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 .1مقدمه
بر اساس تحقیقات ،اس ناد و مدارک مکتوب ،کشور ایران و زبان فارسی در بول قرون متمادی همواره مورد
توجه ملل مختلف بوده است .عالوه بر این ،در پیِ تغییر و تحوالت عمده در مراودات جهانی ،به نظر میرسد
تعداد مشتاقان به یادگیری زبان فارسی افزایش یافته است .این مسأله توجه به آموزش زبان فارسی بهعنوان
یک زبان خارجی را در جامعهی علمی و دانشگاهی امروز ،به یک ضرورت تبدیل مینماید (قنسولی.)6232 ،
در سالهای اخیر ،این مهم تا حدی تحقق یافته و تالشهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته است که بر
این اساس میتوان کوشش محققان را در زمینهی ارتقا وضعیت کیفی آموزش زبان فارسی مثبت ارزیابی
کرد (اکبری .)6226 ،یکی دیگر از مهمترین تالشهایی که در این حوزه میتوان به آن اشاره نمود،
پایهگذاری رشتهی تحصیلی «آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» (آزفا) میباشد که ایجاد این رشته
را میتوان گامی بزرگ در جهت گسترش زبان فارسی در نظر گرفت.

 .2چارچوب نظری
 .1 .2اضطراب

1

اضطراب یکی از شایعترین مشکالت انسان است که بهجرأت میتوان گفت زمینهی بسیاری از بیماریهای
جسمی ،روحی و آشفتگیهای رفتاری او را شکل می دهد (فروید .)6231 ،اضطراب ممکن است درخصوص
زبانآموزانی که زبان دوم را فرامیگیرند بهجهت پدیدار شدن موقعیتهای میان فرهنگی بروز پیدا کند
(کریمی .)6224 ،لذا شناخت روشهای خاص آموزش زبان (از جمله استفاده از بازخوردهای مؤثر)،
میتواند کاهش دهندهی اضطراب زبانآموزان باشد و مشکالت زبانآموزان را برای یادگیری زبان دوم بربرف
نماید و در پی آن فرایند یاددهی -یادگیری را برای آموزندهها لذتبخشتر کرده و در ایجاد نگرش مثبت
آنها به یادگیری زبان مؤثر باشد .به بور کلی ،نگرش و انگیزه نوعی نیروی درونی است که بهصورت آگاهانه
یا ناآگاهانه فرد را برای برآورده شدن نیازهای خود بهسوی رفتارهای خاص هدایت میکند .مدرس زبان
بایستی بوری بازخورد اصالحی ارایه دهد که زبانآموز از تالش برای سخن گفتن بهکلی ناامید نشود .بهبور
کلی ما نباید تالشهایی را که زبانآموزان در راه تولید دارند توسط ارایهی بازخورد اصالحی نامناسب به
خاموش کردن سخنانشان و یا قطع ارتباط زبانی تبدیل نماییم (براون.)3224 ،
در همین راستا ،دورنیه ( )3220اضطراب ناشی از یادگیری زبان خارجی را به دو دسته تقسیم کرده
است که بر اساس آن نوعی اضطراب در موقعیتهایی خاص و نوعی دیگر در تمام موقعیتها نمود پیدا
میکند .بدیهی است اضطراب نقشی مخرب در یادگیری زبان ایفا میکند بهبوریکه با افزایش اضطراب،
موفقیت و دستاوردهای زبانآموز کاهش مییابد (پاپی3262 ،؛ فلیپس.)6226 ،
1

. anxiety
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 .2 .2نگرش

1

نگرش ،مجموعهای از باورهای رشد یافته در مورد موضوعی خاص ،در یک دورهی زمانی مشخص و در یک
موقعیت فرهنگی -اجتماعی است که ضرورتاً تعیین کننده رفتار نیست؛ اما میتواند تأثیر بسزایی بر رفتار
داشته باشد (ورما .)3223 ،همچنین نگرش از سازههایی است که با توجه به زمینهی مورد استفادهی آن
تعاریف متفاوتی دارد (ربر .)3226 ،چنانچه فرد پیرامون مسئلههای خاص ،نگرش و احساس مطلوبی داشته
باشد ،همواره در جهت بهبود و رشد آن قدم برمیدارد؛ اما چنانچه نگرشِ منفی و نامطلوبی پیرامون
مسئلهای داشته باشد ،درصدد تخریب و آسیب زدن به آن خواهد بود (کارشکی ،ارفع بلوچی ،و شیرزاد:
« .)6222از دیدگاه بسیاری از متخصصان آموزش زبان نگرش و انگیزه ،در یادگیری زبان دوم نقش مهمی را
ایفاء میکنند و بهعنوان تالش یک فرد برای فراگیری زبان خارجی بهخابر میل بابنی و رضایت خود
زبانآموز از آموزش زبان خارجی میباشد» (کریمخانلویی .)26 :6223،یافتههای پژوهش و مطالعهی
کریمخانلویی در سال  6223نشان داده است زبانآموزان بهبور کلی معتقدند یادگیری زبان به گسترش
تعامالت و ارتبابات اجتماعی آنها کمک میکند« .درنتیجه یادگیری زبان خارجی تأثیر بسزایی در تعامل
زبانآموزان دارد» (کریمخانلویی .)23 :6223 ،نگرش مثبت نسبت به زبان دوم نیز نقش مهمی در موفقیت
و پیشرفت زبانآموزان ایفا میکند .بهعنوان مثال میتواند یادگیری را مؤثرتر ،آسانتر و وسریعتر کند
(گاردنر6233 ،؛ گاردنر و رابرت.)6230 ،

 .2 .2بازخورد اصالحی

2

بازخورد اصالحی نشانهای است که زبانآموز از بریق آن به خطای خود در استفاده از زبان مقصد پی میبرد.
این نشانه ممکن است از هر منبعی (مدرس ،همکالسیها و یا گویشوران زبان مبدأ) باشد (کوک.)3223 ،
بازخورد اصالحی تشویق و تنبیه نیست؛ بلکه فقط به زبانآموزان این آگاهی را میدهد که چه کاری را انجام
داده ،در چه قسمتهایی موفق و در چه قسمتهایی ناموفق بودهاند (اسکات .)3223 ،مطابق نظر کوک،
( )3223بازخوردها انواع مختلفی دارند همچون :روش اصالح صریح ،2برانگیختن ،4تکرار ،0بازخوانی صحیح،1
و درخواست واضح سازی. 5
1

