان انگليسيدرس آموزان پسر در دانش
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 هیجانات تحصیلی مربوط به کالس درس ك متغیریتنتايج تحلیل کواريانس  . 4لجدو

 SS df F P منبع / شاخص
اندازه 

 اثر
 توان آماري

 99 58/0 001/0 15/125 1 02/989 هيجانات تحصيلي مربوط به كالس درس

براي مقايسه دو گروه آزمايش و گواه از لحاظ تاثير يا 
هيجانات تحصيلي عدم تاثير مداخله آزمايشي بر متغير 

، آزمون تحليل كوواريانس تک مربوط به كالس درس
آزمون دو متغيري انجام شد، به اين صورت كه نمرات پيش

نات تحصيلي مربوط هيجاگروه كنترل و آزمايش در متغير 
به عنوان متغير همپراش در نظر گرفته به كالس درس 

آزمون بدست آمده دو گروه براي شدند و از نمرات پس
مقايسه تاثير مداخله اثر آزمايشي و همچنين مقايسه دو 

 گروه كنترل و آزمايش استفاده شد.
نتايج تحليل كوواريانس تک متغيري در جدول فوق  

گروه آزمايش و  دو آموزان پسردانشين ب كهدهد نشان مي
 هيجانات تحصيلي مربوط به كالس  لحاظ ازكنترل 

 
 وجـودداري معنيتفـاوت ( =001/0P< ،15/125F)درس
افزايش هيجانات بر  آزمايشيتأثير اين مداخله . دارد

 است، به اين معنا كه %58تحصيلي مربوط به كالس درس
براي متغير  درصد نمرات كل واريـانس باقيمانـده 58

مربوط به تأثير هيجانات تحصيلي مربوط به كالس درس، 
هم حاكي از  درصـد 99وان آماري . تاست روش آزمايشي

 باشـد. دقت آمـاري بـاال مـي
سوال دوم. آيا ارائه بازخوردهاي كتبي و كالمي معلم 

مدل باتلر و وين  هاي تکويني مبتني بربعد از ارزشيابي
باعث افزايش ميزان هيجانات تحصيلي مربوط به كالس 

  شود.مي زبان انگليسيدرس آموزان پسر در درس دانش

 هیجانات تحصیلی مربوط به يادگیری ك متغیریتنتايج تحلیل کواريانس  . 5لجدو

 SS df F P منبع / شاخص
اندازه 

 اثر
 توان آماري

 99 60/0 001/0 31/90 1 22/654 هيجانات تحصيلي مربوط به يادگيري

براي مقايسه دو گروه آزمايش و گواه از لحاظ تاثير يا 
عدم تاثير مداخله آزمايشي بر متغير هيجانات تحصيلي 
مربوط به يادگيري، آزمون تحليل كوواريانس تک متغيري 

آزمون دو گروه اين صورت كه نمرات پيشانجام شد، به 
كنترل و آزمايش در هيجانات تحصيلي مربوط به يادگيري 
به عنوان متغير همپراش در نظر گرفته شدند و از نمرات 

آزمون بدست آمده دو گروه براي مقايسه تاثير مداخله پس
اثر آزمايشي و همچنين مقايسه دو گروه كنترل و آزمايش 

 استفاده شد.
يج تحليل كوواريانس تک متغيري در جدول فوق نتا 

گروه آزمايش و  دو آموزان پسردانشبين  كه دهدنشان مي
لحاظ متغير هيجانات تحصيلي مربوط به  ازكنترل 
 وجـودداري معنيتفـاوت ( =001/0P< ،31/90F)يادگيري

افزايش هيجانات بر  بازخورديتأثير اين مداخله . دارد
 60 است، به اين معنا كه %60يادگيري تحصيلي مربوط به 

براي متغير معناي  درصد نمرات كل واريـانس باقيمانـده
وان آماري تاست.  روش آزمايشيمربوط به تأثير تحصيل، 

 باشـد.هم حاكي از دقت آمـاري بـاال مـي درصـد 99

 

 

 گیرینتیجهبحث و 
تاثير بازخوردهاي)كتبي و كالمي( اين پژوهش با هدف 

هيجانات هاي تکويني بر ميزان ن در ارزشيابيمعلما
 تحصيلي)مربوط به كالس درس و مربوط به يادگيري(

آموزان پسر پايه هشتم متوسطه اول در درس زبان دانش
 . انجام شد نورآباد شهرانگليسي 

ميزان حاضر نشان داد كه  پـژوهشي هـايافتـه
هيجانات تحصيلي مربوط به كالس درس و هيجانات 

ها معلمان آنكه آموزاني تحصيلي مربوط به يادگيري دانش
در به روش مبتني بر مدل باتلر و وين بازخورد داده بودند 

