مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش

ISSN: 2588-7513
www.jonapte.ir

سال چهارم ،شماره  ،42آذر1400

اثربخشی بازخورد اصالحی و انگیزهای برمسئولیتپذیری و اهمالکاری دانش آموزان پسر
امیر طاهری ،1نرگس رسولی

2

 1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  ،معاون پرورشی و تربیت بدنی ،اداره آموزش و پرورش  ،خلیل آباد
2استادیار گروه روانشناسی  ،واحد کاشمر  ،دانشگاه آزاد اسالمی (نویسنده مسئول)

چکیده
هدف پژوهش حاضربررسی تأثیر بازخورد اصالحی و انگیزهای بر مسئولیتپذیری و کاهش اهمالکاری
دانش آموزان پسر بود .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی پایه ششم شهر خلیل آباد بود .دراین مطالعه
،نمونه گیری خوشهای چند مرحله ای استفاده شد .بدین صورت که ابتدا از بین مدارس مقطع ابتدایی  3مدرسه و در نهایت از
آموزشگاه ستارگان شهر خلیل آباد( 190نفر )  30دانش آموزی که نمرات باالیی در پرسشنامه اهمالکای تاکمن( )1991و
نمرات پایین در خرده مقیاس مسئولیتپذیری پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا ( )CPI-Rکسب کردند ،انتخاب و به تصادف در
گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند .گروه آزمایش بازخورد انگیزهای دریافت کردند .در پایان هر دو گروه مجدداً به
پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند .اطالعات پس از جمع آوری با روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد بازخورد اصالحی و انگیزهای بر مسئولیتپذیری و کاهش اهمالکاری دانشآموزان پسر مؤثر
است(.)p<0.05
واژههای كلیدی :بازخورد اصالحی انگیزهای ،مسئولیتپذیری ،اهمالکاری
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مقدمه
اهمالکاری  ،ویژگی یا نقصی رفتاری است1که به شکل عقب انداختن یك تکلیف و یا یكك تصكمیمگیكری نمایكان مكیشكود
(متین  ،ترایس و ملتزر 2016؛سواری .)1390 ،اهمالکاری 2
تحصیلی در دانشآمكوزان زیكاد اسكت و عكاملی تعیكین کننكده در
پیشرفت تحصیلی و موفقیت محسوب میشود 3 .از طرفی مسئولیتپذیری نیز به طور مستقیم عملکرد 4
تحصیلی را تحت تكأثیر

قرار میدهد .دانشآموزانی که نسبت به موفقیت و پیشرفت از مسئولیتپذیری پایینی برخوردارند به سختی کار نمیکنند و این
منجر به کاهش عملکرد تحصیلی و افت تحصیلی آنان میگردد (آریاپوران ،امیری منش و حق طلب.)1393 ،
اهمالکاری دانشآموزان در تکالیف مرتبط با زندگی تحصیلی ،پدیده شایعی در بین حدود  70درصكد دانكش آمكوزان اسكت
دمیتر،سازبو،مایور،فارساس ،کالزاکا و جانوس  2015؛ فراری ،اوکاالگان و 5نیوبکین  .)2005 ،تحقیقكات نشكان 6مكیدهنكد کكه
اهمالکاری تأثیر منفی روی سالمتی و بهداشت (سیروئیس ،ملیا گكوردن و پیچیكل 2003؛ اسكتید ،شكاناهان و 7
نیوفلكد .)2010

