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چکیده
در روشهای سنتی و نوین آموزش زبان دوم و خارجی ،اهمیت مهارتهای مولّد زبانی مورد تأکید قـرار
گرفته است .در این میان ،مهارت نوشتار ،به دلیل وابسته بودن به بسندگی و تـوان زبـانی و اتیـای بیشـتر
بر صحت نحوی ،دستوری و الگوهای بالغی و نگارشـی ،از اهمیـت معـا بی برخـوردار اسـت .ادبیـات
تحقیق نشان داده است که نگارش زبان ربی به دلیل ویژگیهای مـاهوی متیفـ  ،مشـیالت آموزشـی
فراوانی را برای فراگیران ایجـاد کـرده اسـت .نبـر بـه نارسـاییهـای روشهـای سـنتی آمـوزش ربـی از
یکسو و خأل تحقیقاتی نبری و مفی در مورد آموزش این زبان از سـوی دیگـر ،در تحقیـق اارـر ،بـا
اتخاذ مبانی نبری نوین در آموزش زبان های خارجی ،تـأییر سـه راهبـرد متبـاوت بـازخورد بـر خ اهـای
نگارشی بر یادگیری نوشتار فراگیران س ح پیشرفته ربی بررسی شده اسـت .بـدین منبـور یـک کـال
آموزشی ( 28نبر) از فراگیران س ح اول میالمه پیشرفتة (العالیة) مجمو ة آموزشی صدی الحیاة در یـک
مرکز آموزشی به صورت نمونهبرداری در دستر انتخاب شدند و پس از اذف برون هشـتههـا ،بـه سـه
گروه آزمایشی فرازبانشناختی ،فراخوانشی و نوقالب قـرار گرفتنـد .بـا بـهکـارگیری روش شـبهآزمایشـی
پی آزمون ـ مداخفه ـ پسآزمون ،مفیرد فراگیران در آزمونهای موازی نگارش ،قبل و بعد از مداخفـة
آموزشی ،به وسیفة نرمافزار ا پیا ا و آزمون تحفیل یک طرفة واریانس ،مورد بررسی قرار گرفـت.
نتایج تحقیق نشان داد که هر سه گروه آموزشی در مرافة پسآزمون در مهارت نگارش رشـد آموزشـی
داشتهاند ،اما آزمون پسینی توکی نشان داد که بازخوردهای فرازبانشناختی در مقایسه با دو راهبرد دیگـر،
با ث افزای معنادار مهارت نگارش شدهاند .در این پـژوه  ،دالیـل ایـن اخـتالف بررسـی و نتـایج آن
ارائه شده و راهبردهای تحقیقی و آموزشی آن پیشنهاد گردیده است.
کلیدواژهها :صدی الحیاة ،نگارش ،بازخورد اصالای ،فراخوان  ،فرازبانشناختی ،و نوقالب.
 .1استادیار ،گروه زبان و ادبیات رب ،مجتمع آموزشی شهید محالتی ،قم ،ایران.
 .2اســتادیار ،گــروه آموزشــی زبــان انگفیســی ،مجتمــع آموزشــی ــالی شــهید محالتــی ،قــم ،ایــران
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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 quasiexperimental 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.
Keywords
Corrective Feedback, Elicitation, Metalinguistic, Recast, and Writing.
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مقدمه
نگارش و خلق آثار مکتوب از اولین و مهمترین حالتهای ارتباطی بین انسانها بـوده اسـت
و عالوه بر آن اساسیترین رسانه برای انتقال دانش ،ایدهها و عواطف بین انسانها محسـوب
میشود ( .)Riley & Reedy, 2000بر همین اساس ،تواناییهای نوشـتاری جـزءِ اصـلیتـرین
رویکردهای آموزشی در زبانها و فرهنگهای مختلف بوده است .زبان عربی ،بهویـژه بعـد
از دورة اسالمی ،به نوشـتار و نگـارش اهمیـت زیـادی داده اسـت ( .)Al-Kalbani, 1997در
دورة معاصر نیز جایگاه نگارش در آموزش زبان عربی به عنوان زبان مادری و زبـان دوم ،از
اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت ( گرینگــر .)Al-Adawi, 2004 ;2005 ،بــا وجــود ایــن،
تحقیقات فراوانی نشان داده است که یادگیرنـدگان زبـان عربـی بـه عنـوان زبـان مـادری از
مشکالت فراوانی در نگارش رنج میبرند که از آن جمله میتـوان بـه خطاهـای دسـتوری و
نحـوی و نـاتوانی در خلـق و ارتبـاط دادن الگوهـای بالغـی اشـاره کـرد (.)Al-Ajmi, 2007
بررسی خطاهای دستوری و نگارشی در زبـان عربـی سـابقة طـوالنی در تحقیقـات آمـوزش
زبان عربی دارد .از جمله ،میتوان به پژوهشهای السید ( ،)1972الشخشی ( ،)1978موسی
( ،)1985السید ( )1987و الماجد ( )1996اشاره کرد ( )Al-Majed, 1996: 145-193که نشان
میدهند نگارش زبان عربی در بُعـد کـالن سـاختارها و الگوهـای بالغـی و ریزسـاختارها و
موضوعات ،نحوی ،و دستوری بـرای فراگیـران ایـن زبـان مشـکالت زیـادی ایجـاد کـرده،
است؛ از شایعترین آنها حروف جر ،فعل ،مبتدا ،خبر ،اسم موصول ،عدد ،حـروف تأکیـد،
عطف ،اضافه ،اسم اشاره ،ضمیر ،ظرف ،مفعول مطلق ،اسماء خمسه هستند .این در شرایطی
است که یادگیری عربی ،به عنوان زبان دوم ،دشواریهای بیشتری در مهارت نگارش بـرای
فراگیران ایجاد کرده و بر همین اساس مؤسسة خدمات خارجی امریکا ،زبان عربی را در کنـار
زبان چینی و ژاپنی ،از سختترین زبانها برای یـادگیری معرفـی کـرده اسـت (.)Zuhir, 2010
طبق برخی تحقیقات ،در این زمینه بسیاری از این مشکالت ،در کنـار مشـکالت آموزشـی،
ریشه در عناصر بـافتی ،فرهنگـی ،اجتمـاعی و تـاریخی دارد ()Zuhir, 2010: 23-59؛ امـا در
برخی بافتها ،مانند ایران و دیگر کشورهای اسالمی که از قرابت فرهنگی و دینی بـا بافـت
عرب برخوردارند ،ریشة مشکالت یادگیری زبان عربی به عنـوان زبـان خـارجی را بایـد در
روشهای تدریس و آموزش زبان یافت (.)Farrokhi et al., 2019
یافتههای حاصل از تحقیقات در مورد آموزش نگارش و دستور زبان خـارجی نشـان
میدهنـد کـه خطاهـای نگارشـی مـورد توجـه محققـان فراوانـی بـوده اسـت ،امـا در مـورد
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چگونگی برخورد با این خطاها و مشکالت نگارشـی اجمـاع وجـود نـدارد (.)Ferris, 2002
در رویکردهای ساختارگرایانه (رفتارگرایانه) به آموزش زبان ،بر اصالح بـیدرنـگ خطاهـا
در مهارتهای زبانی تأکید شـده اسـت ( .)Sanz et al., 2004امـا شـناختگراهـا ایـنگونـه
مواجهه با خطاهای زبانی را از بین برندة خالقیت زبانی فراگیران دانسته ،بر این نکتـه تأکیـد
دارند که در فرایند طبیعی یادگیری زبان ،خطاها جزءِ اجتنابناپذیرنـد و نیـازی بـه اصـالح
بــیدرنــگ آنهــا نیســت ( .)Krashen, 1982ایــن در حــالی اســت کــه در هــر دو رویکــرد
رفتارگرایانه و شناخت گرایانه ،از بـازخورد خطاهـا بـه عنـوان ابـزاری بـرای بهبـود صـحت
مهارتهـای زبـانی اسـتفاده مـیشـود ( .)Ellis, 2009ازآنجـا کـه خطـا جـزءِ جـداییناپـذیر
یادگیری زبان است ،اصالح آن و تدوین رویکردهای بهینه برای بازخورد دادن به آن ،تأثیر
فراوانی بر بهبود یـادگیری دارد (Polio et al., 1998؛ Ferris, 1999؛  .)Ferris et al., 2000در
همــین حــال ،تحقیقــات فراوانــی در حــوزة یــادگیری نگــارش زبــان دوم نشــان داد کــه
بازخوردهای اصالحی نقش بسیار مهمی در بهبود یادگیری این مهارت دارنـد ( & Radecki
Swales, 1998؛ Leki, 1999 Cohen Cavalcanti, 1990؛ .)Ferris & Roberts, 2007
درعینحال ،فریس ( )Ferris, 2000نقش روش و راهبرد بازخورددهی در کالس را از نقـش
بازخورد مهـمتـر مـیدانـد و تصـریح مـیکنـد آن دسـته از مطالعـاتی کـه نشـان داده اسـت
بازخوردهای اصالحی نقشی در بهبود مهارت نگـارش فراگیـران نداشـته؛ بـدان دلیـل بـوده
است که محققان راهبردها و شیوههای نامناسب بازخورددهی را اتخاذ کردهاند.
فراگیران ایرانی زبان عربی ،در کالسهای آموزش مکالمـه ،مشـکالت فراوانـی در
مهارتهای زبانی دارند؛ ولی به دلیل دشواری سـاختار نگارشـی زبـان عربـی ( Al- Fahmy,
2013؛  ،)Al-Majed 1996مشکالت توانشی در نگارش این فراگیران از سایر حوزهها بیشـتر
است و توانش ارتباطیشان را تا حدود زیادی مختل کرده است .نظر به پیشرفتهای روشی
در حوزة آموزش نگـارش و بـهطـور خـاص در روشهـای بـازخورددهی معلمـان ،تحقیـق
حاضر تالشی است تا با استناد به جدیدترین نظریهها و راهبردهای عملی در ایـن حـوزه ،تـأثیر
روشهای مختلف بازخورددهی اصـالحی را بـر یـادگیری نگـارش فراگیـران سـطح پیشـرفتة
مکالمة (العالیة) مجموعة آموزشی صدی الحیاة (اشـکوری و همکـاران )1383 ،بررسـی کنـد.
بر همین اساس ،این تحقیق به دنبال پاس دادن به سؤالها و فرضیههای زیر است:
سؤال  :1آیا روشهای مختلف بازخوردهای اصـالحی مکتـوب (فرازبـانشـناختی،1
1. metalinguistic
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فراخوانشی 1و نوقالب )2بر یادگیری نگارش زبان عربی فراگیران ایرانی سطح پیشرفته تـأثیر
دارد؟
سؤال  :2آیا روشهای مختلف بازخورددهی اصالحی مکتوب (فرازبانشناختی،
نوقالب و فراخوانش) منجر به تفاوت در یادگیری نگارش زبان عربی فراگیران ایرانی سطح
پیشرفته میشود؟
فرضیة  ،1فرض صفر :روشهای مختلف بازخوردهای اصالحی مکتوب بر یادگیری
نگارش زبان عربی فراگیران ایرانی تأثیر ندارد.
فرضیة  ،2فرض صفر :بین روشهای بازخوردی اصالحی مکتوب در بهبود نگارش
زبان عربی فراگیران ایرانی تفاوت وجود ندارد.
پیشینة پژوهش

