The Effect of "Teachers' Corrective Feedback"
on Changing the Level of "Covid-19 Anxiety" of
Female Students with Depression in Ardabil
Secondary High School 
Scientific Journal

Journal of
Research in
Educational
Systems
Volume 15, Isuue 55,
Pp. 63-73
Winter 2022
Print Issn: 2383-1324
Online Issn: 2783-2341
Indexed by ISC
www.jiera.ir
Journal by
Research in Educational
Science is licensed under a
Creative Commons
AttributionNonCommercial 4.0
International License.

Document Type:
Original Article


Corresponding Author:

kahleghkhah@uma.ac.ir
Receive Date: 06 September 2021
Revise Date: 11 December 2021
Accept Date: 19 December 2021
Publish Date: 05 January 2022
How to Site: Mosleh Germi, M.,
Khaleghkhah, A., Moeinikia, M.,
Alinejhad, S. (2021). The Effect of
"Teachers' Corrective Feedback"
on Changing the Level of
"Covid-19 Anxiety" of Female
Students with Depression in
Ardabil Secondary High School.
Journal of Research in Educational
Science, 15(55), 63-73.
dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.55.5.3

Mehdi Mosleh Germi
Ph.D. Candidate of Administraction Education, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil,
Iran

Ali Khaleghkhah
Associate Professor, Administraction Education Dept., Mohaghegh Ardabili University,
Ardabil, Iran

Mehdi Moeinikia
Associate Professor, Administraction Education Dept., Mohaghegh Ardabili University,
Ardabil, Iran

Sajjad Alinejhad
Master of History and Philosophy of Education, Payam Noor University, Miandoab, Iran

Abstract
The aim of this study was to determine the effect of "teacher correctional
feedback" on the anxiety level of Covid-19 female students with
depression in Ardabil secondary high school. This research was a quasiexperimental study in which a pre-test-post-test design with a control
group was used. The sample of the study was 40 subjects who were among
high school girls with depression in the Beck 2 depression list of Ardabil
city using multi-stage random cluster random sampling method and using
simple random sampling method. The intervention groups were
"providing teacher correction feedback" (20 people) and control (20
people). For the intervention group, 12 sessions of 90 minutes were
performed. For data collection Covid-19 Anxiety Questionnaire Alipour
et al(2017) and Beck Depression inventory version two(1978) were used
in the pre-test and post-test stages for the two intervention and control
groups. Data were analyzed in SPSS software version 24. The results of
multivariate and univariate analysis of covariance showed a significant
difference between the two groups (P <0.01). The results showed that the
anxiety level of Covid-19 in the intervention group was significantly
reduced compared to the control group (P <0.01). Therefore, According to
the results it was found that "teacher Corrective feedback" has a positive
and significant effect on the anxiety of Covid-19 female students with
depression. Therefore, the relevant authorities working in the field of
education should pay special attention of teacher Corrective feedback in
this Covid-19 course in order to reduce the level of anxiety in students
with depression.
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دانشآموزان دختر مبتال به افسردگی دوره متوسطه دوم شهر اردبیل بود .این پژوهش بهصورت نیمه
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آزمایشی بود که در آن از طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .بدین منظور 40
آزمـودنی از میـان دانـشآمـوزان دختـر دوره متوسطه دوم دارای افسردگی در سیاهه افسردگی بک
 2شـهر اردبیل با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخـاب و بـا استفاده
از روش نمونهگیری تصـادفی ساده در گـروههـای مداخله «ارائه بازخوردهای اصالحی معلم» (20
نفر) و کنترل ( 20نفر) گمارده شـدند .برای گروه مداخله  12جلسه  90دقیقهای اجرا شد .برای
جمعآوری دادهها از پرسشنامه اضطراب  Covid-19علی پور و همکاران ( )1398و پرسشنامه
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افسردگی بک نسخه دو ( )1978در مراحل پیشآزمون و پسآزمون برای  2گروه مداخله و کنترل
استفاده شد .دادهها در نرمافزار  spssنسخه  24تحلیل شد .نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری و

تک متغیری تفاوت معناداری بین  2گروه نشان داد ( .)P>0/01یافتهها حاکی از آن بود که میزان
اضطراب  Covid-19گروه مداخله بهطور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است
()P>0/01؛ بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که «بازخورد اصالحی معلم» بر

میزان اضطراب  Covid-19دانشآموزان دختر مبتال به افسردگی ،تأثیر مثبت و معناداری دارد .لذا
باید مسئولین مربوطه که در حوزه آموزشوپرورش مشغول فعالیت هستند به بحث بازخوردهای
اصالحی معلم در این دوره  Covid-19توجه ویژهای داشته باشند تا از این طریق بتوانند میزان
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اضطراب در دانشآموزان مبتال به افسردگی را کاهش بدهند.
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افسردگی ،اضطراب  ،Covid-19بازخوردهای اصالحی معلم
 مقاله حاضر بهصورت پژوهشی مستقل انجام شده است.
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مقدمه

