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Introduction  
Understanding and applying are the most common goals of learning. In 

the e-learning environments; the only way to ensure that goals are achieved 

is through feedback. The issueis that there is no comprehensive framework 

based on the research findings in education, so that how to create educational 

feedback based on learning objectives. 

 

Method  
The purpose of this study was to compilation the educational standards 

and their indicators for design effective feedback for the first three layers 

(remembering, understanding and applying) of the Bloom-Anderson’s 

taxonomy. The qualitative research approach is used and based on this 

approach, the phenomenological design strategy has been used. The 

population included experts and faculty members in e-learning centers which 

were selected through purposeful sampling. Qualitative data generated from 

interviews were coded and analyzed by Corbin and Strauss method and 

Maxquda software. 

 

Results  
The results of the study led to the development of 4 educational standards 

and 22 indicators based on Bloom-Anderson’s taxonomy to design 

comprehensive feedback in the field of e-learning. According to the results 
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of this study, educational technologists and assessors can evaluate or design 

more effective E-learning environments. 

 

Discussion  
According to the analysis of interviews; Feedback based on action, 

Multichannel feedback, Feedback based on the future and Feedback based 

on obstacles of learning are the indicators for achievement situational 

learning. Also, Assist leveling feedback, feedback fits user level 

understanding, Transitional feedback and feedback with dual and delayed 

are the indicators for feedback based on scaffolding. 

 

Keyword: Educational Standards, Feedback, E-Learning, Bloom-Anderson 

Taxonomy. 
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یادگیری های  های آموزشی طراحی بازخورد در محیطاستاندارد

 اندرسون -بندی بلوم الکترونیک، بر اساس طبقه
 

 نوری براری
 خراسانی اباصلت

  زاده مرتضی رضایی
 یاعالم فرنوش

 چکیده
های  يطمحکه در  شوند یمترين اهداف يادگيری محسوب  یعموماز  ها آموختهفهم و کاربرد 

يابی يادگيرنده به اين اهداف است  دستين شيوه اطمينان از تر مهميکی، بازخورد يادگيری الکترون
 بازخورد ايجاد چگونگی به تا ندارد وجود آموزش علم اساس بر جامعی دستورالعمل هنوز وجود، ينباا
 و آموزشی استانداردهای تدوين حاضر پژوهش هدف. بپردازد يادگيری الکترونيکی اهداف مبنای بر

اندرسون )يادآوری، فهميدن و کاربرد( برای  –بندی بلوم  در سه اليه اول طبقه بازخورد ایه شاخص
 بهره پديدارشناسی طرح استراتژی از و کيفی پژوهش رويکرد. های يادگيری الکترونيکی است يطمح

 های الکترونيکی دانشکده يادگيری مراکز مدرسين و متخصصين کليه پژوهش جامعه. است شده گرفته
 در هاروارد و خان ايلينويز، الکترونيکی يادگيری مرکز سه و تهران شهر دولتی های دانشگاه تربيتی لومع

 داده اشباع به رسيدن تا گيری گلوله برفی نمونه روش به ها آن از نفر 02 تعداد که هستند آمريکا
 تحليل. گرديد استفاده ساختاريافته نيمه های مصاحبه شيوه از اطالعات آوری جمع برای. شدند انتخاب

 کيودا ماکس افزار نرم با و اشتراوس و کوربين کدگذاری تکنيک با استانداردها و ها مقوله تعيين و ها داده
 برای ضروری شاخص 20 و آموزشی استاندارد 4 تدوين به پژوهش از حاصل نتايج. گرديد انجام

 تواند می پژوهش نتايج. انجاميد نيکیالکترو يادگيری حوزه در موقع به و مؤثر بازخورد يک طراحی
 هایتکنولوژيست مورداستفاده الکترونيک يادگيری های محيط طراحی در عمل راهنمای عنوان به

                                                      
  ايرانتهران ،رسانی در آموزش عالی، دانشگاه شهيد بهشتی دکتری فناوری اطالع دانشجوی ، 

  نويسنده مسئول( ، ايرانتهران ،دانشگاه شهيد بهشتی ،شناسی کده علوم تربيتی و رواندانش دانشيار( 
drkhorasanitr@gmail.com 

   ايرانتهران ،دانشگاه شهيد بهشتی ،شناسی دانشکده علوم تربيتی و رواناستاديار ، 
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 نتايج اساس برتوانند  یمهای يادگيری الکترونيکی  يطمحهمچنين ارزيابان  گيرد قرار آموزشی
 .بپردازند بازخورد بعد در الکترونيکی يادگيری های دوره ارزيابی بهآمده  دست به

 

 اندرسون-بندی بلوم طبقه، يادگيری الکترونيکی، بازخورد، آموزشی استاندارد کلیدی:های  هواژ

 

 مقدمه

 و معلم نقش اينترنت، به دسترسی بستر در آموزشی های فناوری وجود لطف به امروزه

 آموز دانش و معلم طهراب درگذشته. (Rogers, 2000) است نموده تغيير آموزش در آموز دانش

 اين امروزه داشتند، منفعلی نقش يادگيری فرايند در آموزان دانش بوده و طرفه يک صورت به

با  و مدرس باهم، با يادگيرندگان بين بازخورد نمودن ردوبدل با و دوطرفه صورت به رابطه

 يادگيرندگان تعامل رابطه مستقيمی با پيشرفت تحصيلیهمچنين  گيرد، می صورت آموزشی محتوای

 نقش بر اين اساس (،Zahedbaylan & Moeinekia, 2010) های يادگيری دارد در انواع محيط

 نموده تر را پررنگ متنوع تعامالت بر مبتنی يادگيری های محيط طراحی برای آموزشی، طراحان

 طراحان يادگيرنده، و آموزشی منابع بين بازخورد گسترش و تعامالت وجود لطف به .است

 با تغيير رويکرد يادگيری از رفتارگرايی به رويکردهای شناختی و ساختارگرايانه،اند  توانستهموزشی آ