اهمالکاری تحصیلی ،افراد را از دستیابی به اهداف آموزشی باز میدارد .تکالیف درسی به شدت به اهمالکاری یكا تكأخیر در آزكاز
یك تکلیف به نحو مطلوب در محدوده زمانی مورد انتظار وابسته است (فراری و همکاران .)2005 ،سازه اهمالکاری به طور قطع
بر عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد (ترویا .) 2010از طرفی اهمالکاری میتواند9از بكیمسكئولیتی دانكشآمكوزان
نشات گیرد .خدیوی و اللهی ( ) 1392در پژوهشی نشان دادند بین مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد .حكد
پایین مسئولیت پذیری بر مشکالت متعددی دامن میزند که از جمله آنها میتكوان بكه کكاهش اعتمكاد اجتمكاعی ،بكی تفكاوتی
سیاسی ،بی تفاوتی زیست محیطی ،بی تفاوتی اجتماعی ،ستیزه و جدال ،اهمالکاری و  ...اشاره کكرد (خواجكه نكوری ،مسكاوات و
ریككاحی .)1393 ،بنككابراین دانككشآمككوزان اهمالکككار و بككیمسككئولیت نیازمنككد ایككن هسككتند تككا نقككاا ضككعف و خطاهككای خككود
را دریابند و با اصالح آنها کنش خود را بهبود بخشند .آنها نیازمند بازخورد از معلم و همکالسان و تعامل رودرو با آنهكا هسكتند
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1
پالت ( )1992بر این باور است که «ب2ازخورد اطالعاتی اسكت
(پیکا ،لینکولن پورتر ،پانیئون و لینیل  .)1996 ،ریچاردز ،پالت و

که گزارشی از نتیجه عمل فراهم میکند» .گیپس ( )1994اهمیكت بكازخورد در 3حیطكه یكادگیری را اینگونكه بیكان مكیکنكد
بازخورد به طور مستقیم از طریق ارزیابیهای رسمی و زیررسمی با تاثیرگذاری بر عزت نفس یادگیرنده ،نقش عمدهای در میزان
یادگیری ایفا میکند از این رو از بازخورد به عنوان یکی از راهبردهای ارزیابی و آمكوزش مهارتهكا اسكتفاده مكیشكود .بكازخورد
ابزاری است برای تقویت فرایند تدریس و یادگیری که به زبان آموز کمك میکند رفتار و عملکرد خود را بسنجد و بهبود بخشد
(زارعی ،جالئی و خوبیان بادی .)1396 ،بازخورد دارای انواع مختلف است و هر یك نحوه تأثیر و بازدهی خاص خكود را دارد .در
آموزش زبان مسئله بازخورد آن چنان که بایسته و شایسته است مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته ،ولی در حیطه اصالح رفتار
و ویژگیهای شخصیتی نادرست مانند اهمالکاری و بیمسئولیتی کمتر به بررسی میدانی اثر بكازخورد در تقویكت ایكن رفتارهكا و
ویژگیها توجه شده است .از طرفی انگیزه نیز یکی از مهكمتكرین مسكائل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،میباشكد
(امینی ،ولی زاده و محمدی .)1381 ،انگیزه نقش بسیار مهمی را در جهت توضیح علت رفتار ،پیش بینی اثرات کارها و هكدایت
رفتكار در جهت دستیابی بكه هكدف ایككفاء میکند و یادگیرنده انرژی داده و فعالیتهای او را هكدایت مكیکنكد و سكبب پكرورش
رفتار میشود (کاسگیروگائو ،آکات ،ایرانسی ،اوزاباکی و ارکال  .)2009 ،از آنجایی که مراکز 4آموزشی همواره با فراگیرانی مواجكه
هستند که ظاهراً فاقد انگیزه و مسئولیتپذیریمیباشند ،درک و شناسایی انان و عواملی که فراگیران را بر میانگیزد به مدرسان
کمك خواهد تا حیطه پیچیدهای را که انگیزه در آن شکل مكیگیكرد پكیش بینكی نماینكد و از آنجكا کكه موفقیكت تحصكیلی و
مسئولیت پذیری مستقیماً با میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرنكدگان رابطكه دارد الزا اسكت بكرای ایجكاد یكك نظكاا
آموزشی موفق و پویا به امر بازخورد توجه بیشتری شود .متاسفانه یکی از مشکالت شایع نظاا اموزشكی در بسكیاری از کشكورها
فقدان بازخورد مناسب و پایین بودن سطح انگیزه فراگیران است که ساالنه زیانهای علمی ،فرهنگی و اقتصادی زیادی را متوجكه
دولتها و خانوادهها میکند و نظاا آموزشی کشكورها را با افت تحصیلی مواجه میسازد  .بكر همكین اساس پكژوهش گكران بككر
آن شكدند پژوهشكی بكا هكدف بررسی تأثیر بازخورد اصالحی و انگیزهای در افزایش مسئولیتپذیری ،کاهش اهمالکاری دانش -
اموزان پسر انجاا دهد امید است نتایج تحقیق راه گشای پژوهشهای آتی گردد.

