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 چکیده 
د زبانی مورد تأکید قـرار  های مولّ های سنتی و نوین آموزش زبان دوم و خارجی، اهمیت مهارت در روش

بیشـتر  گرفته است. در این میان، مهارت نوشتار، به دلیل وابسته بودن به بسندگی و تـوان  زبـانی و اتیـای    
بر صحت نحوی، دستوری و الگوهای بالغی و نگارشـی، از اهمیـت معـا بی برخـوردار اسـت. ادبیـات       

های مـاهوی متیفـ ، مشـیالت آموزشـی      تحقیق نشان داده است که نگارش زبان  ربی به دلیل ویژگی
از  هـای سـنتی آمـوزش  ربـی     هـای روش  فراوانی را برای فراگیران ایجـاد کـرده اسـت. نبـر بـه نارسـایی      

بـا   ،تحقیـق اارـر  در سو و خأل تحقیقاتی نبری و  مفی در مورد آموزش این زبان از سـوی دیگـر،    یک
های خارجی، تـأییر سـه راهبـرد متبـاوت بـازخورد بـر خ اهـای         اتخاذ مبانی نبری نوین در آموزش زبان

یـک کـال     ده اسـت. بـدین منبـور   شنگارشی بر یادگیری نوشتار فراگیران س ح پیشرفته  ربی بررسی 
در یـک   ةصدی الحیا( مجمو ة آموزشی لیةمیالمه پیشرفتة )العا س ح اولان فراگیرنبر( از  28آموزشی )

هـا، بـه سـه     و پس از اذف برون هشـته  شدند برداری در دستر  انتخاب مرکز آموزشی به صورت نمونه
آزمایشـی  روش شـبه  گیریکـار  بـه شناختی، فراخوانشی و نوقالب قـرار گرفتنـد. بـا     گروه آزمایشی فرازبان

 ةهای موازی نگارش، قبل و بعد از مداخفـ  آزمون،  مفیرد فراگیران در آزمون پس ـ  مداخفهـ آزمون   پی 
بررسی قرار گرفـت.   واریانس، مورد ةطرف  ا  و آزمون تحفیل یکا پیافزار ا  نرم به وسیفةآموزشی، 

در مهارت نگارش رشـد آموزشـی    آزمون پس ةنتایج تحقیق نشان داد که هر سه گروه آموزشی در مراف
شناختی در مقایسه با دو راهبرد دیگـر،   اما آزمون پسینی توکی نشان داد که بازخوردهای فرازبان ،اند داشته

بررسـی و نتـایج آن   دالیـل ایـن اخـتالف     در این پـژوه ،  اند. با ث افزای  معنادار مهارت نگارش شده
 است.   گردیدهپیشنهاد  آن آموزشیو راهبردهای تحقیقی و شده  ارائه

 .نوقالبو شناختی،  بازخورد اصالای، فراخوان ، فرازبان ،نگارش، ةصدی الحیا :ها واژه کلید
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Abstract  

The importance of productive language skills is underscored in traditional and 

modern approaches toward second and foreign language teaching. Writing skills, 

due to dependency on language proficiency and competence and mere adherence to 

syntactic and grammatical accuracy and rhetorical conventions, enjoys double 

importance. Literature review has shown that Arabic writing, owing to its inherent 

intricacies, has created numerous educational problems for learners. Considering the 

deficiencies inherent in traditional approaches on the one hand and research gap on 

theory and practice of Arabic education on the other, the current research has 

adopted a new theoretical framework to investigate the effect of three different 

corrective strategies on learning Arabic writing of advanced learners. To this aim, 28 

learners in an academic center were selected through convenient sampling. After 

removing outliers, the participants were randomly attributed to three different 

experimental groups-Metalinguistic, Elicitation and Recast. Then, adopting a quasi-

experimental method (pre-test/intervention/posttest), the researcher investigated the 

performance of the learners on writing tests before and after the intervention. The 

data were collected and analyzed through one way analysis of variance in SPSS. The 

research findings showed that all three experimental groups performed better than 

the pre-test after the intervention. However, a post hoc Tukey test showed that only 

the metalinguistic group experienced a meaningful change among mean scores. The 

results are discussed and educational and research implications are suggested.  
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 مقدمه
ها بـوده اسـت    های ارتباطی بین انسان ترین حالت نگارش و خلق آثار مکتوب از اولین و مهم

ها محسـوب   ها و عواطف بین انسان ترین رسانه برای انتقال دانش، ایده و عالوه بر آن اساسی
تـرین   اصـلی  های نوشـتاری جـزءِ   ناییتوا ،(.  بر همین اساسRiley & Reedy, 2000شود ) می

ویـژه بعـد    به ،های مختلف بوده است. زبان عربی ها و فرهنگ رویکردهای آموزشی در زبان
(. در Al-Kalbani, 1997به نوشـتار و نگـارش اهمیـت زیـادی داده اسـت )      ،اسالمی ةاز دور
و زبـان دوم، از  معاصر نیز جایگاه نگارش در آموزش زبان عربی به عنوان زبان مادری  ةدور

ــا وجــود ایــنAl-Adawi, 2004 ;2005اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت ) گرینگــر،    ،(. ب
عنـوان زبـان مـادری از     تحقیقات فراوانی نشان داده است که یادگیرنـدگان زبـان عربـی بـه     

تـوان بـه خطاهـای دسـتوری و      برند که از آن جمله می مشکالت فراوانی در نگارش رنج می
(. Al-Ajmi, 2007ی در خلـق و ارتبـاط دادن الگوهـای بالغـی اشـاره کـرد )      نحـوی و نـاتوان  

طـوالنی در تحقیقـات آمـوزش     ةبررسی خطاهای دستوری و نگارشی در زبـان عربـی سـابق   
(، موسی 1978(، الشخشی  )1972السید )های  پژوهشتوان به  می ،جملهاز  .زبان عربی دارد

که نشان  (Al-Majed, 1996: 145-193) اشاره کرد( 1996( و الماجد )1987(، السید )1985)
عـد کـالن سـاختارها و الگوهـای بالغـی و ریزسـاختارها و       دهند نگارش زبان عربی در بُ می

 ،دستوری بـرای فراگیـران ایـن زبـان مشـکالت زیـادی ایجـاد کـرده        و موضوعات، نحوی، 
دد، حـروف تأکیـد،   حروف جر، فعل، مبتدا، خبر، اسم موصول، عها  ترین آن است؛ از شایع

. این در شرایطی هستندعطف، اضافه، اسم اشاره، ضمیر، ظرف، مفعول مطلق، اسماء خمسه 
های بیشتری در مهارت نگارش بـرای   به عنوان زبان دوم، دشواری ،است که یادگیری عربی

 مریکا، زبان عربی را در کنـار اخدمات خارجی  ةسسؤفراگیران ایجاد کرده و بر همین اساس م
(. Zuhir, 2010کـرده اسـت )   معرفـی برای یـادگیری   ها ترین زبان سخت از ،چینی و ژاپنی انزب
بسیاری از این مشکالت، در کنـار مشـکالت آموزشـی،     در این زمینه ،برخی تحقیقاتطبق 