دسترس  شود، يادگيری معنادار را قابل یمها نقش يادگيرنده در يادگيری مهم تلقی  که در آن

 در فناوری نقش شدن تر پررنگ سبب آموزشی پارادايم در تغيير اين. (Cooper, 2003سازند )

 يادگيری گسترش ضرورت و اهميت متوجه را آموزش متخصصان و شده است يادگيری

 .نموده است الکترونيکی

 و نوآورانه مفهوم يک فناوری، بر مبتنی آموزشی محيط يک عنوان به الکترونيکی، يادگيری

 بيان الکترونيکی يادگيری های ويژگی بيان در همکاران و تاوانگريان. است يادگيرنده بر متکی

 ابزارهای اساس بر آموزشی های پشتيبانی انواع شامل الکترونيکی يادگيری که کنند می

 تجارب مبنای بر دانش ساخت هدف به که است يادگيری– ياددهی فرايند از الکترونيکی

 توجه با. (Tavangarian et al., 2007)است  شده ريزی پايه يادگيرنده دانش و تمرين فردی،

 قالب در که است يادگيرنده از پشتيبانی الکترونيکی يادگيری در اساسی صلا تعريف اين به

ونيکی ، مهمترين چالش گسترش يادگيری الکتررضايی و همکاران کند؛ می پيدا نمود بازخورد

(، Rezaei et al., 2017موزشی بين مدرس و يادگيرنده می دانند )را نبودن تعامالت عاطفی و آ
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 به الکترونيکی يادگيری در ضروری و حياتی بسيار امری بازخورد مبحث و موضوع بنابراين

 نايت، در همين راستا .شد نخواهد کامل يادگيری الکترونيکی فرايند آن بدون که رود می شمار

 ادامه و الکترونيکی يادگيری محيط در يادگيرنده ماندگاری برای اصلی عامل که کند می بيان

 باعث که است يادگيرنده به موقع به و شده حساب خوردهایباز و تعامل وجود يادگيری روند

 . (Knight, 2007) گردد تقويت يادگيری روند ادامه برای يادگيرنده نفس اعتمادبه شود می

 مورد در بازانديشی و تقويت جهت به يادگيرنده که است خاصی اطالعات بازخورد

 و يادگيرنده عملکرد و اعمال الحاص باعث شده ارائه اطالعات اين شود، می ارائه عملکردش

 امر در بازخورد اساس اين بر. (Van De Ridder et al., 2008) گردد می وی های مهارت ارتقاء

 گرفتن نظر در با بلکه گرفت نظر در مدرس برای مهارت يک عنوان به تنها نبايد را يادگيری

 فرايند از بخشی عنوان به ار آن بايد الکترونيکی يادگيری های محيط در ويژه به آن اهميت

 و مناسب بازخورد وجود بدون که کنند می بيان همکاران، و حقانی. نمود محسوب يادگيری

 دشوار او برای يادگيری مسير ادامه و شده خارج يادگيری فرايند از عمالً يادگيرنده شده تعريف

 (.Haghani, Rahimi& Ehsanpour 2014گردد) می غيرممکن عمالً و

 شود، ارائه مناسب اطالعات با و صحيح شکل به اگر که است عاملی بازخورد ارائه

 تأکيد بر عالوه که است الزم بنابراين .(Clynes& Raftery 2008)  سازد می اصالح را عملکرد

 اساتيد و مدرسان توسط نيز بازخورد ارائه صحيح اصول آموزش به بازخورد، ارائه اهميت بر

 را تری نامناسب پيامدهای بازخورد، نادرست ارائه زيرا شود داختهپر الکترونيکی يادگيری

 بازخورد ارائه برای که کند می بيان پاالسيوس،. داشت خواهد بازخورد ارائه عدم به نسبت

الزم است که بازخورد منظم و بر اساس  الکترونيکی يادگيری های محيط در جامع و مؤثر

ات به روز باشد. همچنين اضافه می نمايد که مناسب و برنامه قبلی ارائه گردد و حاوی اطالع

 بودن، کننده دلگرم و سودمند بودن، روشن و متعادل بودن، خصوصی و انفرادی بودن، واضح

 بودن، از ارزيابانه غير و توصيفی و بودن عملکرد اساس بر و حقيقی بودن، هدفمند و موقع به

 .(Evan and Palacios, 2011) روند می شمار به بازخورد مهم و اوليه اصول

 شود می بندی دسته تأخيری بازخورد و سريع بازخورد شيوه دو به زمانی ازلحاظ بازخورد

(Baker & Hansen Bricker 2010.) موردبحث عملکرد زمان به نزديک بايد همچنين بازخورد 
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 به بازخورد هارائ که درصورتی. شود ارائه رو پيش مبحث درباره يادگيرنده بادانش متناسب و

 يابد می کاهش بازخورد اثربخشی و رود می بين از موردبررسی عملکرد خاطرات افتد، تأخير

(Schartel, 2012) .ارائه گردد  يادگيری اهداف از دسته برای آن بايستی بازخورد ديگر عبارتی به

 .هستند آموزش و آموختن حين در که

 در. است يادگيری های تئوری تمامی در اساسی اصل بازخورد که گفت توان می درمجموع

 بازخورد عامل اسکينر ماشينی يادگيری و پاولوف آموزشی اصول و رفتارگرايی يادگيری تئوری

 شناختی يادگيری نظريه در. شود می شناخته يادگيری مهم عامل انگيزه ايجاد و تشويق قالب در

 بادگيری اصول و شود می شناخته ریبادگي اصلی عامل مدت کوتاه و بلندمدت حافظه بين تعامالت

 .(Barari et al., 2017هستند ) متکی مناسب و موقع به بازخورد بر گرايی شناخت مکتب در گانيه

 يادگيری عناصر بين ارتباط و تعامل نيز گرايی ارتباط و گرايی ساختن يادگيری نظريات در

 تلقی يادگيری منابع با يادگيرنده ارتباطات همان را يادگيری زيمنس که است مهم ای اندازه به

