
  
  
  
  
  

ـ  ارا ی برا یی الگو ین و طراح  یتدو ـ ی ک یه بازخوردهـا  ئ  در  یف
   یلیشرفت تحصی از پیابیارزش

  
  ∗ خلق رج خوشیا

  ∗∗هی اسالمیمحمد مهد
  

  دهیچک
ـ ی ک ی بازخوردهـا  ارائـه  ی بـرا  یین الگـو  یه و تـدو   ین مقاله ته  یهدف ا   بـه   یف

 وزارت  یمعاونت آموزش و پـرورش عمـوم      : ت و ضرورت  یاهم. آموزان است   دانش
ـ    ی کاهش اثرات منف   یآموزش و پرورش برا    ـ     ی بـازخورد کمّ  و  ی در بهداشـت روان

ـ ه و پـس از تأ     یته» یفی توص یابیارزش« را با عنوان     یطرح, آموزان   دانش یریادگی د یی
 یی از مـدارس ابتـدا     ی در برخـ   یشی در مدت سه سال به صورت آزما       ،ی عال یشورا

 و بـا    یفیا به صورت توصـ     بازخورده ،ن طرح یدر ا .  کشور اجرا کرد   یمناطق آموزش 
ـ  ارائـه آمـوزان     بـه دانـش   )  مرتب شده  یا  مقوله (یبند  اس درجه یمق ج ینتـا . شـد   ی م

نـشان داد کـه     ) 1382 -84 (یفیخلق و شر     به عمل آمده توسط خوش     یها  یابیارزش
ـ    یر مثبـت بـر ارتقـا      یرغـم تـأث   ،بـه   » یفی توصـ  یابیارزشـ «طرح    ی بهداشـت روان
ـ ی ک یتقا نتوانسته است در ار    ،آموزان  دانش ـ   یف ـ  ی و حت ـ  ی کمّ  آنـان مـؤثر     یریادگی
 ارائـه  ی روشـن بـرا    ییالگـو طرح، نبودن   ت آن   یل مهم عدم موفق   ی از دال  یکی.باشد

. اسـت اسـتفاده شـده    ی اسنادیفیق کین مقاله از تحق   یدر ا . بازخورد در مدارس بود   
                                                           

  )irajkhosh@yahoo.com( عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت ∗
   )eslamieh@ire.ir ( رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  ∗∗
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در پاسـخ بـه دو سـؤال        . اسـت  ی مقالـه پژوهـش    26 کتاب و    3شامل   یجامعه آمار 
 – یز رفتار ی و ن  ی رفتار یکردهای در رو  یگاه بازخورد کمّ  ی ابتدا جا  ،یاس اس یپژوهش
 روشن و جامع یفیتعر ،ییگرا کرد سازنده یبراساس رو  ه و آن گاه    شد ی بررس یشناخت

ف بازخورد  ی براساس عناصر تعر   ،انیدر پا .  گشته است  ارائه یفیاز مفهوم بازخورد ک   
ـ   یآموزان طراح   دانش به    بازخورد ارائه ی مدون برا  یک الگو ی ،یفیک ه  شـد  ی و معرف

ـ ی بـازخورد ک   یدر الگو . است  و  یزشـ ی انگ یآمـوزان براسـاس باورهـا        دانـش  ،یف
ـ       کنند یر م ی معلم را تفس   ن شده ییف تع ی تکال ، خود ی قبل یها  شناخت   ی و به آن معنا م
. کننـد   ی م یژه طراح ی و یریادگی ی و راهبردها  ی خود اهداف فرد   ی سپس برا  ،بخشند

 خود مـشارکت    یریادگی یآموزان در فراهم آوردن بازخوردها برا       انش د ،ن الگو یدر ا 
ـ ی بـازخورد ک   ی شده در الگو   ینیب  شی منظم مراحل پ   یبا اجرا . فعال دارند   ی بـرا  ،یف

ت ی ضمن تقو  ، مستمر یها  یشود تا با انجام خودسنج      ی فراهم م  یطیآموزان شرا   دانش
سطح بر   و    پرورش دهند   را در خود   یریادگی ییجو  نظم خود ،ی درون یلیزه تحص یانگ
  . ندیفزایشان بیها  آموختهیفیک

   یینظم جو خود،یفیبازخورد ک: ها د واژهیکل
  

  مسئلهان یب
گـران بـه فاعـل      یا د یـ ط  یاثرات اعمال توسط مح   » بازگشت دادن « یبه معن  *1بازخورد

ار ی نقش بس  ،یلی تحص یابی حاصل از ارزش   ی بازخوردها ،ی آموزش یها  طیدر مح . عمل است 
 حلقـه   بـازخورد، . کند  یفا م یآموزان ا    دانش یریادگی ی و کم  یفی سطح ک  یرا در ارتقا   یمهم

ا یـ ر  یکه تفـس    بدون آن  یریادگی شواهد   ،در بازخورد .  است یریادگین سنجش و    ی ب یارتباط
م و متناسـب    ید تا آنـان نـسبت بـه تنظـ         شو  یآموزان برگشت داده م      به دانش  ،د شو یابیارزش

  ). 1982 ، 2نزیگیو( اقدام کنند یموزشکردن رفتار خود با اهداف آ

                                                           
در این مقاله بـه دلیـل رایـج بـودن آن در منـابع یـادگیری از برگـردان                    .  برگردان صحیح این مفهوم پسخوراند است      *

 .ده شده استبازخورد استفا
1. Feedback                                      2. Wiggins  
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.  کـرد  یبنـد   می آزاد تقس  – 2 و مالک  1 وابسته –توان به دو طبقه مالک        یبازخوردها را م  
 کـه معـرف     ییهـا   ها و شاخص     معلمان با استفاده از مالک     ، وابسته – مالک   یدر بازخوردها 
بـه او بازگـشت    را یریادگیـ آمـوزان در   ج اثرات اعمـال دانـش  ی نتا، هستندیاهداف آموزش 

ا یـ  3یصیتوانند تشخ ی م،ت اطالعات و شواهد ین نوع بازخوردها با توجه به ماه      یا. دهند  یم
ت عملکـرد خـود در   یآمـوزان از وضـع    دانـش ،یصی تشخیدر بازخوردها .  باشند 4یاصالح

 یهـا    راهبردها و روش   ،ی اصالح ی اما در بازخوردها   شوند؛  ی آگاه م  ی اهداف درس  یریادگی
 مالک  یدر بازخوردها . شود  یفراهم م آموزان     دانش یبرا ی بهبود عملکرد درس   رداز  یمورد ن 

  خـود ج عملکـرد یاز نتـا   مرتبط،ی و مالک ها ها ن توجه به شاخص بدوآموزان     دانش ،آزاد-
آمـوزان     معلمان دانش  ، دارد یزشی که معموالً جنبۀ انگ    ،ن نوع بازخوردها  یدر ا . شوند  یآگاه م 

 یا با استفاده از نمادها    یو  ) شرفت دارد یاز به پ  ی ن ،نی آفر ، خوب یلیخ (یرا به صورت کالم   
کننـد   ی خود آگـاه مـ     یلی تحص ی بودن اثرات رفتارها   یا منف ی از مثبت    ، و حروف الفبا   یعدد

  ). 1987 ،5یندلیفا(

رات مثبـت   یی تغ ،یلیشرفت تحص ی پ یابی حاصل از ارزش   ی بازخوردها ،رانیدر مدارس ا  
 یبازخوردهـا . کنـد   یجـاد نمـ   یآمـوزان ا     دانـش  یریادگی یفی و ک  ی در سطوح کم    را یچندان

آزاد است و معموالً به صورت نمـره        -مالک   به شکل  )مستمر (ینی تکو یابیحاصل از ارزش  
 که خـود  یرونی بیلی تحصهزی انگ یت افراط ین بازخوردها به جز تقو    یا. شود  ی م ارائها کالم   ی

 ، اسـت یریادگیـ  در یلیهم شکست تحصار می از عوامل بسیکی باالتر یلی تحص یها  هیدر پا 
 بهبود  ی برا ی اصالح ی راهبردها ارائه و   یریادگی مشکالت موجود    یی در شناسا  ینقش اندک 
  .آن دارد

 اول و   یهـا   ان نوبت یکه پا  یز در کارنامه ا   ی ن ی تراکم یابی حاصل از ارزش   یبازخوردها
              یلی تحـص یهـا   نامـه شـود کار    یاگـر چـه ادعـا مـ       . گردد  ی م ارائه ،شود  یه م یدوم هر سال ته   

 یزان تحقق اهـداف آموزشـ     ی م هدر بار ها    ن کارنامه یاکه   یاطالعات اما   ،وابسته هستند -مالک
ـ  یـ مق. اسـت  نـاقص    دهنـد  یشان قرار مـ   نیآموزان و والد     دانش اریدر اخت   در  یسـاز  یاس کمّ