. attitude
. corrective feedback
3
. explicit corrections
4
. elicitations
5
. repetitions
6
. recasts
7
. clarification requests
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تصحیح خطا در بول چهل سال اخیر موضوع بحث برانگیزی در آموزش و یادگیری زبان دوم بوده که
منجر به ارایهی دیدگاههای گوناگونی در این حوزه شده است (بهعنوان مثال ،الیس ،لئون ،و ارلم.)3221 ،
به بور کلی سه دیدگاه پیرامون تصحیح خطا و لزوم یا عدم لزوم آن وجود دارد :اولین دیدگاه متعلق به
گروهی است که معتقد به اعمال بازخورد تصحیحی هستند و استدالل میکنند که تصحیح خطا در شرایط
صحیح میتواند به یادگیری زبان دوم کمک کند (اشمیت )6224 ،و بیش از هر عامل دیگری در موفقیت آن
تأثیرگذار باشد (بلک و ویلیام .)6223 ،گروه دوم دیدگاهی مخالف گروه اول دارند (اشمیت  6224؛ به نقل
از الیس .)0 :3222 ،بعضی از آنها معتقدند که تصحیح خطا باعث سهولت یادگیری زبان دوم نمیشود و
ممکن است حتی آن را به تأخیر بیندازد (اشمیت .)6224 ،سومین گروه هم استدالل میکنند که بازخورد
تصحیحی یک بخش ببیعی از فرآیند یادگیری زبان دوم است .نتایج بعضی از این پژهشها ،شناسایی و
ببقهبندی انواع خطاها ،بازخوردها و پاسخهای فوری زبانآموزان به آن بازخوردها بوده است (مانند لیستر و
رانتا.)6225 ،
اگرچه در سالهای اخیر تالشهای زیادی در حوزهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان (آزفا) در
کشور ایران توسط اساتید و دستاندرکاران آموزش زبان فارسی صورت گرفته است ،شاید بتوان چنین ادعا
کرد که هنوز در آغاز راه هستیم و نیاز به انجام پژوهشها و مطالعات عمیقتری که همگام با مطالعات
جهانی در حوزهی آموزش زبان باشند ،احساس میشود .پرسشهای پژوهش حاضر عبارتند از:
 .6آیا ارایهی بازخوردهاى اصالحى مدرسان زبان فارسی تأثیر مثبتی بر میزان پیشرفت مهارت خواندن و
درک مطلب زبانآموزان دارد؟
 .3آیا ارایهی بازخوردهاى اصالحى مدرسان زبان فارسی تأثیر مثبتی بر بهبود نگرش فراگیران نسبت به
یادگیری زبان فارسی دارد؟
 .2آیا ارایهی بازخوردهاى اصالحى مدرسان زبان فارسی تأثیری بر کاهش میزان اضطراب فراگیران در
یادگیری زبان فارسی دارد؟
 .4نظرات و دیدگاههاى شرکتکنندگان گروه آزمایش نسبت به ارایهی بازخوردهای اصالحی توسط
مدرس زبان فارسی در کالس چیست؟