 .(Siemens & Tittenberger, 2009) نمايد می

 استانداردهای نبود از هم هنوز دارد الکترونيکی يادگيری در بازخورد که اهميتی باوجود

 و برد می رنج يادگيری نوع اين در بازخورد بودن موقع به و بودن مؤثر تضمين جهت الزم

 عنوان به بتوان تا هستند الزم جزئيات فاقد اند شده تدوين زمينه اين در که هم استانداردهايی

 مور و فريرا. (Naidu, 2003) گيرند قرار مورداستفاده الکترونيکی يادگيری کيفيت از شاخصی

 از موقع به و مؤثر های پشتيبانی فقدان و الزم استانداردهای نبود کنند، می بيان راستا همين در نيز

 در مشارکت و تعامل بر اندک تأکيد فـعال، يـادگيری به دانشجويان ترغيب دمع يادگيرنده،

 الکترونيکی، يادگيری مديريت های سامانه بـرخی در يـادگيری مـحيط بـودن کـنترلی و يادگيری

 آيد می حساب به  الکترونيکی يادگيری های محيط از يادگيرندگان نـارضايتی عـوامل ازجمله

(Ferreira, Moore & Mellish, 2007)در الکترونيکی، يادگيری موارد، از بسياری در واقع در و ؛ 

 و مزايا از و است شده خالصه ديجيتال صورت به رودررو های کالس محتوای همان ارائه

 .است شده پوشی چشم ها دوره اين ارائه و طراحی در يادگيری نوع اين بالقوه های فرصت

 بندی طبقه مقابل در الکترونيکی، آموزش های ورهد کنونی وضعيت گرفتن نظر در با

 در مؤثر و موقع به های پشتيبانی طراحی به بخشی کيفيت برای مناسبی ابزار بلوم شده بازنگری

 بازنگری بندی طبقه بودن جامع. است الکترونيکی يادگيری در يادگيرندگان برای بازخورد قالب
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 اعتبار به نياز که يادگيری فرايند از قسمت هر در را آن محققان که است شده سبب بلوم شده

  .(Krathwohl, 2002) بگيرند کار به باشد، يادگيری اهداف تحقق ميزان و سنجی

 های محيط در بازخورد مورد در خارجی و داخلی آمده عمل به های پژوهش پيشينه بررسی با

 مورد جداگانه گروه دو در انتو می را ها پژوهش اين غالب که گفت توان می الکترونيکی يادگيری

 ;Stillman, Sabers & Redfield, 1976پژوهش ) مانند ها پژوهش از ای دسته. قرارداد بحث

Shute, 2008; Wigthon, Patil & Hoellerich, 2006; Hill, 2008; Akan & Ttar, 2010; 

Kumar & Stracke, 2011; Wan & Wu, 2008)،  بازخورد وجود ضرورت به اند نموده سعی 

 گوناگون پژوهشی های روش و متفاوت های محيط در گران پژوهش اين از هرکدام و بپردازند

 و مؤثر بازخورد الکترونيکی يادگيری های محيط در که دانشجويانی که اند رسيده نتيجه اين به

 اشتند يا و دهند می نشان يادگيری در تری باکيفيت و بهتر عملکرد نمايند، می دريافت موقع به

 به را درسی دوره بتواند اينکه امکان درسی، دوره به وفاداری و يادگيری محيط به تعلق حس

 .است بيشتر نکنند، ترک را يادگيری محيط و برسانند پايان

 الکترونيکی يادگيری های محيط موجود وضعيت بررسی به ها پژوهش از ديگر ای دسته

 کنونی وضعيت مواردی در و اند پرداخته آموزشی ایبازخورده از استفاده چگونگی و ميزان ازنظر

 اين در هايی حل راه و پيشنهاد ارائه به نيز موارد بعضی در و اند نموده مقايسه ايدئال وضعيت با را

 ;Shartel, 2012; Prystowsky & DaRosa, 2003)مانند  هايی پژوهش. اند پرداخته زمينه

McIlwrick, Nair & Montgomery, 2006; Taybi, Tavakoli Ghuchani & Armat, 2011) 
 يادگيرندگان و مدرسان از مصاحبه انجام با يا و ها سنجی نگرش و پيمايشی داده مبنای بر که

 يادگيری فرايند در بازخورد به دادن اهميت ضرورت و اند پرداخته کنونی وضعيت تفسير به

 .اند شده يادآوری مبنا اين بر را الکترونيکی

 و يادگيری در آن اهميت و بازخورد ضرورت زمينه در که فراوانی های ژوهشپ باوجود

 اند، گرفته صورت بازخورد از استفاده ميزان ازنظر يادگيری های محيط کنونی وضعيت تبيين

 مدرسان طريق از موقع به و مؤثر بازخورد يک انجام روش مورد در اندکی های پژوهش

 اند پرداخته بازخورد وجودی فلسفه به زمينه اين در ها وهشپژ بيشتر درواقع. است گرفته انجام

 يادگيری فرايند در بازخورد بودن مفيد و مهم اثبات در سعی پژوهشی گوناگون های روش با و

 پوشی چشم غيرقابل و اصلی عنصر بازخورد که اند نموده اعالم درنهايت و اند نموده الکترونيکی
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 مؤثر بازخورد يک بتوانيم چگونه( الف که اين به اما تاس الکترونيکی يادگيری فرايند در

 بازخورد ايجاد برای زمانی چه در و چگونه آموزشی های فناوری از( ب نماييم، طراحی

 کار به بازخورد طراحی در چگونه را آموزش علم های تئوری و اصول( ج نماييم، استفاده

 است نموده تالش مسئله اين يتاهم درک يا حاضر پژوهش. است شده کمتری توجه ببنديم،

 – بلوم يادگيری اهداف بندی طبقه مبنای بر و يادگيری های تئوری و ازنظريات گيری بهره با که

برای کمک به يادگيرنده برای  آموزشی بازخوردهای طراحی برای چارچوبی ايجاد به اندرسون