                                                           
1. Criteria – related         2. Criteria free        3. Diagnostic       4. Remedial       5. Findly  
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 ی مـ  یبنـد   موزان رتبه آ   دانش ییتواناابتدا  ن کارنامه ها  یدر ا . است )نمره (یا  ها فاصله   کارنامه
 حاصـل از    یبازخوردهـا . شود  یسه م یگر مقا یکدی در دروس با     آنان یریادگی سپس   شود و 
ر مثبـت   یآموزان تأث    دانش یریادگیت  یفی نه تنها بر ک    ،ینی و تکو  ی تراکم یها  یابی ارزش یاجرا

کـاهش   یها   از نشانه  یکی. است  ز به مخاطره انداخته   ی آنان را ن   ی بلکه سالمت روان   ،نگذاشته
اسـت  اد امتحـان    یـ حاصـل از تعـداد ز      وجـود اضـطراب      آمـوزان،    در دانـش   یسالمت روان 

 نـشان دادن عملکـرد      ی بـرا  یجاد موانع جد  یاضطراب امتحان عالوه بر ا    ). 1379 ،یباباخان(
ج بـا   ی آنان به تدر   . دهد یآموزان را کاهش م      دانش یلی و تحص  ی اعتماد به نفس کل    ،یلیتحص
 ،یرلـوح یم(شـوند   ی مبـتال مـ  » آموخته شـده   یدرماندگ« به   ،یلیتر تحص  باال یها  هی به پا  ارتقا

1380 .(  

 ،رنـده در وزارت آمـوزش و پـرورش        یگ  مین مقام تصم  یتر  ی به عنوان عال   ،ی عال یشورا
 و سـالمت    یریادگیـ  اضطراب امتحـان بـر       ی موضوع بررس  ،ی جلسات مستمر کارشناس   یط

ن جلـسه   یانجام در ششصد و هفتاد و نهم       قرار داد و سر    یآموزان را مورد بررس      دانش یروان
 یکردهـا یت به رو  ی را با عنا   یفی به ک  یاس کم یر مق یی دستورالعمل تغ  ،30/8/81 ، مورخ خود
و بـه معاونـت   ) 1386مجموعـه مـصوبات   ( صادر کـرد   یریادگی – یاددهیند  ین در فرا  ینو

ن  را بـا عنـوا     یات طرحـ  یـ  کل ،ت داد تـا براسـاس مـصوبه مـذکور         یـ  مأمور یآموزش عموم 
 آمـوزش و    ی عـال  ی به شـورا   ی بررس ین و برا  یتدو» یی در مدارس ابتدا   یفی توص یابیارزش«

 یون شـورا  یسیـ ب در کم  ی پس از تـصو    یفی توص یابیات طرح ارزش  یکل. پرورش ارسال کند  
 کشور به صـورت     ی از مناطق آموزش   ی برخ یی در مدارس ابتدا   1381-84 یها   در سال  یعال
ـ  یفی توصـ  یابی طـرح ارزشـ    در مـدارس مـشمول    .  اجرا شد  یشیآزما  شـده بـود     ینـ یب  شی پ

 بـه   یفی توصـ  هق کارنامـ  یآموزان فقط از طر      دانش یلیشرفت تحص ی مربوط به پ   یبازخوردها
 ، هنر، علوم،یاضی ر،ی دروس فارس ی کل یها   شامل هدف  یفیکارنامه توص . اطالع آنان برسد  

 ی عـاطف  ،یجتماع ا ،ی جسمان یها  یژگی و یف کل یز توص ی و ن  ی آسمان یها  هی هد ،یت بدن یترب
 ، طرحییطبق دستورالعمل اجرا ). 1384 ،یسبحان(آموزان است      برجسته دانش  یها  تیو فعال 

 ، است یبند  اس آن به صورت درجه    ی که مق  ،یفی توص ه مدارس موظف بودند با کارنام     یایاول
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اج به  ی انتظار و احت   ،کی نزد ،در حد انتظار   «یها  آموزان در دروس را با عبارت       عملکرد دانش 
  ). 1382 ،یحسن(» ف کنندیشتر دارد مشخص و توصیالش بت

 طـرح   اثرات یبه بررس ) 1385 ،1384 ،1383 (یاپی در سه سال پ    یفیخلق و شر    خوش
آمـوزان     دانـش  یریادگی یفی سطح ک  ی و ارتقا  یش بهداشت روان  ی در افزا  یفی توص یابیارزش

 یشیـ  آزما ی اجـرا  هـا نـشان داد کـه        یج بررسـ  ینتا. مشمول طرح اقدام کردند   ریمشمول و غ  
 ،آموزان مشمول طـرح    دانش ی بهداشت روان  یر مثبت بر ارتقا   یرغم تأث به   یفی توص یابیارزش

ل یـ  از دالیکـ ی . آنان مؤثر باشـد    یریادگی ی کم ی و حت  یفی ک یهنوز نتوانسته است در ارتقا    
  . آموزان بود  به دانشیفی کی بازخوردهاارائه ضعف در ت طرح،یمهم عدم موفق

ج در  یـ  را یهـا    هماننـد کارنامـه    ،یفی نشان داد که کارنامه توص     ی بعد یها  یج بررس ینتا
ـ   ی تراکمـ  ی فقط بازخوردها  ،یفی توص یابیر مشمول طرح ارزش   یمدارس غ  ن یـ ا.  دارد ی در پ

 کیـ م  یماه و ن  سه   باًی تقر ی فاصله زمان  ، بلکه در دو نوبت و در      صورت مستمر ه  کارنامه نه ب  
 را ینـد ی فرای بـا بازخوردهـا   هک کارنامـ  یـ  یهـا   یژگی و شود و   ی م ارائهآموزان    بار به دانش  

 یابیر مشمول طرح ارزش   ی مورد استفاده در مدارس مشمول و غ       یلی تحص یها  کارنامه. دندار
 ی اجـرا ،امـد محـور  یا پی ی تراکمیفراهم آوردن بازخوردها« چون ییها یژگی در و  یفیتوص

گر یکـد ی با یادی زیها  شباهت»یریادگیند یز عدم توجه به فراینامستمر آن در دو نوبت و ن    
ر ییـ  تغ ،ر مـشمول طـرح    یـ ج در مـدارس غ    ی را یها   با کارنامه  یفیتفاوت کارنامه توص  . دارند

  دروس اسـت و    ی اهـداف کلـ    ینیب  شیز پ ی و ن  یبی به ترت  یا  از فاصله آنها   یساز  یاس کمّ یمق
 یریادگیـ  یقا ارت ی در عمل برا   ،دهد  ی م ارائه یریادگیند  ی فرا  درباره یزیچون اطالعات ناچ  

 یهـا    کارنامـه  ی بـرا  یباً مناسـب  ین تقر یگزیتواند جا   ی فقط م  یفیکارنامه توص . ناکارآمد است 
آمـوزان کـاهش    را حداقل اضطراب امتحـان را در دانـش      ی ز ؛ج در مدارس باشد   ی را یلیتحص

ـ  ودیـ  مفی بازخوردهاارائه نقش الزم را در ی ول؛دهد  یم کنـد   یفـا نمـ  ی اینـد یژه فرایـ وه  ب
 ی سنجش و مشاهدات کالسـ     ی ابزارها یل محتوا یج تحل ینتا). 1383 یفیق و شر  خل  خوش(
 ی بازخوردهـا  یبـرا  ،یفی توصـ  یابیز نشان داد که معلمان مـدارس مـشمول طـرح ارزشـ            ین

د یـ  جد یهـا   افتـه یکردها و   ی مشخص و متناسب با رو     یک الگو یچ وجه از    ی به ه   ، یندیفرا
کتـاب  ( شده   ینیب  شی پ یک از منابع درس   یچ  یکنند و در ه     ی استفاده نم  یریادگی یشناس  روان
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معلمـان مـدارس مـشمول    .  نشده اسـت ین امر توجهی به ا ،ی آموزش یها  و کالس ) و جزوه 
 کـه  ، خـود ی فـرد یها تیها و خالق قهی موارد براساس سلی در برخیفی توصیابیطرح ارزش 

 بـه   ینـد یرا ف ی بازخوردهـا  ارائـه  بـه    ، اسـت  یشناسـ   د روان یـ  جد یهـا   افتـه یر با   یاکثراً مغا 
  ). 1384 یفی شر،خلق خوش ( پردازندیآموزان م شدان