آموزاني كه با روش سنتي بازخورد دريافت دانشمقايسه با 
. بر همين اساس داري داشته استمعني كردند افزايشمي

ن گروه آموزافرضيه مطالعه حاضر مبني بر اينکه بين دانش
كنترل و آزمايش در ميزان هيجانات تحصيلي مربوط به 
كالس درس و هيجانات تحصيلي مربوط به يادگيري تفاوت 

 شود. داري وجود دارد، تاييد ميمعني
، 37، 35، 34، 33، 19، 6] ها با نتايج مطالعاتاين يافته

از جمله [ ناهمسو است. 36همسو  با نتيجه مطالعه][ 38
ها وجود دارد اين است، تبيين اين يافته داليلي كه در

كاركرد بازخورد اصالحي مناسب اين است كه بر بهبود 
عملکرد دانش آموزان تاكيد دارد و باعث افزايش اعتماد به 
نفس دانش آموزان در رسيدن به اهداف و بهبود عملکرد با 
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بهره گيري از يک خود كارا و توانمند مي شود كه همين  
، تالش و اعتماد به نفس زمينه را براي ارتقاي افزايش كارايي

 آورد.هيجانات تحصيلي فراهم مي
يکي ديگر از داليل تبيين براي يافته هاي حاضر همسو 

است كه در مطالعه خود با عنوان ارتباط بين  [35با مطالعه]
هيجانات تحصيلي و بازخوردهاي مثبت، منفي و اصالحي 

ره كالس خود از نشان دادند، چنانچه معلم در ادا
بازخوردهاي كتبي و كالمي مثبت، منفي و اصالحي به 

تواند به افزايش هيجانات شکل دقيق استفاده كند مي
آموزان كمک تحصيلي مثبت از قبيل اميدواري و لذت دانش

كند. استدالل پژوهشگران براي رسيدن به نتايج مذكور اين 
كنند و مي است كه معلمان از بازخوردهاي اصالحي استفاده

آموزان از نقاط ضعف و قوت خود به بر اين اساس دانش
شود براي شوند و همين آگاهي عاملي ميخوبي آگاه مي

ها و بينانه نسبت به شکستآموزان واقعكه دانشاين
هاي تحصيلي خود برخورد كنند. بنابراين زماني كه موفقيت

قالب خورند با توجه به اطالعاتي كه معلم در شکست مي
ها داده است بر رفع نقاط ضعف بازخوردهاي اصالحي به آن

كنند و با رفع اين نقاط ضعف در آينده به خود تمركز مي
كنند و لذا هاي تحصيلي بيشتري دست پيدا ميموفقيت

 شود.ها افزوده ميكم بر ميزان هيجانات تحصيلي آنكم
اين استدالل اين پژوهشگران براي رسيدن به نتايج مذكور 

است كه زماني كه معلمان از بازخوردهاي اصالحي استفاده 
آموزان از نقاط ضعف و قوت خود به خوبي كند دانشمي

كه شود براي اينشوند و همين آگاهي عاملي ميآگاه مي
هاي ها و موفقيتبينانه نسبت به شکستآموزان واقعدانش

      تحصيلي خود مقابله كنند. بنابراين زماني كه شکست
خورند با توجه به اطالعاتي كه معلم در قالب مي

ها داده است بر رفع نقاط ضعف بازخوردهاي اصالحي به آن
كنند و با رفع اين نقاط ضعف در آينده به خود تمركز مي

كنند و لذا هاي تحصيلي بيشتري دست پيدا ميموفقيت
كم بر ميزان هيجانات تحصيلي نسبت به كالس درس و كم

 شود.به يادگيري تحصيليشان افزوده مينسبت 
اي خود با عنوان بررسي تاثير بازخوردهاي در مطالعه

اصالحي فوري مبتني بر تکنولوژي بر تغيير نگرش، هيجان 
آموزان اين نتيجه بدست آمده كه و درگيري تحصيلي دانش

معلمان در صورتي كه بازخوردهاي كتبي و كالمي مناسب با 
و مرتبط با موضوع تدريس و به  آموزسطح درک دانش

صورت فوري، ارائه كنند باعث ايجاد حس خوشحالي و 
            هاشوند و تغيير نگرش انها ميشادكامي در آن

[. از ديگر نتايج مطالعه آنها اين بود 38، 37، 35شوند]مي
كه بازخوردهاي مبتني بر تکنولوژي كه به صورت فوري به 

اموز هم شود كه دانشود باعث ميشدانش آموز ارائه مي
نگرش مثبتي نسبت به ادامه يادگيري داشته باشد و هم 
اينکه در زمينه پيشرفت تحصيلي درگيري بيشتري با 
موضوع يادگيري داشته باشد. آخرين نتيجه اين مطالعه آن 
    بود، دانش آموزاني كه بازخورد اصالحي فوري دريافت 