 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آمكاری پكژوهش حاضكر ،شكامل
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کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی پایه ششم ،شهر خلیل آباد بود .بر اساس آمار به دست آمده تعداد دانش آموزان پسر پایه
ششم مقطع ابتدایی شهر خلیل آباد  190نفر بودند.برای انتخكاب نمونكه هكا از روش نمونكه گیكری خوشكهای چنكد مرحلكهای
استفاده شد .بدین صورت که ابتدا از بین مدارس مقطع ابتدایی  3مدرسه و در مرحله بعدی آموزشگاه ستارگان شهر خلیل آباد
انتخاب شد .سكپس پرسشكنامههكای اهمالکاری و مسئولیت پذیری در اختیار آنها قرار گرفت و  30دانشآموز پسكر کكه نمكرات
باالیی در پرسشنامه اهمالکای تاکمن( )1991و نمرات پایین در خرده مقیاس مسئولیت پذیری پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیكا
( )CPI-Rکسب کردند که به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند.پس از آن پژوهشگر (معلم) گروه
آزمایشی بكه طكور مسكتمر و بكه مكدت  6هفتكه به ارائة بازخوردهای اصالحی و انگیزهای دانشآموزان مطكابق مككدل بكازخورد
اصالحی باتلر و وین ( )1995که بكه صورت کالمی و نوشتاری بعد از ارزشیابیهای تکوینی ارائه میشود .پس از پایكان  6هفتكه
به منظور بررسی تأثیر بازخوردهكای اصالحی و انگیزها ی معلكم بكر اهمالکاری و مسئولیت پذیری دانش آمكوزان ،پرسشكنامههكا
مجدداً در آزمودنیهای  2گروه مورد مطالعه توسط دوگروه تکمیل شد.
بازخورد اصالحی باتلر و وین ()1995
جلسه اول

تعیین اهداف ،استانداردها و معیارهای یك درس از دیدگاه معلمان

جلسه دوا

تعیین حوزههایی که اهداف مورد نظر در آنها ارائه میشود

جلسه سوا

بیان راهبردهای رسیدن به آن اهداف در گفتگو با دانش آموزان

جلسه چهارا

بیان اهداف دانش آموزان

جلسه پنجم

بررسی پیامدهای درونكی یكادگیری

جلسه ششم

بیان پیامدهای قابل مشاهده در یادگیری (از جمله گرفتن نمره در آزمون یا ارتقاء به کكالس باالتر)

مكدل بكازخورد اصكالحی بكاتلر و ویكن( )1995که بكه صورت کالمی و نوشتاری بعد از ارزشیابیهای تکوینی ارائه میشود
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پرسشنامه اهمالکاری :پرسشنامه اهمالکاری تاکمن(، )1991یكك پرسشكنامه خودگزارشكی مداد -کازذی است که 16
مادهای است که بر مبنای طیف 4درجهای لیکرت از مطلقك ًا چنكین نیستم تا مطلق ًا چنكین هستم طراحی شده است .این
گزینهها به ترتیب بر اساس مقادیر 1 ،2 ،3و  4نمرهگذاری میشوند 12 .ماده در این مقیاس به صورت مستقیم و 4ماده دیگر
ایكن

