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Abstract  
Introduction: Successful learning process is expressed as the main goal of any educational 
system, and a tool to achieve this goal is effective feedback to students. It has been shown in 
much research that feedback on learning and learners' motivation are effective in learning. The 
main objective of this research is to identify and categorize feedback characteristics in the 
literature. The study also intends to investigate the effects of these characteristics on effective 
feedback. 
Materials and Methods: The statistical population of this research consisted of the students of 
Jahad Daneshgahi at Ahvaz University in 2013. The conceptual model of study was designed 
based on the literature and the relationship among its structures was determined. The validity and 
reliability (%91.3) of the questionnaire were confirmed on the basis of a preliminary study. The 
sampling was performed using stratified random sampling method. Out of 200 participants, 175 
filled the questionnaires. Structural equation modeling was used to examine the hypotheses of 
this research, and AMOS software to analze the data. 
Results: The results showed that the type, structure and timing of the feedback with coefficients 
of 0.53, 0.64 and 0.85, respectively, had a significant impact on effective feedback at a %95 level 
of confidence. All hypotheses of the study were, therefore, confirmed. 
Conclusion: Based on these students’ viewpoints, the three characteristics of type, structure and 
timing had a significant impact on effectiveness of feedback, and among these three 
characteristics, timing had the maximum effect. 
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  چکیده

 ياز ابزارها یکی یانهدف اصلی هر سیستم آموزشی انجام موفق فرایند یادگیري است و بازخورد مؤثر به دانشجو: مقدمه

یکی از اهداف  .مؤثر است یادگیريدر  یرانفراگ یزشو انگ یادگیريها نشان داده بازخورد بر  پژوهش. باشد یم هدف ینبه ا یابیدست

 بوده مؤثر بازخورد بر ها ویژگی اینهدف دیگر بررسی تأثیر . بوده است مؤثر بازخورد هاي ویژگی بندي دسته و شناسایی حاضر پژوهش

  .است

. است بوده 91-92 تحصیلی سال در اهواز دانشگاهی جهاد دانشجویان  کلیه شامل ،پژوهش آماري  جامعه :ها مواد و روش

 به مربوط اطالعات و ها داده آوري جمع منظور به. شد مشخص آن يساختارها میان روابط و طراحی ادبیات براساس مفهومی مدل

 مطالعه طی )%3/91آلفاي کرونباخ ( ابزار پژوهش پایایی و روایی از .است شده استفاده بسته  پرسشنامه از پژوهش هاي فرضیه آزمون

 علوم و مهندسی و فنی هاي گروه شجویاندان میان اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش به پرسشنامه200 .شد حاصل اطمینان مقدماتی

  مقاله اصیل
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 از استفاده با پژوهش هاي فرضیه. گرفت قرار استفاده مورد تحلیل و تجزیه منظور به پرسشنامه 175 نهایتاً. شد توزیع انسانی

  . گرفت قرار آزمون مورد ساختاري معادالت سازي مدل

 بازخورد بر 85/0 و 64/0 ،53/0 ضرایب با ترتیب به بازخورد بندي نزما و ساختار نوع، که داد نشان ها فرضیه آزمون نتایج :نتایج

  . کردند تأیید را پژوهش هاي فرضیه ،ها یافته لذا و اند داشته تأثیر% 95 اطمینان سطح در مؤثر

 که يبازخورد ساختار و بازخورد بندي زمان بازخورد، نوع ویژگی سه اهواز دانشگاهی جهاد دانشجویان دید از :گیري نتیجه

 و سازنده بر را تأثیر بیشترین بازخورد بندي زمان ابعاد، این میان در. دارد تأثیر بازخورد آن بودن سازنده و مؤثر بر ،اند کرده دریافت

  .است داشته ،بازخورد بودن مؤثر

  

  واژگان کلیدي

  آموزش، تدریس بازخورد، یادگیري،

  

  مقدمه

بازخورد  ،این هدفدستیابی به  یکی از ابزارهاي و بیان شده است یادگیري، ندفرای موفق انجامآموزشی،  سیستم هر اصلی هدف

 یادگیري و بر ،ها نشان داده است بازخورد پژوهش زیرا باشد یادگیري می  هایشان در طول دوره ت به فعالیتمؤثر به دانشجویان نسب

 چگونه بدانند اهمیت بسیاري دارد که موضوع این ،دگانیادگیرن براي ،از سوي دیگر .]1[ است مؤثر در یادگیري فراگیران انگیزش

از طریق دانستن (خود ارزیابی از  همچنین .شوند گیرند و به اهداف یادگیري نزدیک می  می یاد خوبی به دهند می انجام که را کاري

 شناخته عالی آموزش در انشجویاند یادگیري دهی شکل در مؤثر عامل تنها عنوان به ،)علت اشتباه در کار و انجام اقدامات اصالحی

 یادگیري بر نظارت ست کها رو این از .]2[ دارد بستگی ارزیابی کیفیت این به یادگیري پیامدهاي کیفیت اي که به گونه ،شده است

  دهنده نشان ،بازخورد  اي انجام شده در زمینهه مروري بر پژوهش .نماید می ضروري کامالً آنها براي بازخورد فراهم کردن و فراگیران

به عنوان . مطالب زیادي بیان شده است ،اهمیت بازخورد در یادگیري  در زمینه .یادگیري استو  آموزش در این مفهومنقش حیاتی 

 که شده پذیرفته دانشگاهی نیز محافل در .]3[ بازخورد بیان کرده است را یادگیري پژوهش خود، یکی اصول در سیدجوادینمثال 

  ارائه را مؤثر آموزش یکی از اصول طراحی ،با توجه به موارد مطرح شده]. 3[است  یادگیري  چرخه در ضروري اجزاي یکی از بازخورد

تجربه  طریق از یادگیري و همچنین تقویت دانش ،مهارت سطح افزایش به منظور توانمندسازي دانشجویان که اند دانسته بازخوردي

  .]4[کند  را براي آنان، فراهم

 دیدگاه از ها این پژوهش بسیاري ازو  دارند قدمت سال صد حدوداً ،بازخورد  زمینه در هاي تدوین شده نظریه و ها وهشپژ اولین

مکتب  ینتر مهم یی، رفتارگرا1950 تا دهه .]1[ شود می گفته )Behaviourism(رفتارگرایی  آن به که است شده انجام روانشناسی

مانند  یموضوعات يو بر رو هجهت داد یرموج تغ ینرفته اه رفت 1970تا  1950 هاي سال ینب. بود یشناس روان در حوزه يفکر