در یک مطالعة مـروری رضـائی و همکـارانش ( )Rezaei et al., 2011بـه بررسـی مطالعـات
انجامشده در مورد بازخوردهای اصالحی در نظریههای گونـاگون فراگیـری زبـان خـارجی
پرداختند و دریافتند که این نوع بازخوردهای اصـالحی بـر جنبـههـای گونـاگون زبـان دوم
تأثیر می گذارد .همچنین نتایج حاصـل از ایـن تحقیـق نشـان داد کـه راهبردهـای گونـاگون
بازخوردهــای اصــالحی و نگــاه ناپایــا بــه خطاهــای زبــانی ،نقــش تعیــینکننــدهای در بهبــود
یادگیری فراگیران دارد؛ زیرا خطاها دارای ماهیت پویا هستند.
در تحقیقی که نورمیاتی ( )Nurmiati, 2017روی فراگیران زبان انگلیسی انجـام داد،
تأثیر راهبردهای اتخاذشدة معلمان در مورد بازخوردهای اصـالحی بـر توانـایی گفتـار زبـان
آموزان انگلیسی را بررسـی کـرد .نتـایج حاصـل از ایـن تحقیـق نشـان داد کـه فراخـوانش،
اصــالح مســتقیم ،تکــرار خطــا ،بــازخورد نوقالــب و تقاضــا بــرای توضــیح از عمــدهتــرین
راهبردهای معلمان آموزش زبان بـرای پاسـ بـه خطاهـای گفتـاری فراگیـران بـوده اسـت؛
همچنــین ،راهبــرد اصــالح مســتقیم بیشــتر مــورد اســتقبال فراگیــران قــرار گرفــت ،امــا همـة
راهبردهای اتخاذشده بر بهبود مهارت گفتار فراگیران نقش داشتند.
در مطالعهای دیگر در ایران ،فرخی و همکارانش ( )Farokhipour et al., 2019رابطة
بین بازخوردهای اصالحی و صـحت و روانـی گفتـار فراگیـران را در زبـان انگلیسـی مـورد
1. elicitation
2. recast
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ارزیابی قراردادند .در این تحقیق از بازخوردهای اصالحی فرازبانشناختی ،نوقالب بسـیط و
نوقالب متمرکز استفاده شد .نتایج این تحقیـق نشـان داد کـه ایـن مـداخالت نـهتنهـا تـوانش
دستوری و پراگماتیک فراگیران را بهبود داده ،بلکه میزان مکث فراگیـران حـین مکالمـه را
بهطور معناداری کاهش داده است.
علیمحمـدی و نژادانصـاری ( ،)Alimohammadi & Nejadansari, 2014بـه بررسـی
مروری مطالعاتی پرداختند که تأثیر بازخوردهای اصالحی مکتوب (متمرکز و غیر متمرکز)
بر نگارش فراگیران زبان انگلیسی را بررسی میکرد .یافتههای حاصل از این تحقیق تأییـدی
بر مؤثر بودن بازخوردهای اصالحی بر بهبود نوشتار فراگیران بود؛ اما چند مالحظـة اساسـی
نیز از ادبیات تحقیق استخراج شد که براساس آن معلمـان بایـد بـه جنبـههـای روانشـناختی
مداخالت و انتظارات و نگرش های فراگیران نسبت به مداخالت توجه زیادی داشته باشـند؛
زیرا این متغیرها تأثیر بازخوردهـا را بـه نحـو معنـاداری تعـدیل مـیکننـد .در همـین رابطـه،
وحـدانی و نعمتـی (& Nemati, 2014

