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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 quasi-

experimental 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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 اضطراب میزان بر «معلم اصالحی بازخوردهای» تأثیر بررسی
19-Covid افسردگی به مبتال دختر آموزاندانش  
 

 مهدی مصلح گرمی
 ایران، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

 علی خالق خواه
 ایران، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه علوم تربیتی، ردانشیا

 مهدی معینی کیا
 ایران، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه علوم تربیتی، دانشیار

 سجاد عزیزنژاد
 ایران، میاندواب، دانشگاه پیام نور، وپرورشآموزشکارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه 

 چکیده

 Covid-19 اضطراب میزان بر «معلم اصالحی بازخوردهای» رتأثی بررسی حاضر پژوهش هدف
 نیمه رتصوبه پژوهش این. بود اردبیل شهر دوم متوسطه دوره افسردگی به مبتال دختر آموزاندانش

 40 ظورمن بدین. شد استفاده کنترل گروه با آزمونپس - آزمونپیش طرح از آن در که بود آزمایشی
 کب افسردگی سیاهه در افسردگی دارای دوم متوسطه دوره دختـر ـوزانآمدانـش میـان از آزمـودنی

 استفاده ابـ و انتخـاب ایچندمرحله ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با اردبیل شـهر 2
 20) «معلم اصالحی بازخوردهای ارائه» مداخله هـایگـروه در ساده تصـادفی گیرینمونه روش از

 برای. شد اجرا ایدقیقه 90 جلسه 12 مداخله گروه برای. شـدند گمارده( نفر 20) کنترل و( نفر
 پرسشنامه و( 1398) همکاران و پور علی Covid-19 اضطراب پرسشنامه از هاداده آوریجمع

 کنترل و مداخله گروه 2 برای آزمونپس و آزمونپیش مراحل در( 1978) دو نسخه بک افسردگی
 و متغیری چند کوواریانس تحلیل نتایج. شد تحلیل 24 نسخه spss افزارنرم در هاداده. شد استفاده

 میزان که بود آن از حاکی هایافته(. P<01/0) داد نشان گروه 2 بین داریمعنا تفاوت متغیری تک
 است یافته کاهش کنترل گروه به نسبت معناداری طوربه مداخله گروه Covid-19 اضطراب

(01/0>P) بر «علمم اصالحی بازخورد»که  گردید مشخص آمده دست به نتایج به توجه با بنابراین؛ 
 لذا .دارد معناداری و مثبت تأثیر، افسردگی به مبتال دختر آموزاندانش Covid-19 اضطراب میزان
 هایبازخورد بحث به هستند فعالیت مشغول وپرورشآموزش حوزه در که مربوطه مسئولین باید

 میزان بتوانند طریق این از تا باشند داشته ایویژه توجه Covid-19 دوره نای در معلم اصالحی
 .بدهند کاهش را افسردگی به مبتال انآموزدانش در اضطراب

 

 :های کلیدیواژه
 معلم اصالحی بازخوردهای، Covid-19 اضطراب، افسردگی

 
 است شده انجام مستقل پژوهشی صورتبه حاضر مقاله.
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 مقدمه

ترین اختالالت روانی است که شیوع رو به از شایع 1افسردگی
آموزان به یک نگرانی جهانی تبدیل شده رشد آن در بین دانش

به دومین بیماری رایج  2022تا سال  که شودیمو تخمین زده 
طابق آمارهای م (.Kimbrel et al., 2014) در دنیا تبدیل شود

سال که به  74تا  15درصد از افراد سنین  15المللی بین بین
 هستند مبتال به افسردگی، کنندپزشکان مراجعه می

(Kamimura et al., 2014). اجتماعی و ، فشار سنگین عاطفی
ماع و اجت هاآنخانواده ، برای مبتالیان به افسردگی، اقتصادی

درصد در  12/6تا  9/2از یک سو و شیوع فزاینده ساالنه 
درمان این جمعیت عمومی باعث شده است که توجه به 

 ,.Mahati et al)شود اختالل در افراد مبتال بیشتر از گذشته 

آموزان را با مشکالتی افسردگی دانش پژوهشگران .(2015
، نشاط ذهنی پایین، اجتماعی هایمهارتهمچون ضعف 
عدم ، هشدادراککاهش ارتباط و شایستگی ، نگرانی از شکست

بر مشکالت  امید به آینده و کاهش خودباوری برای غلبه
یکی از  امروزه .((Fischer et al., 2015 تحصیلی مرتبط است

توجه  آموزان مبتال به افسردگیدر مورد دانش مسائلی که
 است اضطراب کرونا بحث، زیادی را به خود جلب نموده

؛ Mahayosnand et al., 2021؛ 1399، لمعالی الحسنیاابو)
 .(1400، لطفی عظیمی و یاوری

آموزان دارای ات نشان داده است که دانشمطالع هرچند
هستند  2ای متفاوتی در برخورد با اضطرابهای مقابلهسبک

هیجانی ترین واکنش رایج(. ولی 1398، و همکاران غفاری)
به  آموزان مبتال به افسردگیدانش ژهیوبهآموزان دانش