ف نامـشخص از  یـ نـشان داد کـه تعر   بـه عمـل آمـده        یها  یابیج ارزش ی نتا یبه طور کل  
نـد  ی و فرا   باشـد  یریادگیـ د  ی جد یها  هی از نظر  یبی بر ترک  ی که مبتن  ی طور   به ،یفیبازخورد ک 

 آن  ی اجـرا  ی و مدون برا   یاتی عمل یگوک ال یز فقدان   ی را مورد توجه قرار دهد و ن       یریادگی
 سطح ی در ارتقایفی توصیابی طرح ارزشیار مهم ناکامی از عوامل بسیکی ،در سطح مدارس

 ی به طراح،لین مقاله قصد دارد در پاسخ به دو سؤال ذیا. آموزان است  دانش یریادگی یفیک
  . آموزان بپردازد  به دانشیفی کی بازخوردهاارائه ی براییالگو

 مـشخص و جـامع از       یفی تعر ،یریادگیه  یا چند نظر  یک  یتوان با استناد به       یما  یآ .1
   دارد؟ارائه یفیبازخورد ک

 یاتیـ  مـدون و عمل یی الگو،یفیف بازخورد کیتوان با استفاده از عناصر تعر  یا م یآ .2
   کرد؟ یآموزان طراح  بازخود به دانشارائه یبرا

  

  قیروش تحق
ــدر ا ــژوهش ی ــران پ ــعیب ــیآور  جم ــت و تحلا اطالع ــال ی ــاز روش تحق آنه                ق ی

  .  استفاده شده استی اسناد– یفیتوص
  

  یجامعه آمار
 مرتبط با   ی پژوهش یها  ن پژوهش شامل کتب و مقاله     یل ا یه و تحل  یا واحد تجز  یجامعه  

  .  استی مقاله پژوهش26 کتاب و 3 برابر با آنها سنجش و بازخورد است که تعداد ،یریادگی
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  وهش ج پژینتا
 از  یبـ یا ترک یـ ک  یـ توان به استناد      یا م ی آ یعنی (1در پاسخ به سؤال پژوهش شماره       . 1

ل منابع مرتبط   یج تحل ی نتا ،) داد؟ ارائه» یفیبازخورد ک « جامع از    یفی تعر ،یریادگیه  یچند نظر 
 یهـا   هیـ  است و در نظر    1»کیبرنتیعلم سا « بازخورد   ی نشان داد که خاستگاه اصل     یریادگیبا  
ک یبرنتیابتدا مفهوم بـازخورد درعلـم سـا       .  از آن وجود دارد    ی متفاوت یها   برداشت ،یریادگی

  از یریادگی یها  هیک از نظر  ی هر   یها   سپس در ادامه به برداشت     ،ردیگ  ی قرار م  یمورد بررس 
 ،یریادگیـ  یهـا   هیـ م نظر یبراساس مفـاه   ،انیشود و در پا     ینقش و کارکرد بازخورد اشاره م     

  . شود ی می معرفیفی ک از بازخوردیف جامعیتعر

 ارتباطـات ادغـام     ی مهندس ه کنترل با حوز   ی مهندس ه حوز 1930 سال   یها  در طول دهه  
 د آوردنـد  یـ  پد ک را یبرنتی علـم سـا    ،ن دو مفهـوم   یب ا یاز ترک ) 1948 (2نرینوربرت وا شد و   

 خبـر   یهـا   و کارکرد نظام   ک را به عنوان ساختار    یبرنتی سا ،نریوا) 2004 ،3لتونیروس و هام  (
. شـود   یک نظام مطالعـه مـ     ی یدادها  دادها و برون     درون ،کیبرنتیدر سا . ف کرد ی تعر یازپرد

.  متمرکـز بـود    ،4اریـ  سم فرمـان  یـ  به نـام مکان    ، نظام کنترل خودکار   نر به یژه وا ی و یمند  عالقه
سه یـ ار مقا یـ ا حالـت مع   یـ ار  یـ  مع ی است که درون داد را بـا نـوع         یار نظام یسم فرمان   یمکان

ا یـ ص فاصـله  یتـشخ . ردیگ  ی انجام م  ی اعمال اصالح  ، باشد ین دو اختالف  ین ا ی اگر ب  ؛کند  یم
ن یـ ا. ردیـ گ  یبه داخل نظام انجام مـ     ) بازخورد( از اطالعات    ی برگشت دادن بخش   اختالف با 

 ،فیسـ (جاد شود   ی ا ین درون داد و حالت مطلوب هماهنگ      یکه ب  نیابد تا ا  ی یان ادامه م  یجر
  ). 1384 ،به نقل از هرگنهان

سم یـ  در نقـش مکان    ، بـازخورد  ،هـا   ن گونـه نظـام    ی در ا  ،شود  ی که مالحظه م   طور همان
نه ی عملکرد بهیت عملکرد نظام در جهت اجرا یشود و کارکرد آن هدا      یکاهش خطا ظاهر م   

نـه اسـت کـه بازخوردهـا نـشان دهنـد            ی در حد به   یک نظام زمان  یعملکرد  . و کارآمد است  

                                                           
1. Cybernetics                                         2.  Wiener 
3.  Roos & Hamilton                              4. Servo – mechanics 
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ازخوردهـا نظـام را از اثـربخش بـودن          ب. ن شـده منطبـق اسـت      یـی  تع یارهـا یعملکرد با مع  
رد یـ گ  یارهـا انجـام  مـ      ین عملکرد و مع   ی ب یها  ا حذف تفاوت  ی کاهش   ی که برا  ییها  تیفعال

  ).  1999 ،1گیدو(کند  یباخبر م

. ف بـازخورد وجـود دارد     یـ  نسبت به تعر   ی متفاوت یها   واکنش ،یریادگی یها  هیدر نظر 
آنـان  . کننـد   یک آن استفاده نم   یبرنتی سا یه معنا نگر از مفهوم بازخورد ب      یپردازان رفتار   هینظر

رد و یـ گ ی و به صورت خودکارانجام مـ     یطی مح یها  یق وابستگ ی از طر  یریادگیاعتقاد دارند   
ه یـ  توج یبـرا دهنـد     یح مـ  یاکثر آنان تـرج   .  ندارد یچ نقش فعال  یزم ه ی ارگان ، آن ییدآیدر پد 
). 1998 ،3مرگـل (ده کننـد   اسـتفا 2تیـ از مفهـوم تقو   بـازخورد    یبـه جـا    ،ی انسان یرفتارها
او با توسـل بـه اصـل        . دانست  یمترادف م ) یاصل (یر شرط یت را با محرک غ    ی تقو ،پاوولف

ر یـ ن بار در مجاورت محرک غی چندیاگر محرک شرطکه  اعتقاد داشت  ،مجاورت و بسامد  
 بـه   ؛شود  یجاد م یا) یریادگی (ی تداع یزم و محرک شرط   ین پاسخ ارگان  ی ب ،ردی قرار گ  یشرط
از . شـود   یزم فراخوانده مـ   ی در ارگان  ی پاسخ شرط  ،ی که بعدها با حضور محرک شرط      یطور

 که  یزیرو هر چ    نیاز ا . شود  ی است که سبب کاهش محرک سائق م       یزیت چ ی تقو ،نظر هال 
ت یتقو. گردد  یت کننده محسوب م   ی تقو ، کاهش دهد  یریادگی سائق را در زمان      یها  محرک
 آن نقـش داشـته      یدهـ   زم در شـکل   ی بدون آن که ارگان    ،ن محرک و پاسخ را    یها رابطه ب    کننده
او . بود» وضع خشنود کننده «،تیک از تقو  ی ثراند مقصود). یریادگی(سازد    یرومند م ی ن ،باشد

ت به دنبال   ی شود که تقو    منجر ی به پاسخ  یاگر محرک که   اعتقاد داشت    ،با توجه به قانون اثر    
. شـود  یرومنـد مـ  ی نیکی صـورت مکـان   بـه (R) و پاسخ (S)ن محرک   یوند ب ی پ ،داشته باشد 

 باعـث   که آنچـه پنداشت و اعتقاد داشت   ی م یکی را مکان  یریادگی ،کیز مانند ثراند  ینر ن یاسک
از نظـر  ). 1384 بـه نقـل از هرگنهـان       ،فیسـ . (امد آن وابـسته اسـت     یشود به پ    ی م یریادگی

و اعتقـاد   ا. دهـد   یش مـ  ی است که احتمال وقوع مجدد پاسـخ را افـزا          یزیت چ ی تقو ،نریاسک
.  تکرار خواهد کـرد    ت کننده دنبال کند   یک محرک تقو  ی را که با     ی هر پاسخ  ،زمیداشت ارگان 

 را  یا   آموزش برنامه  ، کنشگر یت شرط ی تقو یها   و برنامه  یریادگی از اصول    یروینر با پ  یاسک
                                                           