 هاي پژوهش شود، ینام برده م یدوره که غالباً از آن به عنوان انقالب شناخت یندر ا. متمرکز شد "لهأحل مس"و  "حافظه"، "توجه"

 یشناس بار عبارت روان یننخست يصورت گرفت و برا یاختشن یقاتتحق يها پردازش و روش يها مدل ینهدر زم يا قابل مالحظه

تفکر،  یشامل چگونگ یذهن هايفرآیند است که به مطالعه یشناس از روان يا شناخت، شاخه یشناس روان .به کار برده شد ،شناخت

 یرتر علم شناخت، به سا گسترده و تر یعوس از حوزه یشناخت به عنوان بخش یشناس روان. پردازد یدر افراد م یادگیريو  یادآوريدرك، 

کسب، پردازش و  یشناخت بر کشف چگونگ یشناس روان یاصل تمرکز .دارد باطارت یشناس علم اعصاب، فلسفه و زبان یرها نظ حوزه

به  توان یم یانشناخت وجود دارد که از آن م یشناس روان يبرا يمتعدد یعمل يکاربردها. هاست اطالعات در انسان سازي یرهذخ

 یادگیريبهبود  نظوربه م یبه مطالب آموزش یدهساخت یو چگونگ گیري یمدقت تصم یشافزا یبهبود حافظه، چگونگ يها وشر

  .اشاره کرد

 عنوان به منفی بازخورد از و )Positive Reinforcement(مثبت  تقویت عنوان به مثبت بازخورد از ،رفتارگرایی در حیطه

 هر تنبیه و تقویت است کهنشان داده  ،رفتارگرایی هاي انجام شده در زمینه و نظریهها  پژوهش .شود می یاد )Punishment(تنبیه 

 نظریاتی چنین مشکل .شده است پردازي نظریه ،بودن آن مؤثر مبناي بازخورد بر با توجه به این موضوع و دارند تأثیر یادگیري بر دو

حاکی از این  ،بازخورد هاي انجام شده در زمینه پژوهش مروري بر .ندا بودهن مؤثر واقعاً شده بازخوردهاي ارائه تمامی که بود این

 ارزیابی مبهم بسیار را ها بازخورد هستند و اغلب ناراضی ،کنند می دریافت که بازخوردي سطح اغلب از دانشجویان که موضوع است
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، به دلیل اینکه این نظرات اغلب کنند می گله، انتقادي یا حمایتی نظرات از زیادي بسیار تعداد دریافت از دانشجویان،. ]5[کنند  می

 بر تواند می بازخورد کهاست   ها نشان داده پژوهش .]6[ بپردازند ،از کاري که باید انجام دهند کلی تصویري ارائه توانند به نمی

 ،موفقیت و یادگیري براي انگیزش که رددا وجود توافق این همچنین .باشد داشته مثبتی تأثیر دانشجویانو بیرونی  درونی هاي انگیزه

 نیز و ها دانسته از گیري بهره براي یادگیرنده انگیزه شود، پیگیري مناسب نتایج با سخنی یا عمل که زمانی حقیقت در .]7[ است مفید

دن مؤثر و مفید بواهمیت  حاکی از مطرح شده موارد .]8[ یافت افزایش خواهد مورد انتظار، در جهت دستیابی به اهداف ،یادگیري

  .باشند بازخورد، در آموزش و یادگیري می

 تعریف در اندکی توافق و اجماع رسد می نظر به .گیرد می قرار استفاده و تفسیر مورد متفاوتی هاي شکل به ،بازخورد مفهومامروزه 

 اي شده ارائه اطالعات به مربوط ،ن شدهبیا پژوهشگران از برخی که توسط بازخورد با این حال تعریفی از. ]9[ داشته باشد وجود آن

 همچنین. ]11، 10[دهد  انجام ايمقایسه ،راظتنا مورد نتیجه و واقعی نتیجه میان دهد تا بتواند می را امکانبه فراگیرنده این  که است

 مورد در) تجربه فرد و خود، والدین، کتاب، همکار، استاد مثال عنوان به(عامل  یک توسط شده ارائه اطالعات بازخورد به عنوان

 و ]12[ عملکرد فرد از اي نتیجه ،بازخورد گفت توان می بنابراین .]12[ تعریف شده است فرد عملکرد و یا درك از هایی جنبه

  .]13[است  راظتنا مورد سطح و دانشجویان دانش کنونی سطح بین شکاف دهنده نشان

 واژه از استفاده. ]15، 14[است  شده و تعلیم شناخته یادگیري فرآینددر  ديکلی راهبرد یک عنوان به ،فراگیران به مؤثر بازخورد

باشد  موقعیتی نیازهاي با متناسب و ]16، 10[ موقع ، بهمناسب بازخورد باید که است مرتبط موضوع این به ،بازخورد با ارتباط در مؤثر

 و] 19[جنسیت  با بودن متناسب، ]18[بودن  کافی ي همچونشامل موارد است و گسترده نیز ،مناسب براي رفته کار به معناي. ]17[

 ،یادگیري اهداف سمت به گیري جهت با، تشویق و یادگیري براي فرصتی عنوان به باید بازخورد .باشد می ]20[بودن  چهره به چهره

از آنجایی . ]17[دهد  توسعه خود را ،دهآین کار به توجه باتواند  می چگونه همچنین بازخورد باید به فراگیرنده نشان دهد که. شود دیده

سطح  و انگیزه افزایش، نفس به اعتماد تقویت به و کند می براي وي فراهم را جهت، است ضروري دانشجو رشد براي بازخورد که

از سوي . اند ستهدان یادگیري و تدریس فرآیند از فراتر سازنده را بازخورد تأثیر لذا، ]22، 21[کند  می در دانشجو کمک ،خود به حرمت

 و یا دانشجویان ممتاز تر تجربه با دانشجویان با را خود است ممکن آنها ،نشود ارائه دانشجویان به بازخورد که صورتی در ،دیگر

 بدون اشتباهات بازخورد غیاب در .]23[ بگذارد منفی ، اثريدانشجویان خود به حرمت سطح در تواند می امر این که کنند مقایسه

 در سردرگمی و سرگشتگی احساس به تبع آن و آید نمی دست به شایستگی ،شود نمی تقویت یخوب به عملکرد، مانده اقیب اصالح

 ؛کامل و موقع به، سریع )1: به آنها بازخورد ارائه شده دارند انتظار دانشجویان است که از همین روي .]24[ ایجاد خواهد شد فراگیران

  . ]10[باشد  سازگار) 5 و فردي و هدفمند، خاص) 4؛ اساسی و حمایتی، سازنده) 3؛ ینهای و تکوینی شکل دو هر در )2

 شده انجام گیرد، قرار استفاده مورد تواند می فراگیران از پشتیبانی براي که بازخوردي انواع بررسی در زمینه بسیاري مطالعات

هدایتگر  بازخورد .است شده دارد، توصیف گري تسهیل و هدایتگري وظیفه که ابزاري عنوان به به عنوان مثال، بازخورد. است

)Directive Feedback(، دارد اصالح به چیزي نیاز چه در فرآیند یادگیري وي، که رساند می یادگیرنده اطالع این نکته را به. 