است  اضطراب، پیامدهای ناشی از پاندمی بیماری کرونا
تهدیدی  Covid-19 یماریب (.1398، مکارانعلیپور و ه)

این  (Dalton et al., 2020) .عمومی استجدی برای سالمت 
 21گیر در قرن سومین بیماری همه، بیماری ویروسی جدید

به دلیل  (Garfin et al ,.2020) است 4و مرس 3بعد از سارس
سازمان بهداشت جهانی از واژه ، Covid-19شیوع بیماری 

استفاده  2020مارس  11گیر برای این بیماری در بیماری همه
منابع مهم کاهش اضطراب  ازجمله (Dalton et al., 2020)کرد 

                                                                                                                                                                                                                                 
1 Depression 

2 Anxiety 

معلمان و نوع ، هاآموزان عالوه بر خانوادهکرونا در دانش
 .(1399، لمعالی الحسنیاابواست ) هاآنبازخورد و برخورد 

و  یادگیریبدیهی است که آموزش مناسب و پیشرفت در 
مشکالتی است  مستلزم شناسایی Covid-19کاهش اضطراب 

مبتال  انآموزدانش و پیشرفت تحصیلی که بر سر راه یادگیری
اضطراب ناشی  وجود دارد. مشکالت مربوط به به افسردگی
و یا ریشه  شخصیا ریشه درونی Covid-19 از بیماری

مشکالت  .(Huang et al., 2020) دارند شخصیبرون
و  آموزان در پردازش ذهنیدانش هایز ویژگیا شخصیدرون

در مقابل مشکالت ، گیردنشأت می هاآنروش یادگیری 
روش ، آموزشی، اجتماعی، از عوامل فرهنگی شخصیبرون

 گیردمی معلمان نشأت و بازخورد تدریس و برخورد
(Shihusa & Keraro, 2009 .)مشکالت  ترینمهماز  یکی

وردهای معلمان هنگام ارائه بازخ روش، شخصیبرون
از روند  ریناپذییجداجزئی  عنوانبههای تکوینی ارزشیابی

اند که یکی مطالعات نشان داده .است هاآنآموزش و تدریس 
از عواملی که همواره با کیفیت تدریس معلم در ارتباط است 

یکی  .(Chalmers & Gardiner, 2015) استفرآیند ارزشیابی 
 واسطهبهالینفک آن ارزشیابی است که  های اساسی واز ویژگی

ش سنج، تعیین اهداف و راهبردها، توان به بررسی نیازهاآن می
تواند می «اصالحی معلم بازخوردهای».پرداخت عملکرد

نگرش و رفتار ، معلم به عملکرد دهیپاسخ نحوه صورتبه
، شدهمشخصهای آموزشی آموزان در راستای هدفدانش

 .(Butler & Wine, 1995)شود تعریف 
 بازخورد های گوناگونی نظیرتواند به شکلبازخورد می

 تأیید، حاالت و اشارات بدنی، کالمی، نوشتاری، اصالحی
 .(Lee, 2019شود ) تشویق و انتقاد اعمال، آموزهای دانشگفته

تکوینی بسیار سودمند و مؤثر هستند  یهایابیامتحانات و ارزش
د هایی دارنطاخ آنچهآموزند که دانشکنآشکار می یخوببهزیرا 

 .و برای رسیدن به عملکرد مطلوب چه نیازهایی دارند

(Sermsook et al., 2017)  پژوهشگران حوزه سنجش 
معتقدند که اگر بازخورد اثر تکوینی روی یادگیری نداشته 

از  یکیآورد.  حساببهتوان آن را بازخورد مناسبی باشد نمی
آموزان به معلم این است که دانش های مهم ارزشیابیهدف

3. Sars 

4. Mers 
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 هاآننقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابند و برای غلبه بر 
که با ناامیدی از رسیدن به موفقیت این جایبهتالش کنند 

 دهدمطالعاتی نشان می نهیشیپ .(Boggs, 2019) بکشنددست 
که بازخوردهای اصالحی معلم بر میزان اضطراب و افسردگی 

 ,Hanan et al)گذارد دار میثری مثبت و معنیآموزان ادانش

 (.Kaur et al.,2020؛ 2021
شخص م شدهانیبو بر اساس پیشینه مطالعاتی  طورکلیبه

آموزان مبتال به افسردگی در میزان اضطراب ناشی شد که دانش
 آموزاندر سطح باالتری نسبت به دانش Covid-19از بیماری 

عملکرد تحصیلی ، شودمی سالم هستند که همین عامل باعث
با توجه به اهمیت  .(Islam et al., 2020) ضعیفی داشته باشند

در عملکرد  Covid-19و تأثیر اضطراب ناشی از بیماری 
آموزان پرداختن به این موضوع از اهمیت و تحصیلی دانش

ضرورت زیادی برخوردار است. یکی دیگر از دالیل ضرورت 
به اهمیت سالمت روان در  توجه، پرداختن به این پژوهش

آموزان است به این خاطر که چنانچه اضطراب و دانش
افزایش پیدا کند طبیعتاً نتیجه آن  19-افسردگی ناشی از کووید