 )Vadaniتـأثیر شــش نـوع گونـاگون بازخوردهــای

اصالحی بر کیفیـت نوشـتار تکـالیف فراگیـران در کـالسهـای آمـوزش تافـل انگلیسـی را
بررسی کردند .نتایج این تحقیق که روی  186نفر انجامگرفتـه بـود نشـان داد کـه هـر شـش
راهبرد اصالحی ،بهطور معناداری ،کیفیت نوشتار فراگیران را بهبود دادند؛ اما بازخوردهایی
که معطوف به بازساخت خطاها بود ،تأثیر بیشتری بر بهبود نوشتار دارد.
این در شرایطی است که در ادبیـات تحقیـق ،معلمانـه (روش معلـم در بـهکـارگیری
زبان در کالس بـرای ارائـه تـدریس و اخـذ بـازخورد) در آمـوزش زبـان عربـی ،بـهنـدرت
موردتوجه قرار گرفته است .با وجود این  ،تحقیقات انجامشده روی زبـان عربـی نشـان داده
است که به دلیل ماهیت دشوار نحـو در ایـن زبـان ،خطاهـای فراوانـی در نوشـتار فراگیـران
وجود دارد که راهبرد مشخ

آموزشی برای آنها پیشنهاد نشده است (1996

.)Al-Majed,

چنین نتایجی در بافت آموزش عربی ایران در مورد مهارت خواند پیشتر حاصل شده است
(متقیزاده و همکاران .)1397 ،همچنین تحقیقات جدیدتر در این زمینه نشـان مـیدهـد کـه
آموزش زبان عربی به عنوان زبان خارجی ،عالوه بر پیچیدگیهای نحوی و سـاختاری زبـان
عربی ،ریشه در روشهای آموزشی و ارائـة ایـن زبـان دارد (Al-Busaidi, 2015؛ Al- Srhid,

 .)2010در همین راستا ،متقیزاده و همکـاران ( ،)1393ضـمن آسـیبشناسـی اجـرای فنـون
تدریس نگارش در مقطـع کارشناسـی رشـتة زبـان و ادبیـات عربـی ،فقـدان روش تـدریس
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نگارش و پیروی از روش های سنتی در ارائة محتـوا را ناشـی از مشـکالت اساسـی آمـوزش
زبان عربی در ایران می دانند و راهکارهایی را نیز بـرای بـرون رفـت از ایـن مشـکالت ارائـه
کرده اند .این در حالی است که پیش تر نیز قائمی ( )1386بی توجهی به تدوین منابع درسـی
را از مشکالت اساسی آموزشی در زمینه آموزش زبان عربی عنوان کرده بـود .مخزومـی و
همکارانش ( )1410نیز ،شیوه های ارزشیابی ناپویا و پسینی در تصحیح نگارش زبـان عربـی
را از نق

های عمده در آموزش زبان عربی میدانند .نظر به اهمیـت ایـن موضـوع از یـک

سو و خأل تحقیقات انجامشده در زمینة آموزش زبان عربی به عنوان زبان خـارجی از سـوی
دیگر ،تحقیق حاضر تالشی است تا با ارائـة رویکـرد نـوین بـه آمـوزش نگـارش ،تـأثیر سـه
راهبرد بازخوردی اصالحی را در نگـارش فراگیـران ایرانـی سـطح پیشـرفته زبـان عربـی در
مجموعة آموزشی صدی الحیاة (اشکوری و همکاران )1383 ،بررسی کند.
مبانی نظری پژوهش