شتري از قبيل اميدواري، كردند هيجانات تحصيلي بيمي
 كردند. لذت، اميد و غرور را تجربه مي

هاي مطالعه حاضر اين است كه، تبيين ديگر براي يافته
معلم زماني كه روي برگه هاي امتحاني به طوركلي و مبتني 
بر اصول بازخوردي توضيح داده شده به دانش آموز بازخورد 

ضعف و  اموز از نقاطمي دهد باعث افزايش درک دانش
شود كه شود كه همين آگاهي باعث ميآگاهي خود مي

تر تر و منطقيبينهاي خود واقعآموز نسبت به تواناييدانش
بيني كامل رسيد هنگامي آموز با واقعباشد. زماني كه دانش

هم كه به شکست در تحصيل دچار شود اميد و انگيزه خود 
هاي خود دارد يدهد و با آگاهي كه از توانايرا از دست نمي

اي زود مجددا به موفقيت خواهد رسيد. داند كه در آيندهمي
آموز در زمينه كه دانشتمامي اين موارد زمينه براي اين

تحصيل داراي هيجان هاي مثبت نسبت به كالس درس و 
 كند. يادگيري باشد را فراهم مي

     اي ديگر با عنوان هيجانات تحصيلي در مطالعه
هاي ن در كالس درس: ارتباط بين معلم و ويژگيآموادانش

آموزان اين نتيجه بدست آمد كه شخصيتي دانش
بازخوردهاي معلمان در ارتقاي سطح هيجانات پيشرفت 

       .[38، 37، 34]آموزان تاثير مثبتي داردتحصيلي دانش
از ديگر نتايج مطالعه آنها اين بود كه بازخوردهاي يکي از 

اي شخصيتي و رفتاري معلمان در كالس مهمترين ويژگي ه
باشد كه همين درس نحوه ارائه بازخوردهاي اصالحي مي

عامل باعث ارتقاي هيجانات تحصيلي مثبت همانند لذت و 
اميدواري و كاهش هيجانات تحصيلي منفي همانند اضطراب 

از جمله داليل ديگري  شود.تحصيلي و نگراني و شرم، مي
ها وجود دارد اين است كه ارائه هكه براي تبيين اين يافت

آموزان، صرف نظر از اين بازخورد نوشتاري مناسب به دانش
آموزان را به نقاط ضعف و قوت خود و كاستن از كه دانش

كند، به لحاظ شخصيتي و انگيزشي هاي خود آگاه ميضعف
نيز در يادگيرندگان موثر واقع مي شود به گونه اي كه در 

گونه اطالعات اين باور در يادگيرندگان  فرايند دريافت اين
شود كه همين عقيده ها توجه ميشود كه به آنايجاد مي
ها ايجاد هيجانات تحصيلي نسبت به كالس درس و براي آن

اين در حالي است كه تاويژن و . كنديادگيري مي
در مطالعه خود  با عنوان بررسي تاثيرات ارائه  [36]بورگلين

و كالمي به دانشجويان پرستاري نشان بازخوردهاي كتبي 
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اند كه بازخوردهاي كتبي معلمان چنانچه به صورت داده
توانند به تغييرات مثبتي در اصالحي و دقيق هم باشند نمي

سطح انگيزش، شادكامي و پشتکار در دانشجويان بيانجامد 
به اين خاطر كه آن چه در ارائه بازخورد از طرف معلم و 

ف دانشجو مهم است درک دانشجويان دريافت آن از طر
كه چگونه از طرف معلم ارائه است نه محتواي بازخورد يا اين

در مطالعه خود با عنوان عوامل موثر  [37]شود. روجاسمي
آموزان مقطع متوسطه به اين آوري تحصيلي دانشبر تاب

بيني تحصيلي، نتيجه دست يافت كه متغيرهاي خوش
ي اصالحي و سازنده معلم، اعتماد حمايت والدين، بازخوردها

به نفس، مثبت انديشي و انگيزش باال از جمله مهمترين 
آوري تحصيلي و هيجانات هاي تابكننده بينيپيش

 تحصيلي هستند.
   شود كه از طرفي هم اين نوع بازخوردها باعث مي

هاي خاصي آموزان به اين درک برسند كه از توانمنديدانش
به برطرف كردن نقاط ضعف وتقويت  برخوردار هستند و

نقاط قوت خود قادر هستند. بنابراين، به خاطر توان 
انگيزشي بازخوردهاي نوشتاري در كالس درس نسبت به 
عملکرد يادگيرندگان، معلمان در چارچوب كالس درس با 
اتخاذ رويه هاي صحيح آموزشي به ايجاد انگيزه، شادي، 

خود، موضوع، مدرسه،  اميدواري در دانش آموزان نسبت به
 تحصيل آن ها در فرايند يادگيري اقدام كنند.