های  زندگی و موقعيت درها  فهم صحيح اهداف يادگيری و توانايی وی برای به کارگيری آن

 :گيرد برمی در را زير سؤاالتکه در اين راستا  بپردازد واقعی

 های محيط در بازخورد ارائه شيوه به مربوط های شاخص و آموزشی استانداردهای. 0

 اند؟ کدام ها آموخته يادآوری تقويت برای الکترونيکی، يادگيری

 های محيط در بازخورد ارائه وهشي به مربوط های شاخص و آموزشی استانداردهای. 2

 اند؟ کدام يادگيرندگان فهم مطالب به وسيله تقويت برای الکترونيکی، يادگيری

 های محيط در بازخورد ارائه شيوه به مربوط های شاخص و آموزشی استانداردهای. 3

در زندگی روزمره ها  کمک به يادگيرندگان جهت کاربرد آموخته برای الکترونيکی، يادگيری

 اند؟ کدام

 

 پژوهش روش

 کاربردی تحقيقات دسته از است، عملی هدف يک به دستيابی پی در پژوهش اينکه به توجه با

 برای پديدارشناسی استراتژی از و کيفی پژوهش اين روش شناسی، روش ازنظر. رود می شمار به

 نفر 02 شامل پژوهش نمونه. است شده استفاده موردپژوهش نمونه جامعه زيسته تجارب کشف

دولتی شهر  های دانشگاه الکترونيکی يادگيری مراکز آموزشی دستياران و مديران مدرسين، از

و سه   تهران )دانشگاه شهيد بهشتی، عالمه طباطبايی، الزهراء، تربيت مدرس و دانشگاه تهران(

 ساسا بر که باشند مرکز يادگيری الکترونيکی ايلينويز، خان و هاروارد در کشور امريکا می

از  داده آوری جمع فراينداند.  برگزيده شده برفی و به صورت هدفمند گيری گلولهنمونه روش

 .است نموده پيدا ادامه اشباع داده به رسيدن مشارکت کنندگان در پژوهش تا

 که  اند داده شدهتنها افرادی در نمونه پژوهش قرار  آوری شده، برای ارتقاء اعتبار داده جمع
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ژگی الف( تحصيالت آکادميک در حوزه يادگيری الکترونيکی داشته باشند ب( در دارای سه وي

های علوم تربيتی مشغول تدريس باشند و ج( در  حوزه آموزش در سطح آموزش عالی در دانشکده

آوری  ها و مؤسسات آموزشی مشغول فعاليت باشند. برای جمع مراکز يادگيری الکترونيکی دانشگاه

ها بعد از  برای تحليل دادهيمه ساختاريافته استفاده گرديد. وش مصاحبه نداده موردنياز از ر

ها از روش کدگذاری کوربين و اشتراوس استفاده گرديد و برای  سازی مشاهدات و مصاحبه پياده

افزار  ها در نرم های گفتاری حاصل از مصاحبه ها، تمامی نشانه بندی ها و مقوله سهولت در کدگذاری

 افزار انجام گرديد.  ها با استفاده از اين نرم جاسازی شدند و فرايند تحليل داده 01ماکس کيودا 

شده از روش اعتباربخشی پايای  شده و مقوالت کشف برای اعتباربخشی به مفاهيم ساخته

بين دو کدگذار استفاده گرديد. برای اين منظور يکی از دانشجويان دکتری رشته فناوری 

الی که درزمينه پژوهش دارای تخصص و تجربه بود خواسته شد که رسانی در آموزش ع اطالع

صورت تصادفی(، مفاهيم الزم را  مصاحبه به 3سازی شده ) های پياده بامطالعه فايل مصاحبه

استخراج نمايد؛ و سپس با تطابق مفاهيم ايجادشده ايشان با مفاهيم ايجادشده توسط پژوهشگر 

 شده بازنگری و اصالح شدند. فاهيم استخراجدرصد توافق و عدم توافق محاسبه و م

 

 ها محاسبه درصد پايايی بين دو کدگذار در کدگذاری مصاحبه . 0جدول 

Table 1. Calculate the reliability between two encoders in the encoding of interviews 
 شماره

 مصاحبه
 کل مفاهیم

 شده استخراج
 تعداد مفاهیم
 موردتوافق

 اهیمتعداد مف
 عدم توافق

 پایایی بین
 دو کدگذار

03 62 23 16 74% 
09 30 12 6 80% 
01 36 15 6 83% 

 %78 28 50 128 جمع
 

شود، تعداد کل کدهايی که پژوهشگر و  مشاهده می 0گونه که در جدول شماره  همان

عدم  و تعداد کل 51، تعداد کل توافقات بين اين کدها 028اند برابر  همکار وی ثبت نموده

گرفته در اين  های انجام است. پايای بين کدگذاران برای مصاحبه 05توافقات بين کدها برابر 

 فرمول از پژوهش با استفاده

Number of agreements 2 
Percentage of reliability between two coders= 

1Total Codes! 
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درصد است،  01يايی بيشتر از مجموع است. با توجه به اينکه اين ميزان پا % در78برابر 

 ان در اين پژوهش مورد تائيد است.توان گفت که درصد پايايی بين کدگذار می
 

 ها یافته
در تحليل داده کيفی مربوط به سؤاالت پژوهش که استانداردهای آموزشی در بعد بازخورد 

سش قرارداده را در اليه يادآوری، فهميدن و کاربرد را مورد پرها  های هريک از آن و شاخص

بود، برای رسيدن به نتيجه دلخواه در اين مورد ابتدا تجارب زيسته جامعه نمونه در مورد 

 .ی يادگيری الکترونيکی سؤال گرديدها های بازخورد دهی آنان در محيط روش

پرداز  افزار واژه ها، فايل صوتی مصاحبه با دقت بر روی نرم بعد از انجام هرکدام از مصاحبه

صورت يک سند متنی درآورده شد. برای مديريت بهتر فرايند ادامه کار سند  فت ورد بهمايکروسا

افزار ماکس کيودا آپلود گرديد و با دقت شروع به خوانش مصاحبه و همزمان  متنی مصاحبه در نرم

توانستند در جواب يکی از  مراجعه به سؤاالت فرعی پژوهش گرديد تا جمالت و عباراتی که می