 .2پیشینهی پژوهش
 .1. 2پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
گیبس و سیمپسون ( )،3224در پژوهش خود به این نتیجه رسیدن که دانشآموزانی که برای انجام تکالیف،
بازخورد شفاهی دریافت می کردند اغلب ،هم نظارت بیشتری بر فرایند یادگیری خود داشتند و هم در
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عملکرد تحصیلی خود از پیشرفت قابل توجهی بهرهمند بودند .نتایج دیگر پژوهشها نشانگر آن بود که
بازخوردهای شفاهی مدرس بهاندازهی بازخوردهای کتبی بر میزان کارآمدی و خودتنظیمی زبانآموزان در
فرایند یادگیری تأثیر ندارد ،باالخص اگر زبانآموزان نسبت به گفتههای مدرس اعتماد کافی نداشته باشند.
گاهی بازخوردهای معلم به اندازهی کافی آگاهی دهنده نیستند ،باالخص زمانی که توسط مدرسان تازهکار
ارایه شوند بدین صورت که در دادن توضیحات کالمی کامل به زبانآموز سهلانگاریمیکنند (کوک.)3223 ،
در دههی  6252و  6232روانشناسان شناختی شروع به تحقیق و بررسی درخصوص نقش آگاهی
یادگیری 6نمودند .یادگیری مستقیم ،تحت عنوان «آگاهی »3و یادگیری ضمنی و غیرمستقیم تحت عنوان
«عدم آگاهی »2مشخص شده بود .نه تنها یادگیری ،بلکه بازخورد هم با عنوان مستقیم و غیرمستقیم
(ضمنی )4تعیین میشد (مک کی« .)3263 ،واضح است که هرنوع بازخورد بهبور قطع توجه یادگیرندگان را
را به یک "پاره گفتار غیرمشابه به زبان مقصد" جلب میکند؛ بازخورد مستقیم؛ یعنی "داللت بر مشکلی
مبتنی بر صورت ،"0می تواند در جریان تعامل و ارتباط وقفه ایجاد کند ،در حالی که بازخورد ضمنی یا
غیرمستقیم؛ یعنی "داللت بر اینکه اشکالی مبتنی بر معنا "1وجود دارد نه صورت زبان ،معموالً به ارتباط
مهلت میدهد که بدون وقفه ادامه یابد» (مک کی .)661 :6222 ،بهعنوان مثال همانگونه که در جریان
پژوهش حاضر نیز خواهیم دید ،هنگامی که یکی از زبانآموزان معنی واژهی «شبکور» را «نابینا» مطرح
میکند و مدرس بهبور مستقیم خطای وی را اصالح مینماید که " :خیر ،شبکور به معنی نابینا نیست،
یعنی فردی که در شب ،دچار کمبینایی میشود" ،در جریان تعامل و ارتباط فرد وقفهای ایجاد میشود؛ اما
در روش بازخورد ضمنی ارتباط فرد بی وقفه ادامه پیدا میکند تا خللی در درک تعامل وی ایجاد نشود.
عالوه بر این ،ادعا شده که «زبانآموزان زبان دوم از "دستورالعمل مبتنی بر صورت "5و بازخورد اصالحی
اصالحی تا زمانی که در داخل بافت ارتبابی هستند ،بهره میبرند» (الیت بون و اسپادا .)603 :6222 ،در
یک محیط آموزشی ،اصطالح بازخورد برای توصیف شیوهای بهکار میرود که به زبانآموزان ابالع رسانی
کند آیا عملکرد آنان یا بخشی از آن ،اشتباه است یا صحیح (مک کی .)3263 ،به عالوه ،بازخورد میتواند
چرایی درست یا نادرست بودن یک عملکرد را توضیح دهد .ببق نظر کالریانا ( ،)6222بازخورد نقش یک
ابزار تقویت کننده ندارد ،اگرچه زمانی که برای اصالح خطا در آموزش بهکار رود ،مفید است.
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 . 2 .2پژوهشهای انجام شده در داخل کشور
در پژوهش کریمخانلویی )6223( ،تحت عنوان «بررسی میزان انگیزهی دانشجویان پزشکی به یادگیری زبان
انگلیسی» ،عوامل مؤثر در نگرش و انگیزهی دانشجویان پزشکی در فراگیری زبان انگلیسی بررسی شده
است .یافتههای این مطالعه نشان داد که  22درصد از دانشجویان ،زبان انگلیسی را برای بهدست آوردن
شغل بهتر و  25درصد برای موفقیت در رابطه با تحصیل میآموزند .همچنین در ارتباط با نقش خانواده 32
درصد از خانوادهی دانشجویان ،آنان را به یادگیری زبان انگلیسی تشویق مینمایند .به عالوه 22 ،درصد از
دانشجویان اعالم نمودند که انگیزهی اصلی آنان از آموزش زبان انگلیسی ،تعامل و ایجاد ارتباط با انگلیسی
زبانهاست .نتایج نشان داد که موفقیت در فراگیری و آموزش زبان دوم تا حدی به میزان انگیزهی زبانآموز
و نگرش وی به همان زبان بستگی دارد.
در پژوهشی که موحد ( ،)3262در دانشگاه آزاد گرمسار انجام داده است به موضوع «مطالعهی تأثیر
احتمالی بازخورد متمرکز 6نوشتاری و بازخورد نوشتاری غیرمتمرکز 3بر مهارت نوشتن در زبانآموزان سطح
پیشرفتهی ایرانی و مقایسهی دو نوع بازخورد از لحاظ درجهی اثربخشی آنها بر عملکرد زبان آموزان»
پرداخته است .نتایج نشان داد که شرکت کنندگان گروه آزمایش در مهارت نوشتن زبان انگلیسی پیشرفت
کرده بودند؛ اما پیشرفت آنها معنادار نبود .همچنین زبانآموزان گروه کنترل که بازخورد نوشتاری
غیرمتمرکز دریافت کرده بودند ،نمرات پسآزمون ضعیفتری نسبت به پیشآزمون خود کسب کرده بودند
که این امر نشان می دهد ،بازخورد اصالحی ممکن است گاهی مؤثر واقع نشود.
نوشی کوچکسرایی و جبارپور ،)6223( ،در مقالهای تحت عنوان «تأثیر ناپایدار و پایدار بازخورد اصالحی
بر خطاهای واژگانی و دستوری در نوشتار دانشجویان ایرانی :پیشنهادهایی برای بهبود دقت نگارش» ،که در
دو مرحله اجرا شده است به بررسی تأثیر کوتاهمدت و بوالنیمدت آموزش زبان دوم پرداختهاند .بهبور
خاص ،در این پژوهش تأثیر شیوهی آموزش «اصالح غیرمستقیم 2در مقابل اصالح مستقیم »4بر خطاهای
واژگانی و دستوری در نگارش زبانآموزان و نیز پایداری تأثیر این نوع آموزش بر یادگیری این مقوالت
بررسی میشود .یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که اگر چه بازخورد اصالحی اشتباهات را کاهش
میدهد ،بازخورد اصالحی مستقیم راهکار مؤثرتری است .به عالوه ،نتایج نشان داده است که تأثیرکوتاهمدت
بازخورد اصالحی در بول زمان پایدار نیست .همچنین یافتههای پژوهش نوشی کوچکسرایی و جبارپور
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( ،)6223ادعاهای تروسکات ( )3222 ،3225 ،3224را مبنی بر اینکه تصحیح خطاهای نوشتاری در
بلندمدت اثر مثبتی بر نوشتن دقیق و درست ندارد ،تأیید میکند.
با وجود اینکه برخی محققان ارزش آموزش رسمی را به چالش کشیدهاند ،بسیاری از محققان و مدرسان
زبان دوم بر این باورند که اگرچه ارایهی درونداد قابل فهم 6برای یادگیری زبان دوم الزم است ،ولی این
درون داد به تنهایی برای افزایش سطح دانش زبان کافی نیست و آموزش آشکار در قالب بازخورد اصالحی،
که مؤلفهی اساسی آموزش آشکار محسوب میشود ،سهم چشمگیری در یادگیری دستکم برخی از
ویژگیهای زبان دوم دارد ( کوک 3223 ،و النگ ،ایناگی و اورتگا.)3266 ،

 .5روش پژوهش
پژوهش حاضر از جهت ماهیت و روش ،تحقیقی توصیفی و به لحاظ نگرش و پرداختن به مسئلهی تحقیق،
از نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی میباشد که با هدف کاربردی به انجام رسیده است .همچنین ،این پژوهش
نوعی تحقیق بنیادی -تجربی نیز محسوب میشود ،زیرا دادهها و ابالعات اولیهی این پژوهش با بهرهگیری
از روش «مشاهده» گردآوری شده و با استفاده از روشها و فنون آماری و معیارهای پذیرفته شده مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .به بیان دیگر ،در بخش کمّی این روش تلفیقی ،از شیوهی تجربی
بهره گرفته شده و از آزمون تی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است .بخش کیفی نیز با بهرهگیری
از روش مصاحبه و توصیف دادهها صورت گرفته است .قابل ذکر است که دادههای این پژوهش را انواع
بازخوردهای مدرس زبان تشکیل میدهد .برای جمعآوری این دادهها ،پژوهشگران به ضبط کالسهای
مورد نظر با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پرداختند.

