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 مقاله پژوهشی 

 

 لی: تحلیلیتحص یستیو بهز یلیتحص یبازخورد مدرس با دلزدگ نیرابطه ب

 فتکلی ارزش یانجینقش م

 

 ی، زهره دهقان*افراشته یوسفی دیمج

 

 

 چكيده

قش میانجی ارزش ناست. این پژوهش با هدف بررسی  یآموزش یهانظام یاصل یهاو دغدغه جیاز مشکالت را یلیتحص یدلزدگمقدمه: 

 تکلیف در رابطه بین بازخورد مدرس با دلزدگی تحصیلی و بهزیستی تحصیلی انجام شد.

 1399-1400 یلیال تحصسهمدان در  یدانشگاه علوم پزشک انیشامل دانشجو یجامعه آمار یهمبستگ یفیمطالعه توص نیدر اها: روش

پژوهش  نیر استفاده شده در انفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزا 365بود. از جامعه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران 
بازخورد  یرانیا اسی(، مقPekrun) پکران شرفتیپ یهاجانی(، پرسشنامه هPietarinen) ننیتریپ یلیتحص یستیبهز اسیشامل مق

 لیو تحل رسونیپ یبستگهم بضری روش از هاداده لیتحل ی( بود. براPintrich) چیپنتر یمیافراشته و پرسشنامه خودتنظ یوسفی ینیتکو
 استفاده شد. (Lisrel) زرلیبا نرم افزار ل ریمس

 26/0 یلیتحص یستیو با بهز -38/0 یلیتحص یبا دلزدگ ،54/0 فتکلی با ارزش ینیبازخورد تکو یهمبستگ بینشان داد ضر جینتانتايج: 

با  یلیتحص یدلزدگ یهمبستگ بیو ضر 33/0 یلیتحص یستیو با بهز -44/0 یلیتحص یبا دلزدگ فتکلی ارزش یهمبستگ بیو ضر
و  یهم بر دلزدگ فتکلی ارزش قیاز طر ینیود که بازخورد تکوب نیا انگریب ریمس لیاز تحل صلحا جیبود. نتا -49/0 زین یلیتحص یستیبهز

 داشت. داریمعنا میرمستقیاثر غ یلیتحص یستیهم بر بهز

مناسب به مدرسان،  یآموزش یهاامهبا ارائه برن یدرس زانری و برنامه گذاران استیس شودمی شنهادیپ جیبا توجه به نتاگيري: نتيجه

 تیو موفق شرفتیموجبات پ قیطر نیآنان قرار دهند، تا از ا اریدر اخت رندگانیادگیارائه بازخورد به ی نحوه یریادگیرا جهت  یفرصت مناسب
 .دیفراهم آ رندگانیادگیو  انیدانشجو تربیشهرچه 

 

 .یشکعلوم پز انیدانشجو ف،تکلی ارزش ،ینیبازخورد تکو ،یلیتحص یدلزدگ ،یلیتحص یستیبهزهاي كلیدي: واژه
 511تا  502 (:51)21؛ 1400 دي /آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

 
مقدمه 

( مفهوم (Academic Wellbeingیلیتحص یستیبهز

مثبت نشأت گرفته است  یاست که از روانشناس یدیجد

                                                 
 ،ی، گروه روانشناس(دانشیار)افراشته  یوسفی دیدکتر مجنویسنده مسؤول:  *

 yousefi@znu.ac.ir. رانیدانشگاه زنجان، زنجان، ا ،یدانشکده علوم انسان

 ،یگروه روانشناس ،یتیترب یکارشناس ارشد روانشناس یدانشجو ،یدهقان زهره

 یآموزش یهانظام یابیمهم جهت ارز یارهایو از مع

 عنوان را به یلیتحص یستی(. پژوهشگران بهز1)است

نگرش  نی. اکنندمی فیتعر لیبه تحص اندانشجوی نگرش

. رانیدانشگاه زنجان، زنجان، ا ،یدانشکده علوم انسان

(zo.dehghani68@gmail.com) 

 21/9/400، تاریخ پذیرش: 21/9/400، تاریخ اصالحیه: 28/1/400مقاله:  تاریخ دریافت
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 ،یلیتحص یبه زندگ ینگرش کل :ابدیمی در چهار بعد معنا