برخالف پیشینة تحقیق که مطالعـات کـاربردی انجـامشـده در حـوزة راهبردهـای اصـالحی
آموزش نگارش بررسی شده اسـت ،در مطالعـات نظـری بـه پیـدایش و توسـعة نظریـههـای
یادگیری در این زمینه دست می یابیم که عالوه بر نظریههای یادگیری پشـتیبان ایـن حیطـه،
ایـــن مطالعـــات بررســـی مـــیشـــوند .بازخوردهـــای اصـــالحی در نوشـــتار ،آن دســـته از
بازخوردهاییاند که به اصـالح و بهبـود نگـارش و خطاهـای دسـتوری فراگیـران زبـان دوم
مـیانجامـد و سـابقة طـوالنی در تحقیقـات یـادگیری زبـان دوم دارد ( .)Truscott, 1999بـه
عقیدة سلینکر ( )Selinker, 1969ریشة بازخوردهای اصالحی در تحلیـل مقایسـهای زبانـهای
اول و دوم است ،زیرا بررسی خطاهـای نحـوی و دسـتوری زبـان اول و دوم از آن زمـان در
تحقیقات آموزش زبان بروز مییابد .از آن زمان بـه بعـد ،نظریـههـای یـادگیری زبـان دوم،
نظریههای متفاوتی در مورد منشأ خطاها و چگونگی برخورد با آنها ارائه کردهانـد .اگرچـه
نظریههای تحلیل مقایسهای ( )Hendrickson, 1978با اتخاذ یک رویکرد نظری رفتارگرایانه
بر اهمیت خطاهای حاد شـده در زبـان دوم و ضـرورت اصـالح بـیدرنـگ آنهـا تأکیـد
فراوانی داشتند ،اما نظریههای شناختی دیگری مانند کراشن ( )Krashen, 1985اصـالح خطـا
را یک راهکار ناکارآمد در آموزش زبان میدانند؛ زیرا بین یـادگیری 1کـه حالـت آگاهانـه
1. learning
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فراگیری است و اکتساب 1که حالت ناآگاهانه یادگیری است ،باید تمایز قائل بود و بر ایـن
نکته تأکید داشت که یادگیری زبـان فراینـد ناآگاهانـهای اسـت کـه در آن اصـالح خطاهـا
(فرایند آگاهانه) کمک چندانی به فرایند اکتساب نمیکنـد .پـس از رویکردهـای شـناخت
گرایانه که بـر پـیشداشـتههـای 2فطـری انسـان بـرای یـادگیری تأکیـد زیـادی مـیکردنـد،
نظریههـای تعامـل ـ محـور 3در یـادگیری ماننـد نظریـههـای النـگ ( )Long, 1996و سـوین
( )Swain, 1995هرکدام بهگونهای بر کارکرد م بت بازخوردهای اصالحی در بهبود توانش
نحوی  ،نگارشی و زبانی تأکید کردنـد .بـر اسـاس ایـن نظریـههـا ،بـرای کسـب تـوانش در
مهارتهای زبانی مولـّد مانند نگارش و گفتار ،نیاز به اصالح زبـان ورودی در مهـارتهـای
شنیداری و خوانداری و س س اصالح خروجی مهـارتهـای نوشـتاری و گفتـاری اسـت تـا
براساس آن فراگیران ،نظام نگارشـی و گفتـاری بـینزبـانی 4خـود را بـه زبـان دوم یـا زبـان
خارجی نزدیک کنند و از این طریق دسـتور و قالـب زبـان دوم را نهادینـهسـازی کـرده ،بـه
5
حافظة بلندمدت خود انتقال دهند ( .)Tam & Chiu, 2016بر این اساس ،میزان نهادینهسازی
دانشـی ناشــی از بازخوردهـای اصــالحی بـا عوامــل زیــادی ،ماننـد میــزان توجـه فراگیــر بــه
بازخوردهــای ارائــهشــده ،نــوع بازخوردهــا و راهبردهــای مــداخالتی اصــالحی ،انگیــزش و
وضعیت عاطفی و شناختی افـراد ارتبـاط دارد ( .)Tam & Chiu, 2016در دیگـر نظریـههـای
یادگیری زبان دوم ،مانند مدلهای اکتساب مهارت مـکالفلـین ( ،)McLaughlin, 1990بـر
نقش سازندة بازخوردهای اصالحی تأکید شده است .وی بر این عقیده است کـه یـادگیری
زبان مانند یادگیری دیگر مهارتهای شناختی است و در فرایندهای توسعة این مهـارتهـا،
بازخوردهای اصالحی نقش تعیینکنندهای دارند .همچنین نظریههای اجتماعی فرهنگـی در
زبان ( )Vygotsky, 1978یادگیری را ناشی از تعامل انسان با افراد پرتوانشتـر 6مـیدانـد کـه
در حین آن مداخله و بازخورد پویای آن باعث رفع خطاها و بهبود یادگیری در منطقة بهینـه
رشد 7میشود .نظریـههـای جدیـدتر نیـز ماننـد لنتلـف و تـرون ()Lantolf & Thorne, 2007
بازخوردهای اصالحی را عامل مهمی برای خود ـ تنظیمی یادگیری میدانند.
acquisition
pre-disposition
interaction-based
interlanguage
internalization
more significant others
zone of proximal development

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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روش پژوهش
روش پژوهش مقالة حاضر از نوع تلفیقی اسـت .در گـام کیفـی مقالـه ،نمونـههـای نوشـتار
فراگیران تحلیل محتوا میشود و خطاهای آنهـا در ابعـاد گونـاگون ریزسـاختارها و کـالن
ساختارهای نگارش استخراج میشود .در گام کمّـی تحقیـق کـه بـهصـورت شـبه ـ تجربـی
انجام میشود ،نگارشهای سه گروه آزمایشی تحقیق در مرحلة پیشآزمون تحلیل میشـود
و با توجه به خطاهای حاد شـده  ،هـر گـروه تحـت یـک نـوع از بازخوردهـای اصـالحی
تحقیق قرار میگیرد .س س در مرحلة پسآزمـون ،هـر سـه گـروه تحـت یـک کارخواسـتة
نوشتاری موازی با پیشآزمون قرار میگیرند.
 .1شرکتکنندگا پژوهش

در این تحقیق 28 ،نفر از فراگیران زبان عربی سـطح پیشـرفتة (العـالیةة) مجموعـة آموزشـی
صدی الحیاة (اشکوری )1383 ،به صورت نمونه برداری در دسـترس انتخـاب شـدند .بـرای
تعیین همگن بودن شرکتکنندگان ،همه آن هـا در یـک آزمـون بسـندگی عربـی براسـاس
مجموعة آموزشی صدی الحیاة شرکت کردند .عالوه بر آن ،در تحقیقات گونـاگون انجـام
شده روی زبان عربی ،این کتاب مـورد توجـه محققـان ایـران بـوده اسـت کـه از آن جملـه
میتوان به رحمانی و همکارانش ( )1399اشاره کـرد .پایـایی و روایـی ظـاهری و محتـوایی
این آزمون بسندگی را گروه تحقیق در یک مطالعة مقدماتی بررسی کـرد ( ضـریب آلفـای

کرومبا  1برابر با  0/79به دست آمد) .برای بررسی روایی محتوایی نیز ،آیتمهای ارائهشـده
در آزمون ،از حیث شمول ،با سرفصلهای ارائهشده در کتـاب تطبیـق داده شـد و مشـخ
شد که این آیتمها با شاخ