عنوان يک نشانه گفتاری مشخص شوند )مرحله اول  وهش مورداستفاده قرار بگيرند بهسؤاالت پژ

های  کد گذاری باز(. در ادامه برای هر نشانه گفتاری يک مفهوم مرتبط بامعنای گفته -کد گذاری

افزار ماکس  کد گذاری محوری(.و در نرم -شد )مرحله دوم کد گذاری کننده تعريف می شرکت

 ديد. گر کيودا ثبت می

های پياده شده و انتخاب شواهد گفتاری مفاهيم اوليه مشخص  بعد از بررسی دقيق متن مصاحبه

های گفتاری غير مرتبط پرداخته شد و  شدند و در ادامه به اعتبارسنجی اين مفاهيم و حذف نشان

ای اوليه ه ای از اين مفهوم نمونه 2مفهوم اوليه )کد( استخراج گرديدند. جدول شماره  22درنهايت 

 .دهد شونده و صفحه مصاحبه موردنظر نشان می های گفتاری مربوطه و کد مصاحبه را به همراه نشانه

های بازخورد را در اليه  برای رسيدن به پاسخ سؤال اول پژوهش که استانداردها و شاخص

ها مورد پرسش قرارداده بود با بررسی شواهد گفتاری و مفاهيم اوليه  يادآوری آموخته

بندی گردند. مشارکت کنند در  شده سعی گرديد تا مفاهيم مرتبط جداسازی و دسته ستخراجا

پژوهش در پاسخ به اين سؤال بيشتر از مفاهيمی مانند آنی بودن بازخورد، بازخورد مبتنی بر 

محصول، مستمر و مستقيم بودن بازخورد و مربوط بودن بازخورد استفاده نمودند. برای مثال 

 کند: بيان می 4شماره شرکت کننده 
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 در بعد بازخوردانداردهای آموزشی شواهد گفتاری مرتبط با استای از  نمونه . 2جدول 
Table 2.  The sample of speech evidence related to educational standards in feedback. 

 ادرس
 مصاحبه

 شواهد گفتاری
 (کنندگان در پژوهش های مستقیم از مشارکت )نقل قول

 مفاهیم استخراج شده

7-4،3-5 ،1-4 
بهترين فيدبکی که ميتونيم داشته باشيم فيدبک آنی 
هست که اين ميتونه دقيقاً بعد از انجام تکاليف و 

 بالفاصله بعد از انجام تکاليف بشه
 آنی بودن بازخورد

3-5 ،4-0 

اگر بگيم بازخورد مبتنی بر دانش قبلی باشه ميره تو اليه 
ست خيلی هم نکته خوبی بود. حفظ درست هم ا

 بازخورد مبتنی بر دانش قبلی در اليه حفظه
 بازخورد مبتنی بر دانش قبلی

7-4 ،1-4 
محتواهايی که يادگيرنده در آزمون ورودی و يا ديگر 

های تکوينی نتوانسته است پاسخ دهد با عالمت  ارزشيابی
 شده ستاره مشخص

 مستقيم بودن بازخورد

7-4 ،0-0 
تايج ارزشيابی، يادگيرندگان را به منابع محتوايی بر اساس ن

 مربوط بودن بازخورد اند، هدايت نمايد. که در آن قسمت نتايج خوبی نگرفته

7-4 ،2-0 
بياييم بازخوردهامون رو عينی کنيم مثالً بازخورد رو در 
قبال يک داستان و يا يک تکه انيميشن به يادگيرنده ارائه 

 وع و خود بازخورد جلب بشه.بديم تا عالقه او به موض

بازخورد مبتنی بر عالقه 
 يادگيرنده

1-2 ،7-3 
های بازخورد  يادم اومد تو مرحله فهم يکی از ويژگی

ه. پس بازخورد شفاف ميتونه به فهم  clarityشفافيته.
 کمک بکنه.

 شفاف بودن بازخورد

02-5 ،1-4 
 های بازخورد در اليه فهم اينه  يکی ديگر از ويژگی

ديگه  context به  contextبازخورد رو از يککه 
 انتقال بده

 انتقالی بودن بازخورد

3-5،01-2 
های بازخورد دراليه فهم اينه که بايد  يکی از ويژگی

 متناسب با سطح فهم متناسب با سطح فهم کاربر باشه.

8-5 ،7-5 
 ولی اگر دنبال فهم باشيم بازخوردمون بايد با تأخير و 

مل أخاطر اينکه به يادگيرنده بايد فرصت تتانی باشه. به 
 بايد بديم.

 بازخورد با تانی و تأخير

3-5 ،00-3 
يه نکته ديگه در ارتباط با بازخورد با سطح کاربرد اينه که 
ما نبايد خود فرد رو مورد هدف قرار بديم. بلکه عملکرد 

 او رو مورد هدف قرار دهيم
 بازخورد مبتنی بر عملکرد

 

 اين در و نگرفتی ياد رو چيز اين تو آقا ميگيم محصوله به بازخوردمون ما حفظ توی"
 ." يمندار HOW به کاری زياد داريم کار WHAT به و ضعيفی قسمت

نيز بيان نمودند و بر نتيجه متکی بودن و  1مشابه چنين بياناتی را مشارکت کننده شماره 

ترسی به اهداف را برای حفظ درگير نکردن يادگيرنده در فرايند يادگيری و چگونگی دس
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مطالب مهم قلمداد نمودند. آنی و در لحظه بودن بازخورد هم مورد توجه چندين نفر از 

( در رسيدن به اهداف يادگيری مبتنی بر حافطه 4و  1، 7مشارکت کنندگان )مشارکت کننده 

 داشته ميتونيم ام که فيدبکی بهترين"بيان نمودند:  7بود. به عنوان مثال مشارکت کننده شماره 

 انجام از بعد بالفاصله و تکاليف انجام از بعد دقيقاً ميتونه اين که هست آنی فيدبک باشيم