کرونا در دانشآموزان عالوه بر خانوادهها ،معلمان و نوع

افسردگی 1از شایعترین اختالالت روانی است که شیوع رو به

بازخورد و برخورد آنها است (ابوالمعالی الحسنی.)1399 ،

رشد آن در بین دانشآموزان به یک نگرانی جهانی تبدیل شده
و تخمین زده میشود که تا سال  2022به دومین بیماری رایج
در دنیا تبدیل شود ( .)Kimbrel et al., 2014مطابق آمارهای
بینالمللی بین  15درصد از افراد سنین  15تا  74سال که به
پزشکان مراجعه میکنند ،مبتال به افسردگی هستند
) .(Kamimura et al., 2014فشار سنگین عاطفی ،اجتماعی و
اقتصادی ،برای مبتالیان به افسردگی ،خانواده آنها و اجتماع
از یک سو و شیوع فزاینده ساالنه  2/9تا  6/12درصد در
جمعیت عمومی باعث شده است که توجه به درمان این
اختالل در افراد مبتال بیشتر از گذشته شود ( Mahati et al.,

 .)2015پژوهشگران افسردگی دانشآموزان را با مشکالتی
همچون ضعف مهارتهای اجتماعی ،نشاط ذهنی پایین،
نگرانی از شکست ،کاهش ارتباط و شایستگی ادراکشده ،عدم
امید به آینده و کاهش خودباوری برای غلبه بر مشکالت
تحصیلی مرتبط است ) .)Fischer et al., 2015امروزه یکی از
مسائلی که در مورد دانشآموزان مبتال به افسردگی توجه
زیادی را به خود جلب نموده ،بحث اضطراب کرونا است
(ابوالمعالی الحسنی1399 ،؛ Mahayosnand et al., 2021؛
یاوری و لطفی عظیمی.)1400 ،
هرچند مطالعات نشان داده است که دانشآموزان دارای
سبکهای مقابلهای متفاوتی در برخورد با اضطراب 2هستند
(غفاری و همکاران .)1398 ،ولی رایجترین واکنش هیجانی
دانشآموزان بهویژه دانشآموزان مبتال به افسردگی به
پیامدهای ناشی از پاندمی بیماری کرونا ،اضطراب است
(علیپور و همکاران .)1398 ،بیماری  Covid-19تهدیدی
جدی برای سالمت عمومی است ). (Dalton et al., 2020این
بیماری ویروسی جدید ،سومین بیماری همهگیر در قرن 21
بعد از سارس 3و مرس 4است ( )Garfin et al., 2020به دلیل
شیوع بیماری  ،Covid-19سازمان بهداشت جهانی از واژه
بیماری همهگیر برای این بیماری در  11مارس  2020استفاده
کرد ( )Dalton et al., 2020ازجمله منابع مهم کاهش اضطراب

بدیهی است که آموزش مناسب و پیشرفت در یادگیری و
کاهش اضطراب  Covid-19مستلزم شناسایی مشکالتی است
که بر سر راه یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مبتال
به افسردگی وجود دارد .مشکالت مربوط به اضطراب ناشی
از بیماری  Covid-19یا ریشه درونشخصی و یا ریشه
برونشخصی دارند ( .)Huang et al., 2020مشکالت
درونشخصی از ویژگیهای دانشآموزان در پردازش ذهنی و
روش یادگیری آنها نشأت میگیرد ،در مقابل مشکالت
برونشخصی از عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی ،روش
تدریس و برخورد و بازخورد معلمان نشأت میگیرد
( .)Shihusa & Keraro, 2009یکی از مهمترین مشکالت
برونشخصی ،روش ارائه بازخوردهای معلمان هنگام
ارزشیابیهای تکوینی بهعنوان جزئی جداییناپذیر از روند
آموزش و تدریس آنها است .مطالعات نشان دادهاند که یکی
از عواملی که همواره با کیفیت تدریس معلم در ارتباط است
فرآیند ارزشیابی است ( .)Chalmers & Gardiner, 2015یکی
از ویژگیهای اساسی و الینفک آن ارزشیابی است که بهواسطه
آن میتوان به بررسی نیازها ،تعیین اهداف و راهبردها ،سنجش
عملکرد پرداخت«.بازخوردهای اصالحی معلم» میتواند
بهصورت نحوه پاسخدهی معلم به عملکرد ،نگرش و رفتار
دانشآموزان در راستای هدفهای آموزشی مشخصشده،
تعریف شود (.)Butler & Wine, 1995
بازخورد میتواند به شکلهای گوناگونی نظیر بازخورد
اصالحی ،نوشتاری ،کالمی ،حاالت و اشارات بدنی ،تأیید
گفتههای دانشآموز ،تشویق و انتقاد اعمال شود (.)Lee, 2019
امتحانات و ارزشیابیهای تکوینی بسیار سودمند و مؤثر هستند
زیرا بهخوبی آشکار میکنند که دانشآموزآنچه خطاهایی دارند
و برای رسیدن به عملکرد مطلوب چه نیازهایی دارند .