های آموزشـی و ارزشـیابی تعیـینشـده در مجموعـة آموزشـی
2

سازگاری دارند .بر این اساس ،سه نفر به عنوان برون هشته از تحقیق کنـار گذاشـته شـدند؛
 25نفر باقیمانده به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی قرار گرفتند .گروه آزمایشی اول
( 9نفــر) در مرحل ـة مداخلــه تحــت بازخوردهــای اصــالحی فرازبــانشــناختی و گــروههــای
آزمایشی دوم ( 8نفر) و سوم ( 8نفر) نیز به ترتیب تحت بازخوردهای نو قالب و فراخوانشی
قرار گرفتند.
1. cronbach coefficient
2. outlier
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 .2جمعآوری و تحلیل دادهها

هر سه گروه در مرحلة پیشآزمون تحت یـک کارخواسـته نگارشـی یکسـان کـه از سـطح
پیشرفته مجموعة آموزشی صدی الحیاة اتخاذشده قرار گرفتند .برگـههـای نگـارش هـر سـه
گروه تصحیح شد ،نمرههای نگارش آنها ثبت شد و س س هر سه گـروه تحـت سـه جلسـة
مداخلة آموزشی قرار گرفتند که در آن خطاهای هر یـک از گـروههـا تحـت یـک نـوع از
بازخوردهای اصالحی فرازبانشناختی ،نوقالـب و فراخوانشـی قـرار گرفـت .نیـز در مرحلـة

پس آزمون هر سه گروه تحت یک آزمون نگارش موازی 1با آزمون اول قرار گرفتند؛ دلیل
استفاده از آزمون موازی ،حفم پایایی درونـی آزمـونهـا 2در مراحـل پـیشآزمـون و پـس

آزمون بوده است .سرانجام ،برگههای آنان تصحیح و نمرة نگارششان ثبت شـد؛ نمـرههـای
بهدستآمده در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در هر سه گروه در نرمافزار اسپیاساس
نسخة  22وارد گردید و از طریق آزمـون تحلیـل واریـانس یـکطرفـه 3مـورد تحلیـل قـرار
گرفت .نیز برای مشخ

کردن محل دقیق خطا از یک آزمون پسینی پست هاک (توکی)

4

استفاده شد.

یافتهها و نتایج پژوهش
همانطور که آمد ،تحقیق حاضر تلفیقی از گامهای کیفی و کمّی است .در گـام کیفـی ،در
مرحلة نخست خطاهای حاد شده از سوی فراگیران تحلیل ،جمعآوری و دسـتهبنـدی شـد
کــه همــراه بــا م ــالهــا و فراوانــی آنهــا ،در جــدول  1آورده شــده اســت .ایــن خطاهــا از
کارخواستة نگارش فراگیران در مرحلة پیشآزمون استخراج و گـردآوری شـده اسـت کـه
به صورت محققساخته براساس درسهای «الـنفس البـاسةةة»« ،اسـحاق نیـوتن» و «االعتمـاد
علی الذات» از مجموعة آموزشی صدی الحیاة تدوین شده است.
در مرحلة نخست تحقیق ،عالوه بر استخراج نوع خطاها ،نمرههای نگارش فراگیـران
در هر سه گروه تحقیق استخراج شد و به کمک آزمون آنوو ای یکطرفه تحلیل و بررسـی
گردید؛ نتایج حاصل در جدول  2نشان دادهشده است.
Parallel
Internal Consistency
One-Way ANOVA
Post-Hoc Tukey Test

1.
2.
3.
4.

جدول  1خطاهای استخراجشده از نگارش فراگیران در مرحله پیشآزمون
نوع خطا

مثال

زمــان فعــل (ماضــی ،کان صابراً متجلداً تحمّلَ واقعة الصعب.
مضارع ،امر)

توضیح

فراوانی

ازآنجا که جمله دارای زمان ،ماضی اسـتمراری اسـت ،بنـابراین بایـد از
یتحمّلُ استفاده میکرد.

33

إنّ الطبیعة علمت ونّ الـدنیا ال تخلـو مـن متاعـب ،وونّ االنسـان باید از فعل مضارع سیالقی استفاده میکرد.
القی فی حیاته بعض المصائب.
ضمیر

البحر و األنهار و السماء و النجوم و الطیور کلّهم باسةة.

باید ضمیر به صورت مفرد مؤنث ذکر میشد .چرا که مرجـع آن جمـع
مکسر غیر عاقل است.

28

استعمال حروف

المبتسمون فی الحیاة وسعد حاالٌ ألنفسهم

باید از حرف الم به جای فی استفاده میکرد.

26

تعدُّ األصدافُ البحریة من األمثلة القديةة جداً من ونواع النقود.

باید از حرف الم به جای من استفاده میکرد.

عـــدم تطـــابق فعـــل و
فاعل

ال یری الجمال من عبس نفسه

باید به جای فعل عبس مذکر ،از مؤنث آن یعنـی عبسـت اسـتفاده مـی-
کرد؛ چرا که فاعل (نفس) مؤنث معنوی است

23

اعراب فعل

جعلت النقود مـن الممکـن لـبعض النـاس ون یجمعـون مـا فیـه باید از فعل مضارع ون یجمعوا استفاده میکرد؛ چرا که افعال خمسه در
الکفاية من المال لعمل المتاحف الکبیرة والکلیات والمکتبات حالت نصبی نون اعراب آنها حذف میگردد.

20

فهم المعلم التعلیم رسالةةهـدفها األساسـی السـهر علـی تنشة ة باید فعل مضارع را بعد از حروف ناصـبه منصـوب گردنـد کـه در ایـن
نمونه نشانه نصب حذف نـون اعـراب اسـت؛ بنـابراین لیکونـوا صـحیح
الطالب وتربیتهم صالحة لیکونون بُناة الغد وصانعی المصیر.
است.
مضاف و مضاف الیه

النفس العظیةة تزداد عظةة بالمغالبة صعابٍ

باید به جای ترکیب مضاف و مضاف الیه ( المغالبة صـعاب) از ترکیـب
اضافی مغالبةالصعاب اسفاده میشد؛ چرا که در اضافه معنوی ،مضـاف
نمیتواند ال داشته باشد.

19

ادامة جدول 1
نوع خطا
افعال ناقصه
اسم موصول
اسم اشاره

مثال

توضیح

باید األنواع و صفت آن به صورت مرفوع و متشابهة به صورت منصوب
کانت األنواعَ القديةةَ من النقود متشابهةٌفی صفات معینة
ذکر میشد؛ چرا که اسم افعال ناقصه مرفوع و خبر آن منصوب است.
باید از اسم موصول التی استفاد میکرد؛ چرا که األمور جمه مکسر غیر
المبتسمون یأتون بعظائم األمور الذی ینفعهم وینفع الناس:
عاقل است.
الذهب و النحاس و البرونز ووّل ونـواع المعـادن التـی اسـتعملت باید اسم اشاره به صورت مفرد مؤنـث (هـذه) ذکـر مـیشـد؛ چـرا کـه
األمور جمع مکسر غیر عاقل است.
فی هذا األمور.
حرص هذا المعلم الم الیّ على إعطاء طالبه الم ـل الصـالح فـی باید از اسم اشاره ذلک استفاده میکرد؛ چرا که معلم حاضر نیست.
کلّ مناسبة

مبتدا و خبر

الزهر باسم ٌو الغاباتُ باسماتٌ

حروف مشبهة بالفعل

إنّ الصعابُ فی الحیاةوموراً نسبیاً.