 خودشان بازبینی هب کمک جهت گیرندگان به پیشنهاداتی و نظرات ارائه شامل ،)Facilitative Feedback(گر  تسهیل بازخورد

تأیید (است  غلط یا درست پاسخی که باشد این دهنده نشان سادگی به است همچنین بازخورد خاصی ممکن .]25[است 

)Verification((. کند  یاري درست پاسخ به رسیدن براي را کننده دریافت است ممکن بازخورد دیگري) داراي

عالوه بر .  ]26[است  شده نامبرده بازخورد، نوع اصلی پنج از یکی عنوان زئیات بهج داراي بازخورد ، که از))Elaboration(جزئیات

عددي  یا و )Verbal(کالمی ، )Written(شده  نوشته است در قالب ساختارهایی همچون بازخورد نوع بازخورد بازخورد ممکن

)Numerical( به عنوان مثال .شود، مرتبط است می تولید آن رکه د اي زمینه به بازخورد ساختار باید توجه داشت که .ارانه شود 

 پاسخ تسهیل به منظور شده، نوشته بازخورد که این حال در صورتی. باشد شده نوشته است ممکن، کتبی ارزیابی یک از ناشی بازخورد

به عنوان مثال  .باشد ختلفیم منابع از تواند می همچنین بازخورد. ]27[یابد  می افزایش آن باشد، کارآیی شده تولید یک فعالیت خاص

 رویکرد یک از بخشی عنوان به یا و گیرد، باشد می صورت آنها بین تعامالتی که زمانی همکالسیان از است ممکن بازخورد

شود، مرتبط  می تولید آن در که بازخورد اي زمینه به بازخورد لذا از آنجایی که ساختار. ]28[سیستماتیک به یادگیري و آموزش باشد 

 ممکن شود، شود و به تبع آن ساختاري که براي بازخورد انتخاب می اي که بازخورد در آن تولید می از زمینه درستی ست، داشتن دركا

آموزش مطرح  در امر هفتگانه عملکرد مناسب از اصول یکی بندي بازخورد به عنوان زمان .کند پشتیبانی بازخورد اثربخشی است از

 بندي اند زمان ها نشان داده پژوهش .]29[است  گرفته قرار توجه مورد ها پژوهش از وسیعی طیف رد است، به همین دلیل شده
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به  بندي بازخورد، زمان دهد می نشان شواهد. ]26[دهد  قرار تأثیر تحت را بازخورد اثربخشی ممکن است مستقل طور به بازخورد، خود

 دو به دادنش رخ زمان اساس بر تواند می بازخورد. بستگی دارد فعالیت بودن یک مشکل مورد نیاز و تمرکز مواردي همچون میزان

 پس فوري بازخورد. شود بندي طبقه )Delayd Feedback(تأخیر  با و بازخورد )Immediate Feedback(فوري  بازخورد دسته

 آزمون کل، ها فعالیت یا وظایف از تعدادي ماز انجا تأخیر پس با بازخورد .شود می به وي ارائه فعالیت یا وظیفه به یک فراگیر پاسخ از

  .]30[شود  می به فراگیر ارائه شد، انجام آزمون که یک دوره از پس یا و

 به کمک پیشرفت و بهبود دارد و همچنین به نیاز که در آنها هایی بخش ، شناساییها قابلیت شناسایی براي فراگیر به کمک

 مورد در را الزم آگاهی و بینش که بازخوردي با توجه به این اهداف،. باشند بازخورد می افاز جمله اهد ]31[ یادگیري فرایند پیشبرد

 براي اي انگیزه و کند توانمند انتظار مورد نتایج با واقعی نتایج متمایز کردن در را آنها، نماید ایجاد فراگیران در آن نتایج و عملکرد

 هدایت و رشد براي مؤثر، بازخورد که از همین روي است. خورد مؤثر بیان شده استعنوان باز به ،آورد وجود به فراگیران در تغییر

  .]33، 32[ دارد همراه براي آنان به ،نفس به اعتماد و انگیزه بهبود، اطمینان حس و است ضروري فراگیران

دهد که احساسات و  ان میهاي خارجی و داخلی که در زمینه بازخورد و بازخورد مؤثر انجام شده است، نش مروري بر پژوهش

 بازخورد از مفیدتر بسیار گرا فرآیند همچنین بازخورد. ]34[تأثیر دارد  بازخورد از ادراکشان شدت بر به دانشجویان عاطفی هاي پاسخ

. ]35[شت خواهد دا عالقه وي و موفقیت در تغییرات بر مثبتی اثر سودمند بودن بازخورد، ادراك دانشجو از و شود می ادراك گرا نمره

 دادن معنا و خواهد می مدرس که آنچه شناسایی راهنمایی، ارائه از عبارتند که دارند بازخورد براي خود نقش از مفاهیمی دانشجویان

 فراهم بازخورد از استفاده منظور به دانشجویان براي بیشتري راهنمایی باید همچنین مدرسان. یادگیري توسعه به منظور کارشان به

دارد  آنها عملکرد بر مثبتی اثر بلکه رساند، نمی آسیب فراگیران خود در به حرمت سطح به تنها نه مدرس شده نوشته بازخورد .]6[کنند 

 و عالقه و کرده غلبه آموزشی مشکالت بر برخی از صوتی، هاي خاص نظیر بازخورد از نوع بازخورد از انواع همچنین استفاده .]36[

 در یادگیري، نتایج. ]37[بیشتر است  کتبی بازخورد آوري جمع به نسبت صوتی هاي فایل کردن گوش براي دانشجویان تمایل

 دانش با دانشجویان در که حالی است در این. یابد می بهبود جزییات، داراي فوري و بازخورد طریق از کم، قبلی دانش با فراگیران

بندي  زمان و تحویل حالت از فراتر بازخورد، اثربخشی. ]38[است  یافته ودبهب تأخیر، با کلی و بازخورد طریق از یادگیري بیشتر، قبلی

 دانشجویان ادراکات. ]39[دارد  تأثیر آموزش و یادگیري بهبود بر مؤثر بازخورد همچنین. است دهنده بازخورد اعتبار شامل و است آن