 در امـا  ؛(Zuhir, 2010: 23-59ریشه در عناصر بـافتی، فرهنگـی، اجتمـاعی و تـاریخی دارد )    
ایران و دیگر کشورهای اسالمی که از قرابت فرهنگی و دینی بـا بافـت   مانند  ،ها برخی بافت

مشکالت یادگیری زبان عربی به عنـوان زبـان خـارجی را بایـد در      ةعرب برخوردارند، ریش
 (.  Farrokhi et al., 2019های تدریس و آموزش زبان یافت ) روش

خـارجی نشـان    آموزش نگارش و دستور زبان در موردهای حاصل از تحقیقات  یافته
امـا در مـورد    ،توجـه محققـان فراوانـی بـوده اسـت      د کـه خطاهـای نگارشـی مـورد    نـ ده می
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(. Ferris, 2002ود نـدارد ) چگونگی برخورد با این خطاها و مشکالت نگارشـی اجمـاع وجـ   
درنـگ خطاهـا    بـی ش زبان، بر اصالح در رویکردهای ساختارگرایانه )رفتارگرایانه( به آموز

گونـه   گراهـا ایـن   امـا شـناخت   .(Sanz et al., 2004زبانی تأکید شـده اسـت )  های  در مهارت
بر این نکتـه تأکیـد    دانسته،خالقیت زبانی فراگیران  ةمواجهه با خطاهای زبانی را از بین برند

ناپذیرنـد و نیـازی بـه اصـالح      اجتناب ند که در فرایند طبیعی یادگیری زبان، خطاها جزءِدار
(. ایــن در حــالی اســت کــه در هــر دو رویکــرد Krashen, 1982هــا نیســت ) درنــگ آن بــی

عنـوان ابـزاری بـرای بهبـود صـحت       رفتارگرایانه و شناخت گرایانه، از بـازخورد خطاهـا بـه    
ناپـذیر   جـدایی  کـه خطـا جـزءِ     (. ازآنجـا Ellis, 2009د )شـو  هـای زبـانی اسـتفاده مـی     مهارت

ینه برای بازخورد دادن به آن، تأثیر یادگیری زبان است، اصالح آن و تدوین رویکردهای به
(. در Ferris et al., 2000؛ Ferris, 1999؛ Polio et al., 1998فراوانی بر بهبود یـادگیری دارد ) 

ــال  ــین ح ــوز  ،هم ــی در ح ــات فراوان ــه    ةتحقیق ــان داد ک ــان دوم نش ــارش زب ــادگیری نگ ی
 & Radeckiرنـد ) بازخوردهای اصالحی نقش بسیار مهمی در بهبود یادگیری این مهارت دا

Swales, 1998 ؛Leki, 1999 Cohen Cavalcanti, 1990 ؛Ferris & Roberts, 2007 .)
( نقش روش و راهبرد بازخورددهی در کالس را از نقـش  Ferris, 2000حال، فریس ) درعین

کنـد آن دسـته از مطالعـاتی کـه نشـان داده اسـت        دانـد و تصـریح مـی    تـر مـی   بازخورد مهـم 
بـدان دلیـل بـوده     ؛حی نقشی در بهبود مهارت نگـارش فراگیـران نداشـته   بازخوردهای اصال

 اند.  های نامناسب بازخورددهی را اتخاذ کرده است که محققان راهبردها و شیوه
مشـکالت فراوانـی در    ،های آموزش مکالمـه  فراگیران ایرانی  زبان عربی، در کالس

 ,Al- Fahmyسـاختار نگارشـی زبـان عربـی )     دشواریولی به دلیل  ؛های زبانی دارند مهارت

بیشـتر   ها (، مشکالت توانشی در نگارش این فراگیران از سایر حوزهAl-Majed 1996 ؛2013
های روشی  را تا حدود زیادی مختل کرده است. نظر به پیشرفت شان ست و توانش ارتباطیا

ن، تحقیـق  هـای بـازخورددهی معلمـا    طـور خـاص در روش   آموزش نگـارش و بـه   ةدر حوز
و راهبردهای عملی در ایـن حـوزه، تـأثیر     ها هجدیدترین نظری استناد بهحاضر تالشی است تا با 

پیشـرفتة  سـطح   را بـر یـادگیری نگـارش فراگیـران    های مختلف بازخورددهی اصـالحی   روش
 بررسـی کنـد.   (1383، اشـکوری و همکـاران  ) ةصدی الحیامکالمة )العالیة( مجموعة آموزشی 

 است: های زیر ها و فرضیه س، این تحقیق به دنبال پاس  دادن به سؤالبر همین اسا
، 1شـناختی  های مختلف بازخوردهای اصـالحی مکتـوب )فرازبـان    آیا روش :1سؤال 

                                                                                                                                        
1.  metalinguistic 
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تـأثیر   پیشرفته( بر یادگیری نگارش زبان عربی فراگیران ایرانی سطح 2نوقالبو  1یفراخوانش
 ؟دارد

 شناختی، فرازبان) مکتوب بازخورددهی اصالحیهای مختلف آیا روش :2سؤال 
منجر به تفاوت در یادگیری نگارش زبان عربی فراگیران ایرانی سطح  (فراخوانش و نوقالب

  شود؟   پیشرفته می
های مختلف بازخوردهای اصالحی مکتوب بر یادگیری روش فرض صفر:، 1فرضیة 

 نگارش زبان عربی فراگیران ایرانی تأثیر ندارد.
های بازخوردی اصالحی مکتوب در بهبود نگارش بین روش فرض صفر: ،2فرضیة 

 زبان عربی فراگیران ایرانی تفاوت وجود ندارد.
 
 پژوهشپیشینة 

سـی مطالعـات   ر( بـه بر Rezaei et al., 2011) همکـارانش و رضـائی  مـروری   ةدر یک مطالع
فراگیـری زبـان خـارجی     گونـاگون  های هشده در مورد بازخوردهای اصالحی در نظری انجام

هـای گونـاگون زبـان دوم     پرداختند و دریافتند که این نوع بازخوردهای اصـالحی بـر جنبـه   
گذارد. همچنین نتایج حاصـل از ایـن تحقیـق نشـان داد کـه راهبردهـای گونـاگون         تأثیر می

ای در بهبــود  کننــده پایــا بــه خطاهــای زبــانی، نقــش تعیــیننابازخوردهــای اصــالحی و نگــاه 
 زیرا خطاها دارای ماهیت پویا هستند.   ؛یری فراگیران داردیادگ

 داد،روی فراگیران زبان انگلیسی انجـام  ( Nurmiati, 2017) که نورمیاتی یدر تحقیق
معلمان در مورد بازخوردهای اصـالحی بـر توانـایی گفتـار زبـان       ةتأثیر راهبردهای اتخاذشد

ن تحقیـق نشـان داد کـه فراخـوانش،     د. نتـایج حاصـل از ایـ   کـر را بررسـی   انگلیسی آموزان
ــرای توضــیح از عمــده    ــب و تقاضــا ب ــازخورد نوقال ــرین  اصــالح مســتقیم، تکــرار خطــا، ب ت