1. Doig                          2 Reinforcement                      3. Mergel 
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 بـر اصـل     ینر مبتن ی اسک یا  آموزش برنامه .  کرد یس موضوعات در مدارس طراح    ی تدر یبرا
 ،یدهـ   زم با دو عنصر شـکل     ی ارگان ،یا  در آموزش برنامه  .  است 1یده   روش شکل   به یریادگی
بـه نظـر    . ردیـ گ  یاد مـ  یـ  را   ی موضوعات درس  ،3ی متوال یها  تیو تقو  2یکیت تفک ی تقو یعنی

 را  ی هـر پاسـخ    ، کنـشگر  یت شرط ی تقو یها   و برنامه  یریادگیق اصول   ی دق ینر با اجرا  یاسک
 در  ،شـود   یطـور کـه مالحظـه مـ        همـان ). 2000 ،4هـارت (جاد کرد   ی ا یتوان در آزمودن    یم

 ، محـرک –ا پاسـخ  یـ  پاسـخ  –ن محرک یرومند کردن رابطه بی نی برا،تی تقو،ینگر  یرفتار
اه در  ی ذهن انسان به عنوان جعبه سـ       ،ی نگر یجا که در رفتار    از آن . دارد یکی مکان یکارکرد

 ،زم سروکار دارد  ی ارگان یت شناخ یها  تر با جنبه   شی که ب  ، مفهوم بازخورد  ،شود  ینظر گرفته م  
ا یـ د  یـ  تول یزم بـرا  ی ارگـان  یزشـ ی که با حالت انگ    ،تی ندارد و از مفهوم تقو     یگاهیدر آن جا  

  . شود ی استفاده میریادگیه ی توجی برا،د پاسخ سروکار داردیبازتول

ـ      ی رفتار – ی شناخت یها  هیدر نظر   توجـه و    ینگـر   یش از رفتـار   ی به مفهوم بـازخورد ب
 اسـت   ی رفتـار  – ی شناخت یها  هی از نظر  یکی ،5کرد پردازش اطالعات  یور. د شده است  یتأک

اد یج عملکرد   یا آگاه کردن از نتا    ی 6»خبر« از بازخورد به عنوان       اش، هخچیکه با توجه به تار    
ل ئ قا یادیت ز ی اطالعات اهم  هزم به عنوان پردازش کنند    ی ارگان یکرد برا ین رو یدر ا . کند  یم
 ینگر  یپردازان رفتار هید نظریشه در عقا  یک سو ر  ی از   ،عاتکرد پردازش اطال  یرو. شوند  یم

ه خبـر و علـم      یـ  نظر یادیـ م بن یگـر بـا مفـاه     ی د یو از سـو    دارد   » باندورا« و» تولمن«چون  
 ). 1995 ،7تامپ سون(ک ارتباط دارد یبرنتیسا

 یهـا   سمیـ و مکان ) پاسـخ ( بـرون داد     ،)محرک(کرد پردازش اطالعات با درون داد       یرو
 ،کـرد پـردازش اطالعـات     یپـردازان رو    هیـ اکثر نظر .  هستند سروکار دارد   یدرونپردازش که   

کـرد پـردازش    ین اصـل رو   یتـر  براساس مهـم  . رندیگ  یا اطالع معادل م   یدرون داد را باخبر     
 از درون داد فراهم شـده توسـط آن          ین تابع یت مع یک موقع یدر  ) رفتار(داد     برون ،اطالعات

  ). 1980 ،8ریهو( مشابه است یها تیت و خاطرات مربوط به موقعیموقع

                                                           
1. Shaping                          2. Differential                          3. Successive approximations   
4. Hart                                5. Information processing       6. Information  
7. Thomson                        8. Hoyer           
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 آنچنان  ،1د انتظار ییا به عبارت بهتر معادل تأ     یز برابر با خبر     ی بازخورد ن  ،کردین رو یدر ا 
ن تفـاوت کـه     یـ  بـا ا   شـود؛   ی در نظـر گرفتـه مـ       ،به آن اعتقاد دارند   » باندورا«و  » تولمن«که  

ن یزم بـا چنـ    یارگـان . دهد  یزم قرار م  یار ارگان یج عملکرد در اخت   ی نتا هبار در ی اخبار ،بازخورد
انگ و  ی ( پردازد ی م  از پاسخ  یدید طرح جد  ی و تول  ی به اصالح اشتباهات عملکرد    یا یآگاه

کرد پردازش اطالعـات    ی که در رو   ی برداشت ،شود  یطور که مالحظه م    همان). 2002 ،2نگیک
. کتـر اسـت   یار نزد یک بـس  یبرنتیف علـم سـ    یـ  عناصـر تعر   ، به از مفهوم بازخورد وجود دارد    

ج ینتـا   ازیبخـش ا یـ تمـام   ، اسـت کـه بـه موجـب آن    یندیفرا) ا درون داد  یخبر  (ازخورد  ب
 اطالعات برگشت داده شده را      ،زمیارگان. شود  یزم به درون آن برگشت داده م      یعملکرد ارگان 

 را نـسبت بـه قبـل از آن          یتـر   حی و پاسـخ صـح     کنـد  ی پردازش م  یشناخت در سطوح باالتر  
کـرد پـردازش اطالعـات و       ی که با الهام از رو     ،ی آموزش یها  هیظر از ن  یکی. دینما  ید م یبازتول
 یریادگیـ کـرد   ید دارد رو  ی تأک یریادگی ی بر نقش بازخورد در ارتقا     ،یسنج   روان یها  هینظر

  . 3در حد تسلط است

 یریادگیـ  ی از نسبت زمان صرف شده برا  ی تابع ،یریادگیت در   ی موفق ،کردین رو یدر ا 
  به شرط آن،آموز هر دانش). 1987 ،4نیسالو(شود  یظر گرفته ماز به آن در نیبه زمان مورد ن   

 در حـد    یریادگیـ در  . ردیاد بگ ی را   یزیتواند هر چ    ی م ، شود ینیب  شی پ شی برا یکه زمان کاف  
دن یآموزان در رس    شرفت دانش ی سپس پ  شود،  ین م ییارها تع یا مع ی ابتدا سطح عملکرد     ،تسلط

ل در تحقـق    ی که به هر دل    یآموزان   دانش ی برا ،تیگردد و در نها     ی م یبه سطح عملکرد بررس   
 از  یریادگیـ  یبازخوردهـا . شود  ین م یتدو ی جبران یها  برنامه ،ندا هسطح عملکرد ناکام ماند   

کرد ین رویدر ا. شود ی مارائهآموزان   به دانشها  آزمونی با اجرا  مستمر و  یها  ق سنجش یطر
 یا  هیـ آموزان هـستند و هـم پا        ش دان یریادگیص مشکالت   ی تشخ ی برا ی هم ابزار  ،ها  آزمون

ـ    یا تـشخ  یص عملکرد   ی نقا  فراهم آوردن بازخوردها درباره    یبرا ن عملکـرد و    یص فاصـله ب
آمـوزان   بـازخورد بـه دانـش   ها به شکل  ج حاصل از آزمون   ی نتا ،گریبه عبارت د  . اریسطح مع 

ه ص فاصـل یا تشخی خود ی به درک خطاها شود تا آنان به کمک بازخوردها       یبرگشت داده م  

                                                           
1. Confirmation of expectancy                            2. Young and king  
3. Mastery learning                                             4. Salavin 
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 ،1چ و راتربـرگ یولی(اقدام کنند خود اصالح عملکرد ند و به یل آیارها نایعملکرد خود با مع 
 بـر نقـش     دیـ  تأک ،کند  یز م ی متما ینگر  یکرد پردازش اطالعات را از رفتار     ی رو آنچه). 1996
ل است  ین دل یبه هم .  است یریادگی یده   اطالعات در شکل   هزم به عنوان پردازش کنند    یارگان

د توجه  یاما با . شود  یک آن استفاده م   یبرنتی سا یکرد از مفهوم بازخورد به معنا     یرون  یکه در ا  
ن معنـا   یـ  به ا  ؛ دارند یرونی ب یتی مورد قبول در پردازش اطالعات ماه      یبازخوردهاکه  داشت  

ـ ی بیبازخوردهـا . نـد ی آیزم به دست می ارگانیگران برایکه توسط د  ج یتوانـد نتـا   ی مـ یرون
آمـوزان    گـر دانـش   یا مشاهدات معلم و د    ی و   یلیشرفت تحص ی پ یها   آزمون یحاصل از اجرا  