) (Sermsook et al., 2017پژوهشگران حوزه سنجش
معتقدند که اگر بازخورد اثر تکوینی روی یادگیری نداشته
باشد نمیتوان آن را بازخورد مناسبی بهحساب آورد .یکی از
هدفهای مهم ارزشیابی معلم این است که دانشآموزان به

1 Depression
2 Anxiety
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نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابند و برای غلبه بر آنها

روش

تالش کنند بهجای اینکه با ناامیدی از رسیدن به موفقیت

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و بهصورت نیمه

دست بکشند ( .)Boggs, 2019پیشینه مطالعاتی نشان میدهد
که بازخوردهای اصالحی معلم بر میزان اضطراب و افسردگی
دانشآموزان اثری مثبت و معنیدار میگذارد ( Hanan et al,

2021؛ .)Kaur et al.,2020
بهطورکلی و بر اساس پیشینه مطالعاتی بیانشده مشخص
شد که دانشآموزان مبتال به افسردگی در میزان اضطراب ناشی
از بیماری  Covid-19در سطح باالتری نسبت به دانشآموزان
سالم هستند که همین عامل باعث میشود ،عملکرد تحصیلی
ضعیفی داشته باشند ( .)Islam et al., 2020با توجه به اهمیت
و تأثیر اضطراب ناشی از بیماری  Covid-19در عملکرد
تحصیلی دانشآموزان پرداختن به این موضوع از اهمیت و
ضرورت زیادی برخوردار است .یکی دیگر از دالیل ضرورت
پرداختن به این پژوهش ،توجه به اهمیت سالمت روان در
دانشآموزان است به این خاطر که چنانچه اضطراب و
افسردگی ناشی از کووید 19-افزایش پیدا کند طبیعتاً نتیجه آن
کاهش سطح سالمت روان در دانشآموزان است که این عامل
خود آسیبهای زیادی را به همراه خواهد داشت .از طرف
دیگر پژوهشها نشان داده است که نوع برخورد معلم و
چگونگی استفاده معلمان از بازخوردهای اصالحی بر میزان
اضطراب ناشی از بیماری  Covid-19در دانشآموزان تأثیری
مثبت و معنیدار دارد ) .(Etxebarria et al., 2021و لذا توجه
به بازخوردهای اصالحی معلم نیازمند پژوهشهای بیشتری
است .همچنین با بررسی پیشینه پژوهشی مشخص شد که
بررسی تأثیر بازخوردهای اصالحی معلم بر اضطراب ناشی از
بیماری  Covid-19در دانشآموزان عادی صورت گرفته است
و حالآنکه این موضوع در بین دانشآموزان مبتال به افسردگی
انجام نشده است و از این بُعد در بین مطالعات قبلی شکاف
عمیقی وجود دارد؛ بنابراین ،با توجه به نقش و اهمیت ارائه
بازخورد معلم به دانشآموزان مبتال به افسردگی ،هدف
پژوهش حاضر بررسی تأثیر «بازخوردهای اصالحی معلم» بر
میزان اضطراب  Covid-19دانشآموزان دختر مبتال به
افسردگی دوره متوسطه دوم شهر اردبیل است.

آزمایشی بود که در آن با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه
کنترل اسـتفاده شد .در این پژوهش« ،بازخوردهای اصالحی
معلم» بهعنوان متغیر مستقل و متغیر اضطراب Covid-19

بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .جامعه آماری پژوهش
حاضر را کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر
اردبیل در سال تحصیلی  1400-1401تشکیل دادهاند که تعداد
آنها بر اساس آماری که از اداره آموزشوپرورش شـهر اردبیل
گرفته شد برابر با  5789نفر بودند .در پژوهش حاضر از 3
روش نمونهگیری استفاده شد .روش نمونهگیری در مرحله
اول تصادفی خوشهای چندمرحلهای بود به این صورت که
 650نفر از دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر اردبیل جهت
شناسایی افراد مبتال به افسردگی به سؤاالت «سیاهه افسردگی
بک نسخه »12پاسخ دادن که بر اساس نمره به دست آمده،
تعداد  90نفر از دانشآموزان با کسب نمره باالتر از نقطه برش
 18از  63شناسایی شدند .در مرحله دوم از روش نمونهگیری
در دسترس استفاده شد .روش نمونهگیری در این مرحله به
این صورت بود که از بین  90نفر انتخابشده در مرحله قبل
تعداد  40نفر از دانشآموزان دختر مبتال به افسردگی بر اساس
نمره کسبشده آنها در »سیاهه افسردگی بک نسخه »2
انتخاب شدند .برای گمارش آزمودنیها ،با توجه به معیارهای
ورود و خروج انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل قرار گرفتند .روش کار در این مرحله به این
صورت بود که با استفاده از  20نفر از آزمودنیها به گروه
مداخله و  20نفر دیگر به گروه کنترل با استفاده از روش
تصادفی ساده گمارش شدند .معیار ورود شامل :دانشآموزان
دختر مبتال به افسردگی و همچنین داشتن رضایت کامل (هم
از دانشآموزان و هم از والدین آنها) برای شرکت در پژوهش
و تمایل به همکاری بود .مالکهای خروج از مطالعه برای
گروه مداخله شامل عدم حضور در جلسات مداخله بیش از 3
جلسه ،بود .از ابزارهای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده
شد.