 .1 .5جامعه و نمونه آماری
جامعهی آماری این پژوهش زبانآموزان غیرایرانی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه
فردوسی مشهد هستندند .نمونهی مورد مطالعه متشکل از  44فارسیآموز میباشد که از میان 202
فارسیآموز که در ترم پاییز  6224مشغول فراگیری زبان فارسی بودند ،انتخاب شدند .محدودهی سنی
شرکت کنندگان بین  33تا  02سال بود ) .(M= 2 SD=3.21از این تعداد  63فارسیآموز مرد و  31نفر
زن بودند.
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جدول  .6مشخصات و ویژگیهای کالس مشاهده شده
نوع گروه

ملیت

تعداد فارسی آموزان

جنسیت

مدت زمان فارسی آموزی (ترم)

آزمایش

سوری

34

زن و مرد

1

کنترل

عراقی

32

زن و مرد

1

 .1 .1 .5ابزارها و شیوههای گردآوری و واکاوی دادهها.
در پژوهش حاضر ،گردآوری ابالعات و دادهها توسط ابزار و روشهای ذیل بوده است:
 .1 .1 .1 .5پرسشنامهی انگیزه یادگیری زبان دوم
جمعآوری ابالعات زبانآموزان در زمینهی سنجش نگرش و اضطراب یادگیری زبان از بریق پرسشنامهی
انگیزهی یادگیری زبان دوم دورنیه ( )3220انجام پذیرفت .این پرسشنامه در سال  3225توسط مصطفی
پاپی به فارسی ترجمه شد 6و روایی و پایایی آن بر روی  3232زبانآموز ایرانی مورد سنجش قرار گرفت.
پرسشنامهی انگیزهی دورنیه شامل  66مؤلفه میباشد که در پژوهش حاضر دو مؤلفهی "اضطراب یادگیری
زبان خارجی" و "نگرش نسبت به یادگیری زبان خارجی" ،هرکدام با  1آیتم مورد استفاده قرار گرفت.
ابالعات روایی سازهی پرسشنامهی فارسی بدین ترتیب میباشدp<0,001. x2(284)=748,93, .
 .GFI=0,93; CFI=0,93; RMSEA=0,05,آلفای کرونباخ نگرش نسبت به یادگیری زبان خارجی
 33%و اضطراب یادگیری زبان  32%میباشد .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 3نگرش و اضطراب به ترتیب
 52%و  52%محاسبه شد.
 .2 .1 .1 .5آزمون بسندگی زبان فارسی
در پژوهش حاضر ،از آزمون بسندگی زبان فارسی (قنسولی -)6220 ،که روایی و پایایی آن در ذیل آمده
است -برای ت عیین سطح و یکدست نمودن شرکت کنندگان استفاده شد و در انتهای دوره نیز همین آزمون
بهعنوان پسآزمون جهت ارزیابی میزان پیشرفت زبانآموزان در مهارت خواندن و درک مطلب اجرا گردید.
ادعای اصلی این آزمون ،سنجش دانش زبان فارسی در چارچوب مهارت خواندن و درک مفاهیم زبان است.
در انتخاب متنها بهبور نسبی به ویژگیهای تناسب متن با سطح دانش و آگاهی آزمودنیهای غیرایرانی
توجه شده است .بدین منظور ،متنهای انتخابی متشکل از واژههای ادبی ،اجتماعی ،تاریخی و علمی
میباشند .در تعیین سطح دشواری متنها ،با وجود اینکه از فرمولهای رایج سطح دشواری خواندن مانند