 ."بشه ابالغ مخاطب به بايد تکاليف

دهد که اگر بالفاصله و به محض نياز يادگيرينده به کمک، به وی  چنين بياناتی نشان می

بازخورد دهيم مانع از تفکر يادگيرنده شده و با ارائه بازخورد، يادگيرنده را وادار به حفظ و 

توان اين مفاهيم را در  ايم. بر اين مبنا می يادآوری مطلب مورد بحت در زمان مشخص نموده

جای گذاری نمود. مفاهيم بيان شده  خورد مبتنی بر کسب نتيجهبازيک مقوله اصلی با عنوان 

های الزم را به وی ارائه  تفکر يادگيرنده کمکدر اين مقوله با هدف کمک فوری و بدون نياز به 

باشد  يادگيرنده به اهداف آموزشی از پيش تعيين شده میها رسيدن  دهند و منظور اصلی آن می

مقوله به يادآوری و فراخوانی مطالب آموخته شده در حافظه، بنابراين مفاهيم موجود در اين 

 کنند. لم کمک میأبدون نياز به تفکر و ت

های بازخورد را در اليه  برای رسيدن به پاسخ سؤال دوم پژوهش که استانداردها و شاخص

کنندگان مفاهيم متنوع و زيادی را برای  فهميدن مطالب مورد پرسش قرارداده بود، مشارکت

ندن يادگيرنده به مرحله فهم مطالب بيان نمودند. تنوع در مفاهيم مرتبط با فهم نشان رسا

بندی را دارا  که مشارکت کنندگان در پژوهش مهارت بيشتری در اهداف اين اليه از طبقهدهد  می

های متنوعی برای اين دسته از اهداف يادگيری را دارا هستند. به  ارائه بازخورد هستند و توانايی

های فردی  بر مدنظر قرار گرفتن تفاوت 1و شماره  5کنندگان شماره  مثال مشارکتنوان ع

موارد ديگری که در اين قسمت مورد توجه کيد داشتند. أها ت يادگيرندگان از نظر سطح دانشی آن

ها از يک  کنندگان بود کمک به يادگيرندگان از طريق بازخورد برای انتقال آموخته مشارکت

 .مينه ديگر بودزمينه به ز
کنندگان در اين قسمت به دو مقوله اصلی  های گفتاری مشارکت مفاهيم حاصل از نشانه

 شده گذاری نام سازی گاه برتکيه مبتنی بازخورد عنوان با مقوالت از تقسيم گرديدند. يکی

 از پشتيبانی ارائه برای وايگوتسکی توسط اصل در گاه سازی( سازی )تکيه داربست. است

گرديد  ارائه وی رشد تقريبی سطح از يادگيری ارتقاء منظور به يادگيرنده به علمم طرف
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(Bronack & Riedle, 1998)های توانايی از بيشتر توانند می افراد که بود معتقد . ويگوتسکی 

 از الزم پشتيبانی که آن شرط به برسند کنند، می تالش ها آن برای که اهدافی به خويش بالقوه

 که ای يادگيرنده با مبتدی يادگيرنده يک از حمايت ميزان يقين طور به. بگيرد صورت ها آن

 يک در داربست يک ايجاد بنابراين باشند؛ يکسان نبايد دارد متعدد علمی منابع به دسترسی

. است ضروری يادگيرندگان تمامی به متنوع های حمايت به دسترسی برای يادگيری دوره

 تنها نه يادگيرنده که گردد ايجاد شرايطی که دارند سعی اند ارگرفتهقر مقوله اين در که مفاهيمی

  حساب بازخوردهای اساس بر بلکه نمايند، استفاده يادگيری در را خويش واقعی های توانايی

 .يابد دست نيز خود های توانايی از بيشتر يادگيری نتايج به بتواند هدفمند و شده

 را انگيزاننده بازخوردهای و مندی رضايت عاليق، حوزه در اوليه مفاهيم که ديگر ای مقوله

. است شده گذاری نام کلر انگيزشی طرح بر مبتنی بازخورد عنوان با است داده  جای خود در

 يادگيری مواد و محيطی های ويژگی فردی، های ويژگی تأثير تحت انگيزش که است معتقد کلر

  (.Fardanesh, 2012دارد ) قرار

 در را بازخورد های شاخص و استانداردها که پژوهش سوم سؤال پاسخ به رسيدن برای

 اوليه مفاهيم و گفتاری شواهد بررسی با بود قرارداده پرسش مورد ها آموخته کاربرد اليه

 در کنند مشارکت. گردند بندی دسته و جداسازی مرتبط مفاهيم تا گرديد سعی شده استخراج

 بازخورد عملکرد، بر مبتنی بازخورد مانند مفاهيمی زا بيشتر سؤال اين به پاسخ در پژوهش

. نمودند می استفاده يادگيری موانع بر مبتنی بازخوردهای يا و يادگيرنده آينده و حال بر مبتنی

 ها آموخته کاربرد به يادگيرنده رساندن برای يادگيری اساتيد که دهند می نشان بياناتی چنين

 نيز کنندگان مشارکت از برخی. اند نموده تمرکز دگيرندهيا عملی های مهارت تقويت بر بيشتر

 .دانستند می مؤثر ها آموخته ساختن کاربردی در را يادگيری منابع و ها فناوری از استفاده شيوه

 بر بنا و فرد کنونی وضعيت بر مبتنی را بازخورد که ای اوليه مفاهيم تمامی درمجموع

 کاربردی بودن بازخورد عنوان با مقوله يک در را ددانستن می مرتبط يادگيری در فرد موقعيت

 شود می شناخته استاندارد يک عنوان به ادامه در که مقوله اين گذاری نام دليل. شدند قرارداده

ها توسط يادگيرنده، بايستی موقعيتی فراهم  برای رسيدن به مرحله کاربرد آموخته که است اين

 با تعامل طريق از اين موجب می گردد که افراد و گيرد  شکل محيط با فرد تعامل گردد که

 بر. (Razavi, 2007بگيرند ) ياد شود، می هم در فرد و هم در محيط تغيير به منجر که محيط