آموزان بازخوردها را با توجه بـه   ن است که دانش  یت دارد ا  یکرد اهم ین رو یآنچه در ا  . باشد
ن یـ در ا . ندی پردازش نما  ی و در سطوح مختلف شناخت      کنند یی خود شناسا  ی درون یارهایمع
 کـه  یسـؤال . شـود  ی نمـ یوردهـا تـوجه  آموز در فـراهم کـردن بازخ         به نقش دانش   ،کردیرو

 در بهبود و    ییند به تنها  توا  ی م یرونی ب یا بازخوردها ین است که آ   یشود ا   یمطرح م بالفاصله  
ق خود با عنـوان     یدر تحق ) 1983 (2ا نه؟ راماپراساد  ید  آموزان مؤثر باش    الح عملکرد دانش  اص

داده شـده بـه     ده اسـت کـه اطالعـات برگـشت          یافتـه رسـ   ین  یـ بـه ا  » ف بازخورد یدر تعر «
ـ  یت و کم  یتواند کارآمد و مؤثر باشد که آنان را از ماه           ی م ی زمان ،آموزان  دانش ن یت فاصـله ب

د کـه    باشـ  یطـور اگـر    بـازخورد . آگـاه کنـد   ) اریـ مع(ت مطلـوب    ی با وضع  یعملکرد جار 
 یمعنـا ،  هـا و کـاهش آن اسـتفاده کننـد           ص فاصـله  ی تـشخ  یبـرا  آموزان نتوانند از آن     دانش
 ی بازخوردهـا  یرسـد اثربخـش     ین به نظر مـ    یبنابرا.  را از دست خواهد داد      خود یکیبرنتیسا
 یگـر ی به عوامل د   ،شود  ید م ی آن تأک  کرد پردازش اطالعات بر   یطور که در رو     همان یرونیب
 یهـا    و نظـام   ینیسـنجش تکـو   «ق خود با عنـوان      یدر تحق ) 1989 (3سادلر.  دارد یز بستگ ین

 یبـرا  یزمـان ط بهبود عملکرد    یاو اعتقاد دارد شرا   . ن عوامل اشاره کرده است    یبه ا » یآموزش
د یـ ت خـود تول یـ شود که آنان قادر باشند بر آنچـه کـه در طـول فعال    یآموزان فراهم م  دانش

 ی و خودسـنج   ییجـو   نظمرو او بـر نقـش خـود         نیاز ا .  نظارت مستمر داشته باشند    ،کنند  یم
ـ ی ب یاز بازخوردهـا  تواننـد     ی م یوقتآموزان    به نظر او دانش   . کند  ید م ی تأک یفرد  ی بـرا  یرون

 آنـان فـراهم   ی در کالس درس بـرا یبهبود عملکرد استفاده کنند که حداقل سه شرط اساس       

                                                           
1. Ulich and ruterberg                      2. Ramaprasad                     3. Sadler  



1385 زمستان سال پنجم، ،18شمارۀ  فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی،     68  

ف ی تکـال  یهـا    و مـالک   یاهـداف آموزشـ    (یارهـا یاز مع ) 1د  یـ آمـوزان با    دانش. شده باشد 
 الزم  ییاز مهـارت و توانـا     ) 2 داشـته باشـند؛      یقیسطح عملکرد مطلوب درک عم    ) سنجش

 بـه ) 3و  ) یخودسـنج (ارهـا برخـوردار باشـند       ی بـا مع   یسه سطح عملکـرد جـار     یا مق یبرا
 ،سـادلر (ارها را کاهش دهـد      ی و مع  ین عملکرد جار  ی ب ه مشغول شوند که فاصل    ییها  تیفعال

1998 .(  

. شـود   یت نمـ  یـ رعا درس   یهـا   در کـالس  به طور کامل     چ کدام از شروط ذکر شده     یه
 از یآمـوزان درک روشـن      مبهم است و دانش     و یار کل یف سنجش دروس بس   ی تکال یارهایمع
 توسـط معلـم و بـا        ،آمـوزان    دانـش  یت عملکرد درسـ   یاطالعات مربوط به وضع   .  ندارند آن

جا که اطالعـات بـدون       از آن . شود  ی م یآور   جمع یر رسم ی و غ  ی رسم یها   سنجش یاجرا
 در  یریز تـأث  یـ آمـوزان ن     بـه دانـش    آنها برگشت دادن    ،شود  یآموزان فراهم م    مشارکت دانش 
اطالعـات برگـشت   . نـدارد ت مطلـوب  ی با وضعین عملکرد جاریا فاصله ب  یکاهش خطاها   

 و   شـود  ی پردازش نمـ   ی در سطوح باالتر شناخت    ، انجام شده  یها  ینیب  شیرغم پ داده شده به    
ـ    – نرم   یها  سهیآموزان را به انجام مقا      فقط دانش  کنـد کـه      یب مـ  یـ  ترغ ین فـرد  ی مرجع و ب

  .  آموخته شده نداردیها و درماندگ وار آموخته ی طوطیریادگی ،ابد اضطری جز تولیا جهینت
ــاتلر و و ــهیب ــ) 1995 (1ن ــا عنــوان ی پژوهــشهدر مقال ــازخورد و « خــود ب ــب  یریادگی

 رگذار بر ی از عوامل مهم تأث    یکیز به عنوان    یآموزان ن    دانش ی فرد یارهایبه مع » یده  نظمخود
ـ ی ب ینان بازخوردها به اعتقاد آ  .  اشاره کردند  یرونی ب یبازخوردها نـد در   توا  ی مـ  ی زمـان  یرون

 و  ی بـا اهـداف فـرد      ید که عالوه بر اهداف آموزشـ      آموزان مؤثر باش     دانش یریادگیاصالح  
ارها ی بودن معیل کلیآموزان به دل    رو اگر دانش    نیاز ا . دز مطابقت داشته باش   ی آنان ن  یارهایمع

 ی بازخوردهـا  ،اشـته باشـند    ند ی روشن ی فرد یارهای اهداف و مع   ،ف سنجش یو اهداف تکال  
ج ی نتا یام اصل یپ.  عملکرد آنان خواهد داشت    یا ارتقا ی در اصالح    یار اندک یر بس ی تأث ،یرونیب

نـد  توا  ی نمـ  یی به تنها  یرونی ب ین است که بازخوردها   یا» باتر«و  » سادلر «،»رامپادا«قات  یتحق
  سودمند است  ی وقت یرونی ب یبازخوردها. دآموزان باش    در دانش  یمنشأ اصالح عملکرد درس   

 یمعنادار شدن اطالعات به وجود اهداف آموزشـ       . د داشته باش  ییآموزان معنا    دانش یکه برا 
ن معنا که   ی به ا   دارد؛ یآموزان بستگ    در دانش  ی و اهداف فرد   ی خودسنج یها   مهارت ،روشن

                                                           
1. Batler & Winne    
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 ی برا ی بازخورد ،یده  نظم خود یها   و مهارت  ی فرد یارهایآموزان با توجه به مع       دانش یوقت
ز در تعامـل بـا آن بازخوردهـا معنـادار           ی ن یرونی ب ی بازخوردها ، فراهم آورند  یعملکرد درس 

تواند در اصالح عملکرد      ی بهتر م  یرونیب اطالعات برگشت داده شده ب     ین ترت یبه ا . دشو  یم
آمـوزان در فـراهم آوردن         مـشارکت دادن دانـش     ،ی فـرد  یارهایه مع یتوجه به ته  . مؤثر افتد 

ت شناختن حق انتخـاب راهبردهـا توسـط آنـان           ی و به رسم   ی خودسنج قیبازخوردها از طر  
 از جملـه    ،)ی آموزشـ  یارهایمع(ت مطلوب   ی و وضع  ین عملکرد جار  ی کاهش فاصله ب   یبرا

  . شود ید می به آن تأک*1»ییگرا  سازندههینظر« است که در یاصول
 اسـت و    ی بناشـدن  ،ی انـسان  یهـا   یریادگیـ ن اسـت کـه      یـ  ا ییگرا   سازنده یاصل ضفر

 هیـ نظر. سـازد  ی از نو مـ ی قبلیها یریادگی و ی فرد یها  یژگی دانش را براساس و    ،رندهیادگی
ن معنـا   یبد.  است 2یشناس   از شناخت  یا   بلکه حوزه  یریادگیه  یک نظر ی نه تنها    ییگرا  سازنده
ن قـرار   یـی ت دانش مورد مطالعـه و تب      ی انسان و هم ماه    یریادگی هم نحوه    ،هین نظر یکه در ا  

ر یـ  به شـرح ز    ییگرا  سازنده  هی در نظر  یریادگی از اصول مهم     یبرخ) 2001 ،3ووچ. (ردیگ  یم
  : است

 4یهـا   بنـه   ر با استفاده از روان    ی فراگ ،ند فعال است و در طول آن      یک فرا ی یریادگی .1
 از خود کنش و  بخشد، یها م  که به آنیی و براساس معنا دهدیر میی اطالعات را تغ،موجود