نگرش به همساالن، نگرش به استاد و نگرش به سازمان 

انجام شده  قاتیتحق جینتا(. 2)لیو ساختمان محل تحص

 یستیاست که نبود بهز نیا دیمؤ ریاخ یهادر سال

تالش  جهیو در نت زهیمنجر به کاهش انگ تواندمی یلیتحص

(. 3)شود انیدانشجو نیب یلیتحص یهاتیکم در فعال

 یاز جمله عوامل مؤثر در سرخوردگ یلیتحص دلزدگی

که عمومأ از توجه  است انیدانشجو یتیو نارضا یعموم

( و Spruyt) تاسپروی. است شده واقع مغفول هادانشگاه

( Academic Boredom) یلیتحص ی( دلزدگ4همکاران)

 به مربوط کننده و ناتوان یاحساس منف کیرا به عنوان 

 شود،می یلیشرفت که منجر به کاهش عملکرد تحصپی

از جمله اخالل  یادیز یمنف جنتای با که اند، کرده فیتعر

 یافسردگ ،یگمراه ل،یترک تحص یباال زانیدر کالس، م

 (. 5همراه است) یو کاهش احساس زندگ

که  یمتعدد آموزش یهاجنبه یلیتحص طیارتباط با مح در

 احتماالً زین یلیتحص یستیو بر بهز است یفراخوان دلزدگ

قرار گرفته است، که  دیباشد، مورد تأک رگذاریتأث تواند یم

 Teacherبه بازخورد مدرس ) توانمی از جمله

feedbackیابی( اشاره کرد. بازخورد به اطالعات ارزش 

 کیدر  رندگانیادگیمدرسان در مورد عملکرد  طکه توس

 (. ون6اشاره دارد) شود،می خاص داده یریادگیحوزه 

از ( و همکاران معتقدند؛ بازخورد Van der Lans) لنز در

و  است یریادگی طیتحقق شرا یعوامل مؤثر و الزم برا

عملکرد خودشان آگاه ی از نحوه رندگانیادگی که نیا یبرا

 افتیمتناسب با عملکردشان بازخورد در ستبایمی شوند

 یهایژگیاز و یکیبازخورد  ی. در واقع عملکردها(7)کنند

 یابیارز قیاز طر رندگانیادگی یریادگیمهم در رشد 

کرده و  تتقوی را هااعتماد به نفس آن تواندمی است، که

  (.8کند) قتشوی را هاآن

 فیپژوهش، ارزش تکل نیدر ا یمورد بررس گرِید ریمتغ

(Task Valueم)معتقدند وقوع  پردازان هی. نظرباشد ی

 طیعالوه بر عوامل مربوط به مح یلیتحص یدلزدگ

 دلزده طیفرد از شرا یشناخت یهایابیبه ارز ،یرونیب

 هایابیارز نیکه ا ی(، به نحو9دارد) یبستگ زنی کننده

 چون هم ییهاجانیبر ه یطیمح واملع ریهستند که تأث

 از ارزش توانمی (. پس10)کندمی یگرمیانجیرا  دلزدگی

نام برد،  یدلزدگ ساز نهیاز عوامل زم یکی عنوان به فتکلی

 ت،یاز اهم رانیو ادراک فراگ ریکه عبارت است از تفس

 (.11)فیتکل کیبودن  دیو مف تیکاربرد، جذاب

 یهااست که در سال نیا انگریب قیتحق نهیشیبر پ یمرور

به احساسات مربوط به  یتربیشمحققان عالقه  ریاخ

 یبه دلزدگ توانمی جمله از که اند نشان داده تیموفق

 میپژوهش کاد جهی(. نت12اشاره کرد) یلیتحص

(Cadime(و همکاران )در رابطه با بهز13 )یستی 