 ؛راهبردهای معلمان آموزش زبان بـرای پاسـ  بـه خطاهـای گفتـاری فراگیـران بـوده اسـت        
 ةامــا همــ ،راهبــرد اصــالح مســتقیم بیشــتر مــورد اســتقبال فراگیــران قــرار گرفــت ،همچنــین
 دهای اتخاذشده بر بهبود مهارت گفتار فراگیران نقش داشتند.راهبر

 ة( رابطFarokhipour et al., 2019) و همکارانش دیگر در ایران، فرخی ای در مطالعه
مـورد  در زبـان انگلیسـی   بین بازخوردهای اصالحی و صـحت و روانـی گفتـار فراگیـران را     

                                                                                                                                        
1.  elicitation 

2.  recast 
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شناختی، نوقالب بسـیط و   اصالحی فرازبانارزیابی قراردادند. در این تحقیق از بازخوردهای 
تنهـا تـوانش    نوقالب متمرکز استفاده شد. نتایج این تحقیـق نشـان داد کـه ایـن مـداخالت نـه      

بلکه میزان مکث فراگیـران حـین مکالمـه را     ،دستوری و پراگماتیک فراگیران را بهبود داده
 طور معناداری کاهش داده است. به

(، بـه بررسـی   Alimohammadi & Nejadansari, 2014محمـدی و نژادانصـاری )   علی
متمرکز(  مروری مطالعاتی پرداختند که تأثیر بازخوردهای اصالحی مکتوب )متمرکز و غیر

های حاصل از این تحقیق تأییـدی   کرد. یافته را بررسی می زبان انگلیسی بر نگارش فراگیران
اساسـی   ةاما چند مالحظـ  ؛ان بودبودن بازخوردهای اصالحی بر بهبود نوشتار فراگیرمؤثر بر 

شـناختی   هـای روان  جنبـه بـه  د که براساس آن معلمـان بایـد   شنیز از ادبیات تحقیق استخراج 
 ؛باشـند  های فراگیران نسبت به مداخالت توجه زیادی داشته مداخالت و انتظارات و نگرش

ر همـین رابطـه،   کننـد. د  زیرا این متغیرها تأثیر بازخوردهـا را بـه نحـو معنـاداری تعـدیل مـی      
( تـأثیر شــش نـوع گونـاگون بازخوردهــای    Vadani & Nemati, 2014وحـدانی و نعمتـی )  

را  انگلیسـی  هـای آمـوزش تافـل    اصالحی بر کیفیـت نوشـتار تکـالیف فراگیـران در کـالس     
گرفتـه بـود نشـان داد کـه هـر شـش        نفر انجام 186بررسی کردند. نتایج این تحقیق که روی 

اما بازخوردهایی  ؛کیفیت نوشتار فراگیران را بهبود دادند ،ر معناداریطو راهبرد اصالحی، به
 که معطوف به بازساخت خطاها بود، تأثیر بیشتری بر بهبود نوشتار دارد. 

کـارگیری   این در شرایطی است که در ادبیـات تحقیـق، معلمانـه )روش معلـم در بـه     
نـدرت   زبـان عربـی، بـه    زبان در کالس بـرای ارائـه تـدریس و اخـذ بـازخورد( در آمـوزش      

شده روی زبـان عربـی نشـان داده     تحقیقات انجامموردتوجه قرار گرفته است. با وجود این ، 
است که به دلیل ماهیت دشوار نحـو در ایـن زبـان، خطاهـای فراوانـی در نوشـتار فراگیـران        

 (.Al-Majed, 1996ها پیشنهاد نشده است ) وجود دارد که راهبرد مشخ  آموزشی برای آن
تر حاصل شده است  چنین نتایجی در بافت آموزش عربی ایران در مورد مهارت خواند پیش

دهـد کـه    همچنین تحقیقات جدیدتر در این زمینه نشـان مـی   .(1397زاده و همکاران،  )متقی
های نحوی و سـاختاری زبـان    آموزش زبان عربی به عنوان زبان خارجی، عالوه بر پیچیدگی

 ,Al- Srhid؛Al-Busaidi, 2015ایـن زبـان دارد )   ةآموزشی و ارائـ های  عربی، ریشه در روش

 فنـون  اجـرای  شناسـی آسـیب  ضـمن  ،(1393) همکـاران و  زاده متقی راستا، همین در (.2010
 تـدریس  روش فقـدان  عربـی،  ادبیـات  و زبـان  رشـتة  کارشناسـی  مقطـع  در نگارش تدریس
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 آمـوزش  اساسـی  مشـکالت  از ناشـی  را محتـوا  ارائة در سنتی های روش از پیروی و نگارش
 ارائـه  رفـت از ایـن مشـکالت    نیز بـرای بـرون   را راهکارهایی و دانند می ایران در عربی زبان
 درسـی  منابع تدوین به بی توجهی( 1386) قائمی نیز تر پیش که است حالی در این. اند کرده
 و مخزومـی .  بـود  کرده عنوان عربی زبان آموزش زمینه در آموزشی اساسی مشکالت از را

 عربـی  زبـان   نگارش تصحیح در پسینی و ناپویا ارزشیابی های شیوه نیز،( 1410) همکارانش
نظر به اهمیـت ایـن موضـوع از یـک       .دانند می عربی زبان آموزش در عمده های نق  از را

آموزش زبان عربی به عنوان زبان خـارجی از سـوی    در زمینةشده  سو و خأل تحقیقات انجام
رویکـرد نـوین بـه آمـوزش نگـارش، تـأثیر سـه         ارائـة ق حاضر تالشی است تا با دیگر، تحقی

عربـی در  سـطح پیشـرفته زبـان    راهبرد بازخوردی اصالحی را در نگـارش فراگیـران ایرانـی    

 بررسی کند. ( 1383، اشکوری و همکاران) ةصدی الحیا مجموعة آموزشی
 

  پژوهشمبانی نظری 
شـده در حـوزة راهبردهـای اصـالحی      برخالف پیشینة تحقیق که مطالعـات کـاربردی انجـام   

هـای   آموزش نگارش بررسی شده اسـت، در مطالعـات نظـری بـه پیـدایش و توسـعة نظریـه       
های یادگیری پشـتیبان ایـن حیطـه،     یادگیری در این زمینه دست می یابیم که عالوه بر نظریه

آن دســـته از  ،زخوردهـــای اصـــالحی در نوشـــتارباشـــوند.  ایـــن مطالعـــات بررســـی مـــی
اصـالح و بهبـود نگـارش و خطاهـای دسـتوری فراگیـران زبـان دوم          که به اند بازخوردهایی

بـه  (. Truscott, 1999طـوالنی در تحقیقـات یـادگیری زبـان دوم دارد )     ةو سـابق  انجامـد  مـی 
ای  ای زبانـه  مقایسـه بازخوردهای اصالحی در تحلیـل   ة( ریشSelinker, 1969سلینکر )عقیدة 

زیرا بررسی خطاهـای نحـوی و دسـتوری زبـان اول و دوم از آن زمـان در       است،اول و دوم 
هـای یـادگیری زبـان دوم،     . از آن زمان بـه بعـد، نظریـه   یابد میتحقیقات آموزش زبان بروز 