آموزان است که این عامل کاهش سطح سالمت روان در دانش
های زیادی را به همراه خواهد داشت. از طرف خود آسیب

ت که نوع برخورد معلم و ها نشان داده اسدیگر پژوهش
چگونگی استفاده معلمان از بازخوردهای اصالحی بر میزان 

 تأثیریآموزان در دانش Covid-19اضطراب ناشی از بیماری 
و لذا توجه  .(Etxebarria et al., 2021) دارد داریمعنمثبت و 

های بیشتری اصالحی معلم نیازمند پژوهش یبازخوردهابه 
سی پیشینه پژوهشی مشخص شد که . همچنین با برراست

اصالحی معلم بر اضطراب ناشی از  یبازخوردهابررسی تأثیر 
آموزان عادی صورت گرفته است در دانش Covid-19بیماری 

آموزان مبتال به افسردگی این موضوع در بین دانش آنکهحالو 
انجام نشده است و از این بُعد در بین مطالعات قبلی شکاف 

ئه ارا با توجه به نقش و اهمیت، بنابراین؛ ردعمیقی وجود دا
هدف ، آموزان مبتال به افسردگیبازخورد معلم به دانش

بر  «بازخوردهای اصالحی معلم»حاضر بررسی تأثیر  پژوهش
آموزان دختر مبتال به دانش Covid-19میزان اضطراب 

 افسردگی دوره متوسطه دوم شهر اردبیل است.

                                                                                                                                                                                                                                 
1 Beck Depression Inventory II 

 روش

نیمه  صورتبهکاربردی و ، هدف ازنظرپژوهش حاضر 
روه گ زمون باآپس-آزمونپیشبا طرح آن  بود که در آزمایشی

اصالحی  بازخوردهای»، این پژوهش در شد. اسـتفاده کنترل
 Covid-19اضطراب  متغیرو  متغیر مستقل عنوانبه «معلم

هش . جامعه آماری پژومتغیر وابسته در نظر گرفته شد عنوانبه
آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر دانشحاضر را کلیه 

اند که تعداد تشکیل داده 1400-1401اردبیل در سال تحصیلی 
اردبیل  شـهر وپرورشآموزشبر اساس آماری که از اداره  هاآن

 3نفر بودند. در پژوهش حاضر از  5789گرفته شد برابر با 
گیری در مرحله گیری استفاده شد. روش نمونهروش نمونه

بود به این صورت که  ایچندمرحلهای تصادفی خوشه اول
آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اردبیل جهت نفر از دانش 650

سردگی سیاهه اف»شناسایی افراد مبتال به افسردگی به سؤاالت 
، آمده به دستپاسخ دادن که بر اساس نمره  «21بک نسخه

ش ز نقطه برآموزان با کسب نمره باالتر انفر از دانش 90تعداد 
گیری شناسایی شدند. در مرحله دوم از روش نمونه 63از  18

گیری در این مرحله به در دسترس استفاده شد. روش نمونه
در مرحله قبل  شدهانتخابنفر  90این صورت بود که از بین 

آموزان دختر مبتال به افسردگی بر اساس نفر از دانش 40تعداد 
« 2ه افسردگی بک نسخه سیاه«در  هاآن شدهکسبنمره 

با توجه به معیارهای ، هابرای گمارش آزمودنی انتخاب شدند.
تصادفی در دو گروه  صورتبهورود و خروج انتخاب شدند و 

آزمایش و کنترل قرار گرفتند. روش کار در این مرحله به این 
ها به گروه نفر از آزمودنی 20صورت بود که با استفاده از 

دیگر به گروه کنترل با استفاده از روش نفر  20مداخله و 
آموزان تصادفی ساده گمارش شدند. معیار ورود شامل: دانش

هم ل )کامدختر مبتال به افسردگی و همچنین داشتن رضایت 
( برای شرکت در پژوهش هاآنآموزان و هم از والدین از دانش

های خروج از مطالعه برای و تمایل به همکاری بود. مالک
 3داخله شامل عدم حضور در جلسات مداخله بیش از گروه م
استفاده  هاداده آوریجمعی زیر برای ابزارهابود. از ، جلسه

 شد.
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بود که در مرحله اول؛  صورتنیبدروش اجرا 
پژوهشگران از شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجوز 

اخالقی دریافت کردند. در مرحله دوم به مدیریت  هیدییتأو 
شهر اردبیل مراجعه و مجوزهای  وپرورشآموزشست کل حرا

قانونی الزم جهت انجام پژوهش اخذ شد. در مرحله بعد به 
مدارس مربوطه مراجعه شد و پس از معرفی خود به مسئولین 

بیان  هاآناهداف پژوهش و مراحل انجام کار را برای ، ربطیذ
ر او پس از کسب موافقت ریاست مدارس مربوطه ک تاًینهاشد. 
 واریانس به توجه با نمونه تعداد آغاز گردید. گیرینمونه

 از استفاده با کنندهمشارکت 17 روی اولیه مطالعه از برگرفته

 قبولقابل خطای حداکثر در نظرگرفتن با و کوکران فرمول
در  .شد برآورد نفر 40 با برابر %95 اطمینان سطح و 06/0