 .6نمونه فارسی پرسشنامه ترجمه شده توسط مصطفی پاپی ( )3262مورد استفاده قرار گرفت.
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سنجش فاگ استفاده نشد ،برح نظرات یک استاد زبان و ادبیات فارسی و یک استاد زبان شناسی ،به
پاالیش متنها کمک شایانی کرده است .میانگین تعداد واژگان 202 ،واژه میباشد.
بهمنظور روایی سنجی آزمون ،از فرایندی دو مرحلهای ،شامل تحلیل دادههای بازنگری سه دانشجوی
خارجی دورهی دکتری زبان و ادبیات فارسی و بهرهگیری از نظریهی بحث در سنجش روایی استفاده شد.
برای سنجش روایی آزمون بسندگی فارسی مدل فولچر و دیویدسون ( )3225مورد استفاده قرار گرفت .این
مدل که از چارچوبی مفهومی بر مبنای نظریهی بحث برخوردار است ،اساساً روایی را فرایند بحث دربارهی
معنا و کاربرد نمرات میداند .بهمنظور تحلیل کیفی روایی آزمون و تعیین ارتباط سؤاالت آن با سازههای
دانش زبان ،از روش کیفی نیز بهره گرفته شد .دلیل عمدهی تعیین روایی به روش کیفی ،دسترسی محدود
به دانشپژوهان خارجی زبان است که در ایران به تحصیل مشغول میباشند .برای سنجش پایایی آزمون از
فرمول آلفا کرونباخ استفاده شد و پایایی آزمون با ارزش  52%بهعنوان نتیجهای قابل قبول برای این آزمون
احتساب گردید .به همین ترتیب آزمون فریدمن که مکمل سنجش پایایی این آزمون است ،سطح معناداری
آن را تأیید نمود.
آزمون شامل سه بخش میباشد :بخش اول شامل  22سؤال ،بخش دوم  42سؤال ،و بخش سوم دارای22
سؤال می باشد .الزم به ذکر است که در مطالعهی حاضر ،پایایی آزمون محاسبه شده توسط آلفای کرونباخ
 2.14میباشد.
 .2 .1 .1 .5روش اجرای پژوهش
در این مطالعهی تجربی ،ابتدا با مراجعه به مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان (آزفا) در دانشگاه
فردوسی مشهد ،از میان  202زبانآموز این مرکز 44 ،زبانآموز بهصورت تصادفی انتخاب شد و این تعداد
زبانآموز به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند .از بریق آزمون بسندگی زبان فارسی (قنسولی)6220 ،
و پرسشنامهی انگیزهی (دورنیه )3220 ،که بهصورت پیشآزمون برگزار شد ،همسطح بودن شرکتکنندگان
در سطح بسندگی زبان فارسی ،سطح اضطراب یادگیری زبان و نگرش آنان نسبت به یادگیری زبان فارسی
مورد بررسی قرار گرفت .پس از انتخاب یک مدرس آگاه و باسابقه از آن مرکز برای اجرای پژوهش و البته
بعد از برگزاری جلسهی توجیهی محققان با مدرس مورد نظر ،درخصوص روشهای اجرای کار ،این
مسئولیت به مدرس مربوبه واگذار گردید تا بی  60جلسه از انواع بازخوردهای اصالحی برای تصحیح
خطاهای زبانآموزان گروه آزمایش استفاده نماید و در گروه کنترل نیز به روش معمول خویش خطاهای
1
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زبانآموزان را اصالح نماید .در ذیل توضیحاتی درخصوص بازخوردهای اصالحیِ بهکار رفته توسط معلم ارایه
خواهد شد.
اکثر بازخوردهایی که مدرس در گروه کنترل استفاده مینمود ،از نوع اصالح مستقیم و علنی بود ،به این
صورت که خطای زبانآموزان را بهبور صریح اصالح میکرد .بهعنوان مثال ،یکی از زبانآموزان گروه کنترل
معنی واژهی «شب کور» را «نابینا» مطرح کرد و استاد ،بهبور مستقیم خطای وی را اصالح نمود و گفت:
"خیر ،شب کور به معنی نابینا نیست ،یعنی فردی که در شب ،دچار کم بینایی میشود".
در گروه آزمایش از انواع بازخوردهای اصالحی استفاده شد .به عنوان مثال ،روش درخواست واضحسازی
یکی از مدل های بازخورد اصالحی است که مدرس مربوبه در گروه آزمایش بی  60جلسه به کار میبرد.
بهمنظور ارایهی بازخورد «درخواست واضح سازی» میتوان به نمونههایی اشاره کرد که مدرس از زبانآموز
درخواست مینمود که جملهاش را تکرار نماید و برای پاسخ خود مثال بیاورد .از این بریق زبانآموز قادر
میگردید که شرح و توضیح بیشتر و روشنتری نسبت به سؤالی که مدرس از او پرسیده بود ،ارایه دهد.
مثال:
مدرس" :تهاجم فرهنگی چیست؟ و به چه معناست؟"
زبان آموز" :یعنی جنگ فرهنگی".
سپس مدرس بازخورد «درخواست واضح سازی» را ارایه داد و گفت" :میتوانید واضحتر بگویید و توضیح
دهید که منظور شما از جنگ فرهنگی چیست؟ و مثال بیاورید؟"
درنهایت ،زبانآموز بهبور واضحتر در مورد تهاجم فرهنگی توضیح کامل داده و مثال میآورد و درواقع
واضحسازی میکند و میگوید " :بله ،تهاجم فرهنگی یعنی نبردی که از بریق فرهنگ صورت می گیرد و بر
فرهنگ ملتها ،تأثیر منفی میگذارد ،برای مثال ،کارتونهای غیراخالقی که از برخی شبکههای ماهوارهای
پخش میگردد ،خود نمونهای از تهاجم فرهنگی میباشد که اثر سویی بر فرزندان ما دارد".
دومین روش اصالح خطاها «بازخوانی صحیح» نام دارد .مدرس مربوبه در گروه آزمایش ،از بازخوانی
صحیح بیشتر از سایر روشهای بازخورد اصالحی استفاده مینمود .در ذیل مثالی از بازخوانی صحیح که
توسط محقق در بی جلسات ،مشاهده و یادداشت شده است ذکر خواهد شد .مثال:
مدرس" :واژهی «بودجه» که در سطر دوم متن خواندن آمده است به چه معنا است؟"
زبانآموز" :یعنی اموال".
مدرس" :بله« .بودجه» ،یعنی اموال و سرمایههایی که دولت جهت پشتوانه مردم آن را تهیه و ذخیره
میکند".
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در اینجا مدرس ،پاسخ زبانآموز را رد نمیکند ،بلکه همراه با تایید ،باری دیگر جملهی زبانآموز را به
صورت صحیح بیان مینماید و از بریق این بازخورد ،زبانآموز را متوجه عملکرد خود میکند.
در نوع دیگری از بازخورد اصالحی که «برانگیختن» نامیده میشود ،مدرس سعی میکند تا زبانآموز را
برانگیزاند تا برای اصالح خود مجدداً تالش نماید .در مثال زیر ،مدرس با مکث میان کالم خود ،زبانآموز را
وادار نموده که سعی کند و به جواب صحیح برسد.
زبانآموز" :خدا بیامرزد یعنی خدا او را ببخشد".
مدرس " :چند اصطالح دیگر به جای «خدا بیامرزد» در این موقعیت میتوانیم بهکار بریم مانند  ....؟".
در اینجا ،زبانآموز مجدد سعی کرده تا چند عبارت دیگر مترادف برای اصطالح «خدا بیامرزد» بیان نماید
و میگوید:
"میتوان گفت :خدا صبر بدهد /بقای عمر شما باشد /خدا رحمت کند و . "...
در مثالی دیگر ،مدرس از بریق مکث کردن و فرصت دادن به زبانآموزان از آنان میخواهد که جای
خالی صحبت او را پر نمایند؛
مدرس" :مترادف «برز فکر» دیگران نسبت به ما چیست؟"
زبانآموز" :نظر دیگران".
مدرس" :دیدگاه یا (  ) ...دیگران نسبت ما عزت نفس ما را در کودکی شکل میدهد؟"
زبانآموز کمی فکر کرده و جای خالی گفتهی مدرس را با پاسخ صحیح پر میکند .درواقع زبانآموز برای
پاسخ دادن برانگیخته شده و به جواب رسیده است:
زبانآموز" :دیدگاه یا «نگرش» دیگران نسبت ما عزت نفس ما را در کودکی شکل میدهد".
چهارمین روشی که مدرس در بی جلسات بهکار میبرد ،بازخورد اصالحی «تکرار» بود .بدین ترتیب که
چنانچه زبانآموزی خطایی در گفتار یا به هنگام خواندن و درک مفاهیم مرتکب میشد ،مدرس آن خطا را
دوباره تکرار میکرد ولی آهنگ و تن صدای خود را تغییر میداد و کلمه یا جملهای که زبانآموز آن را
اشتباه بیان کرده بود را با تأکید بیشتری تکرار میکرد تا زبانآموز از این بریق خود به خطایش پی برده،
آن را اصالح نماید .در ذیل به نمونهای از این نوع بازخورد اصالحی اشاره شده است:
زبانآموز" :بزرگترین کار شیطان ،دعوت و «سوسه کردن» انسان به پیروی از نفس امّاره است".
مدرس" :سوسه کردن ؟!"
زبانآموز" :نه« ،وسوسه کردن»".