 موقع به بازخوردهایی دارند انتظار هاي برخط محیطدانشجویان در  .است )Online(برخط  محیط در بازخورد باالي اهمیت از حاکی

 به نسبت تأخیر با ها نشان داده است که بازخورد پژوهش. ]40[بازخوردهاي با کمیت زیاد دریافت کنند  جاي به مناسب، کیفیت با و

 دلیل ایجاد به آزمون، یک از سپ بازخورد ارائه انداختن تأخیر به همچنین. شود می آزمون در بهتري عملکرد به منجر فوري، بازخورد

 در توجهی قابل فردي هاي تفاوت باید این نکته را مد نظر داشت که. ]41[است  مفید یادگیري به منظور اطالعات، ارائه در فاصله

 وجود رند،انتظار دریافت آن را دا فراگیران که بازخوردي نوع در تنوع زیادي همچنین. وجود دارد استادان توسط شده ارائه بازخورد

 فراگیر و مدرس براي بیشتري آموزش به نیاز آموزش و یادگیري، زمینه در بازخورد پتانسیل از برداري بهره منظور به از سویی. دارد

 در را یادگیرندگان عملکرد و هستند پذیر آموزش اثربخش، بازخورد ارائه هاي زیرا نشان داده شده است روش ]42[است  الزم

  .]43[دهند  می ارتقاء تحصیلی و یانگیزش هاي حوزه

 چون حاالتی شود و در فراگیر منجر به ایجاد می آن شکست به منجر بازخورد فرآیند ضعیف کارگیري اند به ها نشان داده پژوهش

 انتخاب نوع، که داشت توجه باید لذا .شود روحیه می تضعیف و طردشدگی حقارت، احساس تدافعی، وضعیت سرافکندگی، عصبانیت،

 تواند می کالس جو و همچنین تمرین و تکلیف ماهیت فراگیران، هاي ویژگی همچون شرایطی اساس بر بازخورد بندي و ساختار زمان

 ساخت براي نیاز مورد هاي مهارت بهبود بر باید همچنین بازخورد. و بر سازنده و مؤثر بودن بازخورد تأثیر دارد ]1[باشد  متفاوت

 ممکن تفکر بدون بازخورد. ]35[ باشد داشته تمرکز) نهایی کار( نهایی محصول خود از بیشتر ،)کار جامان فرآیند( نهایی محصول

 ارائه به باشد، پیچیده حد از بیش یا و آسان حد از بیش مسأله که و یا زمانی باشد داشته تفکر براي زمانی گیرنده اینکه از قبل است،

شود  ارتقاء یادگیري به منجر تواند می شود، دریافت آگاهانه صورت به بازخورد ر صورتی کهبپردازد و اثربخش نباشد، لذا تنها د پاسخ

بنابراین . ]25[دهد  نمی یا و دهد می پاسخ آن به فرد یک که شود دیده منفعلی اطالعات عنوان به نباید از همین روي بازخورد. ]27[

 نخواهد نظر مورد اثر به همیشه باشد، داشته مناسبی نیز زمانبندي ونوع مناسب  آل، ایده ساختاري که بازخوردي حتی است روشن

تأثیر  یادگیري براي وي انگیزه یادگیري فرد و تواند بر ز عواملی که مییکی ا است واضح ،با توجه به مطالب بیان شده .رسید

این  دهنده هاي مختلف نشان ایج پژوهشتناین حال مروري بر  با. است به وي بازخورد مؤثر و سازنده ارائه ،توجهی بگذارد قابل
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باید  بنابراین .ل استفاده بودن آن توسط دانشجو نیستو قابمؤثر  مفهومبه  ،شده به دانشجو بازخورد ارائهلزوماً موضوع بوده است که 

بایست بررسی  می همچنین. هایی داشته باشد چه ویژگیباید چیست و چنین بازخوردي  ،بررسی شود بازخوردي که مؤثر و مفید است

بندي از  به شناسایی یک دسته از یک سو پژوهش این بنابراین در .چه تأثیري بر بازخورد مؤثر خواهند داشت ،ها این ویژگی شود که

هاي  بازخورد و ویژگی محتواي و میزان بازخورد، ارائه راهبرد همچون(است  بیان شده مختلف در منابع که هاي بازخورد مؤثر ویژگی

از  .، پرداخته شده استمؤثر است فراگیران یادگیري بر ها این ویژگی و) است شده ذکرمؤثر  دبازخور گون دیگري که در زمینهگونا

  .پرداخته شده است بندي بر روي بازخورد مؤثر تأثیر این دسته و تجزیه و تحلیل بررسی به سوي دیگر
  

 ها مواد و روش

 مطالعه و همبستگی نوع از و توصیفی ،روش و ماهیت بعد از و کاربردي هاي پژوهش دسته در ،هدف نظر از ،پژوهش حاضر

 ،بر بازخورد مؤثرتعیین تأثیر آنها  هاي بازخورد مؤثر از یک سو و بندي ویژگی دنبال شناسایی و دسته به پژوهش این .باشد می میدانی

هاي معرفی شده براي  ادبیات پژوهش و با توجه به ویژگیبا توجه به . از دید دانشجویان جهاد دانشگاهی اهواز از سوي دیگر است

  :بازخورد مؤثر، مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر تدوین شد

  

  
  مدل مفهومی پژوهش: 1 شکل

  

 1مفهومی پژوهش که بر اساس مرور ادبیات مربوط به پژوهش و اهداف پژوهش طراحی شد و در شکل  با توجه به مدل

  :وهش به قرار زیر تدوین شدندفرضیات پژ شود، مالحظه می

H1 :شود بر بازخورد مؤثر تأثیر دارد از دید دانشجویان نوع بازخوردي که به آنها ارائه می. 

H2 :شود بر بازخورد مؤثر تأثیر دارد از دید دانشجویان ساختار بازخوردي که به آنها ارائه می. 

H3 :شود بر بازخورد مؤثر تأثیر دارد ائه میبندي بازخوردي که به آنها ار از دید دانشجویان زمان.  