چـه  انـد. اگر  ها ارائه کرده متفاوتی در مورد منشأ خطاها و چگونگی برخورد با آن های یهنظر
( با اتخاذ یک رویکرد نظری رفتارگرایانه Hendrickson, 1978ای ) تحلیل مقایسه های یهنظر

هـا تأکیـد    درنـگ آن  شـده در زبـان دوم و ضـرورت اصـالح بـی      بر اهمیت خطاهای حاد 
( اصـالح خطـا   Krashen, 1985شناختی دیگری مانند کراشن ) های هفراوانی داشتند، اما نظری

کـه حالـت آگاهانـه     1زیرا بین یـادگیری  دانند؛ میرآمد در آموزش زبان کار ناکا را یک راه

                                                                                                                                        
1.  learning 
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تمایز قائل بود و بر ایـن   باید ،که حالت ناآگاهانه یادگیری است 1فراگیری است و اکتساب
اسـت کـه در آن اصـالح خطاهـا      ای نکته تأکید داشت که یادگیری زبـان فراینـد ناآگاهانـه   

کنـد. پـس از رویکردهـای شـناخت      یند اکتساب نمی)فرایند آگاهانه( کمک چندانی به فرا
کردنـد،   مـی زیـادی  فطـری انسـان بـرای یـادگیری تأکیـد       2هـای  داشـته  گرایانه که بـر پـیش  

( و سـوین  Long, 1996هـای النـگ )   در یـادگیری ماننـد نظریـه    3محـور  ـ  تعامـل  هـای  هنظری
(Swain, 1995هرکدام به ) اصالحی در بهبود توانش ای بر کارکرد م بت بازخوردهای  گونه

، بـرای کسـب تـوانش در    هـا  هنحوی ، نگارشی و زبانی تأکید کردنـد. بـر اسـاس ایـن نظریـ     
هـای   د مانند نگارش و گفتار، نیاز به اصالح زبـان ورودی در مهـارت  ـّهای زبانی مول مهارت

هـای نوشـتاری و گفتـاری اسـت تـا       شنیداری و خوانداری و س س اصالح خروجی مهـارت 
خـود را بـه زبـان دوم یـا زبـان       4زبـانی  آن فراگیران، نظام نگارشـی و گفتـاری بـین    براساس

بـه   ،سـازی کـرده   خارجی نزدیک کنند و از این طریق دسـتور و قالـب زبـان دوم را نهادینـه    
 5سازی (. بر این اساس، میزان نهادینهTam & Chiu, 2016بلندمدت خود انتقال دهند ) ةحافظ

ماننـد میــزان توجـه فراگیــر بــه    ،عوامــل زیــادی اای اصــالحی بـ دانشـی ناشــی از بازخوردهـ  
شــده، نــوع بازخوردهــا و راهبردهــای مــداخالتی اصــالحی، انگیــزش و  بازخوردهــای ارائــه

 هـای  هدیگـر نظریـ  در (. Tam & Chiu, 2016وضعیت عاطفی و شناختی افـراد ارتبـاط دارد )  
بـر   ،(McLaughlin, 1990ین )الفلـ  های اکتساب مهارت مـک  مانند مدل ،یادگیری زبان دوم
بازخوردهای اصالحی تأکید شده است. وی بر این عقیده است کـه یـادگیری    ةنقش سازند

هـا،   این مهـارت  ةهای شناختی است و در فرایندهای توسع زبان مانند یادگیری دیگر مهارت
در  اجتماعی فرهنگـی  های هند. همچنین نظریدارای  کننده بازخوردهای اصالحی نقش تعیین

دانـد کـه    مـی  6تـر  ( یادگیری را ناشی از تعامل انسان با افراد پرتوانشVygotsky, 1978زبان )
بهینـه   ةدر حین آن مداخله و بازخورد پویای آن باعث رفع خطاها و بهبود یادگیری در منطق

( Lantolf & Thorne, 2007جدیـدتر نیـز ماننـد لنتلـف و تـرون )      هـای  هشود. نظریـ  می 7رشد
 دانند.  تنظیمی یادگیری میـ  های اصالحی را عامل مهمی برای خودبازخورد

                                                                                                                                        
1.  acquisition 

2.  pre-disposition 

3.  interaction-based 

4.  interlanguage 

5.  internalization 

6.  more significant others 

7.  zone of proximal development 
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 پژوهشروش 
هـای نوشـتار    تلفیقی اسـت. در گـام کیفـی مقالـه،  نمونـه     حاضر از نوع  ةمقال پژوهشروش 

هـا در ابعـاد گونـاگون ریزسـاختارها و کـالن       شود و خطاهای آن فراگیران تحلیل محتوا می
ـ  میساختارهای نگارش استخراج  تجربـی  ـ   صـورت شـبه   ی تحقیـق کـه بـه   شود. در گام کمّ

شـود   آزمون تحلیل می پیش ةهای سه گروه آزمایشی تحقیق در مرحل شود، نگارش انجام می
شـده ، هـر گـروه تحـت یـک نـوع از بازخوردهـای اصـالحی          و با توجه به خطاهای حاد 

 ةیـک کارخواسـت  آزمـون، هـر سـه گـروه تحـت       پس ةگیرد. س س در مرحل تحقیق قرار می
 گیرند.   آزمون قرار می نوشتاری موازی با پیش

 
 پژوهشکنندگا   شرکت .1

( مجموعـة آموزشـی   لیةةة )العـا عربی سـطح پیشـرفت  از فراگیران زبان  نفر 28 ،در این تحقیق

. بـرای  ندبرداری در دسـترس انتخـاب شـد    صورت نمونه  به( 1383 ،اشکوری) ةصدی الحیا

هـا در یـک آزمـون بسـندگی عربـی براسـاس        نندگان، همه آنک تعیین همگن بودن شرکت

در تحقیقات گونـاگون انجـام     عالوه بر آن، شرکت کردند. ةصدی الحیاآموزشی  مجموعة
مـورد توجـه محققـان ایـران بـوده اسـت کـه از آن جملـه         شده روی زبان عربی، این کتاب 

پایـایی و روایـی ظـاهری و محتـوایی     ( اشاره کـرد.  1399توان به رحمانی و همکارانش ) می
د ) ضـریب آلفـای   کـر مقدماتی بررسی  ةگروه تحقیق در یک مطالعرا این آزمون بسندگی 

شـده   های ارائه برای بررسی روایی محتوایی نیز، آیتم به دست آمد(. 79/0برابر با  1کرومبا 
شـد و مشـخ    شده در کتـاب تطبیـق داده    های ارائه در آزمون، از حیث شمول، با سرفصل

شـده در مجموعـة آموزشـی     های آموزشـی و ارزشـیابی تعیـین    ها با شاخ  شد که این آیتم
 ؛از تحقیق کنـار گذاشـته شـدند    2بر این اساس، سه نفر به عنوان برون هشتهسازگاری دارند. 

صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی قرار گرفتند. گروه آزمایشی اول  مانده به نفر باقی 25
هــای  شــناختی و گــروه مداخلــه تحــت بازخوردهــای اصــالحی فرازبــان ةدر مرحلــ نفــر( 9)

نفر( نیز به ترتیب تحت بازخوردهای نو قالب و فراخوانشی  8نفر( و سوم ) 8آزمایشی دوم )
 قرار گرفتند.  

                                                                                                                                        
1.  cronbach coefficient  

2.  outlier 
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 ها  آوری و تحلیل داده جمع. 2

سـطح  آزمون تحت یـک کارخواسـته نگارشـی یکسـان کـه از       پیش ةهر سه گروه در مرحل

هـای نگـارش هـر سـه      اتخاذشده قرار گرفتند. برگـه  ةصدی الحیا پیشرفته مجموعة آموزشی
 ةجلسـ  سـه س س هر سه گـروه تحـت    و ها ثبت شد های نگارش آن نمره ،گروه تصحیح شد

هـا تحـت یـک نـوع از      ک از گـروه یـ  آموزشی قرار گرفتند که در آن خطاهای هر ةمداخل
 ةدر مرحلـ  نیـز ی، نوقالـب و فراخوانشـی قـرار گرفـت.     شناخت بازخوردهای اصالحی فرازبان

دلیل  ؛با آزمون اول قرار گرفتند 1آزمون هر سه گروه تحت یک آزمون نگارش موازی پس
آزمـون و پـس    در مراحـل پـیش   2هـا  ی درونـی آزمـون  ایاستفاده از آزمون موازی، حفم پای

هـای   نمـره  ؛ثبت شـد  انشنگارش ةتصحیح و نمر انهای آن برگه سرانجام،آزمون بوده است. 
اس  اس پی افزار اس نرمدر آزمون در هر سه گروه  آزمون و پس آمده در مراحل پیش دست به
مـورد تحلیـل قـرار     3طرفـه  آزمـون تحلیـل واریـانس یـک     از طریقو  وارد گردید 22 ةنسخ

 4برای مشخ  کردن محل دقیق خطا از یک آزمون پسینی پست هاک )توکی(نیز گرفت. 
 استفاده شد. 
 

  پژوهش و نتایج ها یافته
ی است. در گـام کیفـی، در   های کیفی و کمّ تحقیق حاضر تلفیقی از گام ،طور که آمد همان
بنـدی شـد    آوری و دسـته  شده از سوی فراگیران تحلیل، جمع نخست خطاهای حاد  ةمرحل

ــا م ــال هــا از آورده شــده اســت.  ایــن خطا 1هــا، در جــدول  هــا و فراوانــی آن کــه همــراه ب
وری شـده اسـت کـه    آآزمون استخراج و گـرد  پیش ةنگارش فراگیران در مرحل ةکارخواست

االعتمـاد  »و  «اسـحاق نیـوتن  »، «سةةةالـنفس البـا  »های  ساخته براساس درس به صورت محقق

  تدوین شده است. ةصدی الحیا مجموعة آموزشیاز  «علی الذات

نگارش فراگیـران   های هها، نمرنخست تحقیق، عالوه بر استخراج نوع خطا ةدر مرحل
طرفه تحلیل و بررسـی   ای یک ودر هر سه گروه تحقیق استخراج شد و به کمک آزمون آنو

 شده است. نشان داده 2نتایج حاصل در جدول  گردید؛

                                                                                                                                        
1.  Parallel 

2.  Internal Consistency 

3.  One-Way ANOVA 

4.  Post-Hoc Tukey Test 



 

 آزمون فراگیران در مرحله پیش شده از نگارش خطاهای استخراج   1جدول 
 فراوانی توضیح مثال نوع خطا

زمــان فعــل )ماضــی،   
 مضارع، امر(

 که جمله دارای زمان، ماضی اسـتمراری اسـت، بنـابراین بایـد از      ازآنجا الصعب.  قعةوا تحمّلَکان صابراً متجلداً 
 کرد.استفاده میلُ یتحمّ

33 

إنّ الطبیعة علمت ونّ الـدنیا ال تخلـو مـن متاعـب، وونّ االنسـان      
 فی حیاته بعض المصائب.القی 

 .کرد استفاده می سیالقیباید از فعل مضارع 

چرا که مرجـع آن جمـع    .شدباید ضمیر به صورت مفرد مؤنث ذکر می .سةةبا همکلّالبحر و األنهار و السماء و النجوم و الطیور  ضمیر
 مکسر غیر عاقل است.

28 

 26 کرد.استفاده می فی به جای المباید از حرف  وسعد حاالٌ ألنفسهم ةالحیا فی المبتسمون استعمال حروف

 کرد.استفاده می من به جای المباید از حرف  ونواع النقود. منجداً  يةةالقد مثلةالبحریة من األدُّ األصدافُ تع

ــل و  ــابق فعـ عـــدم تطـ
 فاعل

-اسـتفاده مـی   عبسـت باید به جای فعل عبس مذکر، از مؤنث آن یعنـی   نفسه عبسال یری الجمال من  

 کرد؛ چرا که فاعل )نفس( مؤنث معنوی است
23 

مـا فیـه    ون یجمعـون جعلت النقود مـن الممکـن لـبعض النـاس      اعراب فعل 
 والکلیات والمکتبات ةمن المال لعمل المتاحف الکبیر يةالکفا

چرا که افعال خمسه در  کرد؛استفاده میون یجمعوا باید از فعل مضارع 
 گردد.ها حذف می حالت نصبی نون اعراب آن

20 

 تنشةةهـدفها األساسـی السـهر علـی     لةة فهم المعلم التعلیم رسا

 الغد وصانعی المصیر. ةبُنا یکونونل لحةالطالب وتربیتهم صا

باید فعل مضارع را بعد از حروف ناصـبه منصـوب گردنـد کـه در ایـن      
صـحیح   لیکونـوا  نمونه نشانه نصب حذف نـون اعـراب اسـت؛ بنـابراین    

 است.
( از ترکیـب  المغالبة صـعاب باید به جای ترکیب مضاف و مضاف الیه )  صعابٍ ةلبالمغاب عظةةتزداد  العظیةةالنفس  مضاف و مضاف الیه

شد؛ چرا که در اضافه معنوی، مضـاف  اسفاده می الصعابلبةمغااضافی 
 تواند ال داشته باشد.نمی

19 



 

 

    1جدول ادامة 
 فراوانی توضیح مثال نوع خطا
باید األنواع و صفت آن به صورت مرفوع و متشابهة به صورت منصوب  معینةفی صفات بهةٌمن النقود متشا يةةَکانت األنواعَ القد افعال ناقصه

 شد؛ چرا که اسم افعال ناقصه مرفوع و خبر آن منصوب است.ذکر می
17 

األمور جمه مکسر غیر کرد؛ چرا که باید از اسم موصول التی استفاد می ینفعهم وینفع الناس: الذیالمبتسمون یأتون بعظائم األمور  اسم موصول
 عاقل است.

16 

ل ونـواع المعـادن التـی اسـتعملت     الذهب و النحاس و البرونز ووّ اسم اشاره
 األمور. هذافی 

شـد؛ چـرا کـه    ذکـر مـی   )هـذه( باید اسم اشاره به صورت مفرد مؤنـث  
 األمور جمع مکسر غیر عاقل است.