1 Beck Depression Inventory II
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روش اجرا بدینصورت بود که در مرحله اول؛

میشود؛ بنابراین ،نمره هر فرد بین صفر تا  63است .نقطه برش

پژوهشگران از شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجوز

در این مقیاس  18از  63است که نمره باالتر از این نقطه برش

و تأییدیه اخالقی دریافت کردند .در مرحله دوم به مدیریت

به معنای ابتالی فرد به افسردگی است .در مطالعه  Abenو

کل حراست آموزشوپرورش شهر اردبیل مراجعه و مجوزهای

همکاران ( ،)2002روایی محتوا به روش کیفی «سیاهه

قانونی الزم جهت انجام پژوهش اخذ شد .در مرحله بعد به

افسردگی بک نسخه  »2با استفاده ازنظر  4نفر از متخصصان

مدارس مربوطه مراجعه شد و پس از معرفی خود به مسئولین

حوزه روانشناسی سالمت دانشگاه کمبریج ،مطلوب گزارش

ذیربط ،اهداف پژوهش و مراحل انجام کار را برای آنها بیان

شد .پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا

شد .نهایتاً و پس از کسب موافقت ریاست مدارس مربوطه کار

کرونباخ روی  462بیمار مبتال به انفارکتوس اولیه نیمکره

نمونهگیری آغاز گردید .تعداد نمونه با توجه به واریانس

مغزی انجام و  0/88گزارش شد .همچنین در مطالعه

برگرفته از مطالعه اولیه روی  17مشارکتکننده با استفاده از

یوسفوند و همکاران ( ،)1393روایی محتوا به روش کیفی

فرمول کوکران و با در نظرگرفتن حداکثر خطای قابلقبول

«سیاهه افسردگی بک نسخه  »2با استفاده ازنظر  5نفر از

 0/06و سطح اطمینان  %95برابر با  40نفر برآورد شد .در

متخصصان حوزه روانشناسی شناختی دانشگاه عالمه

مرحله بعد برای هر دانشآموزان مبتال افسردگی کدی در نظر

طباطبایی تهران ،مطلوب گزارش شد .پایایی به روش همسانی

گرفته شد ،هر کد درون یک پاکت مهرومومشده قرار داده شد،

درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ روی  150نفر از

همه پاکتها درون یک جعبه بزرگ قرار داده شد ،در مرحله

دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی تهران انجام شد و 0/81

بعد پژوهشگران مطالعه حاضر ،یکییکی پاکتها را بهصورت

گزارش شد.

تصادفی از جعبه بیرون کشیده و باز کرده و کد مربوطه که

پرسشنامه اضطراب بیماری کرون ا : 2پرسشنامه اضطراب

شناسه آزمودنی خاصی بود را به گروه «بازخورد اصالحی

 Covid-19با هدف تعیین میزان اضطراب کرونا در نمونه

معلم» یا گروه کنترل اختصاص میدادند .سپس هـر  2گــروه

بالینی توسط احمد علیپور و همکاران ( )1398ساخته شده

در مرحلــه پــیشآزمــون «مقیاس افسردگی بک» و «مقیاس

است .این پرسشنامه دارای  18سؤال و دو عامل روانی و

اضطراب  »Covid-19را تکمیـل کردنـد« .بازخورد اصالحی

جسمانی و یک نمره کل است .نمره گزاری سؤاالت در یک

معلم» برای ،گروه مداخله در طی  12جلسه ارائه شد که 60

طیف لیکرت  4درجهای از  0تا  3تنظیم شده است .باالترین

روز طـول کشید .در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع

و پایینترین نمره در این پرسشنامه به ترتیب  0و  54است.

مداخلهای دریافت نکرد 3 .هفته پـس از مداخله مجـدداً از

علیپور و همکاران ( )1398مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای

آزمودنیهای  2گروه پسآزمون به عمل آمد.