  .دهد یواکنش مناسب نشان م
ا یـ  ییدهـد و هـم نظـام معنـا          ی هم به اطالعات معنا مـ      ،یریادگیر در طول    یراگف .2
 . کند ی بنا م الزم استی بعدیها یریادگی ید را که برای جدیها بنه روان

 و خود   ی شخص یها   تجربه ،ی رشد داخل  ،یطی محصول عوامل مح   ،  دانش یریادگی .3
 . فعال استییجو نظم

. دکن  یفا م ی معنادار ا  یریادگی در   یار مهم یآموزان نقش بس     دانش یزشی انگ یباورها .4
  )2002 ،5نیاپست(

                                                           
 از برگـردان    یدر این مقاله به دلیل رایج بودن آن در منـابع یـادگیر            . نگری است   دنی برگردان صحیح این مفهوم بناش     *

  .فاده شده است استیگرای سازنده
1. Costractivism                          2. Epistemology                
3. Woch                                      4. Scheme                                      5. Epstein                   
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ن تحول هـوش    یی تب یاو برا . است» اژهیژان پ  «ییگرا   سازنده  هیگذاران نظر   انی از بن  یکی
ک تحول  ی ژنت یشناس  در روان .  را ابداع کرد   1کی ژنت یشناس   به نام روان   یا   شاخه ،زمیدر ارگان 

رد و در آن بـه مبنـا   یگ ی قرار می مورد بررسیو کنش ی شکلییدآی فرد از نقطه نظر پد یروان
 هوی تـا شـ     کوشـد  یک مـ  یـ  ژنت یشناس   روان ،گریبه عبارت د  . شود  یو تحول رفتارها توجه م    

 ،منـصور و دادسـتان    ( دهد   ارائهن تحول   ی قوان ه در بار  یاتیابد و فرض  یساخت شناخت را در   
ع ی وسـ  ی به معنـا   یریادگی و    محدود ی به معنا  یریادگین  ی ب ،کی ژنت یشناس  در روان ). 1369
 آن براساس هجی است که نتییها یریادگی محدود شامل  ی به معنا  یریادگی. ز وجود دارد  یتما

شناسـان از     د تمـام روان   ییـ  مـورد تأ   یریادگیـ ف از   یـ ن تعر یـ ا. تجربه حاصـل شـده اسـت      
ـ     یریادگیـ  یکپـارچگ ی ، از عی وس ی معنا  به یریادگی.  است ییگرا   تا سازنده  یرفتارنگر ه هـا ب

 بـه   یریادگیـ  ،کیـ  ژنت یشناسـ   روان. شـود   یل مـ  ی تشک ییند تعادل جو  ی محدود و فرا   یمعنا
 دهـد   ی قرار مـ   ،ن تحول است  ی که شامل قوان   ،عی وس ی به معنا  یریادگی محدود را تابع     یمعنا

 خـواه محـدود خـواه       ،ی انـسان  یهـا   یریادگیـ ن  یی تب یاژه برا یپ). 1369 ،منصور و دادستان  (
  . دیجو ی سود میینظم جو و خود3یساز  برون،3یساز  درون،بنه م روانی از مفاه،عیوس

 ؛ک در نظر گرفـت    یبرنتیارها و استانداردها در علم سا     یتوان معادل با مع     یروان بنه را م   
ا طـراز واکـنش     یـ  رفتـار    یروان بنه به معنا   . ک است یبرنتیم سا ی آن فراتر از مفاه    ی معنا یول

 زمی کنش و واکـنش ارگـان      هبنه طرح نحو    روان. دم و سازش دار   ی تعم ،ت تکرار یاست که قابل  
 اسـت کـه بـه       یند کنش یک فرا ی یساز  درون. رات حاصل از آن است    ییط و تغ  ینسبت به مح  

 یسـاز  درون. دیک روان بنه نمایدهد تا آن را مشابه   یر شکل م  یی تغ ]یطی مح یها  داده[واقع  
.  اسـت  یسـاز    حاصـل درون   ]اه  ا محرک یها    داده[ ییشناسا. بنه است   ها در روان    ادخال داده 

 خـود را بـا      ]یو[دهد تا     یر م یی را تغ  ی آدم ی قبل یها  بنه   است که روان   یندی فرا یساز برون
). 1365 ،منـصور و دادسـتان    ( سـازش دهـد      ، که او را احاطـه کـرده اسـت         ،یطیط مح یشرا

 یات درون ی تا عمل  یین اعمال ابتدا  ی است که به موجب آن از نخست       یندی فرا ییخودنظم جو 
 نـه تنهـا     ییجـو   خـودنظم . کنـد   یفـا مـ   ی ا ی نقش مهم  ی شناخت یها   ساخت ییدآیده در پد  ش

 یاریـ ز یـ ش خطاهـا ن یشاپیـ ح پی  بلکه در تصح،ح رفتارها پس از اجرا   یزم را در تصح   یارگان
   ).1367 ،منصور و دادستان(رساند  یم

ـ  یهـا   ا سـاخت  یها    بنه   به روان  ،دی جد یریادگیآموزان در مواجه با       دانش  مجهـز   ی روان
 یساز  درون ی مشابه به آسان   یها  بنه   موضوعات با توجه به وجود روان      یعناصر آشنا . هستند

                                                           
1. Genetic psychology                    2. Assimilation                        3. Accommodation 
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 ،آمـوزان    دانـش   کـه  شـود   ین رو گفته م   یاز ا . شود  ی م  مناسب صادر  یها   و واکنش   شوند یم
ـ . دهنـد  یمـ و بـه آن معنـا        کنند   یم درک   ،ی قبل یها  دروس را با توجه به شناخت       اگـر   یول

 ، شـود یسـاز  بنـه درون  د باشـد کـه نتوانـد در روان   یـ  جدیا عات به گونـه ا موضویها   داده
 ق برون ی خود را از طر    یها  بنه   روان ،یطی مح یا تقاضاها یها    تی سازش با واقع   یزم برا یارگان
 یها تیشه در موقعیزم همیرو ارگان نیاز ا. کند ی بنا میدیبنه جد  و روان دهد یر م یی تغ یساز

 تـالش   وکند یک عدم تعادل را تجربه میها  بنه  ها با روان    سب داده ل عدم تنا  ی به دل  ،یریادگی
را ) هـا   بنـه   روان(ارهـا   ی بـا مع   ین عملکرد جـار   ی فاصله ب  ،ییجو  ند نظم یق فرا یکند از طر    یم

ا یـ ط و   ی تعادل با محـ    ی تا امکان برقرار   دیر روان بنه اقدام نما    یی و نسبت به تغ     کند ییشناسا
 حاصل از   یبازخوردها» اژهیپ«دگاه  یدر د .  فراهم شود  یساز  و برون  یساز  ن درون یتعادل ب 

بـدون  . کنند یفا میزم به تعادل ا  یدن ارگان ی را در رس   یی نقش بسزا  ،ی فرد یها  ییجو  خود نظم 
ن یـ ها نخواهد بـود و از ا        بنه   روان یساز  ا برون یر  ییزم هرگز قادر به تغ    ین بازخوردها ارگان  یا

  .  است رخ نخواهد دادیمان برونساز محدود آن که هی در معنایریادگیرو 
کـرد پـردازش    یز هماننـد رو   ی ن ییگرا  ه سازنده ی در نظر  ،شود  یطور که مالحظه م    همان
ـ       ی در تـشخ   ،ک آن یبرنتی سـا  ی به معنـا   ، مفهوم بازخورد  ،اطالعات ن یص و کـاهش فاصـله ب

اسـتفاده   در   دگاه به رغم شباهت   ین دو د  یا. کند  یفا م یا یار مهم ینقش بس ارها  یعملکرد با مع  
گر یکـد ی بـا    یری چـشمگ  یها   تفاوت ،ف مفهوم بازخورد  ی تعر ، در کیبرنتیاز عناصر علم سا   

ت یـ  ماه بـر  ،ج عملکرد یآموز از نتا    در خبر کردن دانش   کرد پردازش اطالعات    یدر رو . دارند
ـ    یها   سنجش ن بازخوردها عمدتاً با   یا.شود  ید م ی تأک یرونی ب یبازخوردها دسـت  ه   مـستمر ب

 ،شود  یگر محسوب م     پردازش یآموز موجود   دگاه دانش ین د یرو اگر چه در ا     نیاز ا . دیآ  یم
.  پـردازش کنـد     گردانـد  یج عملکردش به او باز مـ      ی را که معلم از نتا     ید اطالعات ی او با  یول
 یاجرا است و با     ی بلکه عمدتاً کمّ   ،یرونی نه تنها ب   ،ت بازخوردها در پردازش اطالعات    یماه