15 

الصـالح فـی   على إعطاء طالبه الم ـل   المعلم الم الیّ هذاحرص 
 سبةکلّ منا

 کرد؛ چرا که معلم حاضر نیست.باید از اسم اشاره ذلک استفاده می

 باسـمة  از خبر مفـرد مؤنـث   باسمات بهتر است به جای خبر جمع مؤنث باسماتٌٌو الغاباتُ  الزهر باسم دا و خبرمبت
 نموداستفاده می

14 

باید الصعاب به صورت منصوب و ومور و صفت آن نسـبیة بـه صـورت     نسبیاً.وموراً ةفی الحیاالصعابُ إنّ  حروف مشبهة بالفعل 
شد؛ چرا که اسم حروف مشبهة بالفعل منصـوب و خبـر   مرفوع ذکر می
 آن مرفوع است.

10 

رفـت؛ چـرا کـه    ( بـه کـار مـی   لةنسجةةباید منسجمة به صورت معرفه )ا منسجةةالطبیعةکان بذلک نشازاٌ فی یننغمات  صفت
 موصوف خود در معرفه و نکره مطابقت داشته باشد. صفت باید با

10 

رفـت؛ چـرا کـه    ( بـه کـار مـی   ةنةدّبه صورت معرفه )المتم دّنباید المتم المتمدّنخذتُ المعادن تطرُدُ غیرَها منْ ونواع النقود فی البالد و
 صفت باید با موصوف خود در مؤنث و مذکر مطابقت داشته باشد

باید جمله معطوف از نظر اعراب تابع جمله معطـوف الیـه باشـد کـه در      و.. الفکرُ نظیفٌطیّباً و  کان العملُ اذا الیه معطوف و معطوف
 درست است نظیفاً الفکرُاینجا 

9 



 

    1جدول ادامة 
 فراوانی توضیح مثال نوع خطا
یمینـا و شـماالً    البسـماتُ اذا فشـلت وتن ـر    تبتسمُ سةةالنفس البا مفعول به

 على طول الطریق.
باید اعراب مفعول به منصوب باشد؛ بنابراین البسـماتِ کـه منصـوب بـه     

 اعراب فرعی )اتِ( است؛ صحیح است
6 

جمـع و   10تـا   3کرد، چرا کـه معـدود اعـداد    استفاده می لیراتز باید ا فی مقابل عمل وداه  ةبعشر لیر قةالعاملُ یحصُلُ على ور عدد
 است.مجرور 

5 

 خـالل فکـره و   خـالل إنسان یرى الدنیا من خـالل عملـه و   کل  کلمات اضافی
 بواع ه.

کـرد؛ چـرا کـه در    های بعـدی ذکـر مـی   نباید کلمه خالل را در ترکیب
 شد.جمله قبل آن به قرینه لفظی موجود است و باید حذف می

5 

؛ چرا که فاعل آن مشـخ   کرداستفاده می صُنِعتْباید از فعل مجهول   «لیدیا»فی  صَنِعتالتی یذکرها التاری   نیةوولى العمالتُ المعد فعل معلوم و مجهول
 نیست.

4 

دو جمله با اینکه از نظر اعرابی کامـل هسـتند امـا از نظـر معنـای جملـه        بسمْ للطفل و ابْسم للتاجر.ا جمالت ناق 
معانی مورد نیـاز آن را کامـل   کامل نیست؛ بنابراین بهتر است با آوردن 

 و ونت تعاملهو ابْسم للتاجر  دهفی مهبسمْ للطفل کرد: ا

3 

باید مصدر الترحیب باشد؛ چرا که مفعول مطلـق بایـد از مصـدر همـان      کلّ الرحب.رحبّوا به  كلةة،إستاذن جهاد رفاقه فی إلقاء  مفعول مطلق
 فعل باشد .

3 
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 آزمون(ها )پیش طرفه برای مقایسه میانگین گروه خروجی تحلیل واریانس یک   2جدول 

 معناداری اف مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات 

 519/0 675/0 312/2 2 625/4 ها بین گروه
   426/3 22 375/75 ها درون گروه

    24 000/80 مجموع

 

دهـد کـه بـین     ، نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک متغیـره نشـان مـی   2جدول  طبق
 f( 2/22) طوری کـه مقـدار   آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد به ها در پیش عملکرد گروه

(. این نتـایج حـاکی از   519/0بیشتر است )  pمقداراست و درجه معناداری از  675/0برابر با 
هـا از نمونـه    تحقیـق و خـروج بـرون هشـته     های افراد در گروهآن است که انتصاب تصادفی 
یعنـی  آزمـون داشـته باشـیم.     پـیش  ةهای همگنـی در مرحلـ   تحقیق باعث شده است که گروه

تـرین پاسـ  بـرای ثبـت هرگونـه تفـاوت        آموزشی مهیاسـت و محتمـل   ةشرایط برای مداخل
بعـدی، هـر سـه گـروه      آموزشی است. در گـام  ةآزمون، همین مداخل معنادار در مرحله پس

آزمایشی تحت سه جلسه مداخله آموزشی قـرار گرفتنـد کـه در ایـن جلسـات بـه خطاهـای        
فراگیران در هر گروه متناسـب بـا رویکـرد بـازخوردی خـود پاسـ  داده شـد. کیفیـت ایـن          

 آمده است. 3ها در جدول  هایی از آن مداخالت به همراه م ال
 

 ها های آن شناختی و فراخوانشی به همراه م ال فرازبان رویکردهای مداخالتی نوقالب،   3جدول 
 بازخورد نوقالب

مستقیم خطا را  معلم بدون مشخ  کردن مستقیم خطای فراگیر، به صورت ضمنی و غیر شرح
گذارد. عالوه  دهد و یا شکل صحیح را در اختیار او می در یک قالب جدید و نو ارائه می
یک نکته آموزشـی جدیـد،    ةدیگر فراتر رود و با ارائبر آن، معلم ممکن است یک گام 

 ضمن پوشش دادن خطاهای دیگر در جمله، یادگیری را توسعه بخشد.
 فی حیاته بعض المصائب.القی وونّ االنسان  م ال

 فی حیاته بعض المصائب )شکل صحیح(.القی وونّ االنسان ی (الف
 دید(.)نکته آموزشی جفی حیاته بعض المصائب سیالقی وونّ االنسان  (ب

 شناختی بازخورد فرازبا 
های آموزشی را به شکل  شکل صحیح خطای فراگیر، اطالعات و سرن  ةمعلم بدون ارائ شرح

 ةدر ایـن شـیو   هـا  ل گـذارد. سـؤا   ای در اختیـار فراگیـر مـی    سؤال و یـا انتخـاب دو گزینـه   
 شوند.     ای ارائه می بازخورد غالباً به صورت کوتاه پاس ، بله/خیر و یا دو گزینه

 



 1400بهار و تابستا   ،48 شمارة ،پنجمو بیستدوره  دانشگاهی، کتب نگارش و پژوهش      152