کل پرسشنامه را  0/91به دست آوردهاند که نشاندهنده پایایی

ابزار :پرسشنامه جمعیت شناختی شامل سن ،مقطع تحصیلی

مطلوب پرسشنامه دارد .در مطالعه حاضر روایی محتوا به

و وضعیت اشتغال والدین بود« .پرسشنامه افسردگی بک

روش کیفی و روایی صوری پرسشنامههای مورداستفاده با

نسخه  :»2این پرسشنامه برای اولین در سال  1961توسط بک

استفاده ازنظر  10تن از متخصصان حوزه روانشناسی تربیتی

در سال  1978طراحی شد ( .)Beck & Steer, 1984در سال

و روانشناسی عمومی دانشگاه اردبیل مطلوب گزارش شد.

 1991برای هماهنگی بیشتر با راهنمای تشخیصی  -آماری

1

همچنین پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا

موردبازنگری قرار گرفت .این سیاهه برای سنجش شدت

کرونباخ برای  500تن از دانشآموز دختر مدارس مقطع

افسردگی در بزرگساالن و نوجوانان  13سال به باال طراحی

متوسطه شهر اردبیل اندازهگیری و برای «مقیاس اضطراب

شده است« .سیاهه افسردگی بک نسخه  »2دارای  21عبارت

 »Covid-19و«سیاهه افسردگی بک نسخه  »2به ترتیب 0/81

است که هر عبارت دارای  4گزینه است که آزمودنی باید یکی

و  0/87گزارش شد .مداخله «بازخورد اصالحی معلم» در

از آنها را انتخاب نماید .هر عبارت از صفر تا  3نمرهگذاری

مطالعه یوسفوند و همکاران ( )1393با عنوان اثربخشی

1 DSM-IV

2 Covid-19 Anxiety
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بازخوردهای اصالحی معلمان بر خودکارآمدی و میزان استفاده

جلسه دهم :در این جلسه به دانشآموز جهت پر کردن شکاف

از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشآموزان با استفاده ازنظر

بین عملکرد فعلی و مطلوب از طرف معلم فرصت کافی داده

 7نفر از متخصصان حوزه روانشناسی تربیتی دانشگاه

میشد .جلسه یازدهم :در این جلسه اطالعات با کیفیت خوب

خوارزمی تهران مطلوب ارزیابی شده است .همچنین در

از جانب معلم به دانشآموز درباره نحوه و میزان یادگیری

مطالعه یوسفوند و همکاران ( ،)1393که در طی  24جلسه

دانشآموز انتقال داده میشد .جلسه دوازدهم :در این جلسه به

 60دقیقهای انجام شده بود کاربرد «بازخورد اصالحی معلم»

دانشآموزان جهت پر کردن شکاف بین عملکرد فعلی و

مثبت ارزیابی شده است.

مطلوب زمان کافی داده میشد.

دستورالعمل جلسات مداخله «بازخورد اصالحی معلم»

دادهها پس از جمعآوری در  2سطح توصیفی و استنباطی

دستورالعمل جلسات مداخله «بازخورد اصالحی معلم» که

تحلیل شدند .در سطح توصیفی از شاخصهای گرایش

در طی  12جلسه  90دقیقهای ،به شکل زیر انجام گرفته است:

مرکزی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضهای آماری از

جلسه اول :مشخص شدن اهداف و معیارهای مربوط به

روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده

محتوای هر فصل در شروع کالس توسط معلم .جلسه دوم:

شد .تحلیل دادهها در نرمافزار spssنسخه  24انجام شد.

ارائه توضیحات شفاف مبنی بر اینکه عملکرد مناسب بر
اساس اهداف مشخص ،کدام است (مرور مطالب جلسه قبل،
انجام ارزشیابی تکوینی از محتوای جلسه قبل و ارائه نقاط

ضعف و قوت دانشآموزان؛ این فعالیت در همه جلسات
صورت گرفته است) .جلسه سوم :ارائه اطالعات کیفی مناسب
از جانب معلم به دانشآموز درباره نحوه و میزان یادگیری
دانشآموز .جلسه چهارم :مشخص شدن حوزههایی که
هدفها باید بر اساس آنها طراحی شوند و همچنین
راهبردهای رسیدن به این اهداف توسط معلم .جلسه پنجم :در
این جلسه روشهایی که دانشآموزان برای خود دارند تا به
اهداف دقیق آموزشی مشخص شده ،برسند ،توسط معلم
مشخص میشد .جلسه ششم :در این جلسه راهبردهای
شناختی و فراشناختی که دانشآموزان برای رسیدن به اهداف
به کار میگرفتند ،توسط معلم مشخص میشد .جلسه هفتم:
در این جلسه پیامدهای یادگیری درونی ،به این صورت که آیا
دانشآموزان از یادگیری لذت میبرند یا صرفاً و بهاجبار به
مطالعه میپردازند ،مشخص شدند .جلسه هشتم :مشخص
کردن پیامدهای قابلمشاهده بیرونی ،به این صورت که معلم
جنبههایی از یادگیری که بهصورت رفتاری یا عملکردی ظاهر
میشوند را به شکل اهداف دقیق آموزشی تنظیم میکرد .جلسه
نهم :در این جلسه چگونگی تسهیل و توسعه فرایند
خودارزیابی در جریان یادگیری و تسهیل استفاده از راهبردهای