مقیكاس

(،14

16

، 7،

)12

به

صورت

وارونه

نمرهگذاری میشود .گرفتن نمره باال در این مقیاس نشان دهنده سهل انگاری باال است و همچنین حداقل و حداکثر نمكره آن
16و  64است .تاکمن پایایی این پرسشنامه را %86گزارش کرده است و شكهنی یكیالق و همکاران( )1385در پژوهشی که بر
روی دانشآموزان دبیرستانی شهرستان اهواز صورت داده بودند ،برای سنجش پایایی پرسشنامه تاکمن از روشهای آلفكای
کرونبكاخ و تنصكیف استفاده کردند و عدد  %74را به دست آوردند.
خرده مقیاس مسئولیتپذیری پرسشنامه شخصیتی كالیفرنیا ( :)CPI-Rکل این پرسشنامه  462سؤال داشته و
 42ماده از آن مربوا به حس مسئولیت پذیری است .این پرسشنامه برای نخستین بار توسط هاریسون گاف در سال  1951با
 648سؤال و  15ویژگی شخصیتی انتشار یافت و در سال  1957مقیاسهای آن به  18مورد افزایش یافت تا اینکه دوباره در
سال  1987دوباره مورد تجدید نظر قرار گرفته و تعداد سوالهای آن به  462و خرده مقیاسهای آن به  20عدد افزایش یافت
(مارنات .)1385 ،حمزه لویی ( )1373در پژوهشی بر روی  128نفر از کارمندان شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز اهواز ،برای
سنجش مسئولیتپذیری از خرده مقیاس مسئولیت پذیری پرسشنامه مذکور استفاده نمود و پایایی خرده مقیاس را از روش دو
نیمه سازی سؤاالت فرد و زوج محاسبه نمود که میزان آن برابر  r=0/65شد .همچنین پژوهشهایی در مورد اعتبار بین
فرهنگی پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا در کشورهای فرانسه ،ایتالیا ،ژاپن ،لهستان ،سویس و تایوان صورت گرفت ،که همگی
بیانگر اعتبار و پایایی مطلوب آن میباشد (حمزهلویی .)1373 ،همچنین طباطبایی ،کاکایی و محمدیآریا ( )1390برای بررسی
ضرایب اعتبار خرده مقیاس مسئولیت پذیری ،از روش مالکی همزمان استفاده شده است و مقدار آن برابر  0/61بوده که در
سطح  0/001معنی دار میباشد و حاکی از اعتبار مطلوب و رضایت بخش مقیاس مذکور است.
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یافته های پژوهش
جدول شماره  1شاخصهای توصیفی ـ نمرات پیش آزمون و پس آزمون اهمالکاری و مسئولیت پذیری
آزمایش
متغیر

کنترل

نوع آزمون

انحراف

کمترین

بیشترین

میانگین

پیش آزمون

25

41

33

4/58

پس آزمون

22

38

28/47

4/49

22

پیش آزمون

19

34

28/93

3/73

18

33

مسئولیت پذیری پس آزمون

25

38

6/31

3/92

18

35

اهمالکاری

استاندارد

انحراف

کمترین

بیشترین

میانگین

21

40

32/4

5/59

41

13/32

5/94

27/07

5/36

27/2

5/63

استاندارد

در جدول شماره  1شاخصهای توصیفی اهمالکاری و مسئولیت پذیری در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمكون گروههكای
آزمایش و کنترل آمده است .بر اساس این شاخصها ،میانگین اهمالکاری گروه آزمایش ،در مرحله پس آزمون ،بكه انكدازه 4/53
نمره کاهش و در مقابل میانگین گروه کنترل ،به اندازه 0/27نمره کاهش یافته است.
همچنین  ،میانگین مسئولیت پذیری گروه آزمایش ،در مرحله پس آزمون ،نسبت به گروه کنترل به اندازه 2/67نمره افزایش
یافته است .در مقابل میانگین گروه کنترل ،به اندازه 0/13نمره افزایش یافته است.
جدول شماره 2تحلیل كوواریانس چند متغیری مربوط به تأثیر بازخورد اصالحی ـ انگیزهای بر اهمالکاری
و مسئولیت پذیری
منبع
نوع آزمون