 یستیباالتر بهز حاست که سطو نیا دیمؤ یلیتحص

 یلیتحص شرفتیبا مشارکت، تعامل، تعهد و پ یلیتحص

مشکالت  یهمراه است و فقدان آن عامل اساس یتربیش

( Cadime) میکاد یهاافتهی. است یو ناسازگار یانطباق

 یستیبهز یبر اثربخش یمبتن نچنی و همکاران هم

و مشارکت  یبر فرسودگ یلیتحص تیو موفق یلیتحص

پژوهش ی جهینت نیبود. عالوه بر ا یپرتغال انآموزدانش

 یلیتحص ی( نشان داد که خوددلسوز14و همکاران) یکرم

داشته و باعث کاهش  یلیتحص یستیمعنادار بر بهز ریتأث

مدرسه  فیدر تکال یریدرگ شیدر مدرسه، افزا یفرسودگ

 .شودمی یلیتحص تیو رضا

به عنوان  انیآن به دانشجوی ارائهی بازخورد و نحوه 

 یاریتوجه بس یلیتحص یاز عوامل مرتبط با دلزدگ یکی

 ی(. در تمام15از محققان را به خود جلب کرده است)

 بازخورد که ستا هامدت یالمللبین یهاو رشته هانهیزم

 زبرانگی چالش مسأله کیبه عنوان  عالی آموزش در

 انیدانشجو که یاست، به نحو دهیشناخته و مطرح گرد

غالباً در  ست،ین یکه بازخورد کاف کنندمی اظهار باغل

گردد، درک و استفاده از آن دشوار یزمان اشتباه ارائه م

و  ی(. پورمحمد قوچان16)است دلسردکننده یاست و گاه

 یارائه بازخوردها افتندیدر ی( در پژوهش17همکاران)
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 یهایابی( مناسب پس از ارزشیکالم_ی)کتب یاصالح

سطح عشق به  شیآگاهانه، موجب افزا به صورت ینیتکو

 . شودمی انآموزدانشدر  یریادگی

 فتکلی ارزش یعنی یعامل مرتبط با دلزدگ گریدر رابطه با د

 کی فیتکال یذهن یهامشخص شده است که ارزش زین

و  یداریپا ،یانتخاب یرفتارها یبرا یقو کننده ینبی شیپ

 & Black)(. بلک و آلن 18است) تیتالش مربوط به موفق

Allen)(19 در )به عنوان  فیتکل-به ارزش یتالش نظر کی

 شودمی رندگانیادگیدر  زهیانگ جادیمهم که باعث ا یعامل

در  زین (20)(Artino Jones)و جونز  نویاشاره کردند. آرت

 یلیتحص یو دلزدگ فتکلی رابطه ارزش یبه بررس یقیتحق

 المللبیندانشجوی تجارت  155پرداختند، نمونه شامل 

 ۀرابط یو دلزدگ فتکلی ارزش نینشان داد ب جینتا بود،

 معنادار وجود دارد.  یمنف

 یستبهزی که انجام شده و با توجه به آن قاتیبه تحق نظر

 یتیترب یدر حوزه روانشناس دیسازه جد کی یلیتحص

صورت  نهیزم نی( در ا17و16)یاندک یهااست و پژوهش

رابطه  یتاکنون به بررس یپژوهش یگرفته است و از طرف

رابطه  یبررس نیو همچن یبا دلزدگ یلیتحص یستیبهز

 نیدوسازه نپرداخته است، لذا ا نیابازخورد مدرس با 

بازخورد مدرس با  نیرابطه ب یپژوهش با هدف بررس

که انتظار  ،انجام گرفت یلیتحص یستیو بهز یدلزدگ

را  یانجیرابطه، نقش م نیدر ا فتکلی رود عامل ارزشیم

 کند. فایا

 