یافتهها
یافتههای جمعیت شناختی نشان داد که تعداد کل
شرکتکنندگان  40نفر با دامنه سنی بین  15تا  19سال بودند.
همچنین همه شرکتکنندگان در پژوهش مؤنث بودند 17 .نفر
از شرکتکنندگان دارای والدین شاغل و  23نفر دیگر دارای
والدین غیرشاغل بودند (گروه مداخله  8نفر از والدین شاغل
و  12نفر از والدین غیر شاغل و در گروه کنترل  7نفر از
والدین شاغل و  13نفر از والدین غیر شاغل) .آمارههای
توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان
در پژوهش به این صورت بود که؛ برای متغیر سن؛ میانگین و
انحراف معیار سن شرکتکنندگان در گروه مداخله

«بازخوردهای اصالحی معلم»  ،14/32±4/11و میانگین و
انحراف معیار سن شرکتکنندگان در گروه کنترل

 15/21±5/65با  P=0/398است .بهطورکلی نتایج آزمون t

مستقل نشان داد که بین گروههای مداخله و کنترل در متغیر
سن ( )P=0/398تفاوت معناداری وجود ندارد (.)P>0/01
همچنین نتایج آزمون دقیق فیشر نشان داد که بین گروههای
مداخله و کنترل ازنظر وضعیت تحصیالت ( )P=0/654و
وضعیت اشتغال والدین ( )P=0/789تفاوت معناداری وجود
ندارد ( )P>0/01و گروهها ازنظر این متغیرها همگون
میباشند.

فراشناختی توسط معلم به دانشآموزان آموزش داده شد.
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جدول .1

جدول .2

یافتههای توصیفی شرکتکنندگان در گروه مداخله و کنترل

آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیرها

گروه

متغیر

مداخله
افسردگی
کنترل

اضطراب
19

Covid-

مداخله
کنترل

مرحله

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

73/65

6/85

پسآزمون

62/31

5/11

پیشآزمون

71/96

5/68

پسآزمون

70/47

5/91

پیشآزمون

46/15

4/98

پسآزمون

31/42

3/22

پیشآزمون

45/82

4/85

پسآزمون

44/91

4/88

متغیر
افسردگی
اضطراب
Covid-19

– سطح
معناداری

گروه

کولموگروف
اسمیرنوف ()K-S

کنترل

0/88

0/301

مداخله 0/69

0/245

0/78

0/250

مداخله 0/93

0/458

کنترل

نتایج جدول  2نشان میدهد ،سطح معناداری در آزمون K-

 ،Sدر متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه ،بیش از  0/05است،

در جدول  1یافتههای توصیفی گروههای مداخله و کنترل

بنابراین توزیع متغیرهای پژوهش در نمونه آماری از توزیع

در متغیرهای موردمطالعه به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون

نرمال برخوردار است و میتوان فرضیههای پژوهش را از

به این صورت بود که میانگین و انحراف استاندارد در گروه

طریق آزمونهای پارامتریک مورد آزمون قرار داد .برای

مداخله برای متغیر افسردگی در پیشآزمون و پسآزمون به

تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به تفاوت بین  3گروه کنترل و

ترتیب  73/65±6/85و  62/31±5/11و میانگین و انحراف

مداخله ازلحاظ افسردگی و اضطراب  Covid-19از روش

استاندارد در گروه کنترل برای متغیر افسردگی در پیشآزمون

تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکُوا) بهره گرفته شد .قبل از

و پسآزمون به ترتیب  71/96±5/68و  70/47±5/91است.

بهکارگیری آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مفروضههای آن

عالوه بر این مطابق یافتههای توصیفی جدول  1میانگین و

بهوسیله آزمون باکس ،المبدای ویلکز و آزمون لون

انحراف استاندارد در گروه مداخله برای متغیر اضطراب

موردبررسی قرار گرفت .به همین منظور برای بررسی

 Covid-19در پیشآزمون و پسآزمون به ترتیب

پیشفرض همگنی ماتریس واریانس  -کوواریانس افسردگی

 46/15±4/98و  31/42±3/22و میانگین و انحراف استاندارد

و اضطراب  Covid-19در گروههای موردپژوهش نیز از آزمون

در گروه کنترل برای متغیر اضطراب  Covid-19در پیشآزمون

 Mباکس استفاده شد .نتایج تحلیل مربوط به کرویت بارتلت

و پسآزمون به ترتیب  45/82±4/85و  44/91±4/88است.