صفت

کان بذلک نشازاٌ فی یننغمات الطبیعةمنسجةة

باید منسجمة به صورت معرفه (الةنسجةة) بـه کـار مـیرفـت؛ چـرا کـه
صفت باید با موصوف خود در معرفه و نکره مطابقت داشته باشد.

وخذتُ المعادن تطرُدُ غیرَها منْ ونواع النقود فی البالد المتمدّن

باید المتمدّن به صورت معرفه (المتمدّنةة) بـه کـار مـیرفـت؛ چـرا کـه
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
اینجا الفکرُ نظیفاً درست است

معطوف و معطوفالیه

اذا کان العملُ طیّباً و الفکرُ نظیفٌ و..

بهتر است به جای خبر جمع مؤنث باسمات از خبر مفـرد مؤنـث باسـمة
استفاده مینمود
باید الصعاب به صورت منصوب و ومور و صفت آن نسـبیة بـه صـورت
مرفوع ذکر میشد؛ چرا که اسم حروف مشبهة بالفعل منصـوب و خبـر
آن مرفوع است.

فراوانی
17
16
15

14
10

10

9

ادامة جدول 1
نوع خطا

مثال

توضیح

فراوانی

مفعول به

النفس الباسةة تبتسمُ اذا فشـلت وتن ـر البسـماتُ یمینـا و شـماالً باید اعراب مفعول به منصوب باشد؛ بنابراین البسـماتِ کـه منصـوب بـه
اعراب فرعی (اتِ) است؛ صحیح است
على طول الطریق.

6

عدد

باید از لیرات استفاده میکرد ،چرا کـه معـدود اعـداد  3تـا  10جمـع و
العاملُ یحصُلُ على ورقة بعشر لیرة فی مقابل عمل وداه
مجرور است.
کل إنسان یرى الدنیا من خـالل عملـه و خـالل فکـره و خـالل نباید کلمه خالل را در ترکیبهای بعـدی ذکـر مـیکـرد؛ چـرا کـه در
جمله قبل آن به قرینه لفظی موجود است و باید حذف میشد.
بواع ه.
وولى العمالتُ المعدنیة التی یذکرها التاری صَنِعت فی «لیدیا» باید از فعل مجهول صُنِعتْ استفاده میکرد؛ چرا که فاعل آن مشـخ
نیست.
دو جمله با اینکه از نظر اعرابی کامـل هسـتند امـا از نظـر معنـای جملـه
ابسمْ للطفل و ابْسم للتاجر.
کامل نیست؛ بنابراین بهتر است با آوردن معانی مورد نیـاز آن را کامـل
کرد :ابسمْ للطفل فی مهده و ابْسم للتاجر و ونت تعامله
باید مصدر الترحیب باشد؛ چرا که مفعول مطلـق بایـد از مصـدر همـان
إستاذن جهاد رفاقه فی إلقاء كلةة ،رحبّوا به کلّ الرحب.
فعل باشد .

5

کلمات اضافی
فعل معلوم و مجهول
جمالت ناق

مفعول مطلق

5
4
3

3
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جدول  2خروجی تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین گروهها (پیشآزمون)
مجموع مربعات
بین گروهها
درون گروهها
مجموع

4/625
75/375
80/000

درجه آزادی مربع میانگین
2
22
24

2/312
3/426

معناداری

اف
0/675

0/519

طبق جدول  ،2نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک متغیـره نشـان مـیدهـد کـه بـین
عملکرد گروهها در پیشآزمون تفاوت معناداری وجود ندارد بهطوری کـه مقـدار (f )22/2
برابر با  0/675است و درجه معناداری از مقدار pبیشتر است ( .)0/519این نتـایج حـاکی از
آن است که انتصاب تصادفی افراد در گروههای تحقیـق و خـروج بـرون هشـتههـا از نمونـه
تحقیق باعث شده است که گروههای همگنـی در مرحلـة پـیشآزمـون داشـته باشـیم .یعنـی
شرایط برای مداخلة آموزشی مهیاسـت و محتمـلتـرین پاسـ بـرای ثبـت هرگونـه تفـاوت
معنادار در مرحله پسآزمون ،همین مداخلة آموزشی است .در گـام بعـدی ،هـر سـه گـروه
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
مداخالت به همراه م الهایی از آنها در جدول  3آمده است.
جدول  3رویکردهای مداخالتی نوقالب ،فرازبانشناختی و فراخوانشی به همراه م الهای آنها
بازخورد نوقالب
شرح

معلم بدون مشخ کردن مستقیم خطای فراگیر ،به صورت ضمنی و غیر مستقیم خطا را
در یک قالب جدید و نو ارائه میدهد و یا شکل صحیح را در اختیار او میگذارد .عالوه
بر آن ،معلم ممکن است یک گام دیگر فراتر رود و با ارائة یک نکته آموزشـی جدیـد،
ضمن پوشش دادن خطاهای دیگر در جمله ،یادگیری را توسعه بخشد.

م ال

وونّ االنسان القی فی حیاته بعض المصائب.
الف) وونّ االنسان یالقی فی حیاته بعض المصائب (شکل صحیح).
ب) وونّ االنسان سیالقی فی حیاته بعض المصائب (نکته آموزشی جدید).
بازخورد فرازبا شناختی

شرح

معلم بدون ارائة شکل صحیح خطای فراگیر ،اطالعات و سرن های آموزشی را به شکل
سؤال و یـا انتخـاب دو گزینـهای در اختیـار فراگیـر مـیگـذارد .سـؤالهـا در ایـن شـیوة
بازخورد غالباً به صورت کوتاه پاس  ،بله/خیر و یا دو گزینهای ارائه میشوند.
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ادامة جدول 3
م ال