 منظور به. است بوده 91-92در سال تحصیلی  اهواز دانشگاهی جهاد دانشجویان شامل کلیه ،این پژوهش مطالعه مورد جامعه

 شرو از موضوع ادبیات گردآوري براي بسته و پرسشنامه از ،هاي پژوهش فرضیه آزمون به مربوط اطالعات و ها داده آوري جمع

 .است بسته بوده پرسشنامه به منظور تجزیه و تحلیل در پژوهش حاضر، اطالعات گردآوري اصلی ابزار .شده است استفاده ايکتابخانه

 ،Shute، Archerهاي  نوع بازخورد بر اساس پژوهش براي پرسش 12 ترتیب به بررسی مورد متغیرهاي براي اساس همین بر

Orsmond  و Merry، و Ferguson  ]6 ،25 ،26 ،27[، 10 براي ساختار بازخورد بر اساس پژوهش  پرسشArcher ]29[، 8 

براي بازخورد مؤثر بر اساس  پرسش 8و  ]Ferguson ]25 ،30و  Gibbsهاي  براي زمانبندي بازخورد بر اساس پژوهش پرسش

   .است شده گرفته نظر لیکرت در تایی 5 طیف با ،]Ovando ]44پژوهش 

 با و کوچک مقیاس در بررسی یک ،پایایی ابزار مورد استفاده در پژوهش از اطمینان منظور به نهایی، گیري ونهنم انجام از قبل

 هاي داده از استفاده با ،پرسشنامه کرونباخ آلفاي سپس ضریب .گرفت انجام پژوهش آماري میان جامعه از نفري 30 یک نمونه

 1/82 ،ساختار بازخورد درصد، 5/83 ،نوع بازخورد براي ترتیب به کرونباخ فايآل ضریب .شد محاسبه اولیه نمونه از آمده دست هب

 بیانگر داعدا این .آمد دست به درصد 3/91 ،براي کل پرسشنامه و درصد 2/82 ،بازخورد مؤثر درصد، 2/87 ،بندي بازخورد زمان درصد،

   .خوردار استبر الزم پایایی از ابزار مورد استفاده در این پژوهش که امر هستند این

گیري  با استفاده از نمونه ،ابزار مورد استفاده در این پژوهش مدل و یمحتوای روایی و صوري روایی سنجش منظور به همچنین

  اصلی پرسشنامهصورت که  بدین. شد استفاده حاضر پژوهش  حوزه با مرتبط کارشناسان و استادان نفر از 7 نظرات از ،هدفمند
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 ،ها گویه بودن روشن و واضح ،ها گویه بودن دقیق همانند سؤاالتی و شد داده قرار آنان اختیار در نامه دیگري،به همراه پرسش پژوهش

 آنان از محتوي و صوري روایی زمینه در، پژوهش متغیرهاي سنجش براي ها گویه کفایت و ها گویه سنجش مقیاس بودن مناسب

 روایی از پژوهش این در استفاده مورد پرسشنامه ،کارشناسان و خبرگان دیدگاه از که بود امر این دهنده نتایج نشان .شد پرسیده

 بر .شد گرفته بهره نیز دهندگان پاسخ نظرات از ،صوري روایی سنجش منظور به همچنین. است برخوردار محتوي روایی و صوري

 نیز دهندگان پاسخ دید از بنابراین. گرفت قرار توجه مورد نهایی  پرسشنامه تدوین در ها آن اصالحی نظرات از برخی اولیه، نمونه اساس

   .شد تأیید پژوهش این در استفاده مورد ابزار صوري روایی

 تعداد محدود، جوامع در مورد نیاز نمونه تعداد حداقل فرمول به توجه با و شد مشخص نمونه واریانس ،مقدماتی مطالعه اساس بر

 نمونه به منظور حصول تعدادو اولیه   درصدي نمونه 86رخ برگشت حدوداً با توجه به ن .شد داده تشخیص مورد 172 نیاز مورد  نمونه

از  مورد 175تعداد . شد توزیع مختلف هاي رشته دانشجویان میان در اي طبقه- تصادفی صورت پرسشنامه به 200مورد نیاز، 

 تجزیه و به منظوردر پژوهش حاضر . استفاده قرار گرفتندمورد  ،تجزیه و تحلیل قابل استفاده بوده و براي هاي بازگشتی پرسشنامه

 ،شناختی جمعیت متغیرهاي اساس بر ها آزمودنی توصیفی هاي آماره .گردید استفاده AMOSو  SPSS افزارهاي نرم از ها داده تحلیل

  .است شده ارائه 1جدول  طبق
  ختیشنا جمعیت متغیرهاي اساس بر ها آزمودنی توصیفی هاي آماره :1جدول 

  مقطع تحصیلی  رشته  جنسیت  نام متغیر

  مرد  زن  مقادیر
فنی و 

  مهندسی

علوم 

  انسانی
  کاردانی

کارشناسی 

  پیوسته

کارشناسی 

  ناپیوسته

کارشناسی 

  ارشد

  15  63  51  46  72  103  78  92  تعداد

  7/8  36  1/29  2/26  2/41  8/58  5/47  5/52  درصد

  

  ها یافته

مربوط به نوع  گیري اندازه هاي مدل صحت از تا بود الزم پژوهش، مفهومی مدل و ها آزمون فرضیه قبل از وارد شدن به مرحله

 عاملی مدل پژوهش فرآیند ادامه در بنابراین. شود حاصل اطمینان بندي بازخورد و بازخورد مؤثر بازخورد، ساختار بازخورد، زمان

 مورد ،شده آوري جمع نهایی هاي با استفاده از داده و بازخورد مؤثر بندي بازخورد نوع بازخورد، ساختار بازخورد، زمان اول مرتبه تأییدي

  .گرفت قرار آزمون

 از قبل لذا بود، گردیده انتخاب )Maximum Likelihood( نمایی درست حداکثر پژوهش، این در برآورد روش که آنجایی از

تا از نرمال بودن  ،متغیره و چند متغیره استفاده کرد باید از آزمون نرمال بودن تک ،لمد برآوردهاي مورد در نظر اظهار گونه هر

 AMOS افزار نرم هاي با توجه به خروجی .اطمینان حاصل شود ،هاي برآورد با این روش است فرض متغیرها که یکی از پیش

چند متغیره هستند لذا بندي بازخورد و بازخورد مؤثر نرمال تک متغیره و  ساختار بازخورد، زمانهاي مربوط به که مدل مشخص گردید

مدل مورد  4از میان نتایج نشان دادند که  از سوي دیگر .باشند می معنادار درصد 95 اطمینان سطح در ،مدل پارامترهاي این سه کلیه

 سازي لذا از آزمون خودگردان. است نبوده متغیره نرمال تک متغیره و چند ،آزمون، تنها مدل مربوط به نوع بازخورد

)Bootstrapping( روش هاي حاصل از خروجی .گردید استفاده عاملی تأییدي مربوط به نوع بازخورد، مدل پارامترهاي برآورد براي 

 پارامترهاي با اصلی، نمونه از با جایگذاري گیري هاي برآورد شده در دویست بار نمونهپارامتر میانگین که داد نشان سازي خودگردان