 هاروش

و از نوع مطالعات  یپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد

پژوهش  نیاست. ا ریمس لیو به طور خاص تحل یهمبستگ

 نیدر ب 1399-1400 یلیاول سال تحص مسالیدر ن

 یپزشک دانشگاه علومدوره کارشناسی  انیدانشجو

نفر به  365همدان انجام شد. از جامعه مورد پژوهش 

 یهادانشکده یآموزش یهاصورت در دسترس از گروه

حجم  نییتع اریانتخاب شدند. مع یراپزشکیبهداشت و پ

 95نمونه در پژوهش حاضر فرمول کوکران با احتمال 

علوم  یهاتهرش انیدرصد بود. افراد نمونه از دانشجو

رشته بهداشت  ،یرشته بهداشت عموم ،یشگاهیآزما

بودند.  یمنیا تیریو رشته مد یرشته پرتوشناس ط،یمح

حاضر و دوران  طیتوجه به شرا اداده ب یجمع آور وهیش

 نکیکرونا به صورت ل روسیو وعیاز ش یناش نهیقرنط

 یهاو پخش آن در گروه porslineدر سامانه  ینترنتیا

ورود به پژوهش عبارت  یارهایانجام شد. مع ییدانشجو

و  یامکان دسترس ،یدر دوره کارشناس لیبود از تحص

در پژوهش.  رکتبه ش لیو تما یاستفاده از ارتباط مجاز

پرسشنامه  یهاخروج هم عدم پاسخ کامل به سؤال اریمع

 بود. 

الزم از ابزار  یهاداده یجمع آور یپژوهش حاضر برا در

 یهامنظور پرسشنامه نیا یپرسشنامه استفاده شد. برا

( و همکاران، Pietarinen) ننیتریپ یلیتحص یستیبهز

 شرفت،یپ جاناتیاز پرسشنامه ه یلیتحص یدلزدگ اسیمق

افراشته و همکاران، خرده  یوسفی ینیبازخورد تکو

و  چیپنتر یمیاز پرسشنامه خودتنظ فیارزش تکل اسیمق

  یپرسشنامه معرف نیهمکاران استفاده شد. در ادامه ا

 شده اند.

( و Pietarinen) ننیتریپ یلیتحص یستیبهز پرسشنامه

است و با  هیگو 11 یپرسشنامه دارا نی(: ا21همکاران)

کامالً مخالفم تا کامالً از ای درجه 5 کرتیل اسیمق کی

. سنجدمی را یلیتحص یستی، بهز5تا  1موافقم با نمره 

 55آن  نیتربیشو  11پرسشنامه  نیحداقل نمره کل ا

 یستیباالتر باشد نشان دهنده بهز هاست. هر چه نمر

 ،(22)پسند باالتر است. در پژوهش مهنا و طالع یلیتحص

 به دست 70/0کرونباخ  یپرسشنامه با روش آلفا ییاپای

 نیا ییایپا زانمی همکاران، و پور قدمی آمد. در مطالعه

 75/0کرونباخ،  یآلفا بیپرسشنامه با استفاده از ضر

 یدرون یهمسان زین پژوهش نی(. در ا23)دیمحاسبه گرد

 به دست 72/0 ،کرونباخ یاز آلفا یرگی پرسشنامه با بهره

 آمد.
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 یلیتحص یدلزدگ اسی: مقیلیتحص یدلزدگ پرسشنامه

 یهاجانیپرسشنامه ه یفرع یهااسیاز مق یکی

 5 کرتیل اسیمق کیو بر اساس  است (24)شرفتیپ

 5تا  1موافق با نمره کامالً مخالف تا کامالً از ای درجه

به منظور  یسؤال 22 اسیمق نیشده است. ا یطراح

 یریادگیکالس و  نیدر ح یسطح دلزدگ یرگیاندازه

نمره  نیتربیشو  22نمره آن  نیترکمشده است.  یطراح

است. هر چه نمره باالتر باشد نشان دهنده  110آن 

معموأل در  حال نیاست. با ا تربیش یلیتحص یدلزدگ

 یسؤال دلزدگ 7 ای 5( از 25صورت گرفته) یهاپژوهش

به منظور سنجش  یریادگیمرتبط با  یدلزدگ ای یکالس

. شودمی استفاده یلیتحص یدو وجه دلزدگ نیا از کیهر 

عامل  لی( با کمک تحل24( و همکاران)Pekrunپکران )

از  یکیعنوان  عامل را به نیاای سازه ییروا ،یاکتشاف

 نیا زین رانیگزارش کردند. در ا یفرع یهااسیمق

 ییای( به اجرا درآمده و پا26پرسشنامه توسط دالورپور)