 368 3ی  شماره، 3198ستان بهار و تاب، 26سال ، ی ششم )دوره، تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز علوم ی مجله

 عنوان به را گنجند می کاربردی بودن نتايج يادگيری حوزه در که اوليه مفاهيم تمامی اساس اين

 کاربردی بودن بازخورد قرار داده شدند.با عنوان  استاندارد يک يا و اصلی مقوله يک

 

های گفتاری مربوط به بازخورد در  آمده حاصل از نشان دست شده از مفاهيم به های استخراج مقوله  .3جدول 

 يک سيستم يادگيری الکترونيکی
Table 3.  categories taken from concepts extracted from speech signs related to feedback 

in e-learning environment 

مشارکت کننده و  به همراه کد های گفتاری شده از نشانه مفاهیم استخراج
 صفحه مصاحبه

 های اصلی مقوله

(، 0-4، 5-3بازخورد مبتنی بر دانش قبلی )(، 4-1، 5-4،3-7آنی بودن بازخورد )
(، 2-8، 5-5(، مستمر بودن بازخورد )4-1، 5-3بازخورد به محصول نه به فرايند )

 (.0-0، 4-02(، مربوط بودن بازخورد )4-1، 4-7مستقيم بودن بازخورد )

بازخورد مبتنی بر 
 کسب نتيجه

، 5-8(، بازخورد مبتنی بر نقاط قوت )0-2، 4-7بازخورد مبتنی بر عالقه يادگيرنده )
 (،5-3(، سودمند بودن بازخورد )0-0، 5-02(، برانگيزاننده بودن بازخورد )0-0

 (.3-7، 2-1(، شفاف بودن بازخورد )5-4، 5-5ناسب با اشتباهات يادگيری )بازخورد مت

بازخورد مبتنی بر 
 طرح انگيزشی کلر

-3(، انتقالی بودن بازخورد )4-1، 5-02بندی بازخورد ازنظر ميزان کمک ) سطح
(، بازخورد با ثانی و 3-01، 4-3(، يازخوزد متناسب با سطح فهم کاربر )5،01-2

 (.0-1، 5-02تأخير)

بازخورد مبتنی بر 
 تکيه گاه سازی

-00، 5-3(، بازخورد مبتنی بر حال و آينده )5-7، 5-8بازخورد مبتنی بر عملکرد )
(، چند منبعه بودن بازخورد 3-02، 5-01(، بازخورد مبتنی بر موانع يادگيری )3
 (.5-0، 5-3(، بازخورد مبتنی بر يک برنامه عملی )8-5، 2-5)

کاربردی بودن 
 وردبازخ

 

در  3مقوله اصلی جای گذاری گرديدند. جدول شماره  3مفهوم اوليه در  20بر اين اساس 

ها به همراه مفاهيم اوليه و  شده از فايل مصاحبه دهنده آدرس مفاهيم استخراج ستون نشان دو

 باشد. شده می های اصلی استخراج مقوله
 

 گیری نتیجه
موقع و  ی آموزشی برای شيوه ارائه بازخورد بههدف از اجرای اين پژوهش تدوين استاندارها

مؤثر در محيط يادگيری الکترونيکی برای دسترسی به اهداف سطوح يادآوری مطالب، فهم و به 

کارگيری آموخته ها، بر اساس تجارب زيسته مدرسين و متخصصان حوزه يادگيری الکترونيکی 

ساختاريافته از مشارکت کنندگان در پژوهش های نيمه  باشد. بر اين اساس با استفاده از مصاحبه می
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های معتبر برای سؤاالت فرعی پژوهش  ها، سعی دريافتن پاسخ و اطمينان از اعتبار شيوه تحليل داده

 ها گرديد. شاخص مربوط به آن 20استاندارد با  4شده است. نتايج پژوهش منجر به تدوين 

بودن آن موجب  در لحظهد و آنی و بر اساس نتايج پژوهش، مستقيم و مستمر بودن بازخور

يابی به اهداف دانشی  دستگردد و برای  یمارتقاء حافظه و يادآوری مطالب در يادگيرندگان 

مستمر و بدون درنگ و با استفاده از  صورت بهی يادگيری الکترونيکی بايستی ها دوره

گيرد. مشابه چنين نتايجی ی متنوع محتوا، از راه بازخورد پشتيبانی از يادگيرنده انجام ها فرمت

های  يطمحدر بررسی انواع تعامالت در  ها آن. اند نمودهنيز گزارش  فر زاده و معصومی يمابراه را

، استمرار و دهنده ين ويژگی تعامل بين يادگيرنده و يادتر مهماند که  يادگيری آنالين بيان داشته

 Ebrahimzadah) کند یمگيری کمک در لحظه بودن تعامل است که به يادگيرنده در تقويت ياد

& Massomifar, 2017) بودن  حساس توان در اهميت و یم. علت چنين نتايج مشابهی را

در هردو پژوهش  کنندگان مشارکتپشتيبانی مستقيم و بدون درنگ از يادگيرنده از ديدگاه 

اس تنهايی های يادگيری الکترونيکی خيلی مهم است که يادگيرنده احس يطمحدانست زيرا در 

 يادگيری خويش را به اتمام برساند. يندفرانکند و ضمن وفادار ماندن به محيط يادگيری بتواند 

ی مهم ها شاخصبودن، شفاف بودن و برانگيزاننده بودن بازخورد، از  موردعالقههمچنين، 

توانند به يادگيرنده در درک و فهم عميق  یمديگری هستند که بر اساس نتايج اين پژوهش 

نيز در يک پژوهش که به  Borup, West, Thomas and Graham (2014) .مطالب کمک نمايند

، بيان اند پرداختهی مبتنی بر فيلم در ارتقاء کيفيت يادگيری الکترونيکی بازخوردهابررسی نقش 

ين ويژگی بازخورد مبتنی بر فيلم شفاف بودن بازخورد و انگيزاننده بودن تر مهمنمايند که  یم

ست. بر اين اساس نتايج هردو پژوهش استفاده از هرگونه راهکاری که بتواند عالقه و آن ا

تواند در فهم عميق مطالب  یم، دهدانگيزه يادگيرنده را تحريک نمايد و اطالعات دقيق را ارائه 

 به يادگيرندگان کمک نمايد. 