 .6نقطه چین در اینجا به معنای مکث مدرس بهمنظور ایجاد فرصت و برانگیختن زبانآموز جهت تکمیل جمله میباشد.
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همانبور که در مثال های باال مشاهده شد ،در هر دو روش بازخوانی صحیح و روش تکرار ،مدرس
جملهی زبانآموز را مجدداً بیان میکند ،با این تفاوت در بازخوانی صحیح ،شکل درست و بدون خطای
گفتهی زبانآموز را بیان میدارد در حالی که ،در بازخورد تکرار ،خطای زبانآموز را باری دیگر با آهنگ
خیزان تکرار میکند تا زبانآموز تمرکز بیشتری کرده و بتواند خطای خویش را اصالح نماید.
در پایان جلسات ،برای بار دوم آزمون بسندگی زبان فارسی جهت ارزیابی میزان پیشرفت مهارت خواندن
و درک مفاهیم زبان در دو گروه ،اجرا شد و تأثیر بازخورد اصالحی مدرس بر نگرش و سطح اضطراب
فارسیآموزان نسبت به یادگیری زبان مورد سنجش قرار گرفت .همچنین ،نظرات و دیدگاههای زبانآموزان
گروه آزمایش نسبت به بازخورد اصالحی از بریق مصاحبهی ویدیویی ثبت و سنجیده شد .ابتدا با کسب
اجازه از شرکت کنندگان گروه آزمایش برای مصاحبه و ضبط ویدیویی آن ،محقق توضیحاتی را در قالب یک
جزوهی کوتاه میان زبان آموزان این گروه توزیع کرد که این جزوه ،نکاتی پیرامون موضوع بازخورد اصالحی،
تعریف و انواع آن و همچنین نمونههایی از ارایهی بازخورد اصالحی مدرس مربوبه را که در کالس ذکر شده
بود ،شامل میشد .سپس در یک جلسهی  40الی  50دقیقهای از زبانآموزان درخواست شد حضور به هم
رسانند تا پژوهشگر به بحث و واضحسازی متن جزوه بپردازد .پس از این اقدام و حصول ابمینان از درک
کامل زبانآموزان از مفهوم بازخورد اصالحی ،پژوهشگر نظرات و دیدگاههای تمام زبانآموزان را نسبت به
ارایهی بازخوردهای اصالحی مدرس در کالس بهبور مفصل جویا شد و یادداشت برداری نمود .سپس،
باردیگر  4نفر را بهبور تصادفی برای مصاحبه ویدیویی انتخاب و پرسشهایی که از قبل مشخص کرده بود را
از آنها سؤال کرده و ضبط نمود تا نظرات و دیدگاههای آنها را نسبت به بازخوردهای اصالحی مدرس و
تأثیر آن بر پیشرفت زبانآموزی و ارتقا سطح نگرش و عالقهی آنها نسبت به یادگیری زبان فارسی و
همچنین تأثیر بازخوردها را برکاهش اضطراب زبانآموزان هنگام یادگیری زبان فارسی مورد سنجش و
مصاحبه قرار دهد.

 .4ارائه و واکاوی دادهها
 .1 .4ارائه دادههای پیشآزمون
برای ارزیابی این که آیا تفاوت معناداری بین گروه کنترل و آزمایش از لحاظ سطح بسندگی زبان فارسی
وجود دارد یا نه ،یک آزمون تی مستقل اجرا شد .نتایج آمار توصیفی در جدول  3آمده است.
جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد سطح بسندگی فارسی در پیشآزمون
گروهها
گروه کنترل
گروه آزمایش

میانگین
64،12
61،61

انحراف معیار
6،20
3،13
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به عبارت دیگر ،زبان آموزان گروه آزمایش در آزمون بسندگی زبان فارسی نمرات باالتری کسب کردهاند.
با وجود این ،با توجه به نتایج آزمون ( ،)= -1,56, p< 0,05tمیتوان نتیجهگیری کرد که دو گروه از لحاظ
سطح بسندگی زبان فارسی پیش از انجام پژوهش یکدست بودند.
برای ارزیابی وجود یا عدم وجود تفاوت معنیدار بین گروه کنترل و آزمایش از لحاظ سطح نگرش آنها
نسبت به یادگیری زبان فارسی ،یک آزمون نمونهی مستقل اجرا گردید .نتایج آزمون نشان داد که از لحاظ
آماری ،تفاوت معنیداری بین سطح نگرش زبان آموزان به زبان فارسی در دو گروه کنترل و آزمایش وجود
ندارد (.)= .300, p< 0,05t
نتایج مشابهی مبنی بر عدم وجود تفاوت معنیدار بین دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ میزان اضطراب
آنان در یادگیری زبان فارسی بهدست آمد ( .) = 0, 250, p< 0,05t

 .2 .4ارائه دادههای پسآزمون
 .1 .2 .4نتایج پسآزمون بسندگی مهارت خواندن و درک مطلب
بهمنظور بررسی تأثیر بازخوردهای اصالحی بر مهارت خواندن و درک مفاهیم ،تفاوت معنیداری بین گروه
کنت رل و گروه آزمایش از لحاظ سطح بسندگی زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور نمرات
پسآزمون دو گروه کنترل و آزمایش مقایسه شدند .همانبور که در زیر نشان داده شده است ،نمرات
میانگین سطح بسندگی فارسی همانبور که در جدول  2آمده در میان شرکت کنندگان دو گروه آزمایش و
کنترل متفاوت است.
جدول .2میانگین و انحراف استاندارد سطح بسندگی فارسی در پسآزمون
انحراف معیار
میانگین
گروهها
2،32
63،12
گروه کنترل
2،33
62،50
گروه آزمایش