ه یــامــا در نظر. شــود ی فــراهم مــیلیشرفت تحــصیــ پیر رســمیــ و غی رســمیهــا آزمــون
ـ ی ب ید بازخوردهـا  یی ضمن تأ  ،ییگرا  سازنده ـ  ،یرون ـ یتـر بـر بازخوردهـا    شی ب ، کـه  ی درون
ن نـوع  یا.  شود  ید م ی تأک ،اند   فراهم آورده  یینظم جو  خود یها  تی فعال ی اجرا آموزان با   دانش

نقـش و مـشارکت فعـال        آنهـا آموزان در فـراهم کـردن         را دانش ی ز ؛ هستند یفیبازخوردها ک 
ـ  ینگـر   یکه در رفتار   نیرو با توجه به ا     نیاز ا . دارند کـرد  یو در رو  » بـازخورد « مفهـوم    ه ب

 بـازخورد   ، نـشده اسـت    ید و توجه  یتأک» ی درون یبازخوردها« مفهوم   هپردازش اطالعات ب  
ـ  ،یـی گرا  سازنده  ه  ی است که تنها با الهام از نظر       ی مفهوم یفیک ک یـ  ژنت یشناسـ   ژه روان یـ وه   ب
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نظران و    دگاه صاحب یبا توجه به آنچه که در مورد بازخورد از د         . ف است ی قابل تعر  ،»اژهیپ«
ف یـ ر تعریـ  را به صـورت ز    یفیتوان بازخورد ک    ی م ، مطرح شد  یشناس  مکاتب مختلف روان  

  : کرد
فراهم آوردن اطالعات حاصل     ی به معنا  ،کی ژنت یشناس  دگاه روان ی از د  یفیبازخورد ک «

ـ  یارهـا ی با مع  ین عملکرد فرد  ی ب هزان فاصل ی م هبار در ی درون یها  ییجو  نظماز خود   و  ی درون
 در ی احتمالیساز ا برونیرات ییجاد تغیبنه به منظور ا     ها در روان     آن یساز ا درون یبرگشت  

  .»شود یف می تعریطی محیها و سازش با تقاضاها بنه روان
 اشاره  آنهار به   یح ز  وجود دارد که به شر     یار مهم ی نکات بس  ،یفیف بازخورد ک  یدر تعر 

  : شود یم
  . آموزان در فراهم آوردن بازخوردها نقش فعال دارند دانش .1
 . زم استی در ارگانی درونیها ییجو نظمبازخورد، حاصل خود .2

 ی عملکـرد  یهـا   سهیـ  مقا ی برا یاری دارند و هم مع    یی هم نقش شناسا   ،ها  بنه  روان .3
 .هستند

 ی تعـادل بـا تقاضـاها      یا برقـرار  ید  ی جد یها  یریادگیها مترادف با      بنه  ر روان ییتغ .4
 .  استیطیمح

 
 ، منـابع مـرتبط بـا موضـوع سـنجش      یج بررسـ  ی نتا ،در پاسخ به سؤال پژوهش دوم     . 2

 بـه   یفـ ی بـازخورد ک   ارائـه  ین الگـو  ی و تـدو   ی و بـازخورد نـشان داد کـه طراحـ          یریادگی
ج یز نتـا  یـ  و ن  یفـ یف بازخورد ک  ین مقاله با توجه به تعر     یدر ا . ر است یپذ  آموزان امکان   دانش
 2ورکیـ  ،) 1998 (1امزیـ لی؛ بلـک و و )1989 و 1983( چـون سـادلر    یقات دانـشمندان  یتحق

 ی بـرا  یاتیـ  جـامع و عمل    ییالگو) 1998(نه  یو باتلر و و   ) 1998 (3وری تورسن و پر   ،)2003(
ر یـ ن شـد کـه عناصـر آن در شـکل ز           یه و تـدو   یآموزان ته    به دانش  یفی ک ی بازخوردها ارائه
 .شود ی میمعرف

 

                                                           
1. Black & Wilims                        2. Yorke                        3. Torrance & pryor                  



 آموز های درونی در دانشپردازش

  عملکرد

 اهداف فردی فنون و راهبردها یادگیریپیامد
 آموزدانش

 
  ای دانش زمینه. 1
  راهبردهادانش و. 2
  انگیزشی باورهای .3

تکالیف 
سنجش فراهم 
شده توسط 

اهداف (معلم 
آموزشی و 

  )  ها مالک

 بازخوردهای درونی

 گفتمان

 های بیرونیپردازش  بیرونیبازخوردهای

نظارت بر فاصلۀ عملکرد
  جویی از طریق نظم

 )خود سنجی(

 بنهروان

 الگوی بازخورد کیفی در ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی
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   یفیک درخو بازی الگویمعرف
  ف سنجشیتکال. 1

 و در  کنـد ی مـ هیـ  ته یف سنجش را با توجه به موضوع درسـ        ی معلم تکال  ،ن الگو یدر ا 
 را بـا توجـه بـه        یلیشرفت تحـص  یـ  پ یابیارزش یروش ها . دهد  یآموزان قرار م    ار دانش یاخت

افته یساخت  ) 3ر  یذپ  مشاهده) 2 یانتخاب) 1توان در چهار گروه       ی مورد سنجش م   یها  پاسخ
آمـوز     دانش ،ی انتخاب یها  در روش سنجش پاسخ   .  کرد یم بند یها تقس    پاسخ یآور  جمع) 4و  

 چنـد   یهـا    آزمـون  .کند  ی انتخاب م  ، را که درست است    آنها از   یکی ،نی مع یها  ن پاسخ یاز ب 
در روش . ن طبقه استی مورد استفاده در ا   یه ابزارها ل از جم   ، … غلط و    –ح  ی صح ،یا  نهیگز

در . شـود   ی مـ  دهیق مشاهده سنج  یآموز از طر     عملکرد دانش  ،ریپذ   مشاهده یها  سنجش پاسخ 
 بـه  ،فیـ ک تکلیـ شود تا بـا انجـام    یآموز خواسته م    از دانش  ،افتهی ساخت   یها  روش پاسخ 

شـود بـا      یآموز خواسـته مـ      ز از دانش  یها ن    پاسخ یآور  در روش جمع  . د پاسخ اقدام کند   یتول
ها نـشان      آموخته یریادگی عملکرد خود را در      یارک الزم کارآمد  فراهم آوردن شواهد و مد    

د پاسخ  ی را در تول   یچ نقش یآموز ه    دانش ،ریپذ   و مشاهده  ی سنجش انتخاب  یها  در روش . دهد
 سـنجش  ین دو روش بـرا    ی از ا  ،کرد پردازش اطالعات  ی و رو  ینگر  یدر رفتار . کند  یفا نم یا
افتـه و   یدر روش سـنجش سـاختار       . شـود  ی بازخورد اسـتفاده مـ     ارائه و   یلیشرفت تحص یپ

د یـ ارهـا و هـم در تول      یه مع یـ  هم در سـاخت ابزارهـا و ته        ،آموزان  ها دانش    پاسخ یآور  جمع
 ی و پوشه کار از جمله ابزارها      ی عملکرد یها  آزمون. ها و بازخوردها نقش فعال دارند       پاسخ

  ). 1383 ،خلق خوش(ن طبقات است یمورد استفاده در ا
 و پوشه کار    ی عملکرد یها  ن آزمون یه و تدو  ی ته ،ف سنجش ید از تکال   مرا ،ن الگو یدر ا 

 یـی گرا  ه سـازنده  یـ د نظر ییـ  و مورد تأ   یفین ابزارها عمدتاً ک   ی حاصل از ا   ی بازخوردها .است
  . است

  ا طرح کنش و واکنش یبنه  روان. 2
 خود  یزشی انگ ی و باورها  ی قبل  ف را براساس دانش   ی تکال ،آموزان   دانش ،ن مرحله یدر ا 

  . دهد ی و به آن معنا م کنندیر میفست
  امدهای فنون و پ،یاهداف فرد. 3

 کـه از خواسـت و انتظـارات منـدرج در            ییآموزان براساس معنـا     ن مرحله دانش  یدر ا 
کـه متفـاوت بـا       کننـد   یه م یته ی فرد ی خود اهداف  ی برا ،آورند  یدست م ه  ف سنجش ب  یتکال
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 ،ها  بنه   و روان  یاساس اهداف فرد   سپس بر  .ف سنجش است  ی تکل ی و آموزش  یاهداف رفتار 
ف سنجش انتخاب و اجـرا      ی تحقق اهداف و خواست تکال     یراهبردها و فنون متناسب را برا     