تغییرات

المبدای ویلکس

گروه

ارزش
(مقدار)

0/479

درجه آزادی

Fآماره

مفروض

20

13/576

درجه
آزادی
خطا

250

سطح

مجذور اتا

معناداری

0/001

0/521

جدول فوق نتایج آزمون چند متغیری را گزارش میکند .همانطور که مشاهده میشود ،بعد تبدیل مقكدار المبكدای ویلکكس
2 5 01و  ،)f)2که نشان دهنده
به شاخص  Fچند متغیری رائو ،سطح معناداری  Fکمتر از 05/0میباشد( P-value>05/0و =( /9
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تأثیر مداخله بر متغیر وابسته مرکب (پس آزمون اهمالکاری و مسئولیت پذیری) میباشد .اندازه اثر آن 0/52میباشكد .بنكابراین
بازخورد اصالحی ك انگیزهای بر کاهش اهمالکاری و افزایش مسئولیت پذیری مؤثر است.

بحث و نتیجه گیری
نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان می دهدکه نشان دهنده تأثیر مداخله بر متغیر وابسته مرکكب (پكس آزمكون اهمالکكاری و
مسئولیت پذیری) میباشد .بكه اعتقكاد لكی و هانگ ( )2001تأثیر گذارترین عامل در بكاال بكردن سكطح پیشكرفت تحصكیلی و
خودکارآمكدی دانش آموزان بازخوردهای معلم است .در تبیین ایكن یافتكه میتوان گفكت کكه ارائككة بكازخورد مكؤثر بكه دانكش
آموزان ،صرف نظر از این که دانش آموزان را به نقاا ضكعف و قوت خود و کاستن از ضعفهای خود آگاه میکنكد ،بككه لحككا
شخصكیتی و انگیزشكی در یادگیرندگان مؤثر واقع میشود ،به گونهای کكه در فراینكد دریافكت اینگونكه اطالعكات ایكن بككاور در
یادگیرندگان ایجاد میشود که به آنها توجه میشود ،توانمندیهای الزا را دارند و به برطكرف کردن نقاا ضعف خود و تقویكت
نقاا قوت خود قادر هستند (نوشی کوچکسرایی ،جباری .)1392 ،یافتههای پژوهش همچنین نشان میدهد بازخورد اصالحی ك
انگیزهای در کاهش اهمالکاری نیز مؤثر است .فراری و پیسیل ( ،)2000اهمالکاری را شکلی 1از خودمعلولی مجسم نمودهاند که
ممکن است عكزت نفس فرد درگیر با آن را مورد تهدید قراردهكد .از ایكنرو ،بكویژه در میككان دانشجویان دیده میشكود که این
افراد زالبككاً در جستجوی جلب کمك مشاوران هسكككتند و از حس بد ناشی از این عادت خود شاکی هستند که احتمككاالً سطح
پایینی از رضایتمندی در زندگی را برایشان به همراه دارد .همانطور که گفته شد ،رفتكككككارگرایان ،اهمالکاری را بر حسب نظریه
تقویت تبیین میکننكككد و بر این باورند که به تعویق انداختن کار ،اثر تقككككویتی بیشتری از انجاا آن برای فرد در پككككی دارد
(بلیکسو دیوریو  .)2007 ،از جمله دالیلی که با 3تاکید بر نظریه فراری ( )2000در تبیین این یافته وجود دارد این است معلككم
ضكمن ارائكة بازخورد دقیقاً به دانش آموز میگوید که کجكای عملکكرد او اشكتباه اسكت و راهبردهایی را که دانش آموز از آنهكا
استفاده نکرده یا بد استفاده کكرده اسكت بكرای او توضكیح میدهد و چگونگی بهره گیری صحیح و کامل را از ایككن راهبردهككا
4
معلم میتواند با مراجعه به توضیحات قبلكی خكود در راسكتای عملکكرد
بكرای او بیكان میکند (پیکا  .)2011 ،در تکالیف بعدی