 3جدول ادامة 
 .معینةفی صفات  بهةٌمن النقود متشا يةةَکانت األنواعَ القد م ال

 آیا اسم کان مرفوع است؟  (الف
 .معینةفی صفات بهةٌمن النقود متشا يةةَالقداألنواعُ کانت گیر: فرا
 آیا صفت اسم مرفوع کان از نظر اعرابی تابع موصوف است؟ (ب

 .معینةفی صفات  بهةٌمن النقود متشا يةةُالقدکانت األنواعُ فراگیر: 
 .(بهة یا متشا بهةٌمتشاآیا خبر کان منصوب است؟ ) (ج

 .معینةفی صفات  بهة متشامن النقود  يةةُکانت األنواعُ القد

 بازخورد فراخوانشی
و منتظر ماندن بـرای پاسـ  فراگیـر، شـکل     کردن بازخوردی، معلم با سؤال  ةشیودر این  شرح

فراگیـر،  نـدادن  کند. در صـورت پاسـ     صحیح خطای ارتکابی را از فراگیر فراخوان می
شـناختی،   کنـد. بـرخالف بـازخورد فرازبـان     های آموزشی اسـتفاده مـی   معلم از انگیزاننده

شی نیاز به توضـیح مبسـوط و تولیـد محتـوا )از     شده در بازخورد فراخوان مطرح های سؤال
 سوی فراگیر( دارد. 

 یمینا و شماالً على طول الطریق. البسماتُاذا فشلت وتن ر  النفس الباسمة تبتسمُ م ال
 اعراب مفعول همیشه .....؟ (الف

 .فراگیر: اعراب مفعول همیشه منصوب است
 یمینا و شماالً على طول الطریق.البسماتَ اذا فشلت وتن ر  النفس الباسمة تبتسمُ

 ....؟حالت منصوبی در جمع مؤنث سالماعراب اسم  (ب
 اضافه گردد:« اتِ»در حالت منصوبی  جمع مؤنث سالماسم فراگیر: 

 تِ یمینا و شماالً على طول الطریق.لبسمااذا فشلت وتن ر ا النفس الباسمة تبتسمُ
 

مداخالت، هر سه گروه تحت یک آزمون موازی نگارش قـرار گرفتنـد    پایانبعد از 
اس، تحـت آزمـون آنـووا قـرار     اسپـی افـزار اس  آوری شد و به کمک نـرم  جمعشان  نمرهو 

 آمده است.  4گرفتند. خروجی این آزمون به همراه تفسیر نتایج آن در جدول 
 

 آزمون(ها )پس گین گروهطرفه برای مقایسه میان خروجی تحلیل واریانس یک  4جدول 

 معناداری اف مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات 

 000/0 956/12 001/31 2 001/62 ها بین گروه

   393/2 22 639/52 ها درون گروه

    24 640/114 مجموع
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کـه   دهـد  براساس این جدول، نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک متغیره نشـان مـی  
 مقـدار  طـوری کـه   بـه  ،آزمون تفاوت معنـاداری وجـود نـدارد    ها در پیش گروهبین عملکرد 

(22/2 )f  است و درجه معناداری از مقدار 956/12برابر باp ( این نتـایج  000/0کمتر است .)
آزمـون نگـارش تفـاوت معنـادار وجـود دارد کـه       هـا در پـس   دهـد کـه بـین گـروه     نشان می

ترین پاسـ    زخورددهی خطاهای گرامری، محتملشده و اختالف در نوع با مداخالت انجام
 مشاهده کرد. 1در شکل  توان را میاین اختالف  وداربرای این اختالف است. نم

 

 
 

 آزمون نگارشهای تحقیق در پس نمودار تفاوت میانگین بین گروه  1شکل 
 

 ةهـا نسـبت بـه مرحلـ     گـروه  ةهمـ  هـای  هدهـد کـه میـانگین نمـر     این شکل نشـان مـی  
شـناختی از   آزمون با افزایش همراه است، همچنین میزان افزایش نمره در گروه فرازبـان  پیش

رغم این نتایج، برای مشخ  کردن محـل دقیـق تفـاوت     بوده است. علیبیشتر ها  سایر گروه
را نشـان  نتـایج آن   5اسـت کـه در جـدول    ها از آزمون پسینی توکی استفاده شـده   بین گروه
توان دریافت که محل دقیق اختالف معنـادار میـانگین    این آزمون میاساس نتایج . بردهد می

 ها بوده است.  بین کدام گروه
شناختی با نوقالـب   های فرازبان دهد که بین گروه نتایج آزمون پسینی توکی نشان می

و  000/0به ترتیـب   Pوجود دارد ) مقدار  یشناختی با فراخوانشی اختالف معنادار و فرازبان
برابـر   Pهای نوقالب با فراخوانشی این اختالف معنادار نیست ) مقـدار   ما بین گروها ؛(009/0
شناختی که تحت مـداخالت اصـالحی خطاهـای نگارشـی از      گروه فرازبان؛ یعنی (260/0با 
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تنهـا عملکـرد    هـای نوقالـب و فراخوانشـی نـه     نوع خود قرار گرفته است در مقایسه بـا گـروه  
نی از اختالف را ایجاد کرده که از نظـر آمـاری معنـادار اسـت.     بلکه میزا ،بهتری داشته است

امـا ایـن    ،گروه فراخوانشی نیز در مقایسه با گروه نوقالب عملکرد بهتری را ثبت کرده است
شناختی بیشترین تـأثیر را   مداخالت آموزشی از نوع فرازبان ،نتیجه؛ دراختالف معنادار نیست

ای اصـالحی   هـای مداخلـه   گذاشـته اسـت. روش   بر بهبود نگـارش فراگیـران عربـی برجـای    
بعدی تأثیرگذاری قرار دارند. دلیل اخـتالف وتببـین آن    مراحلفراخوانشی و نوقالب نیز در 
 است.  شده در بخش بعدی تحقیق ارائه

 

 هانتایج آزمون پسینی  توکی برای مشخ  کردن محل دقیق اختالف بین گروه  5جدول 

(I)  گروه (J)  معناداری خطای معیار میانگین تفاوت گروه 

 درصد فاصله اطمینا  95

 کرا  باال کرا  پایین

 62/5 85/1 000/0 752/0 *736/3 نوقالب شناختی زبانفرا
 37/4 60/0 009/0 752/0 *486/2 فراخوانشی

 -85/1 - 62.5 000/0 752/0 *- 736/3 شناختی زبانفرا نوقالب
 69/0 - 19/3 260/1 773/0 -250/1 فراخوانشی

 -60/0 - 37/4 009/0 752/0 *- 486/2 شناختی زبانفرا فراخوانشی
 19/3 - 69/0 260/0 773/0 250/1 نوقالب

 

 گیری بحث و نتیجه
ـ   تأثیر راهبردهای بازخوردی در آمـوزش مهـارت   ةبررسی تحقیقات درزمین د زبـان  هـای مولّ

ای در بهبود  کننده بازخوردهای اصالحی نقش تعییندوم مانند گفتار و نوشتار نشان داده که 
 & Ellis et al., 2008; Bitchenerصحت نحوی و نگارشی تولیـدات زبـانی فراگیـران دارد )   