ر کدی در نظ افسردگی مبتال آموزاندانشمرحله بعد برای هر 
 ،قرار داده شد شدهمهرومومهر کد درون یک پاکت ، گرفته شد

در مرحله ، ها درون یک جعبه بزرگ قرار داده شدهمه پاکت
 ورتصبهها را پاکت یکییکی، بعد پژوهشگران مطالعه حاضر

تصادفی از جعبه بیرون کشیده و باز کرده و کد مربوطه که 
بازخورد اصالحی »را به گروه  شناسه آزمودنی خاصی بود

گــروه  2سپس هـر دادند. یا گروه کنترل اختصاص می «معلم
 مقیاس»و  «مقیاس افسردگی بک»آزمــون در مرحلــه پــیش

بازخورد اصالحی »را تکمیـل کردنـد.  « Covid-19 اضطراب
 60جلسه ارائه شد که  12گروه مداخله در طی ، برای «معلم

ر طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع دروز طـول کشید. 
از  مجـدداً مداخلههفته پـس از  3 ای دریافت نکرد.مداخله

 به عمل آمد. آزمونگروه پس 2های آزمودنی
یلی مقطع تحص، شامل سن پرسشنامه جمعیت شناختی ابزار:

 افسردگی بک پرسشنامه»و وضعیت اشتغال والدین بود. 
بک توسط  1961ن در سال برای اولی: این پرسشنامه «2نسخه 

در سال  (.Beck & Steer, 1984طراحی شد ) 1978در سال 
 1آماری -راهنمای تشخیصی برای هماهنگی بیشتر با  1991

برای سنجش شدت  سیاههقرار گرفت. این  موردبازنگری
طراحی  باالسال به  13و نوجوانان  ساالنبزرگافسردگی در 

عبارت  21دارای  «2نسخه سیاهه افسردگی بک » شده است.
گزینه است که آزمودنی باید یکی  4دارای عبارت هر که  است

گذاری نمره 3تا  عبارت از صفررا انتخاب نماید. هر  هاآناز 
                                                                                                                                                                                                                                 

1 DSM-IV 

. نقطه برش است 63نمره هر فرد بین صفر تا ، بنابراین؛ شودمی
که نمره باالتر از این نقطه برش  است 63از  18در این مقیاس 

و  Abenتالی فرد به افسردگی است. در مطالعه به معنای اب
سیاهه »روایی محتوا به روش کیفی ، (2002همکاران )

نفر از متخصصان  4 ازنظربا استفاده  «2نسخه افسردگی بک 
مطلوب گزارش ، سالمت دانشگاه کمبریج شناسیروانحوزه 

شد. پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا 
 رهمکین هیمبتال به انفارکتوس اول ماریب 462 کرونباخ روی

گزارش شد. همچنین در مطالعه  88/0ی انجام و مغز
روایی محتوا به روش کیفی ، (1393همکاران )وند و یوسف

نفر از  5 ازنظربا استفاده  «2نسخه سیاهه افسردگی بک »
شناختی دانشگاه عالمه  شناسیروانمتخصصان حوزه 

گزارش شد. پایایی به روش همسانی مطلوب ، طباطبایی تهران
نفر از  150 درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ روی

 81/0دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی تهران انجام شد و 
 گزارش شد.

ا اضطراب  پرسشنامه :2پرسشنامه اضطراب بیماری کرون
Covid-19  با هدف تعیین میزان اضطراب کرونا در نمونه

ساخته شده ( 1398)مد علیپور و همکاران بالینی توسط اح
سؤال و دو عامل روانی و  18است. این پرسشنامه دارای 

نمره گزاری سؤاالت در یک  .استجسمانی و یک نمره کل 
باالترین  تنظیم شده است. 3تا  0ای از درجه 4طیف لیکرت 

است.  54و  0ترین نمره در این پرسشنامه به ترتیب و پایین
مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای  (1398کاران )علیپور و هم

پایایی  دهندهنشاناند که آورده به دست 91/0را  کل پرسشنامه
. در مطالعه حاضر روایی محتوا به مطلوب پرسشنامه دارد

ا ب مورداستفادههای روش کیفی و روایی صوری پرسشنامه
ی تربیت شناسیروانتن از متخصصان حوزه  10 ازنظراستفاده 

عمومی دانشگاه اردبیل مطلوب گزارش شد.  شناسیروانو 
همچنین پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا 

مقطع  آموز دختر مدارسدانشتن از  500کرونباخ برای 
 اضطرابمقیاس »گیری و برای متوسطه شهر اردبیل اندازه

Covid-19 » 81/0به ترتیب  «2نسخه سیاهه افسردگی بک »و 
در  «بازخورد اصالحی معلم» گزارش شد. مداخله 87/0و 

 ( با عنوان اثربخشی1393وند و همکاران )مطالعه یوسف

2 Covid-19 Anxiety 
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اصالحی معلمان بر خودکارآمدی و میزان استفاده  بازخوردهای
 زنظراآموزان با استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش

 شگاهتربیتی دان شناسیرواننفر از متخصصان حوزه  7
خوارزمی تهران مطلوب ارزیابی شده است. همچنین در 

جلسه  24که در طی ، (1393) وند و همکارانمطالعه یوسف
 «بازخورد اصالحی معلم»ای انجام شده بود کاربرد دقیقه 60

 مثبت ارزیابی شده است.
 «بازخورد اصالحی معلم»دستورالعمل جلسات مداخله 

 که «رد اصالحی معلمبازخو»دستورالعمل جلسات مداخله 
به شکل زیر انجام گرفته است: ، یاقهیدق 90جلسه  12در طی 

اهداف و معیارهای مربوط به شدن جلسه اول: مشخص 
جلسه دوم: توسط معلم.  محتوای هر فصل در شروع کالس

عملکرد مناسب بر  کهاینمبنی بر  شفافارائه توضیحات 
، لسه قبلکدام است )مرور مطالب ج، اهداف مشخص اساس

انجام ارزشیابی تکوینی از محتوای جلسه قبل و ارائه نقاط 
این فعالیت در همه جلسات ؛ آموزانضعف و قوت دانش

 ناسبماطالعات کیفی ارائه  جلسه سوم:(. صورت گرفته است
آموز درباره نحوه و میزان یادگیری از جانب معلم به دانش

ی که هایحوزهمشخص شدن جلسه چهارم: . آموزدانش
طراحی شوند و همچنین  هاآنها باید بر اساس هدف

ر دجلسه پنجم: توسط معلم.  راهبردهای رسیدن به این اهداف
آموزان برای خود دارند تا به هایی که دانشروشاین جلسه 

توسط معلم ، برسند، اهداف دقیق آموزشی مشخص شده
 راهبردهای جلسه در اینجلسه ششم:  شد.مشخص می

آموزان برای رسیدن به اهداف که دانش فراشناختی شناختی و
م: جلسه هفتشد. مشخص می توسط معلم، گرفتندمیبه کار 

به این صورت که آیا ، پیامدهای یادگیری درونی در این جلسه
ه ب اجباربهبرند یا صرفاً و آموزان از یادگیری لذت میدانش

جلسه هشتم: مشخص مشخص شدند. ، پردازندمطالعه می
به این صورت که معلم ، بیرونی مشاهدهقابلکردن پیامدهای 

رفتاری یا عملکردی ظاهر  صورتبهاز یادگیری که  ییهاجنبه
لسه ج کرد.تنظیم میشوند را به شکل اهداف دقیق آموزشی می

تسهیل و توسعه فرایند در این جلسه چگونگی نهم: 
ردهای راهبدر جریان یادگیری و تسهیل استفاده از  خودارزیابی

آموزش داده شد.  آموزانفراشناختی توسط معلم به دانش

جهت پر کردن شکاف  آموزدانشبه  در این جلسهجلسه دهم: 
فرصت کافی داده  بین عملکرد فعلی و مطلوب از طرف معلم

اطالعات با کیفیت خوب  در این جلسهجلسه یازدهم: شد. می
میزان یادگیری درباره نحوه و  آموزدانشاز جانب معلم به 

 در این جلسه بهجلسه دوازدهم: شد. انتقال داده می آموزدانش
جهت پر کردن شکاف بین عملکرد فعلی و  انآموزدانش

 شد.زمان کافی داده می مطلوب
سطح توصیفی و استنباطی  2آوری در ها پس از جمعداده

گرایش  یهاتحلیل شدند. در سطح توصیفی از شاخص
های آماری از استنباطی برای آزمون فرضمرکزی و در سطح 

تفاده سچند متغیری و تک متغیری اروش تحلیل کوواریانس 
 انجام شد. 24نسخه   spssافزارنرم درها شد. تحلیل داده

 هایافته

تعداد کل های جمعیت شناختی نشان داد که یافته
سال بودند.  19تا  15نفر با دامنه سنی بین  40کنندگان شرکت
نفر  17بودند.  مؤنثکنندگان در پژوهش ین همه شرکتهمچن

نفر دیگر دارای  23کنندگان دارای والدین شاغل و از شرکت
نفر از والدین شاغل  8گروه مداخله بودند )والدین غیرشاغل 

نفر از  7نفر از والدین غیر شاغل و در گروه کنترل  12و 
های هآمار (.نفر از والدین غیر شاغل 13والدین شاغل و 

 کنندگانشرکتشناختی توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت
در پژوهش به این صورت بود که؛ برای متغیر سن؛ میانگین و 

در گروه مداخله  کنندگانشرکتانحراف معیار سن 
و میانگین و ، 32/14±11/4 «بازخوردهای اصالحی معلم»

در گروه کنترل  کنندگانشرکتانحراف معیار سن 
 tنتایج آزمون  طورکلیبه. است =398/0Pبا  65/5±21/15

های مداخله و کنترل در متغیر مستقل نشان داد که بین گروه
(. <01/0P) داری وجود ندارد( تفاوت معنا=398/0P) سن