مربوط به  مدل پارامترهاي کلیه ،داد نشان خودگردان برآورد نتایج. ندارد معناداري تفاوت ،نمایی درست حداکثر روش در شده برآورد

به پژوهش  فرآیند در ادامه .مدل مربوط به نوع بازخورد نیز تأیید شد و باشند می معنادار درصد 95 اطمینان سطح در نوع بازخورد

 ، تطبیقی)Absolute Fit Indices( سه دسته شاخص برازش مطلق گیري از هاي اندازه برازش کلی این مدل منظور بررسی

)Comparative Fit Indices( و مقتصد )Parsimonious Fit Indices( مهمترین  2در جدول . استفاده گردیده است

  .ه گردیده استمؤثر ارائ بازخورد و بازخورد بندي بازخورد، زمان بازخورد، ساختار گیري نوع هاي اندازه هاي برازش مدلشاخص
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  گیريهاي اندازههاي کلی برازش الگوشاخص: 2جدول 
  

  هاي مقتصدشاخص  هاي تطبیقیشاخص  هاي مطلقشاخص  بندي شاخص دسته

 CMIN (P_Value) TLI CFI PNFI PCFI RMSEA CMIN/DF  شاخص نام

  841/2  044/0  730/0  669/0  919/0  921/0  159/134)083/0( نوع بازخورد

  805/1  042/0  622/0  600/0  968/0  969/0 445/111) 074/0(  بازخورد ساختار

  193/2  049/0  544/0  525/0  953/0  954/0 343/125) 061/0(   بندي بازخورد زمان

 078/2  055/0  604/0  518/0  904/0  934/0 431/116) 066/0(  بازخورد مؤثر

 3کمتر از  06/0کمتر از  5/0باالتر از  5/0باالتر از  9/0باالتر از  9/0باالتر از   05/0مقدار احتمال باالتر از   برازش قابل قبول
  

  

) CFI( تطبیقی برازش و) TLI( ییسلو- توکر هاي تطبیقی مدل شامل دو شاخص دهد شاخص نشان می 2طور که جدول  همان

 يساز مبحث مدل يآن را برا عدهااما ب مطرح شد یعامل یلتحل در بحث) 1973(ییس ابتدا توسط توکر و لو TLI شاخص. اشندب می

شده در مقابل مدل صفر به  یشنهادمدل پ یک یا یگزینجا يها مدل یسهمقا يتواند برا یشاخص م ینا. توسعه دادند يمعادله ساختار

 یانگرب یک مقدار دهنده فقدان برازش و نشان ،براي این شاخص صفرمقدار  .کند یم ییرتغ یکو  صفر ینب خصشا ینمقدار ا. کار رود

 این براي 95/0 از باالتر مقادیر و الگو بودن قبول قابل عنوان به 95/0 تا 90/0 بین مقادیر CFIشاخص  در .برازش کامل است

شود این دو شاخص براي  مشاهده می 2گونه که در جدول  همان .شود می تفسیر الگو به هاب دادهخو بسیار برازش عنوان به ،شاخص

  .گردد هاي پژوهش تأیید می تمامی مدل ،هاي تطبیقی از دید شاخص لذا ،باشند قدار قابل قبول میها داراي م تمامی مدل

 اسکوئر کاي برازش شاخص ،محاسبه در آزاد پارامترهاي آوردن حساب به براي عمومی هايشاخص از یکی دیگر از سوي

 ،اغلب. شودوئر بر درجه آزادي مدل محاسبه میاز تقسیم ساده مقدار کاي اسک این شاخص. است) CMIN/DF( نسبی یا بهنجار

شود مقدار این شاخص براي تمامی  مالحظه می 2همانگونه که در جدول  .دانندرا براي این شاخص قابل قبول می 3تا  1مقادیر بین 

این  .باشد یم) RMSEA( برآورد خطاي مربعات میانگین دوم ریشه شاخص 2در جدول  شاخص دیگر. باشد ها قابل قبول می مدل

 برازش. است کوچکتر یا 06/0 مقدار شاخص، این براي قبول قابل هايالگو. استمانده  بر مبناي تحلیل ماتریس باقی شاخص

تمامی  2در جدول  RMSEA شاخص مقادیر با توجه به .شودهستند، ضعیف برآورد می 1/0اراي مقادیر باالتر از د که الگوهایی

اقتصاد مدل  .هستند اقتصاد مدل يها شاخص ،2 دو شاخص مهم دیگر در جدول. دارندبرازش قابل قبول  از دید این شاخص، الگوها

 یک براي این منظور .هستند یازمورد ن ،از برازش یبه سطح خاص یابیدست ياشاره دارد که برا يابرآورد شده يبه تعداد پارامترها

شاخص برازش دو  ،یرندگ یمورد استفاده قرار م ینهزم ینکه در ا ییها شاخص. شود یم یسهمقا یدمدل مق یکمدل فرامشخص با 

با توجه به  .دهنده مناسب بودن برازش الگو است نشان ،شاخص دو براي این 5/0مقادیر باالتر از  .هستندPCFI و   PNFIمقتصد

 .باشد ها می مقادیر این دو شاخص نیز حاکی از قابل قبول بودن تمامی مدل ،2جدول 

از دیدگاه  ،پژوهش گیريهاي اندازهکه الگو شود حاصل می نتیجه این 2جدول  در شده دهآور نتایج توضیحات فوق و ه بهبا توج

ها به کنند که دادهیید میأاین مورد را ت ،هاي کلیشاخص دیگر به عبارت. وضعیت مطلوبی دارند ،برازش ايه هر سه دسته شاخص

  .کنندها حمایت میخوبی از الگو

 پژوهشدر این  .به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شد پژوهش فرآینددر ادامه  ،گیري اندازه هاي مدل س از اطمینان از صحتپ

در  .سازي معادالت ساختاري استفاده شده است مدل از ،بررسی برازش کلی مدل پژوهشو تجزیه تحلیل فرضیات  ه منظورب

معناداري  دیگر، سوياز  و دوش می مدل مفهومی بررسی  باپژوهش  هاي نطباق دادهمیزان ا سوسازي معادالت ساختاري از یک  مدل

به  بعدي، در گام نخستگیري در گام اندازه هاي مدلیید أپس از بررسی و ت بنابراین. دوش میآزمون  ،روابط در مدل برازش یافته

در  ،پژوهش طراحی شده براي این ن اساس مدل مفهومیبر ای .استفاده شد سازي معادالت ساختاري مدلها از فرضیه آزمون منظور