بهعبارت دیگر ،نمرات زبان آموزان گروه آزمایش نسبت به نمرات زبان آموزان گروه کنترل افزایش یافته
است.
معناداری تفاوت مشاهده شده در نمرات بسندگی دو گروه از بریق آزمون مستقل تی مورد آزمایش قرار
گرفت .جدول  4نتایج حاصل را ارایه میدهد .چنانچه قابل مشاهده است ،تفاوت سطح بسندگی مهارت
خواندن فارسی بین دو گروه کنترل و آزمایش ،از لحاظ آماری معنیدار تلقی میشود.
( ) t=-4,366 , p< 0,05اندازهی اثر از بریق  Cohen’s dمحاسبه گردید ) .(Cohen’s d=1,86این
مقدار مبین تأثیر باال میباشد.
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جدول  .4آزمون تی مستقل نتایج پسآزمون سطح بسندگی مهارت خواندن زبان فارسی
بسندگی زبانی

تی
-4،211

درجهی آزادی
43

درجهی معناداری
2،222

اختالف میانگین
5،6022-

اختالف خطای معیار
6،14222

به عبارت دیگر ،سطح بسندگی زبان فارسی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پسآزمون ،ارتقاء
یافته است.
 .2 .2 .4نتایج پسآزمون نگرش زبانآموزان نسبت به یادگیری زبان فارسی
برای آزمودن اینک ه آیا پس از اتمام دوره ،تفاوت معناداری میان گروه کنترل و آزمایش از لحاظ سطح
نگرش نسبت به یادگیری زبان فارسی دیده شد یا خیر ،یک آزمون نمونهی تی مستقل اجرا گردید .نتایج
توصیفی سطح نگرش این دو گروه نسبت به یادگیری نشان داد که میانگین سطح نگرش نسبت به یادگیری
زبان فارسی در میان شرکت کنندگان دو گروه آزمایش و کنترل همانگونه که در جدول  0مشاهده
میشود تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.
جدول  .0میانگین و انحراف استاندارد سطح نگرش نسبت به یادگیری زبان فارسی
گروهها
گروه کنترل
گروه آزمایش

میانگین
30،02
31،50

انحراف معیار
3،32
3،32

براى اینکه مشخص شود آیا این تفاوت مشاهده شده از لحاظ آمارى معنادار و مهم است یا خیر ،یک
آزمون نمونه تی مستقل اجرا گردید .جدول شمارهی  ، 1نتایج آزمون تی را که بر روی سطح نگرش
زبانآموزان نسبت به یادگیری زبان فارسی اجرا شد ،نمایش میدهد .مشاهدهی جدول  3نشان میدهد که
از لحاظ آماری ،تفاوت معنی داری بین سطح نگرش زبانی دو گروه کنترل و آزمایش وجود ندارد
(.)= -1,017, p< 0,05t
جدول  .1آزمون تی مستقل پسآزمون سنجش نگرش زبانآموزان نسبت به یادگیری زبان فارسی
نگرش زبانآموزان
به یادگیری زبان

تی

درجهی آزادی

-6،265

43

درجهی معناداری
2،236

اختالف میانگین

اختالف خطای معیار

-6،3022

6،33326

به عبارت دیگر ،هرچند نگرش شرکت کنندگان آزمایش در پسآزمون ،اندکی ارتقا یافته بود ،اما این
تفاوت مشاهده شده در دو گروه از لحاظ آماری ،مهم و معنیدار تلقی نمیشود.
 .2 .2 .4نتایج پس آزمون سطح اضطراب زبانآموزان در یادگیری زبان فارسی
میانگین سطح اضطراب شرکتکنندگان دو گروه آزمایش و کنترل که در جدول  5قابل مشاهده است در
یادگیری زبان مبین تفاوت قابل مالحظهای میباشد.
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جدول  .5میانگین و انحراف استاندارد سطح اضطراب زبانآموزان در یادگیری زبان فارسی
میانگین
46،32
64،50

گروهها
گروه کنترل
گروه آزمایش

انحراف معیار
5،62
4،32

چنانچه در جدول نتایج آزمون تی مستقل نمایان است (جدول  ،)3تفاوت سطح اضطراب یادگیری زبان
فارسی بین دو گروه کنترل و آزمایش ،در پسآزمون از لحاظ آماری معنیدار تلقی میشود
(  .) , p< 0,05tاندازهی اثر از بریق  Cohen’s dمحاسبه گردید ) .(Cohen’s d=4,25این مقدار
مبین تأثیر باال میباشد.
جدول  .3آزمون تی مستقل پسآزمون سنجش سطح اضطراب زبانآموزان در یادگیری زبان فارسی