  ).امدیب(کنند  یم
   ییجو خودنظم. 4

 در تحقـق اهـداف      آنهـا  ی راهبردهـا و اثربخـش     ی بر اجرا  ،آموزان   دانش ،ن مرحله یدر ا 
هـا بـه      ی حاصل از خودسـنج    یبازخوردها. ف نظارت مستمر دارند   ی و انتظارات تکال   یفرد

 و اقـدامات    کننـد  یین عملکرد خود و اهداف را شناسا      یزان فاصله ب  یکند تا م    یآنان کمک م  
ر خود در یآنان ممکن است در تفس. ندی و اجرا نماینیب شی پ، کاهش فاصلهی برا رایاصالح

 انجـام   یرات اساسـ  ییغ فنون و راهبردها ت    ،یا در اهداف فرد   ی کرده و    یف بازنگر یباره تکال 
  . دهند

  عملکرد. 5
آموزان توسط     عملکرد دانش  ،ییجو  ات خود نظم  ی عمل ین مرحله به موازات اجرا    یدر ا 

 یبازخوردهـا . شـود   ی به آنـان داده مـ      یرونی ب ی قرار گرفته و بازخوردها    یمعلم مورد بررس  
. شـود   یشت داده م  آموزان به آنان برگ     ن معلم و دانش   ی ب ی تعامل یها  ق گفتمان ی از طر  یرونیب
آموزان ممکن اسـت مجـدداً         دانش ی درون – یفی ک ین بازخوردها در تعامل با بازخوردها     یا

بنـه     ممکـن اسـت روان     یآنان حتـ  . ا راهبردها شود  ی فنون   ،ی در اهداف فرد   یراتییباعث تغ 
ـ      ییتغ. ر دهند ییز تغ یخود را ن    فنـون و    ،یر در اهـداف فـرد     ییـ  خـود تغ   هر در روان بنه به نوب

  . بردها را به دنبال خواهد داشتراه
  

   ی کاربردیشنهادهایپ
 وابـسته   یت اصـول  یـ  بـه رعا   یفی بازخورد ک  یق مراحل مطرح شده در الگو     ی دق یاجرا
  : ردیدر کالس درس مورد استفاده قرار گشود  یشنهاد میپاست که 

عملکرد و     سنجش یها  ه و کاربرد انواع آزمون    یش دانش مهارت معلمان در ته     یافزا .1
از بـه  یـ  سنجش عملکرد و پوشه کار ن     یها  ر عملکرد در آزمون   یه محتوا و تفس   یته. ه کار پوش

ن یـ  اتخاذ کنند که ا    یرید تداب ی با یالن آموزش مسئو. نه دارد ین زم ی در ا  ی تخصص یها  مهارت
  .  آموخته شودی به صورت پودمانی آموزشی کارگاه هایبرگزارا با ه مهارت
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ها و اهداف     ف سنجش را با استفاده از مالک      یلد عملکرد مطلوب در تکا    یمعلمان با  .2
 .  کنندیآموزان معرف  به دانشیآموزش

 انتظـارات معلمـان را از عملکـرد مطلـوب     ،یها براساس اهداف آموزشـ    ف مالک یتعر
ک سـو بـه     یـ  از   ،ف سـنجش  ی مندرج در تکـال    یها و اهداف آموزش     مالک. کند  یمشخص م 

گـر  ی د ی از آنـان دارنـد و از سـو         ی چه انتظارات  معلمانکند تا بفهمند      یآموزان کمک م    دانش
هـا و اهـداف       مالک. کند  ی م ی معرف ینی و ع  یاتیت را به صورت عمل    یسطح عملکرد و موفق   

هـا و اهـداف       ن مـالک  ین رو ا  یاز ا . آموزان است    دانش یاهداف فرد ه و اساس    ی پا ،یآموزش
 . ف شودیآموزان به صورت روشن تعر  دانشید برایبا

 بتوانند با توجه بـه اهـداف و         آموزان تا    دانش ی برا ی کاف یها  رصتفراهم آوردن ف   .3
 . ه  کنندی تهی خود اهداف فردیلی عملکرد تحصی برا،ف سنجشی تکالی آموزشیها مالک

ف ی انجام تکال  ی را در انتخاب راهبردها برا     یار مهم ی نقش بس  ،آموز   دانش یاهداف فرد 
ف یها و اهداف مندرج در تکال     کنار مالک  آموزان در    دانش یاهداف فرد . کند  یفا م یسنجش ا 
 در نظر گرفتـه     ، عملکرد یابی و ارزش  یه بازخورد درون  ی ته ی برا ییارهای به عنوان مع   ،سنجش

ار یـ را در اخت   ی کـاف   فرصتد  ی با ،ف سنجش ی تکال یرو معلمان پس از معرف      نیاز ا . شود    یم
  . ه کنندی و تهینیب شی پی خود اهداف فردیدهند تا آنان برا رقراآموزان  دانش

 ،یریادگیـ نـد   یآموزان تا بتواننـد در فرا        دانش ی برا ی کاف یها  فراهم آوردن فرصت   .4
 . رندی در عمل به کار گکنند مناسب را انتخاب یراهبردها

د از انواع   یآنان با . آموزان گذاشته شود    د بر عهده دانش   ی با یریادگی یانتخاب راهبردها 
ن رو  یـ از ا .  آگـاه شـوند    ، تحقق اهداف مؤثر باشـد      که ممکن است در    ،یریادگی یراهبردها

د بـه دانـش   یـ   باف،یک تکلی انجام ی انواع راهبردهای ضمن معرف،معلمان در کالس درس 
 است انتخاب   یهیبد. ن راهبردها اقدام کنند   یتر   اجازه دهند تا خود به انتخاب مناسب       آموزان

  .  داده شودی کافیها رصت فآنهاد به ی و بابر است  زمان آنیز اجرایراهبردها و ن
 بــه ی خودســنجیهــا  آمــوزش مهــارتی معلمــان بــرای از ســویریاتخــاذ تــداب .5
 . آموزان دانش

ن ی در مورد فاصله ب    ی و درون  یفی ک ی و فراهم آوردن بازخوردها    ییجو  ند خودنظم یفرا
 ،ی خودسـنج  یبـدون اجـرا   .  مـستمر اسـت    یهـا   یا مـستلزم خودسـنج    ارهـ یرد و مع  عملک
د در کالس درس یمعلمان با. ه کاهش خطا و اعمال اصالحات نخواهد بودآموز قادر ب دانش



...                                               تدوین و طراحی الگویی برای ارائه بازخوردهای کیفی            

 

 

77   

بـه   را   ی خودسـنج  یهـا    انواع مهارت  ،ی و با اختصاص زمان کاف     ی و رسم  یبه صورت علم  
 . آموزش دهندآموزان  دانش

ـ      آمـوزان جهـت      دانـش  یبـرا  ی کاف یها  فراهم آوردن فرصت   .6 ن ی کـاهش فاصـله ب
 . ف سنجشیدرج در تکال منیها و اهداف آموزش  مالک،عملکرد

. آمـوزان اسـت      دانـش  ی از سو  ی عمل ی مستلزم اتخاذ راهکارها   ی اعمال اصالح  یاجرا
د یمعلمان با. باشد یبر م   ها زمان   ی مناسب براساس خودسنج   ی است انتخاب راهکارها   یهیبد

 آنهـا دهند تا قرار آموزان   دانشاری را در اخت ی کاف فرصته راهکارها   یضمن مشارکت در ته   
 . کاهش خطاها اقدام کنندستقالنه به م

ـ   فراهم شود تـا    یطی شرا  در کالس  دیبا .7 در ارتبـاط بـا     ،آمـوزان   ن معلـم و دانـش     یب
 ی بازخوردهـا  ،ی تـا آنـان بـه راحتـ        رد؛یـ  شکل بگ  ی تعامل یها  گفتمان ،یرونی ب یبازخوردها

 . کنندیساز ها درون بنه معلمان را در روان

 بـه   ،آمـوزان   گـر دانـش   ی معلـم و د    یهـا   یابیزش حاصل از ار   یرونی ب یر بازخوردها یتأث
ـ ی تعـامل یهـا  گفتمـان .  داردیآمـوزان بـستگ    در ذهن دانـش  آنهامعنادار بودن    ن معلـم و  ی ب
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ـ  یلیزش تحـص  یـ  انگ یت باورهـا  یـ پرورش و تقو   .8  در  یریادگیـ  نـسبت بـه      ی درون
 . آموزان دانش

در معنــادار کــردن ،  لــذت بــردن از آنیف بــرایــک تکلیــا انجــام یــ یزه درونــیــانگ
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 .  بپردازندی درونیلیزه تحصی به پرورش انگ،یرونی بیلیزه تحصیگت انی تقویبه جا
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