نشان داد که سطح معناداری  P>0/05است که گویای آن است

بر اساس یافتههای توصیفی مشخص است که میانگین

شرط همگنی ماتریس واریانس – کوواریانس برای مؤلفههای

متغیرهای افسردگی و اضطراب  Covid-19در پسآزمون

افسردگی ( F=1/789و  )P>0/05و اضطراب Covid-19

گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش قابلمالحظهای

( F=1/458و  )P>0/05بهخوبی رعایت شده است .برای

داشته است .ازجمله پیشفرضهایی که در تحلیل کوواریانس

تعیین معناداری اثر گروه بر افسردگی و اضطراب Covid-19

چندمتغیره منظور میگردد ،فرض نرمال بودن توزیع با استفاده

از آزمون المبدای ویلکز استفاده شد که نتایج حاصل در جدول

از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف است .این بررسی روی

 3گزارش شده است.

متغیرهای پژوهش انجام شد.
جدول .3
نتایج آزمون المبدای ویکلز در تحلیل واریانس چندمتغیره
متغیرها

آزمون

ارزش

F

درجه آزادی خطا

درجه آزادی اثر

سطح معناداری

مجذور ایتا

افسردگی و اضطراب Covid-19

المبدای ویکلز

0/811

7/532

76

3

0/001

0/189
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نتایج آزمون المبدای ویلکز در جدول  3نشان میدهد که

برای بررسی پیشفرض برابری واریانسهای متغیرهای

بین  2گروه کنترل و مداخله حداقل در یکی از متغیرهای

افسردگی و اضطراب  Covid-19در گروههای موردپژوهش

افسردگی و اضطراب  F=7/532( Covid-19و )P>0/001

نیز از آزمون لون استفاده شد .نتایج آزمون لون در جدول 4

تفاوت معنادار وجود دارد.

آمده است.

جدول .4
نتایج آزمون لوین جهت بررسی پیشفرض برابری واریانسها
متغیرها

F

df1

df2

سطح معناداری

افسردگی
اضطراب Covid-19

1/741
1/564

1
1

78
78

0/745
0/645

نتایج جدول  4گویای آن است که واریانسهای افسردگی

دادهها رد و فرض خالف مبتنی بر همبسته بودن دادهها تأیید

و اضطراب  Covid-19در  2گروه با هم برابر بوده و با یکدیگر

میشود؛ یعنی این آزمون نشان داد که ماتریس همبستگی

تفاوت معناداری ندارند ،که این یافته ،پایایی نتایج بعدی را

مشاهده شده متعلق به جامعهای با متغیرهای همبسته است .لذا

نشان میدهد .نتیجه آزمون کرویت بارتلت ازلحاظ آماری

میتوان تحلیل واریانس و کوواریانس را انجام داد.

معنادار است به این معنا که فرض صفر مبنی بر ناهمبسته بودن
جدول .5
تحلیل کوواریانس چند متغیره اثرات بازخوردهای اصالحی بر افسردگی و اضطراب

Covid-19

منبع تغییر

متغیر وابسته

SS

DF

MS

F

سطح معناداری

ضریب اتا

گروه

افسردگی

550/60

2

225/30

7/02

0/01

0/29

خطا

افسردگی

1987/24

57

34/86

گروه

اضطراب Covid-19

689/52

2

344/76

خطا

اضطراب Covid-19

2104/96

57

36/92

مندرجات جدول  5نشان میدهد که اثر گروه (سطح
متغیر مستقل) بر متغیرهای افسردگی و اضطراب Covid-19

دانشآموزان دختر مبتال به افسردگی ازنظر آماری معنادار است
(.)P=0/05

9/01

0/01

0/22

دانشآموزانی که با روش سنتی بازخورد دریافت میکردند
کاهش معناداری داشته است.
این یافتهها با نتایج مطالعات علیپور و همکاران ()1398؛
 Huangو همکاران ()2020؛  Hananو همکاران ) (2021و
 Kaurو همکاران ( )2020همسو است .یکی از تبیینهایی که

بحث و نتیجهگیری

برای یافتههای این مطالعه وجود دارد این است که؛ مطالعات

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر «بازخوردهای اصالحی

نشان داده است که کارکرد «بازخورد اصالحی» مناسب این

معلم» بر میزان اضطراب  Covid-19دانشآموزان دختر مبتال

است که بر بهبود عملکرد دانشآموزان تاکید دارد و باعث

به افسردگی دوره متوسطه دوم شهر اردبیل انجام شد.

افزایش اعتمادبهنفس دانشآموزان در رسیدن به اهداف و بهبود

یافتـههـای پـژوهش حاضر نشان داد که میزان اضطراب

عملکرد با بهرهگیری از یک خود کارا و توانمند میشود .