دانش آمكوز و مقایسه با عملکرد فعلی ضمن بیان نقاا ضعف و قوتش توضیحات کاملتری را نیكز بككرای او در دفتكر تکلیكف یكا
برگة امتحان یادداشت کند و از طرفكی وقتكی معلكم روی دفتكر تکكالیف یكا برگههای امتحان دانش آموز ،بهره گیری نكاقص یكا
فقدان بهره گیری او را از راهبردهكای شكناختی یادداشت میکند ،باعث میشود که دانش آموز راجع به توضیخات کتبی معلكم
از خود سكؤاالتی بپرسد و نقاا ضعف و قوت خود را مشخص کند که این به نوبة خود باعث بهره گیری هرچكه بهتر دانش آموز
از راهبردهای شناختی (مرور ،بسط و سازماندهی) و به تبع کاهش اهمالکكاری دانكش آمكوزان میشكود (متقكی زاده ،حیكدری،
Ferrari and Pissille

1-

2
- self-handicapping

Bicuso Diurio

3-

4-Pica
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 .)1393به اعتقاد این محققان از کنشهكای مهكم بكازخورد مككؤثر در فراینكد یكاددهی یكادگیری ،آگكاه کكردن یادگیرنكدگان و
وادارکردن آنها به بهره گیكری بكیشتكر و باالتر از تواناییهای خودشان میشود .بسیاری از دانش آمكوزان بكر فراینكد آگكاهی و
یكادگیری خكود در زمینكة موضوعات درسی نظارت کافی را ندارند که همین به نوبة خود در ضعف تحصیلی آنهكا عامكل مهمكی
است .از طرفی دیگر بسیاری از دانش آموزان نسبت به راهبردهكای یكادگیری خككودتنظیم شكناخت کكافی را ندارنكد (مکرمكی،
 .)1395در این روش معلكم ضكمن ارائكة بكازخورد بكه شكکل دقیق به دانش آموز میگوید که کجای عملکردش اشكتباه اسككت
و راهکارهكایی را کكه دانش آموز از آنها استفاده نکرده یا بد استفاده کرده است برای او توضیح میدهد و چگكونگی بهره گیكری
صحیح و کامل را از این راهبردها برای او بیان میکند و در تکكالیف بعكدی معلكم میتواند با مراجعه بكه توضكیحات قبلكیش در
راستای عملکرد دانش آمكوز و مقایسكه بكا عملکكرد فع لی ضمن بیان نقاا ضعف و قوتش توضیحات کاملتری را نیز بكرای او در
دفتكر تکلیكف یكا برگة امتحان یادداشت کند و از طرفی وقتی معلم روی دفتكر تکكالیف یكا برگههای امتحكان دانش آموز ،بهكره
گیری ناقص یكا فقكدان بهكره گیكری او را از راهبردهكای فراشكناختی یادداشكت میکند باعث میشود که دانش آموز راجكع بكه
توضیحات کتبی معلم از خكود سكؤاالتی بپرسكد و نقاا ضعف و قوت خود را مشخص کند که این به نوبة خود باعككث بهبكود و
کاهش اهمال کاری تحصیلی میشود .یکی از استداللهای قوی این است که ارزیابیهای تکوینی و ارائة بازخوردها باعث بهبكود
یادگیری دانش آموزان میشود و باعث میشود کكه دانش آموزان ضمن کنترل و نظارت بیشتر بر یادگیری به یكاد گیرنكدگككان
خكود نظكم ده ،خكود کارآمد و مسئولیت پذیر تبدیل شوند .مطكابق مكدل راهبردهكای یكادگیری خكودتنظیم پنتریچ ()2004
فراوانی و مناسب بكودن محتكوای بكازخورد معلكم از جملكه عكواملی اسكت کكه عمدهترین نقكش را در فرآینكد خكودنظم دهكی
دانش آموز ایفا میکند (زیمرمن و شكانك  .)2011 ،از دیگر تبیینهای 2
این یافته ایكن اسكت کككه یادگیرنككدگان زمككانی کككه