تبيين ديگر اين است كه بازخوردهاي اصالحي معلم در 
صورتي كه به شکل نوشتاري و با تاكيد بر اشتباهات 
عملکردي باشد باعث ايجاد آگاهي در دانش آموزان نسبت 

يزشي به فرايند هاي انگيزشي و رفتاري، فرايند هاي خودانگ
شود. ، استقالل، آينده نگري، اميدواري و نشاط تحصيلي مي

معلم ضمن ارائه ي بازخورد به شکل نوشتاري دقيقا به 
دانش آموز مي گويد كه كجاي عملکردش اشتباه است و 
راهبردهايي را كه دانش آموز از آن ها استفاده نکرده يا بد 

ي بهره استفاده كرده است براي او توضيح مي دهد و چگونگ
گيري صحيح و كامل را از اين راهبردها براي او بيان مي 
كند. در تکاليف بعدي معلم مي تواند با مراجعه به 
توضيحات قبلي خود در راستاي عملکرد دانش آموز و 
مقايسه با عملکرد فعلي ضمن بيان نقاط ضعف و قوتش 
توضيحات كامل تري را نيز براي او در دفتر تکليف يا برگه 

متحان يادداشت كند. بنابراين توضيخات كتبي معلم ي ا
آموز از خود سواالتي بپرسد و نقاط شود كه دانشباعث مي

ضعف و قوت خود را مشخص كند كه اين به نوبه ي خود 
هاي بيشتر و بيشتر و باعث كاهش فشار رواني براي موفقيت

توام با استرس كه از خرده هيجانات تحصيلي نسبت به 
  شود.كالس درس است، مي يادگيري و

وان چنين تهاي پژوهش حاضر ميبنابراين براساس يافته
موجب افزايش بازخوردهاي اصالحي نتيجه گرفت كه 

هيجانات پيشرفت تحصيلي مربوط به كالس درس و 
آموزان هيجانات پيشرفت تحصيلي مربوط به يادگيري دانش

رين اولين و مهمت شود.پسر پايه هشتم متوسطه اول مي
آموزان پسر پايه دانشكاربرد مطالعه حاضر اين است كه 

به يک آگاهي و بينش نسبت به هشتم متوسطه اول 
هيجانات پيشرفت تحصيلي مربوط به كالس درس و 

خود دست هيجانات پيشرفت تحصيلي مربوط به يادگيري 
كنند. از ديگر كاربردهاي اين مطالعه اين است كه پيدا مي

كه در اين مطالعه پايه هشتم متوسطه اول  آموزان پسردانش
به عنوان گروه آزمايش شركت كرده و بازخورد اصالحي 

توانند در آينده مبتني بر مدل باتلر و وين دريافت كردند مي
-خود به عنوان معلم اين روش بازخوردي را براي دانش

تاثير كه با توجه به  شودآموزان به كار ببرند. پيشنهاد مي
هيجانات اي اصالحي مناسب در افزايش ميزان بازخورده

پيشرفت تحصيلي مربوط به كالس درس و هيجانات 
هاي از نتايج پژوهشپيشرفت تحصيلي مربوط به يادگيري 

ساير مدارس و انجام شده در اين زمينه به صورت عملي در 
هاي كارگاه و در مدارس، كرداستفاده تحصيلي مراكز 

ارائه بازخوردهاي اصالحي  هاي آموزشآموزشي و دوره
همچنين  .آموزان، در نظر گرفته شودمختص دانشمناسب 

آموزان ساير گردد كه تحقيق فوق بر روي دانشپيشنهاد مي
اجرا گردد تا بتوان نتايج  مدارس و در ديگر نقاط كشور هم

 را مورد مقايسه قرار داد.
اين پژوهش نيز همچون ساير پژوهش ها با محدوديت 

از ابزارهاي  روبرو بود از جمله اينکه در پژوهش حاضرهايي 
دهي استفاده شد، ممکن است افراد در ابراز  خودگزارش

صداقت و دقت كامل  هامشکالت خود و پاسخ به پرسشنامه
را به خرج نداده باشند و با توجه به تأثير عوامل انساني، در 

 هايي در اين خصوص به وجود آمدهمحدوديت نتايج پژوهش
از ديگر محدوديت هاي مطالعه حاضر اين است كه باشد. 

اين مطالعه بر روي دانش آموزان پسر انجام گرفته و لذا 
نتايج يدست آمده به دانش آموزان دختر قابل تعميم نيست 

همچنين بايد در نظر و يا بايد با احتياط صورت گيرد. 
ن اجرا شده و نتايج آ نورآبادشهر  داشت كه تحقيق حاضر در

قابل تعميم به ديگر نقاط كشور نيست به همين دليل در 
 ها مدتفسير نتايج پژوهش اين موضوع بايد اين محدوديت

 . نظر قرار گيرد
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