کانت األنواعَ القديةةَ من النقود متشابهةٌ فی صفات معینة.
الف) آیا اسم کان مرفوع است؟
فراگیر :کانت األنواعُ القديةةَ من النقود متشابهةٌ فی صفاتمعینة.
ب) آیا صفت اسم مرفوع کان از نظر اعرابی تابع موصوف است؟
فراگیر :کانت األنواعُ القديةةُ من النقود متشابهةٌ فی صفات معینة.
ج) آیا خبر کان منصوب است؟ (متشابهةٌ یا متشابهة).
کانت األنواعُ القديةةُ من النقود متشابهة فی صفات معینة.
بازخورد فراخوانشی

شرح

م ال

در این شیوة بازخوردی ،معلم با سؤال کردن و منتظر ماندن بـرای پاسـ فراگیـر ،شـکل
صحیح خطای ارتکابی را از فراگیر فراخوان میکند .در صـورت پاسـ نـدادن فراگیـر،
معلم از انگیزانندههای آموزشی اسـتفاده مـیکنـد .بـرخالف بـازخورد فرازبـانشـناختی،
سؤالهای مطرحشده در بازخورد فراخوانشی نیاز به توضـیح مبسـوط و تولیـد محتـوا (از
سوی فراگیر) دارد.
النفس الباسمة تبتسمُ اذا فشلت وتن ر البسماتُ یمینا و شماالً على طول الطریق.
الف) اعراب مفعول همیشه .....؟
فراگیر :اعراب مفعول همیشه منصوب است.
النفس الباسمة تبتسمُ اذا فشلت وتن ر البسماتَ یمینا و شماالً على طول الطریق.
ب) اعراب اسم جمع مؤنث سالم درحالت منصوبی ....؟
فراگیر :اسم جمع مؤنث سالم در حالت منصوبی «اتِ» اضافه گردد:
النفس الباسمة تبتسمُ اذا فشلت وتن ر البسماتِ یمینا و شماالً على طول الطریق.

بعد از پایان مداخالت ،هر سه گروه تحت یک آزمون موازی نگارش قـرار گرفتنـد
و نمرهشان جمعآوری شد و به کمک نـرمافـزار اسپـیاساس ،تحـت آزمـون آنـووا قـرار
گرفتند .خروجی این آزمون به همراه تفسیر نتایج آن در جدول  4آمده است.
جدول  4خروجی تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین گروهها (پسآزمون)
مجموع مربعات درجه آزادی
بین گروهها
درون گروهها
مجموع

62/001
52/639
114/640

2
22
24

مربع میانگین

اف

معناداری

31/001
2/393

12/956

0/000

بررسی تأثیر بازخوردهای اصالحی مکتوب بر یادگیری نگارش ...

153

براساس این جدول ،نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک متغیره نشـان مـیدهـد کـه
بین عملکرد گروهها در پیشآزمون تفاوت معنـاداری وجـود نـدارد ،بـهطـوری کـه مقـدار
( f )2/22برابر با  12/956است و درجه معناداری از مقدار pکمتر است ( .)0/000این نتـایج
نشان میدهـد کـه بـین گـروههـا در پـسآزمـون نگـارش تفـاوت معنـادار وجـود دارد کـه
مداخالت انجامشده و اختالف در نوع بازخورددهی خطاهای گرامری ،محتملترین پاسـ
برای این اختالف است .نمودار این اختالف را میتوان در شکل  1مشاهده کرد.

شکل  1نمودار تفاوت میانگین بین گروههای تحقیق در پسآزمون نگارش

این شکل نشـان مـیدهـد کـه میـانگین نمـرههـای همـة گـروههـا نسـبت بـه مرحلـة
پیشآزمون با افزایش همراه است ،همچنین میزان افزایش نمره در گروه فرازبـانشـناختی از
سایر گروهها بیشتر بوده است .علیرغم این نتایج ،برای مشخ

کردن محـل دقیـق تفـاوت

بین گروهها از آزمون پسینی توکی استفاده شـده اسـت کـه در جـدول  5نتـایج آن را نشـان
میدهد .براساس نتایج این آزمون میتوان دریافت که محل دقیق اختالف معنـادار میـانگین
بین کدام گروهها بوده است.
نتایج آزمون پسینی توکی نشان میدهد که بین گروههای فرازبانشناختی با نوقالـب
و فرازبانشناختی با فراخوانشی اختالف معناداری وجود دارد ( مقدار  Pبه ترتیـب  0/000و
)0/009؛ اما بین گروههای نوقالب با فراخوانشی این اختالف معنادار نیست ( مقـدار  Pبرابـر
با )0/260؛ یعنی گروه فرازبانشناختی که تحت مـداخالت اصـالحی خطاهـای نگارشـی از
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نوع خود قرار گرفته است در مقایسه بـا گـروههـای نوقالـب و فراخوانشـی نـهتنهـا عملکـرد
بهتری داشته است ،بلکه میزانی از اختالف را ایجاد کرده که از نظـر آمـاری معنـادار اسـت.
گروه فراخوانشی نیز در مقایسه با گروه نوقالب عملکرد بهتری را ثبت کرده است ،امـا ایـن
اختالف معنادار نیست؛ درنتیجه ،مداخالت آموزشی از نوع فرازبانشناختی بیشترین تـأثیر را
بر بهبود نگـارش فراگیـران عربـی برجـای گذاشـته اسـت .روشهـای مداخلـهای اصـالحی
فراخوانشی و نوقالب نیز در مراحل بعدی تأثیرگذاری قرار دارند .دلیل اخـتالف وتببـین آن
در بخش بعدی تحقیق ارائهشده است.
جدول  5نتایج آزمون پسینی توکی برای مشخ

کردن محل دقیق اختالف بین گروهها
 95درصد فاصله اطمینا

) (Jگروه تفاوت میانگین خطای معیار معناداری کرا پایین
) (Iگروه
*
1/85
0/000
0/752
3/736
نوقالب
فرازبانشناختی
*
0/60
0/009
0/752
2/486
فراخوانشی
*
- 62.5
0/000
0/752
فرازبانشناختی - 3/736
نوقالب
- 3/19
1/260
0/773
-1/250
فراخوانشی
*
- 4/37
0/009
0/752
فرازبانشناختی - 2/486
فراخوانشی
- 0/69
0/260
0/773
1/250
نوقالب