های همچنین نتایج آزمون دقیق فیشر نشان داد که بین گروه
( و =654/0P) وضعیت تحصیالت ازنظرمداخله و کنترل 

داری وجود ( تفاوت معنا=789/0P) تغال والدینوضعیت اش
این متغیرها همگون  ازنظرها ( و گروه<01/0P) ندارد

 باشند.می



 

 

    69 ص    ... یبازخوردها» ریتأث یبررس | همکاران و مصلح گرمی

  1400بهار   | 52 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

 .1جدول 

 کنندگان در گروه مداخله و کنترلهای توصیفی شرکتیافته
 انحراف استاندارد میانگین مرحله گروه متغیر

 افسردگی
 مداخله

 85/6 65/73 آزمونپیش
 11/5 31/62 آزمونپس

 کنترل
 68/5 96/71 آزمونپیش
 91/5 47/70 آزمونپس

-Covidاضطراب 

19 

 مداخله
 98/4 15/46 آزمونپیش
 22/3 42/31 آزمونپس

 کنترل
 85/4 82/45 آزمونپیش
 88/4 91/44 آزمونپس

های مداخله و کنترل گروههای توصیفی یافته 1در جدول 
 مونآزآزمون و پسبه تفکیک پیش موردمطالعهدر متغیرهای 

وه در گرمیانگین و انحراف استاندارد به این صورت بود که 
ه آزمون بآزمون و پسمداخله برای متغیر افسردگی در پیش

میانگین و انحراف و  31/62±11/5و  65/73±85/6ترتیب 
آزمون در گروه کنترل برای متغیر افسردگی در پیشاستاندارد 

 .است 47/70±91/5و  96/71±68/5ترتیب آزمون به و پس
میانگین و  1های توصیفی جدول عالوه بر این مطابق یافته

در گروه مداخله برای متغیر اضطراب انحراف استاندارد 
Covid-19 آزمون به ترتیب آزمون و پسدر پیش

میانگین و انحراف استاندارد و  42/31±22/3و  98/4±15/46
آزمون در پیش Covid-19ر اضطراب در گروه کنترل برای متغی

. است 91/44±88/4و  82/45±85/4آزمون به ترتیب و پس
های توصیفی مشخص است که میانگین بر اساس یافته

آزمون در پس Covid-19متغیرهای افسردگی و اضطراب 
 ایمالحظهقابلگروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش 

انس اریکوودر تحلیل  هایی کهفرضپیش ازجملهداشته است. 
فرض نرمال بودن توزیع با استفاده ، گرددمنظور می چندمتغیره
است. این بررسی روی  اسمیرنوف –کولموگروف  از آزمون

 .متغیرهای پژوهش انجام شد

 .2جدول 

 فرض نرمال بودن توزیع متغیرها آزمون
 –کولموگروف  گروه متغیر

 (K-S) رنوفیاسم
سطح 

 داریمعنا
 301/0 88/0 نترلک افسردگی

 245/0 69/0 مداخله
اضطراب 

Covid-19 
 250/0 78/0 کنترل

 458/0 93/0 مداخله

-Kداری در آزمون اسطح معن، دهدیمنشان  2 جدول نتایج

S ،است 05/0بیش از ، در متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه ،
ع توزیاز در نمونه آماری  پژوهشتوزیع متغیرهای بنابراین 

های پژوهش را از توان فرضیهو می خوردار استبرنرمال 
اد. برای های پارامتریک مورد آزمون قرار دطریق آزمون

کنترل و گروه  3های مربوط به تفاوت بین داده وتحلیلتجزیه
از روش  Covid-19افسردگی و اضطراب  ازلحاظمداخله 
قبل از  .وا( بهره گرفته شدکُ)مان رهیچند متغ کوواریانستحلیل 

 آنهای مفروضهمتغیره تحلیل واریانس چندآزمون  کارگیریبه
المبدای ویلکز و آزمون لون ، آزمون باکس وسیلهبه

به همین منظور برای بررسی ت. قرار گرف موردبررسی
ی افسردگکوواریانس  -فرض همگنی ماتریس واریانس پیش

نیز از آزمون  موردپژوهشهای در گروه Covid-19و اضطراب 
M نتایج تحلیل مربوط به کرویت بارتلتس استفاده شدباک . 

که گویای آن است  است <05/0P سطح معنادارینشان داد که 
 هایمؤلفهبرای  کوواریانس –شرط همگنی ماتریس واریانس 

 Covid-19( و اضطراب <05/0Pو =F 789/1) یافسردگ
(458/1 F=  05/0وP> )برای  .رعایت شده است خوبیبه

 Covid-19افسردگی و اضطراب داری اثر گروه بر اتعیین معن
 از آزمون المبدای ویلکز استفاده شد که نتایج حاصل در جدول

 .گزارش شده است 3

 .3جدول 

 نتایج آزمون المبدای ویکلز در تحلیل واریانس چندمتغیره
 مجذور ایتا داریسطح معنا درجه آزادی اثر درجه آزادی خطا F ارزش آزمون رهایمتغ