بكازخورد دریافكت میکنند ضمن بهبود اعتماد به نفس و احساس اطمینان خكود از ایكن کكه از عهكدة تکلیكف بكر میآینكد بكه
طور دقیق متوجه میشوند که اشتباه کارشان کجا بوده است(صمدی .)1392 ،یکی از شكیوههایی کككه باعككث افككزایش تكأثیر
بازخورد معلكم درجریكان ارزشیابیهای تکكوینی بكر میكزان مسئولیت پذیری تحصكیلی دانش آموز میشود ،توجه به این مطلب
است که معلم بعد از ارائة بازخوردها بایكد بكه دانش آموزان فرصت کكافی را بكرای بحكث و گفتگكو دربكارة محتكوای بكازخورد و
چگونگی اصكالح و بهبود عملکرد را بدهد و حال آن که چنین بازخوردی باعث افزایش مسئولیت پذیری دانش آموزان میشكود.
همچنین میتوان گفت مسئولیت پذیری آن دسته از دانش آموزانی که مرتباً بعد از ارزشكیابیهای تکكوینی بكه دلیكل دریافكت
کردن بازخورد به اعتماد به نفس بیشتر و اطمینان به خود در انجاا دادن درست تکالیف میرسند ،به مراتب بكیشتكر از میكزان
مسئولیت پذیری آن دسته از دانش آموزانی است که ارزشیابیهای تکكوینی انجكاا میگیرد ،ولی هیچگونه بكازخوردی دریافكت
نمیکنند .بنابراین ،الزمة تکمیل کردن ارزشیابیهای تکوینی و افزایش مسئولیت پكذیری یادگیرنكدگان مرهكون ارائكة بكازخورد
است (صائمی ،دیلم ،اکبری دازی .)1393 ،به عبكارت دیگكر اگكر فقط آزمونهای تکوینی بدون بكازخورد بكه صكورت مسكتمر و
پیاپی انجاا شود ،احتمكال دارد بكه خستگی و کاهش کارآمدی دانكش آمكوزان منجكر شكود ،امكا اگكر همزمككان و همككراه بككا

1pintrich
2Zimmerman & Schunk,
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آزمونها ی تکوینی به اصالح و بهبود یادگیری آنها توجه شود ،مسئولیت پذیری دانش آمكوزان در انجكاا دادن تکلیف به مراتب
افزایش بیشتری خواهد داشت .دانش آموزان از بازخوردهكای کتبكی عملکكردی مانند »:آفرین عملکرد شما بهتر از قبكل شكده
است«» ،آفرین صدآفرین «و از ایكن قبیكل بسكیار استقبال میکنند ،از آن بهره میگیرند و بكر اسكاس آن مسكئولیت پكذیری
خكود افزایش میدهند.
بنابراین پیشنهاد میشود معلمان همیشه در آزمونهای خود ،متناسب با تفاوتهای فكردی دانكش آمكوزان از بازخوردهكای
اصالحی استفاده کرده و از آزمون بدون بازخورد اجتناب کنند؛ لذا گذاشتن کارگاههای آموزشی در جهكت تبیكین اهمیكت ایكن
موضوع برای معلمان ضروری بنظر میرسد.
منابع
.1آریاپوران ،س؛ امیری منش ،ا؛ تقوی ،د و حق طلب ،ت .)1393( .رابطه بین پذیرش خود و انگیزه تحصیلی در دانش
آموزان ابتدای با نقص توجه .مجله ناتوانیهای یادگیری.72-56 ،)1(4 ،
.2امینی ،ابوالقاسم؛ ولی زاده ،سوسن و محمدی ،بتول .)1381( .بررسی فاکتورهای مؤثر بر انگیزه یادگیری بر دانشجویان
بالینی و ارائه راه کارهای مناسب جهت تقویت انگیزه آنها از دیدگاه مدرسان دانشکده پرستاری .دانشگاه علوا پزشکی تبریز،