کرا باال
5/62
4/37
-1/85
0/69
-0/60
3/19

بحث و نتیجهگیری
بررسی تحقیقات درزمینة تأثیر راهبردهای بازخوردی در آمـوزش مهـارتهـای مولّـد زبـان
دوم مانند گفتار و نوشتار نشان داده که بازخوردهای اصالحی نقش تعیینکنندهای در بهبود
صحت نحوی و نگارشی تولیـدات زبـانی فراگیـران دارد ( & Ellis et al., 2008; Bitchener
 .)Knoch, 2010; Rassaei & Moinzadeh, 2011اگرچه اغلب تحقیقات در زمینة زبـانهـایی
مانند انگلیسی بوده ،طبق نتایج تحقیق حاضر که از مطالعات پیشرو در این زمینه بوده اسـت،
استفاده از بازخوردهای اصالحی تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد فراگیران عربی بـه عنـوان
زبان خـارجی داشـته اسـت .نتـایج تحقیـق حاضـر نشـان داد اسـتفاده از راهبـرد اصـالحی و
بازخوردی فرازبانشناختی ـ راهبردی مسـتقیمتـر ـ در مقایسـه بـا راهبردهـای فراخوانشـی و
نوقالب ـ نسبتاً غیرمستقیمتر ـ موفقیت بیشتری حاصل کرده است .این یافتهها در ایـن بعـد بـا
یافتههای پورناوارمـان ( )Purnawarman, 2011تطـابق دارد کـه نشـان داده اسـت اسـتفاده از
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نظریههای اصالحی مستقیم در مقایسه با نظربههای اصالحی ضمنیتر و غیرمستقیمتـر ،تـأثیر
بیشتری بر کاهش خطاهای فراگیران دارد و عالوه بـر آن میـزان خـود-اصـالحی 1در میـان
فراگیــران را بــه نحــو مــؤثرتری افــزایش داده اســت .همچنــین ،طبــق نتــایج تحقیقــات وی
( )Purnawarman, 2011: 1991اصالحات ناشی از بازخوردهای اصالحی مستقیمتر تـأثیرات
مانــاتر و نهادینــهتــری در یــادگیری فراگیــران دارد .امــا مطالعــات زیــادی ضــمن اذعــان بــه
تأثیرگذاری م بت همة بازخوردهای اصالحی سوای نوع راهبرد اتخـاذ شـده ،بـر ایـن نکتـه
تأکید میکنند که بازخوردهای اصالحی مستقیم مانند فرازبانشناختی به دلیـل نیـاز نداشـتن
به تخصی تمرکـز زیـاد و نبـود چـالش ذهنـی بـرای فراگیـر ،در مقایسـه بـا بازخوردهـای
ضمنیتر ،بیشتر مورد توجـه فراگیـران قـرار مـیگیـرد ( .)Chandler, 2003از سـوی دیگـر،
برخی از محققان در این زمینـه نظـری مغـایر دارنـد و معتقدنـد کـه بازخوردهـای اصـالحی
ضمنیتر دربردارندة میزان بیشتری از وظایف حل ـ مسئله 2هستند و به یادگیری اکتشافی 3و
عمیقتر فراگیران میانجامد ( .)Ferries & Hedgcock, 2005عالوه بر آن ،نتایج تحقیـق ایـن
دو نویســنده نشــان داد کــه بازخوردهــای مســتقیم و فرادانشــی در مقایســه بــا بازخوردهــای
اصالحی ضمنی و غیر مستقیم ،تأثیر بیشتری بر افزایش هشیاری فراگیران دارنـد .علـیرغـم
همة این تضارب نظریهها ،خالصة برداشت از ادبیات در این تحقیق همسو با یافتـههـای ایـن
تحقیق است و نشان می دهد که استفاده از بازخوردهای اصالحی در آمـوزش مهـارتهـای
مولّد بدون شک باعث بهبود یادگیری میشود و میزان موفقیت راهبردها نسبت به همدیگر،
عالوه بر ماهیت راهبردها ،به میزان قابل توجهی به مهارت معلم و عوامـل و عناصـر بـافتی و
محیطی ارتباط دارد .یکی دیگر از ابعاد مباح ه بر نتایج مطالعـات ایـنچنینـی ،بررسـی تـأثیر
بازخوردهای اصالحی از حیث کـاهش تعـداد و بسـامد خطاهـا بـوده اسـت .اگرچـه تعـداد
خطاها در مطالعه حاضر فقط در مرحلة پیشآزمون جمعآوری و دستهبندی شد ،اما افزایش
معنادار نمرههای فراگیران پس از مـداخالت آموزشـی نشـان مـیدهـد کـه مـداخالت ایـن
تحقیق همسو با ادبیات ،باعث کاهش معنادار تعداد و بسامد خطاهای فراگیران شده اسـت و
از این حیث با تحقیقات برجسـتهای در ایـن زمینـه ،ماننـد شـین ( ،)Sheen, 2007سـازگاری
دارد .عالوه بر اهمیـت نـوع و ماهیـت اسـتخدام راهبردهـای اصـالحی ،محققـان زیـادی بـه
1. Self-Correction
2. Problem-Solving Task
3. Discovery Learning
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بررســی دیگــر عناصــر و مؤلفــههــای مــؤثر بــر توفیــق مــداخالت اصــالحی و بــازخوردی
پرداختــهانــد .ایــوانز و همکــارانش () )(Evans et al., 2010معنــادار بــودن بازخوردهــای
ارائهشده ،بهموقع بودن آنها ،بیدرنگ بودن آنها و قابل اداره بودن این مداخالت توسـط
معلم و فراگیر را به عنوان نکات اساسی در آموزش از طریق اصالح خطـا عنـوان مـیکننـد.
هارتشون و همکارانش ( )Hartshorn et al., 2010نیز پیشتر با درک اهمیت ایـن مؤلفـههـا،
تالش کردند یک رویکرد نظامیافته برای آموزش زبان از طریق راهبردهای اصـالحی ارائـه
دهند .ازآنجا که ن رداختن به این ابعـاد ثانویـه از محـدودیتهـای تحقیـق حاضـر بـه شـمار
میرود ،پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی بر آموزش زبان عربی بـه عنـوان زبـان خـارجی ـ
که از حیث نظر و عمل در آغاز راه است ـ در کنـار انتخـاب راهبردهـای مـؤثر بـرای ارائـه
بازخوردهای اصالحی ،به کیفیت و چگونگی ارائه معلم ،عوامـل بـافتی و دانـش بـومی نیـز
توجه شود.
به اجمال می توان نتیجه گرفت کـه آمـوزش نگـارش زبـان عربـی در بافـت تحقیـق
حاضر ،همانند سایر زبانهای رایج دنیا به صورت معنادار متأثر از بازخوردهای اصـالحی بـه
کار رفته در کالس قرار گرفت و باعث بهبود یادگیری فراگیران ایرانی زبان عربی به عنوان
زبان دوم شد .نتایج حاصل از این تحقیق برای معلمان زبان ،محققان زبانشناسی کـاربردی،
فراگیران زبان و برنامه ریزان آموزشی کاربرد دارد.
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