 یو دلزدگ یریادگیمرتبط با  یدگدلز یبرا اسیمق نیا

 به دست 88/0و  90/0برابر با  بیمرتبط با کالس به ترت

با استفاده  رانیپرسشنامه در ا ییروا نیآمده است. همچن

 600نمونه  کی یبر رو یعامل اکتشاف لیاز روش تحل

مورد  یرستاندبی پسر و دختر انآموزدانشاز  ینفر

 (. 27شده است) تأییدقرار گرفته و  یبررس

 کردیرو یابی: به منظور ارزینیبازخورد تکو پرسشنامه

 ینیمدرس از پرسشنامه بازخورد تکو یسنجش کالس

پنج  کرتیل فیبا ط یسؤال 8پرسشنامه  نیاستفاده شد. ا

 5تا  1موافق با نمره کامالً مخالف تا کامالً از ای درجه

 یو برا ی( طراح28افراشته و همکاران) یوسفیتوسط 

مدرس مورد استفاده  یکالس نجشس کردیرو صیتشخ

 نیپرسشنامه ب نیحداقل و حداکثر نمره ا قرار گرفته بود.

آمده  به دستپرسشنامه هرچه نمره  نیاست. در ا 40تا  8

مدرس از  تربیشباشد نشان دهنده استفاده  تربیش

سؤال  8 یاعتبار برا بیاست. ضر ینیسنجش تکو

 یامیو ص یوسفیدر پژوهش  یسنجش کالس کردیرو

 ینسبتأ معتبردهد ابزار می گزارش شد که نشان 72/0

 یابزار در پژوهش حاضر با روش آلفا نیا ییایاست. پا

 به دست آمد. 82/0کرونباخ 

از  فتکلی سنجش ارزش ی: برافتکلی ارزش پرسشنامه

ی ( که مربوط به مؤلفهتمیآ6) فتکلی ارزش اسمقی خرده

( Pintrich) چینتریپ یمیپرسشنامه خودتنظ گذاری ارزش

ارزش و  اسیمق نیاستفاده شد. ا ،است (،29و همکاران)

کامالً از ای درجه 5 کرتیل فیرا در ط فیتکل یسودمند

. سازندگان سنجدمی 5تا  1ازیموافق با امتکامالً مخالف تا 

محاسبه  قیآزمون را از طر ییروا بیپرسشنامه ضر

 یتمام یسؤاالت آزمون با نمره کل برا نیب یهمبستگ

در  اسیمق نیگزارش کردند. اعتبار ا 90/0 یسؤاالت باال

 لیبا تحل نینچبه دست آمد و هم 79/0( 30پژوهش درتاج )

شد.  تأیید هیآن با شش گو یساختار عامل یتأیید یعامل

 یبا استفاده از آلفا زین فتکلی ارزش اسیمق ییایپا

 گزارش شده است.  84/0کرونباخ 

نامه و فرم رضایت اهداف پژوهش هاپرسشنامه در ابتدای

قرار داده شده بود. در صورت موافقت آنها فرم 

  شد.دهی باز میپرسشنامه جهت پاسخ

 SPSS-26افزار با نرم رسونیپ یهمبستگ بیضر روش

(IBM,Armonk,NY, USA) افزار با نرم ریمس لیو تحل

 ( استفاده شد.LISREL-10.2) زرلیل

 

 نتايج

 345پرسشنامه توزیع شده تعداد  365از مجموع 

و  بود ، کامل تکمیل شده(درصد94نرخ پاسخ )پرسشنامه 

 هاتحلیل شد. عمده ترین دلیل کنار گذاشتن پرسشنامه

بود. از  هانقص اطالعات یا پاسخ ثابت به همه سؤال

 48نفر ) 166کننده در این پژوهش نفر شرکت 345مجموع 

چنین درصد( پسر بودند. هم 52نفر ) 179درصد( دختر و 

نفر  75درصد( در رشته علوم آزمایشگاهی،  23نفر ) 80

 22نفر ) 78درصد( در رشته بهداشت عمومی،  22)

درصد( در  19نفر ) 65درصد( در رشته بهداشت محیط، 
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درصد( در رشته  14نفر ) 47رشته پرتوشناسی و 

 مدیریت ایمنی مشغول به تحصیل بودند.