  .ارائه شده است 2در شکل  حاصل از آزمون مدل ضرایب رگرسیونی .مورد آزمون قرار گرفت AMOSافزار  نرم
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  پژوهش به همراه ضرایب رگرسیونیالگوي معادالت ساختاري : 2شکل

  

  .ارائه شده است پژوهش مدل معادالت ساختاريکلی  برارزش هايشاخصنیز  3 در جدول

  
  پژوهش مفهومی مدل برازش کلی هاي شاخص:  3جدول

  

  هاي مقتصدشاخص  هاي تطبیقیشاخص  هاي مطلقشاخص  بندي شاخص دسته

 CMIN (P_Value) TLI CFI PNFI PCFI RMSEA CMIN/DF  نام شاخص

445/225) 12/0(  مدل نهایی  948/0  922/0  606/0  823/0  023/0  263/1 

  ابل قبولبرازش ق
مقدار احتمال باالتر 

  05/0از 

باالتر از 

9/0  

باالتر از 

9/0  

باالتر از 

5/0  

باالتر از 

5/0  

کمتر از 

06/0  
3کمتر از   

  

 تدوین مدل و است برخوردار مناسب برازش از مدل ،آمده دست هب مقادیر اساس بر شود مشاهده می 3گونه که در جدول  همان

 ها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانیآزمون معناداري فرضیه ه منظور، بمدلیید أپس از بررسی و ت ،در پایان .گردد می تأیید شده

)Critical Ratio (C.R.)( مقدار و P مقدار بحرانی مقداري است که از حاصل تقسیم تخمین وزن رگرسیونی .است استفاده شده 

)Regression Weights( 96/1مقدار بحرانی باید بیشتر از  05/0اساس سطح معناداري بر . آیددست می هبر خطاي استاندارد ب 

 Pبراي مقدار  05/0همچنین مقادیر کوچکتر از  .شودکمتر از این مقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نمی مقادیربراي  .باشد

ها به همراه فرضیه. است 95/0اطمینان  هاي رگرسیونی با مقدار صفر در سطححاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده براي وزن

  .آورده شده است 4در جدول  ،رضیههاي جزئی مربوط به هر فضرایب رگرسیونی و مقادیر شاخص
  

  ضرایب رگرسیونی و نتایج آزمون فرضیات: 4جدول 

شماره 

  فرضیه
  متغیر مسیر متغیر

ضریب 

  رگرسیونی

مقدار 

 بحرانی
P  نتیجه  

 تائید ***  292/3  53/0  ربازخورد مؤث   نوع بازخورد  1

 تائید ***  751/3  64/0 بازخورد مؤثر    ساختار بازخورد  2

 تائید  *** 994/3  85/0 بازخورد مؤثر    بندي بازخورد زمان  3

***  p< 0.001 
  

 نتایج مبناي لذا بر .ندیید قرار گرفتأمورد ت تمامی فرضیات تدوین شده فرضیه 3، از 4دست آمده در جدول  هبا توجه به نتایج ب

  :است گردیده ارائه پژوهش هاي فرضیه مورد در زیر هاي استنباط ها، داده تحلیل و تجزیه از حاصل

دانشجویان جهاد  دیدگاه از هاي بازخورد سازنده و مؤثر بر بازخورد مؤثر، ویژگی تأثیر ساختاري معادله مدل اساس بر )1 فرضیه

  . دارد تأثیر 53/0 ضریب با بازخورد مؤثر بر درصد 95 ناناطمی سطح در نوع بازخورد دانشگاهی اهواز،

دانشجویان جهاد  دیدگاه از هاي بازخورد سازنده و مؤثر بر بازخورد مؤثر، ویژگی تأثیر ساختاريمعادله  مدل اساس بر) 2فرضیه 

  . دارد یرتأث 64/0 ضریب با بازخورد مؤثر بر درصد 95 اطمینان سطح در ساختار بازخورد دانشگاهی اهواز،

دانشجویان جهاد  دیدگاه از هاي بازخورد سازنده و مؤثر بر بازخورد مؤثر، ویژگی تأثیر ساختاري معادله مدل اساس بر) 3 فرضیه

  . دارد تأثیر 85/0 ضریب با بازخورد مؤثر بر درصد 95 اطمینان سطح در بندي بازخورد زمان دانشگاهی اهواز،
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  گیري و نتیجه بحث

هاي بازخورد سازنده و مؤثر  تعیین تأثیر ویژگی هاي بازخورد مؤثر از یک سو و بندي ویژگی دنبال شناسایی و دسته به پژوهش این

سه ویژگی نوع، ساختار و  منظور این براي. است بوده از سوي دیگر ،از دید دانشجویان جهاد دانشگاهی اهواز ،بر بازخورد مؤثر

بر اساس مدل  همچنین .ازخورد سازنده و مؤثر بر اساس ادبیات پژوهش شناسایی شدهاي ب زمانبندي بازخورد به عنوان ویژگی

پرسشنامه . است بوده بسته پرسشنامه ،پژوهش این در اطالعات گردآوري ابزار. ندتدوین شدپژوهش ه گان فرضیات سهمفهومی 

. جزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتندپرسشنامه به منظور ت 175تعداد  و شد توزیع نفر از اعضاي نمونه 200 میانپژوهش 

   .بود پژوهش فرضیات تأیید دهنده نتایج نشان .استفاده شد پژوهش هاي فرضیه به پاسخ منظور بهسازي معادالت ساختاري  مدل

 هچرخ در ضروري اجزاي و یکی از یادگیري اصول یکی از دهنده اهمیت باالي بازخورد به عنوان ها نشان مروري بر پژوهش

 بازخورد، ساختار نوع دسته سه در بازخورد مؤثر هاي ویژگی از یک سو به شناسایی حاضر پژوهش از همین روي .بوده است یادگیري

به نتایج  با توجه .سه فرضیه براي پژوهش حاضر تدوین گردید ها ا توجه به این ویژگیب. است پرداخته بازخورد بندي زمان و بازخورد

 که دهد می نشان پژوهش این نتایج. درصد تأیید شدند 95فرضیات این پژوهش در سطح اطمینان  همعادالت ساختاري کلی

 از قبلی مطالعات در موضوع این که دارد تأثیر بازخورد بودن مؤثر بر بازخورد بندي زمان و ساختار نوع، یعنی مؤثر بازخورد هاي ویژگی

 نیز ]Ovando ]6 ،25 ،26 ،27 ،29 ،44 و Merry، Ferguson، Archer، Gibbs، Shuteو   Orsmondهاي پژوهش جمله

  .تأیید قرار گرفته است مورد

 .تواند به اشکال گوناگونی براي دانشجویان فراهم شود می ،بازخورد بر اساس نوع خودنتایج پژوهش حاضر نشان داده است که 