 189/0 001/0 3 76 532/7 811/0 المبدای ویکلز Covid-19اضطراب فسردگی و ا
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دهد که نشان می 3در جدول  نتایج آزمون المبدای ویلکز
ی رهایمتغ حداقل در یکی از کنترل و مداخله گروه 2بین 

( <001/0P و =532/7F) Covid-19اضطراب افسردگی و 
 .دار وجود دارداتفاوت معن

ی هاریمتغی هاانسیبرابری وار فرضشیپبرای بررسی 
 موردپژوهش یهادر گروه Covid-19اضطراب افسردگی و 

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

 .4جدول 

 هافرض برابری واریانسآزمون لوین جهت بررسی پیش جینتا
 داریسطح معنا F df1 df2 متغیرها

 745/0 78 1 741/1 افسردگی
 Covid-19 564/1 1 78 645/0اضطراب 

افسردگی های گویای آن است که واریانس 4جدول نتایج 
گروه با هم برابر بوده و با یکدیگر  2در  Covid-19و اضطراب 
ا پایایی نتایج بعدی ر، که این یافته، داری ندارنداتفاوت معن
آماری  ازلحاظبارتلت آزمون کرویت ه نتیجد. دهنشان می

به این معنا که فرض صفر مبنی بر ناهمبسته بودن  استمعنادار 

 یدتأیها ها رد و فرض خالف مبتنی بر همبسته بودن دادهداده
یعنی این آزمون نشان داد که ماتریس همبستگی ؛ شودمی

ای با متغیرهای همبسته است. لذا مشاهده شده متعلق به جامعه
 ریانس را انجام داد.توان تحلیل واریانس و کووامی

 .5جدول 

 Covid-19 تحلیل کوواریانس چند متغیره اثرات بازخوردهای اصالحی بر افسردگی و اضطراب
 منبع تغییر متغیر وابسته F MS DF SS داریسطح معنا ضریب اتا

 گروه افسردگی 60/550 2 30/225 02/7 01/0 29/0

 خطا افسردگی 24/1987 57 86/34

 گروه Covid-19اضطراب  52/689 2 76/344 01/9 01/0 22/0
 خطا Covid-19اضطراب  96/2104 57 92/36

دهد که اثر گروه )سطح نشان می 5مندرجات جدول  
 Covid-19اضطراب یرهای افسردگی و متغمتغیر مستقل( بر 

ست دار ااآماری معن ازنظرآموزان دختر مبتال به افسردگی دانش
(05/0P=.) 

 گیرینتیجهبحث و 

بازخوردهای اصالحی »تأثیر  بررسی هدف حاضر با پژوهش
آموزان دختر مبتال دانش Covid-19بر میزان اضطراب  «معلم

 .انجام شدر اردبیل شهبه افسردگی دوره متوسطه دوم 
اضطراب میزان حاضر نشان داد که  هـای پـژوهشیافتـه

Covid-19  لمان مع که، آموزان دختر مبتال به افسردگیدانشدر
در مقایسه با بازخورد داده بودند  «بازخورد اصالحی» هاآن

 کردندآموزانی که با روش سنتی بازخورد دریافت میدانش
 .داری داشته استامعن کاهش

(؛ 1398همکاران )ها با نتایج مطالعات علیپور و این یافته
Huang ؛ (2020) و همکارانHanan  و  (2021)و همکاران

Kaur  هایی که یکی از تبیین است.همسو  (2020همکاران )و
های این مطالعه وجود دارد این است که؛ مطالعات برای یافته

مناسب این  «بازخورد اصالحی»نشان داده است که کارکرد 
ان تاکید دارد و باعث آموزدانشاست که بر بهبود عملکرد 

بود و بهان در رسیدن به اهداف آموزدانش نفساعتمادبهافزایش 
 .شوداز یک خود کارا و توانمند می گیریبهرهعملکرد با 

(Hyland, 2003) تالش و ، که همین افزایش کارایی
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اضطراب زمینه را برای کاهش افسردگی و  نفساعتمادبه
Covid-19 آوردفراهم می Husky et). (al.,2020 
ر ها و ددالیل دیگری که برای تبیین این یافته ازجمله

و  Kaurو  (2021)و همکاران  Hananبا مطالعات  همسویی
بازخورد »وجود دارد این است که ارائه  (2020همکاران )

 هکایناز  نظرصرف، آموزاننوشتاری مؤثر به دانش «اصالحی
آموزان را به نقاط ضعف و قوت خود و کاستن از دانش

به لحاظ شخصیتی و انگیزشی ، کندهای خود آگاه میضعف
ایند که در فر ایگونهبهشود ادگیرندگان مؤثر واقع مینیز در ی

اطالعات این باور در یادگیرندگان ایجاد  گونهایندریافت 
 هاآنشود که همین عقیده برای توجه می هاآنشود که به می

نه کند که زمیایجاد ادراک مطلوب و بهینه از فضای آموزشی می
از  (Lee, 2019) .کندایجاد می هاآنکاهش اضطراب را در 

هایی که برای این یافته وجود دارد این است که در دیگر تبیین
آموزان به دلیل عدم حضور در مدرسه و دوران کرونا دانش