ای توصیفی برای متغیرهای پژوهش بر اساس هیافته

رد ین مقدار، میانگین و انحراف استانداتربیشین و ترکم

 گزارش شده است.  1در جدول 

تکلیف  ضریب همبستگی بازخورد تکوینی با ارزش

54/0(001/0>P و با دلزدگی تحصیلی )38/0- 

(001/0>P و با بهزیستی تحصیلی )26/0 (001/0>P به )

تکلیف با  مچنین ضریب همبستگی ارزشدست آمد. ه

( و با بهزیستی P<001/0) -44/0دلزدگی تحصیلی 

( بود و ضریب همبستگی P<001/0) 33/0تحصیلی 

بود که  -49/0دلزدگی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی نیز 

دار امعن 001/0از  ترکمهمه این ضرایب در سطح خطای 

ارائه شده  1نتایج حاصل از تحلیل مسیر در شکل  هستند.

 است.

 
 

 

 اطالعات توصیفی برای متغیرهای پژوهش: 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 )داخل پرانتز( برای روابط بین متغیرها tضرایب مسیر استاندارد و مقدار : 1شکل 

درصد از واریانس دلزدگی  30طبق نتایج تحلیل مسیر 

درصد از واریانس بهزیستی تحصیلی  34تحصیلی و 

بین موجود در مدل تبیین توسط متغیرهای پیش

)داخل  tپارامتر استاندارد و مقادیر  1شود. در شکل می

است طور که مشخص اند. همانپرانتز( مشخص شده

دار اصدم معن 5و لذا در سطح  2باالی  tهمه مقادیر 

هستند. همچنین عالوه بر مسیرهای مستقیم که در 

تکلیف هم نمودار است بازخورد تکوینی از طریق ارزش

بر دلزدگی تحصیلی و هم بر بهزیستی تحصیلی اثر 

 داری دارد.اغیرمستقیم معن

گزارش شده  2های برازش مدل در جدول شاخص

های برازش دهد همه شاخصنشان می 2جدول  است.

مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار هستند. 

 میانگین و انحراف معیار ینتربیش ینترکم متغیر

 67/24±06/6 32 10 بازخورد تکوینی

 25/27±14/6 37 16 تکلیفارزش

 89/55±89/9 90 30 دلزدگی تحصیلی

 56/36±05/8 50 19 بهزیستی تحصیلی

 تکوینیبازخورد 

 دلزدگی تحصیلی

30/0=2R 

 

 بهزیستی تحصیلی

34/0=2R 

 تکلیفارزش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5343-fa.html


 یلیتحص یستیو بهز یلیتحص یبازخورد مدرس با دلزدگ نیرابطه ب مجید یوسفی افراشته و همکار
 

mui.ac.irijme.http:// 507/  (51) 21: 1400مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / دی 

قابل تعمیم به جامعه  1بنابراین مدل رسم شده در شکل 

 کلی است.

 

 مدل : شاخص برازش2جدول

 وضعیت سطح مطلوب مقدار شاخص

X2 16/1 - - 
df 1 - - 
P 24/0 05/0< نامطلوب 

X2/df 16/1 3> مطلوب 
RMSEA 02/0 05/0> مطلوب 

GFI 98/0 90/0< مطلوب 
AGFI 99/0 90/0< مطلوب 
TLI 99/0 90/0< مطلوب 
NFI 98/0 90/0< مطلوب 
CFI 
 

 مطلوب >90/0 99/0
 

 بحث

با دلزدگی هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بازخورد 

گری ارزش تحصیلی و بهزیستی تحصیلی با نقش میانجی

آمده حاکی از آن بود که بین  به دستنتایج  تکلیف بود.

ی منفی معنادار وجود بازخورد با دلزدگی تحصیلی رابطه

دارد. البته پژوهشی که این موضوع را بررسی کرده باشد 

ند یی بودهااما پژوهش ،در پیشینه پژوهش مشاهده نشد

ی مرتبطی از بازخورد تکوینی هاکه درباره سودمندی

های چانگ ه کرده بودند. که این نتیجه با یافتهراشا

(Chong)،  درباره نقش بازخورد الکترونیک در کیفیت

یادگیری انگلیسی و ارزشمندی تکلیف به عنوان زبان دوم 

( و نتایج وینستون 15در گروهی از دانشجویان)

(Winstoneمبنی ب ) ر فعال سازی تحصیلی و برانگیختگی

رغبت و اراده یادگیری گروهی از دانشجویان رشته 

توان . در تبیین این یافته میاست سوهم (16روانشناسی)