مجله آموزش پزشکی ایرانیان.11-10 ،2 ،
.3جمال پور ،افسانه .)1394( .بررسی تاثیر بازخورد اصالحی و انگیزه ای در چندرسانه ای آموزشی بر میزان بارشناختی
بیرونی ،انگیزه ی یادگیری و خودتنظیمی دانش آموزان دختر .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی

.4حمزهلویی ،احمد .)1373( .بررسی رابطه مسئولیتپذیری با خودپایی کارمندان سمتهای گسترده مرز و زیرگسترده مرز
شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز اهواز .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه روانشناسی و علوا تربیتی دانشگاه شهید چمران
اهواز.
.5خدیوی ،اسداهلل و اللهی ،ایران )1393( .در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه(پایه هفتم) شهرستان مهاباد .زن و مطالعات خانواده.60-38 ،)22(6 ،
.6خواجهنوری ،بیژن؛ مساوات ،سیدابراهیم و ریاحی ،زهرا .)1393( .رابطة سبك زندگی و مسئولیتپذیری فردی و
اجتماعی .جامعه پژوهشی فرهنگی ،پژوهشگاه علوا انسانی و مطالعات فرهنگی.64-45 ،)4(5 ،
. 7رستمی ،چنگیز؛ جهانگیرلو ،اکرا؛ سهرابی ،احمد و احمدیان ،حمزه .)1395( .نقش انعطاف پذیری شناختی و ذهن
آگاهی در پیش بینی اهمالکاری دانشجویان .مجله علوا پزشکی زانکو دانشگاه علوا پزشکی لرستان.61-50 ،
.8زارعی ،عباس؛ جالئی ،مریم و خوبیان بادی ،لیلی .)1396( .مقایسه تأثیر بازخورد اصالحی مستقیم و زیرمستقیم بر
کنش نوشتاری دانشجویان کارشناسی زبان عربی .مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی.175-194 ،42 ،

.9سواری ،کریم .)1390( .طراحی و اعتبار سنجی آزمون اهمالکاری تحصیلی .فصلنامه اندازه گیری تربیتی.15-1 ٬)5(2 ٬
.10صائمی ،حسن؛ دیلم ،سمانه و اکبری دازی ،حمزه .)1393( .بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم و مسئولیت پذیری
با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شرق گلستان .فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تربیتی.32-17 ،)40(9 ،
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.11صمدی ،معصومه .)1392( .بررسی تأثیر بازخورد نوشتاری معلم در کالس درس بر حل مساله دختران راهنمایی.

اندیشههای نوین.)8(4 .
.12طباطبایی ،نفیسه؛ طباطبایی ،شهاب الدین؛ کاکایی ،یزدان و محمدیآریا ،علیرضا .)1390( .رابطه سبکهای هویت و
مسئولیتپذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان  15تا  18ساله شهر تهران .فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،)44(12 ،
.23-42
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Abstract
The Effect Investigating of Corrective Feedback and Motivation on
Accountability and Reducing the Impact of Male Student
A. Taheri1, N. Rasouli2
The aim of this study was to investigate the effect of corrective feedback and motivation
on responsiveness and reduced impulsivity in male students. The statistical population of the
present study included all male elementary school students in the sixth grade of Khalilabad
city. Multi-stage cluster sampling method was used to select the sample. First, three schools
and then the Star Khalilabad students' school (190 people) were randomly selected. For
sample selection, 30 male students willing to collaborate with the researcher, and high scores
on the actor Tuckman Actor (1991) and low scores on the California Personality Inventory
(CPI-R) subscale, were randomly selected. They were replaced in the experimental group and
the control group. The experimental group received encouraging feedback and the control
group did not receive any intervention. Finally, both groups answered the questionnaires
(post-test). Data were analyzed using SPSS-22 software and multivariate analysis of
covariance. The results showed that corrective feedback and motivation are effective in
reducing the responsibility of male students.
Keywords: Motivation corrective feedback, Responsibility, Reduced procrastination
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