 دچار فرسودگی، قرار گرفتن در جو و محیط بانشاط آموزشی
 ،انددر جو خانواده شده ازحدبیشو افسردگی ناشی از ماندن 
جای  منفی بر تأثیری هاآنتحصیلی  که همین عامل بر عملکرد

لذا زمانی که معلم  .(Nadeak et al., 2020) گذاشته است
های تکوینی از بازخوردهای اصالحی مثبت و هنگام ارزشیابی

شود یکند باعث مکتبی و کالمی استفاده می صورتبهمطلوب 
آموزان احساس مثبت و مطلوبی را تجربه کنند و که دانش

 اهآنهش میزان اضطراب کرونا و افسردگی در همین باعث کا
تبیین دیگر این است که  .(Sermsook et al., 2017) شودمی

به شکل کتبی و با  کهدرصورتیبازخوردهای اصالحی معلم 
تاکید بر اشتباهات عملکردی باشد سبب ایجاد آگاهی در 

، ان نسبت به فرایندهای انگیزشی و رفتاریآموزدانش
یزان و نهایتاً م، بینیآینده، استقالل، دانگیزشیفرایندهای خو
. (Skipper & Douglas, 2015) شودیم هاآناضطراب در 

آموزان بدانند در زمینه تحصیلی در چه زمانی که دانش
 اهآنهایی مشکل دارند طبیعی است که در جهت رفع قسمت

تالش کنند و همین تالش مطلوب و بهینه زمینه را برای کاهش 
 کند.فراهم می هاآنراب و استرس اضط

های این هایی که برای یافتهتبیین ترینمهمیکی دیگر از 
 (2020) و همکاران Huang مطالعه و در همسویی با مطالعه

این است که؛ در شرایط فعلی که ، توان بیان کردمی
های مهم اجتماعی یکی از گروه عنوانبهآموزان هم دانش

، های پیدایش کروناطلوب ناشی از پیامددرگیر آثار منفی و م
عواملی  عنوانبهمعلمان ، انداضطراب این بیماری شده ازجمله

توانند در شرایط تحصیلی و آموزشی با مؤثر هستند که می
بخش و همچنین گیری از جمالت مناسب و روحیهبهره

استفاده از اصول بازخوردی مثبت و مطلوب به کاهش میزان 
 روازاینآموزان کمک کنند. ردگی در دانشاضطراب و افس

زمانی که معلمان از راهنما و دستورالعمل ارائه بازخورد 
کنند قطعاً نتیجه آن کاهش میزان اصالحی مناسب استفاده می

درگیری مثبت با انجام  به خاطرآموزان اضطراب کرونا در دانش
 دتکالیف کالسی و فاصله گرفتن از افکار منفی ناشی از وجو

 .(Hanan et al, 2021) است، کرونا
های مطالعه حاضر نشان داد که یافته طورکلیبه

 Covid-19بر میزان اضطراب  «بازخوردهای اصالحی معلم»
داری آموزان دختر مبتال به افسردگی تأثیر مثبت و معنادانش

شود که معلمان برای کاهش میزان گذارند. پیشنهاد میمی
 ،آموزان دختر مبتال به افسردگیدانشدر  Covid-19اضطراب 

حتماً به نحوه ارائه بازخورد دقت کافی کنند. محدودیت مطالعه 
 آموزان دختر مبتالحاضر این بود که این مطالعه بر روی دانش

به افسردگی شهر اردبیل انجام شد که در تعمیم نتایج به سایر 
 ها باید احتیاط شود.گروه

 تعارض منافع

 در این پژوهش وجود ندارد. تعارض منافعی

 منابع

و آموزشی بیماری  شناختیروان(. پیامدهای 1399خ. )، ابوالمعالی
فصلنامه . هاآنآموزان و راهکارهای مقابله با کرونا در دانش

 .193-157، (55)16، تربیتی شناسیروان
(. 1398) .ح، عبداله زادهو  .ز، علیپور، .ا، قدمی، .ا، علی پور

 در نمونه مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا اعتباریابی
، سالمت شناسیروانپژوهشی  -فصلنامه علمی. یایران

8(32) ،163-175. 

(. 1398ر. )، رفیعی پور و .ل، سبحانی، .ح، صادقی، .س، غفاری
 خواهی و خودمیانخودمهارگری بر اساس هیجان بینیپیش
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 یاهای مقابلهی سبکگرانهبینی؛ نقش میانجی
، (47)13، آموزشی یهاپژوهش در نظام ن.آموزادانش
153-170. 

لی صداقتی تحصیبینی بی(. پیش1400ا. )، لطفی عظیمی و .ه، یاوری
اهداف پیشرفت و باورهای ، بر اساس مجذوبیت تحصیلی

پژوهش در  .ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا ویروس
 .127-102، (52)15، آموزشی یهانظام

(. با 1393ع. )، و عشرتی .غ، صرامی، .پ، کدیور، .م، وندیوسف
عنوان اثربخشی بازخوردهای اصالحی معلمان بر 
خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری 

، (1)10، های نوین تربیتییشهاند، آموزانخودتنظیم دانش
94-104. 
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