 مسأله حل در را ها تفاهم شود، سوء مشخص )غیره و عالی خوب، همانند( ستایشی کلمات تواند به صورت می بازخورد عنوان مثالبه 

 را شده داده دهد، نمرات بیشتري مطالعه کند، پیشنهاد تفکر چرایی به وادار را باشد، دانشجویان درست عمل دهنده دهد، نشان توضیح

 این پژوهشنتایج  .کند ارائه رانبه فراگی آینده تکالیف در مناسب عملکرد و فعالیت براي هایی و به صورت کلی روش دکن توجیه

 بودن و سازنده از سوي دیگر نوع بازخورد بر مؤثر. هاي بازخورد مؤثر است ی از ویژگیاوالً نوع بازخورد یک حاکی از این امر بود که

 Harks نو همچنی Merryو   Orsmondمطالعه هاي پیشین همچون هاي پژوهش با یافته ها این یافته .بازخورد تأثیر داشته است

 باید که است این بازخورد براي راهنما اصول از ها نشان داده است یکی همانگونه که پژوهش .همراستا بوده است ]35 ،6[و همکاران 

 اثربخشی است از ممکن مناسب، رویکرد یک فعاالنه کردن دنبال توانایی و بازخورد انواع از درستی ، لذا داشتن درك]27[باشد  خاص

  .کند یبانیپشت بازخورد

همچنین از دید آنها ساختار  .تأثیر دارد آنمؤثر بودن  سازنده و بر ،پژوهش حاضر نشان داد که از دید دانشجویان ساختار بازخورد

 Siewert همکاران، و Dowdenهاي دیگر همچون  هاي پژوهش  این یافته با یافته .هاي بازخورد مؤثر است بازخورد یکی از ویژگی

 نظر شکل امتیاز، به یا عددي، تیک اي نمره اي، درجه صورت به تواند ساختار بازخورد می. همراستا است ]43 ،36 ،34[ صمدي و

 و شخصی صورت کالمی و یا به و گروهی شده، نوشته و ، خالصه)غیره و امتحان تمرین، تکلیف،( فعالیت کل مورد در مختصري

 ،باشد کارشان از خاص اي قطعه مورد در و شخصی ،موقع به که اي شده نوشته دبازخور که کنند می احساس دانشجویان. شفاهی باشد

 متفاوتی نیز ساختارهاي تواند می، مختلف انواع بر عالوه لذا نتایج  پژوهش حاضر نشان داد که بازخورد .است بازخورد هگزین بهترین

از  درستی شود، مرتبط است، لذا داشتن درك می تولید آن در ردکه بازخو اي زمینه به بازخورد پیشتر اشاره شد که ساختار. باشد داشته

 بازخورد اثربخشی است از ممکن شود، شود و به تبع آن ساختاري که براي بازخورد انتخاب می اي که بازخورد در آن تولید می زمینه

  .کند پشتیبانی

 براي که اي زمینه و موضوعان دریافت شود که توسط دانشجوی زمانی باید بازخوردنتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که 

 دریافت و یادگیري به بیشتر توجه بنابراین بازخوردي که به موقع باشد. اشته باشدد اهمیت دانشجویان براي است، شده تولید آن

بازخورد  بندي انزم اهمیت هاي پیشین در زمینه هاي پژوهش هپژوهش حاضر یافت .کند می فراهم ،دانشجویان براي بیشتر هاي کمک

 تحت را بازخورد اثربخشی ممکن است مستقل طور به بازخورد، خود بندي اند زمان ها نشان داده چرا که پژوهش را تأیید کرده است

هاي بازخورد  بیشترین تأثیر را در میان ویژگی بندي بازخورد همانگونه که نتایج این پژوهش نشان داد زمان و ]26[دهد  قرار تأثیر

 ،Mahonyو   Poulosهاي  سوم پژوهش حاضر با یافته به فرضیه هاي مربوط یافته. بر مؤثر بودن بازخورد داشته است ،مؤثر

Ertmer و همکاران و Butler از دید دانشجویان جهاد دانشگاهی اهواز یک بازخورد .همراستا بوده است ]41، 40، 39[ و همکاران 

به دانشجویان تأخیر ایجاد شود، این بازخورد با تأخیر،  که در ارائه بازخورد صورتی در الح این با است، مفید یادگیري براي سریع
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 از اصول یکی بندي بازخورد به عنوان زمان. شود که منجر به افزایش کمیت و کیفیت بازخورد شود زمانی براي آنها مفید تلقی می

است و  گرفته قرار توجه مورد ها پژوهش از وسیعی طیف در دلیلاست، به همین  آموزش مطرح شده در امر هفتگانه عملکرد مناسب

که نتایج پژوهش حاضر نیز این نکته را تأیید کرده  ]29[از آن به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر سازنده بودن بازخورد یاد شده است 

بعضاً تنها فاکتور مؤثر بر سازنده و مؤثر بودن بندي بازخود که در برخی از منابع از آن به عنوان مهمترین و  لذا توجه به زمان. است

   .کند پشتیبانی بازخورد، به خوبی اثربخشی تواند از بازخورد یاد شده است، می

 اساس بر صرفاً مطالعه این زیرا است نتایج آن بوده تعمیم محدودیت پژوهش این هاي محدودیتاز  یکی یان باید گفتدر پا

 همین نظرات از پژوهش این نتایج دلیل همین به .است شده انجام اهواز دانشگاهی جهاد ندانشجویا توسط شده ارائه نظرات

 سایر با استفاده از نظرات و ها دانشگاه سایر در ،عنوان همین با دیگري هاي پژوهش شود می توصیه لذا .است شده حاصل دانشجویان

 اجرایی، و زمانی هاي محدودیت وجود دلیل همچنین به .شوند ایسهمق پژوهش این هاي یافته با آنها هاي یافته و انجام دانشجویان

 هاي تفاوت وجود دلیل به است ممکن لذا است، داده قرار بررسی مورد را اهواز دانشگاهی جهاد دانشجویان تنها حاضر، پژوهش

 دیگر هاي پژوهش شود یه میهمچنین توص .باشد متفاوت مشابه هاي پژوهش از حاصل نتایج اقتصادي و فرهنگی، فردي اجتماعی،

 هاي تیپ همانند شخصیتی هاي ویژگی به مربوط متغیرهاي یا و جنسیت سن، همانند شناختی جمعیت متغیرهایی گر تعدیل نقش

  .دهند قرار توجه مورد ،هاي بازخورد بر مؤثر بودن بازخورد ویژگی گذارياثر دررا  شخصیتی
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