 Covid-19در دانشآموزان دختر مبتال به افسردگی ،که معلمان

) (Hyland, 2003که همین افزایش کارایی ،تالش و

آنها «بازخورد اصالحی» بازخورد داده بودند در مقایسه با
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اعتمادبهنفس زمینه را برای کاهش افسردگی و اضطراب

میتوان بیان کرد ،این است که؛ در شرایط فعلی که

 Covid-19فراهم میآوردHusky et). (al.,2020

دانشآموزان هم بهعنوان یکی از گروههای مهم اجتماعی

ازجمله دالیل دیگری که برای تبیین این یافتهها و در

درگیر آثار منفی و مطلوب ناشی از پیامدهای پیدایش کرونا،

همسویی با مطالعات  Hananو همکاران ) (2021و  Kaurو

ازجمله اضطراب این بیماری شدهاند ،معلمان بهعنوان عواملی

همکاران ( )2020وجود دارد این است که ارائه «بازخورد

مؤثر هستند که میتوانند در شرایط تحصیلی و آموزشی با

اصالحی» نوشتاری مؤثر به دانشآموزان ،صرفنظر از اینکه

بهرهگیری از جمالت مناسب و روحیهبخش و همچنین

دانش آموزان را به نقاط ضعف و قوت خود و کاستن از

استفاده از اصول بازخوردی مثبت و مطلوب به کاهش میزان

ضعفهای خود آگاه میکند ،به لحاظ شخصیتی و انگیزشی

اضطراب و افسردگی در دانشآموزان کمک کنند .ازاینرو

نیز در یادگیرندگان مؤثر واقع میشود بهگونهای که در فرایند

زمانی که معلمان از راهنما و دستورالعمل ارائه بازخورد

دریافت اینگونه اطالعات این باور در یادگیرندگان ایجاد

اصالحی مناسب استفاده میکنند قطعاً نتیجه آن کاهش میزان

میشود که به آنها توجه میشود که همین عقیده برای آنها

اضطراب کرونا در دانشآموزان به خاطر درگیری مثبت با انجام

ایجاد ادراک مطلوب و بهینه از فضای آموزشی میکند که زمینه

تکالیف کالسی و فاصله گرفتن از افکار منفی ناشی از وجود

کاهش اضطراب را در آنها ایجاد میکند) . (Lee, 2019از

کرونا ،است ).(Hanan et al, 2021

دیگر تبیینهایی که برای این یافته وجود دارد این است که در

بهطورکلی یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که

دوران کرونا دانشآموزان به دلیل عدم حضور در مدرسه و

«بازخوردهای اصالحی معلم» بر میزان اضطراب Covid-19

قرار گرفتن در جو و محیط بانشاط آموزشی ،دچار فرسودگی

دانشآموزان دختر مبتال به افسردگی تأثیر مثبت و معناداری

و افسردگی ناشی از ماندن بیشازحد در جو خانواده شدهاند،

میگذارند .پیشنهاد میشود که معلمان برای کاهش میزان

که همین عامل بر عملکرد تحصیلی آنها تأثیری منفی بر جای

اضطراب  Covid-19در دانشآموزان دختر مبتال به افسردگی،

گذاشته است ( .)Nadeak et al., 2020لذا زمانی که معلم

حتماً به نحوه ارائه بازخورد دقت کافی کنند .محدودیت مطالعه

هنگام ارزشیابیهای تکوینی از بازخوردهای اصالحی مثبت و

حاضر این بود که این مطالعه بر روی دانشآموزان دختر مبتال

مطلوب بهصورت کتبی و کالمی استفاده میکند باعث میشود

به افسردگی شهر اردبیل انجام شد که در تعمیم نتایج به سایر

که دانشآموزان احساس مثبت و مطلوبی را تجربه کنند و

گروهها باید احتیاط شود.

همین باعث کاهش میزان اضطراب کرونا و افسردگی در آنها
میشود ) .(Sermsook et al., 2017تبیین دیگر این است که
بازخوردهای اصالحی معلم درصورتیکه به شکل کتبی و با
تاکید بر اشتباهات عملکردی باشد سبب ایجاد آگاهی در
دانشآموزان نسبت به فرایندهای انگیزشی و رفتاری،
فرایندهای خودانگیزشی ،استقالل ،آیندهبینی ،و نهایتاً میزان
اضطراب در آنها میشود ).(Skipper & Douglas, 2015
زمانی که دانشآموزان بدانند در زمینه تحصیلی در چه
قسمتهایی مشکل دارند طبیعی است که در جهت رفع آنها
تالش کنند و همین تالش مطلوب و بهینه زمینه را برای کاهش
اضطراب و استرس آنها فراهم میکند.
یکی دیگر از مهمترین تبیینهایی که برای یافتههای این
مطالعه و در همسویی با مطالعه  Huangو همکاران ()2020

تعارض منافع
تعارض منافعی در این پژوهش وجود ندارد.
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