های مهم آموزش مبتنی بر گفت بازخورد یکی از مؤلفه

تواند تأثیرات بسیار زیادی بر یادگیری کالس است و می

ائه بازخورد کالسی مدرس زیرا ار؛ (31و پیشرفت بگذارد)

تواند روی ادراک دانشجویان از توانایی و کوشش آنها می

به صورت نسبتاً آشکار و مستقیم مؤثر باشد و به عنوان 

یک راهبرد موجب افزایش عملکرد تحصیلی آنان 

 (.32گردد)

همچنین طبق نتایج پژوهش بین بازخورد با بهزیستی 

-وجود داشت. پژوهشتحصیلی نیز رابطه مستقیم و مثبت 

های مرتبط با رویکرد بهزیستی تحصیلی زیاد نیستند. با 

های نسبتأ مرتبط اشاره به برخی از پژوهش این وجود

شود. پورمحمد قوچانی و همکاران نشان دادند که ارائه می

کالمی( مناسب پس از -بازخوردهای اصالحی)کتبی

ایش آگاهانه، موجب افز به صورتهای تکوینی ارزشیابی

(. در 17شود)آموزان میسطح عشق به یادگیری در دانش

 (Wilson and Czikای دیگر ویلسون و سزیک )مطالعه

ان کالس هشتم نشان دادند آموزدانشاز ای در نمونه

چنانچه معلم در هر روش تدریس خود، از بازخوردهای 

کتبی و کالمی مثبت، منفی و اصالحی به شکل دقیق 

آموزان به واند باعث افزایش عالقه دانشتاستفاده کند می

 (. 33یادگیری، تحصیل و آموزش شود)

به عنوان یافته دیگر این پژوهش، بین دلزدگی تحصیلی 

با بهزیستی تحصیلی نیز رابطه منفی معنادار حاصل 

م های کادیکه این نتیجه با نتایج پژوهش ،شد

Cadime)) ان دوره متوسطه آموزدانشدر  و همکاران

ی تحصیلی و فرسودگی مبنی بر رابطه منفی بین بهزیست
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(. بهزیستی تحصیلی مفهوم 13)است سوهمتحصیلی 

تواند ما را در درک و شناخت بخش مهمی است که می

وسیعی از عملکردها و رفتارهای دانشجویان یاری 

رساند و از طرفی نقش مهمی در موفقیت و پیشرفت 

ویان دارای احساس (. دانشج34تحصیلی آنان ایفا کند)

بهزیستی تحصیلی باال از هیجانات مثبت 

ند و دانشجویان دارای احساس بهزیستی هستبرخوردار

شان را به نحو نامطلوب ارزیابی پایین وقایع تحصیلی

هیجانات منفی مانند افسردگی، خشم و  تربیشکرده و 

 .(35کنند)اضطراب را تجربه می

ازخورد از طریق عالوه بر مسیرهای مستقیم باال، ب

تکلیف هم بر دلزدگی و هم بر بهزیستی تحصیلی  ارزش

داری دارد. این نتیجه با نتایج ااثر غیرمستقیم معن

مبنی بر نقش میانجی  پژوهش سلطانی نژاد و محمودی

ارزش تکلیف در رابطه خودکارآمدی و نگرش به 

ان آموزدانشیادگیری درس ریاضی در گروهی از 

نین با پژوهش آرتینو و چونز (. همچ36ست)اسوهم

(Artino & Jonesدر یک نمونه ) دانشجویان ازای 

دلزدگی را  و تکلیف که رابطه ارزش المللبین تجارت

(. به اعتقاد 20)است سوهم ،منفی گزارش کردند

نظران حوزه هیجانات پیشرفت، ارزیابی از صاحب

ت برای وقوع دلزدگی نقش کلیدی دارد و یارزش فعال

دلزدگی تنها هیجان تحصیلی است که وقتی از ارزش 

که (. زمانی18یابد)شود، شدت میمطلبی کاسته می

ند، میزان هست یادگیرندگان برای موضوعی ارزش قائل

از موضوعاتی است  تربیشعملکردشان در آن حوزه 

 (.36که برای آن ارزش قائل نیستند)