توانند  ردار بوده و میشده جامعيت الزم را برخو برای اطمينان از اينکه استانداردهای تدوين

بندی اهداف يادگيری بلوم  ها با طبقه يادگيری را پشتيبانی نمايند از انطباق آن موردنظراهداف 

 فرايندهای که دليل اين به نتيجه، کسب بر مبتنی بازخورد استاندارد. اندرسون استفاده گرديد–

 تسهيل به و دهند می رارق پشتيبانی مورد را يادگيرنده حافظه کمک با تشخيص و بازشناسی

 آنی بودن، مستقيم مانند های ويژگی طريق از يادگيرندگان بلندمدت حافظه به ها آموخته انتقال
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 اليه در را استاندارد اين توان می بنابراين نمايد، می کمک به بازخورد بودن نتيجه بر مبتنی بودن،

 مبتنی بازخورد استاندارد دو. راردادق يادآوری طبقه همان يا اندرسون– بلوم بندی طبقه از اول

 به تأمل فرصت دادن دليل به سازی داربست بر مبتنی بازخورد و کلر انگيزشی طرح بر

 به محيط يک از بازخورد انتقال در سعی و يادگيرنده به کمک ميزان بندی سطح و يادگيرنده

 بلندمدت حافظه به سیدستر با تا آورند می فراهم يادگيرنده برای را فرصت اين ديگر، محيط

 سطح به توان می را استاندار دو اين بنابراين بپردازد؛ جديد های آموخته تثبيت به خويش

 .دانست مربوط اندرسون -بلوم بندی طبقه از فهميدن

ها را در  کارگيری آموخته توانايی يادگيرنده در به همچنين کاربردی بودن بازخورد

سازد به همين دليل بايد اين استاندارد را در اليه سوم  م میهای واقعی و جديد را فراه موقعيت

توان استانداردهای  بندی بلوم اندرسون به نام کار بستن جای گذاری نمود؛ و درمجموع می طبقه

اندرسون  -بندی بلوم با سه سطح اوليه در هرم طبقه 0شده را بر اساس شکل شماره  تدوين

 مطابقت داد.

 
 

 اندرسون-ی اهداف يادگيری بلومبند طبقهشده با  ينتدوتطبيق استانداردهای  .0شکل 

Fig 1. matching Compiled standards with Bloom-Anderson taxonomy 
 

بندی نمودن بازخورد، بر اساس سطوح يادگيری بلوم و  آنچه مسلم است اين است که طبقه

ريزی  یپهای يادگيری را در  يطمحی است که طراحان دقراردا کامالًاندرسون يک امر 

بندی هر فعاليت يادگيری در سطح باالتر  نمايد. بر اساس اين طبقه یمی آموزشی ياری ها طرح

 استانداردهای
 آموزشی بعد
 بازخورد در

 های محیط
 یادگیری

 الکترونیکی

 کاربردی بودن بازخورد 

 بازخورد مبتنی بر داربست سازی

 

 بازخورد مبتنی برطرح انگيزشی کلر     

 بازخوزد مبتنی بر کسب نتيجه

 کاربرد

 ترکيب

 ارزشيابی

 خالقيت 

 فهميدن

 يادآوری
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فراهم  منظور بهبازخوردی که مدرس  مثال عنوان بهتر را نيز پشتيبانی نمايد  يينپاتواند سطوح  یم

تواند به تقويت مهارت حافظه و فهميدن  یمدهد،  یم نمودن زمينه کاربرد يک موضوع ارائه

بندی به  ی نمودن بازخوردها بر اساس اين طبقهبند دستهمطلب توسط يادگيرنده نيز بيانجامد. 

ی را برای نيل به اهداف تر آسانهای ساده و  يتفعال نمايد تا یمی کمک آموزشطراحان 

های حداقل نيز به اهداف درسی دست  يیتواناانتخاب نمايند و بيشتر يادگيرندگان با  موردنظر

گردد در فرايند  یمسطح يادگيری، باعث  ازنظربندی بازخورد  طبقه تر سادهيابند. به بيان 

های اضافی و خارج از محدوده اهداف درسی به يادگيرنده ارائه  يتفعالتدريس، اطالعات و 

 نگردد و از ايجاد بار اضافی شناختی جلوگيری نمايد.

تواند به طراحی و ارائه بازخورد مناسب باهدف يادگيری و  يج پژوهش حاضر مینتا

کند و در اين راستا  های آموزشی را در زمان مناسب را فراهم می استفاده مؤثر از فناوری

و طراحان آموزشی کمک نمايد تا زمان مناسب برای ارائه بازخورد ها  تواند به تکنولوژيست می

 ارائه بازخورد در زمان مناسب و با روش مناسب انجام گيرد. به هدر نرود و هميشه

های يادگيری  توان گفت، بر اساس نتايج اين پژوهش، ارزيابان و مديران محيط در پايان می

ی درسی الکترونيکی بپردازند برای اين ها دورهتوانند به ارزيابی بُعد بازخورد در  الکترونيکی می

و  قراردادتوان در يک طيف ليکرتی  یمی کيفی را ها دادهاز  شده استخراجی ها شاخصمنظور 

ی يادگيری الکترونيکی را مورد ارزيابی ها دورهبر اساس آن شيوه بازخورد دهی مدرسين 

ی الزم برای طراحی ها حداقلشده،  ينتدو. همچنين، با درک اين نکته که استانداردهای قرارداد

ی برای آسان بهتوانند  یمی يادگيری الکترونيکی اه دورههستند، مدرسين  مؤثريک بازخورد 

ی را طراحی نمايند ا هوشمندانهو  مؤثری درسی خويش بازخوردهای ها دورهاهداف يادگيری 

 يابی وی به اهداف يادگيری اطمينان پيدا نمايند. دستتا ضمن کمک به يادگيرنده از 
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