Knoch, 2010; Rassaei & Moinzadeh, 2011 هـایی   زبـان در زمینة (. اگرچه اغلب تحقیقات
 ،ات پیشرو در این زمینه بوده اسـت نتایج تحقیق حاضر که از مطالع ، طبقمانند انگلیسی بوده

استفاده از بازخوردهای اصالحی تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد فراگیران عربی بـه عنـوان   
اسـتفاده از راهبـرد اصـالحی و     زبان خـارجی داشـته اسـت. نتـایج تحقیـق حاضـر نشـان داد       

 ای فراخوانشـی و  مقایسـه بـا راهبردهـ   در ـ تـر    مسـتقیم  یراهبردـ شناختی   بازخوردی فرازبان
ها در ایـن بعـد بـا     موفقیت بیشتری حاصل کرده است. این یافتهـ   تر نسبتاً غیرمستقیم ـ نوقالب
( تطـابق دارد کـه نشـان داده اسـت اسـتفاده از      Purnawarman, 2011ارمـان ) وهای پورنا یافته



 155   ...    یادگیری نگارش بررسی تأثیر بازخوردهای اصالحی مکتوب بر

 

تـر، تـأثیر    متر و غیرمستقی اصالحی ضمنی های بهاصالحی مستقیم در مقایسه با نظر های یهنظر
در میـان   1اصـالحی -بیشتری بر کاهش خطاهای فراگیران دارد و عالوه بـر آن میـزان خـود   
ــه نحــو مــؤثرتری افــزایش داده اســت. همچنــین،   ــایج تحقیقــات طبــق فراگیــران را ب  وی نت

(Purnawarman, 2011: 1991 )تر تـأثیرات   اصالحات ناشی از بازخوردهای اصالحی مستقیم
مطالعــات زیــادی ضــمن اذعــان بــه امــا تــری در یــادگیری فراگیــران دارد.  مانــاتر و نهادینــه

بازخوردهای اصالحی سوای نوع راهبرد اتخـاذ شـده، بـر ایـن نکتـه       ةتأثیرگذاری م بت هم
نداشـتن  شناختی به دلیـل نیـاز    رازبانکنند که بازخوردهای اصالحی مستقیم مانند ف تأکید می

چـالش ذهنـی بـرای فراگیـر، در مقایسـه بـا بازخوردهـای         نبـود به تخصی  تمرکـز زیـاد و   
 ،دیگـر  سـوی . از (Chandler, 2003) دگیـر  توجـه فراگیـران قـرار مـی     تر، بیشتر مورد ضمنی

صـالحی  برخی از محققان در این زمینـه نظـری مغـایر دارنـد و معتقدنـد کـه بازخوردهـای ا       
و  3هستند و به یادگیری اکتشافی 2مسئله ـ میزان بیشتری از وظایف حل ةتر دربردارند ضمنی
. عالوه بر آن، نتایج تحقیـق ایـن   (Ferries & Hedgcock, 2005) انجامد تر فراگیران می عمیق

دو نویســنده نشــان داد کــه بازخوردهــای مســتقیم و فرادانشــی در مقایســه بــا بازخوردهــای  
رغـم   مستقیم، تأثیر بیشتری بر افزایش هشیاری فراگیران دارنـد. علـی   ضمنی و غیراصالحی 
هـای ایـن    برداشت از ادبیات در این تحقیق همسو با یافتـه  ة، خالصها یهاین تضارب نظر ةهم

هـای   دهد که استفاده از بازخوردهای اصالحی در آمـوزش مهـارت   تحقیق است و نشان می
شود و میزان موفقیت راهبردها نسبت به همدیگر،  ادگیری مید بدون شک باعث بهبود یمولّ

توجهی به مهارت معلم و عوامـل و عناصـر بـافتی و      عالوه بر ماهیت راهبردها، به میزان قابل
چنینـی، بررسـی تـأثیر     محیطی ارتباط دارد. یکی دیگر از ابعاد مباح ه بر نتایج مطالعـات ایـن  

د و بسـامد خطاهـا بـوده اسـت. اگرچـه تعـداد       بازخوردهای اصالحی از حیث کـاهش تعـدا  
بندی شد، اما افزایش  آوری و دسته آزمون جمع پیش ةخطاها در مطالعه حاضر فقط در مرحل

دهـد کـه مـداخالت ایـن      فراگیران پس از مـداخالت آموزشـی نشـان مـی     های همعنادار نمر
گیران شده اسـت و  تحقیق همسو با ادبیات، باعث کاهش معنادار تعداد و بسامد خطاهای فرا

سـازگاری   ،(Sheen, 2007ماننـد شـین )   ،ای در ایـن زمینـه   از این حیث با تحقیقات برجسـته 
عالوه بر اهمیـت نـوع و ماهیـت اسـتخدام راهبردهـای اصـالحی، محققـان زیـادی بـه           دارد.

                                                                                                                                        
1.  Self-Correction 

2.  Problem-Solving Task 

3.  Discovery Learning 
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ــازخوردی    بررســی دیگــر عناصــر و مؤلفــه  ــر توفیــق مــداخالت اصــالحی و ب هــای مــؤثر ب
ــه ــوا پرداخت ــد. ای ــودن بازخوردهــای   ((Evans et al., 2010)) همکــارانشنز و ان ــادار ب معن
ها و قابل اداره بودن این مداخالت توسـط   درنگ بودن آن ها، بی موقع بودن آن شده، به ارائه

کننـد.   در آموزش از طریق اصالح خطـا عنـوان مـی    اساسینکات  معلم و فراگیر را به عنوان
هـا،   تر با درک اهمیت ایـن مؤلفـه   نیز پیش (Hartshorn et al., 2010) همکارانشهارتشون و 

یافته برای آموزش زبان از طریق راهبردهای اصـالحی ارائـه    تالش کردند یک رویکرد نظام
هـای تحقیـق حاضـر بـه شـمار       که ن رداختن به این ابعـاد ثانویـه از محـدودیت     دهند. ازآنجا

 ـ  ش زبان عربی بـه عنـوان زبـان خـارجی    شود در تحقیقات آتی بر آموز رود، پیشنهاد می می
مـؤثر بـرای ارائـه     راهبردهـای  انتخـاب  کنـار  در ـ  که از حیث نظر و عمل در آغاز راه است

بازخوردهای اصالحی، به کیفیت و چگونگی ارائه معلم، عوامـل بـافتی و دانـش بـومی نیـز      
 توجه شود.  

بافـت تحقیـق    توان نتیجه گرفت کـه آمـوزش نگـارش زبـان عربـی در      می به اجمال
بـه  های رایج دنیا به صورت معنادار متأثر از بازخوردهای اصـالحی   حاضر، همانند سایر زبان

در کالس قرار گرفت و باعث بهبود یادگیری فراگیران ایرانی زبان عربی به عنوان کار رفته 
دی، شناسی کـاربر  زبان دوم شد. نتایج حاصل از این تحقیق برای معلمان زبان، محققان زبان

    فراگیران زبان و برنامه ریزان آموزشی کاربرد دارد.
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