ی توان به نحوههای این پژوهش میاز محدودیت

گردآوری داده از طریق  ها اشاره کرد.گردآوری داده

لذا ممکن  است پرسشنامه دارای ماهیت خوداظهاری

دقیق مطابق با آنچه بطور است اظهارات شرکت کنندگان 

ی ، نحوهدیگر ها. محدودیتبه آن باور دارند نباشد

 بود.  هاو اجرای مجازی پرسشنامه هادستیابی به نمونه

تحصیلی و افزایش بهزیستی تحصیلی کاهش دلزدگی 

در بین دانشجویان باعث افزایش توجه آنان به امور در 

ی به تربیششود و آنان با کارایی حال انجام می

شود در پردازند. بنابراین پیشنهاد میتحصیل می

های آتی نقش دیگر متغیرها و عوامل ایجادکننده پژوهش

همچنین جهت به ها مورد بررسی قرار گیرد. این پدیده

تر در این حوزه، پیشنهاد دست آوردن اطالعات دقیق

های آزمایشی و مطالعه اثربخشی شود روشمی

که عالوه بر مشخص کردن همبستگی  ،استفاده شود

ها را نیز آشکار سازد عوامل، رابطه علت و معلولی آن

تا از این طریق نتایج تحقیقات بتواند عالوه بر در اختیار 

اطالعات جامع و دقیق، قابل تعمیم به جامعه گذاشتن 

 بزرگتر نیز باشد. 

 

 گيرينتيجه

طبق نتایج پژوهش، دو مفهوم بازخورد مدرس و ارزش 

تکلیف با دلزدگی تحصیلی و بهزیستی تحصیلی مرتبط 

مورد توجه قرار  مسألهشناخته شدند و شایسته است این 

ریزان گذاران و برنامهشود سیاستگیرد. پیشنهاد می

های آموزشی مناسب به مدرسان، درسی با ارائه برنامه

ی ارائه بازخورد فرصت مناسبی را جهت یادگیری نحوه

 به یادگیرندگان در اختیار آنان قرار دهند تا از این طریق

دانشجویان و  تربیشموجبات پیشرفت و موفقیت هرچه 

 یادگیرندگان فراهم آید.

 

 قدرداني

در گروه روانشناسی 1087766این پژوهش با شماره 

نویسندگان از  بدین وسیلهدانشگاه زنجان تصویب شد. 

 نمودند،کلیه اساتید و دوستانی که آنها را در این امر یاری 

 نمایند.تشکر می
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Relationship between teacher feedback and academic boredom and 

well-being: An analysis of the possible mediating role of task value 

 

Majid Yousefi Afrashteh1, Zohreh Dehghani2 
 

Abstract 

 
Introduction: Academic boredom is a common problem and major concern of educational systems. This study 

endeavored to investigate the possible mediating role of homework value in relationship between teacher 

feedback and academic boredom and well-being. 

Methods: In this study population included students of Hamadan University of Medical Sciences in the 

academic years 2020-2021. In this descriptive correlation study, 365 students were randomly selected from 

the population using the Cochran's formula. The instruments used in this study are as follows: Pietarinen et 

al.'s Academic Well-Being Scale, Pekrun et al.'s Progress Emotions Questionnaire, Yousefi Afrashteh et al.'s 

Iranian Developmental Feedback Scale, and Pintrich et al.'s Self-Regulatory Questionnaire. The gathered 

data were analyzed through Pearson correlation coefficient method. 

Results: The results showed that the correlation coefficient of teacher feedback with task value was 0.54, with 

academic boredom -0.38 and with academic well-being 0.26 as well as task value-correlation coefficient with 

academic boredom -0.44 and with academic well-being 0.33. The correlation coefficient of academic boredom 

with academic well-being is -0.49.The results of path analysis indicated that formative feedback through task 

value has a significant indirect effect on both academic boredom and academic well-being. 

Conclusion: According to the results, it is suggested that policy makers provide appropriate training programs 

for teachers and foster rich opportunity for them to learn how to provide feedback to learners which in turn 

usher in the progress and success of more students. 

 

Keywords: Academic well-being, Academic boredom, teacher feedback, Task value, Students of Medical 

Sciences. 
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