اضطراب زبانآموزان
در یادگیری زبان

تی

درجهی
آزادی

62،332

43

درجهی
معناداری
2،222

اختالف
میانگین

اختالف
خطای معیار

31،40222

3،4444

 .2 .4دادههای مصاحبه
از میان بیست و دو نفر مصاحبه شونده ،هفده نفر بر این عقیده بودند که نباید یک روش بازخورد به تنهایی
در کالس مورد استفاده قرار گیرد ،بلکه بهمنظور افزایش میزان اثربخشی بازخوردها ،مدرس باید از تمامى
انواع گوناگون بازخورد اصالحی با توجه به موقعیتهای مناسب بهره گیرد .همچنین ،تمامی افراد گروه
آزمایش ببق مشاهده و مصاحبهی انجام گرفته ،اعتقاد به اصالح خطا بهصورت غیرمستقیم داشتند ،اما در
این میان هفت نفر نیز تمایل خود را به بازخورد صریح مدرس ،پس از اصالح غیرمستقیم اعالم نمودند.
درواقع ،آنان بر این اعتقاد بودند که بهتر است مدرس ابتدا بازخورد غیرمستقیم ارایه دهد ،سپس بار دیگر
بهبور واضح و مستقیم ،شکل صحیح گفتهی زبان آموز را بیان کند تا بهتر در ذهن فراگیر باقی مانده و ثبت
شود .مصاحبه شوندگان نظر بر این نکته داشتند که کاهش اضطراب آنان نسبت به زبان ،بستگی به شیوه و
برز استفادهی مدرس از بازخوردهای اصالحی دارد ،چراکه سبک و بریقهی هر مدرس در ارایهی بازخورد
اصالحی ،منحصربهفرد بوده و این امر می تواند در روند کاهش میزان اضطراب فراگیران تأثیر مثبت و یا
منفی داشته باشد .در عین حال ،اغلب مصاحبه شوندگان به علت امکان صحبت و گفتگوی بیشتر در کالس
و همینبور در خارج از محیط آموزشی ،احساس خوبی نسبت به ارایهی بازخوردهای اصالحی مدرس خود
در بی دوره داشتند .قطعاً این موارد دلیل محکمی برای ارتقا نگرش زبانآموزان نسبت به یادگیری زبان
فارسی و نیز کاهش سطح اضطراب آنان بوده است .موارد فوق الذکر ،برگرفته از نظرات و دیدگاههای
زبانآموزان گروه آزمایش میباشد.
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 .5تفسیر دادهها
با توجه به هدف اصلی انجام این پژوهش کمّی و کیفی (کمک به ارتقا سطح پیشرفت زبانی فارسیآموزان) و
با در نظر داشتن اهداف تعیین شدهی پژوهش حاضر ،نتایج تجزیه و تحلیل آزمون تی مستقل حاکی از آن
بود که بازخوردهای اصالحی مدرسان زبان فارسی منجر به ارتقا سطح زبانی زبانآموزان (خواندن و درک
مطلب) شده است و بهنظر میرسد ارایهی بازخوردهای مناسب از سوی مدرسان ،میتواند با معنادار و
هدفمند کردن فرایند اصالح ،به فارسی آموزان در جهت بربرف نمودن خطاهایشان یاری رساند تا بتوانند با
سهولت بیشتری بر مشکالت زبانآموزی خود فایق آیند .این یافتهی تحقیق پیشرو با پژوهشهای لی من
( )3222و تروسکات ( 3224و  (3225همسو میباشد .این افراد معتقد بودند بازخورد چه بهصورت کالمی و
چه بهصورت غیرکالمی به ارتقا پیشرفت تحصیلی میانجامد.
از برف دیگر ،مککی و همکاران ( )3226بر این باورند که همکاری و مشارکت مدرس-شاگرد هنگام
استفاده از بازخورد صریح و مستقیم نسبت به بازخورد غیرمستقیم افزایش مییابد .همچنین این افراد اعتقاد
دارند که هرچند بازخورد ضمنی و غیرمستقیم در یادگیری زبان دوم مؤثر است ،اما بازخورد صریح و
مستقیم دارای تأثیر بیشتری بوده و بنابراین ،نتایج پژوهش حاضر از این لحاظ با دیدگاه مککی و همکاران
( )3222و سارو ( )3222غیرهمسو میباشد ،زیرا شرکت کنندگان گروه آزمایش در تحقیق حاضر ،بازخورد
غیرمستقیم را ترجیح داده و معتقد بودند که اصالح مستقیم باعث ایجاد اضطراب در آنان میشود.
در رابطه با یافتهی دوم این پژوهش ،نتایج نشان داد که بازخورد اصالحی در ارتقا سطح نگرش
زبانآموزان نسبت به یادگیری زبان فارسی تأثیری مهم و معنادار ندارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که
احتماالً بهدلیل مدت محدود پژوهش و اجرای مدلهای بازخورد اصالحی در زمانی اندک ،این روش
نتوانسته است تأثیر مثبتی در نگرش زبانآموزان نسبت به یادگیری زبان فارسی داشته باشد .شاید در
پژوهشهای آتی و ارایهی بوالنیمدتتر بازخوردهای اصالحی توسط مدرسان زبان ،سطح نگرش
فارسیآموزان بهبور چشمگیرتری ارتقا پیدا کند ،چراکه مسلماً کاهش اضطراب زبانآموزان درنهایت
میتواند منجر به ایجاد نگرش مثبت در آنها شود.
درخصوص یافتهی سوم این پژوهش نیز نتایج آماری و مصاحبه بیانگر وجود رابطهی معنادار و قابل
توجهی بین بازخوردهای مدرسان زبان و کاهش سطح اضطراب زبانآموزان بود .بهبور قطع استفادهی
مدرس از انواع متنوع بازخوردهای اصالحی بهبور مناسب و بهجا میتواند محیط آموزشی را عاری از استرس
و لذتبخش گرداند .این یافته در پژوهش حاضر ،نیز با دیدگاههای مطالعات زیر همسو میباشد( :النگ و
همکاران( )3266 ،اشمیت( )6224 ،توماسلو و هرون( )6223 ،تدیک و گرتاری.)6223 ،
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با توجه به یافتههای حاصل از مصاحبهی انجام شده نیز ،میتوان گفت که روش تدریس بازخوردمحور،
روشی مفید و مؤثر در حیطهی آموزش زبان فارسی به خارجیان است .برخی از شرکت کنندگان گروه
آزمایش اظهار داشتند که نوع و روش بازخورد اصالحی مورد استفاده توسط هر مدرس بستگی به شرایط
مختلفی از جمله :سطح زبانی زبانآموز (مقدماتی ،پیشرفته و یا فراپیشرفته ) و نوع خطا (دادههای سادهی
زبانی و یا دادههای زبانی پیچیده و دشوار) دارد و در همهی شرایط نمیتواند تأثیرگذار باشد .لذا ،یافتههای
پژوهش حاضر ،در این بخش از مصاحبه نیز با یافتههای محققان زیر همسو میباشد( :النگ ،اینا گاکی و
اورتگا )3266 ،و (موحد .)3262 ،این افراد معتقدند کارایی بازخوردها تحت تأثیر عوامل متعددی میباشد و
بازخورد در برخی از قسمتهای زبان تأثیر مثبت و در برخی موارد فاقد تأثیر میباشد.

 .5نتیجهگیری
در این پژوهش ،اثربخشی چند نمونه از بازخوردهای اصالحی مدرسان بر ارتقا سطح بسندگی زبانی
فارسیآموزان خارجی (خواندن و درک مفاهیم)  ،سطح نگرش و اضطراب آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت که مشخص شد چنانچه مدرس زبان از انواع بازخورد اصالحی در اصالح خطاهای فارسیآموزان
استفاده نماید ،پیشرفت زبانی آنان حاصل میگردد و اضطراب آنان نیز بهبور چشمگیری کاهش مییابد ،اما
تأثیر چندانی بر نگرش آنان نسبت به یادگیری زبان فارسی نخواهد داشت .همچنین مشخص شد که دیدگاه
و نگرش فارسیآموزان نسبت به بازخوردهای اصالحی ،مثبت میباشد .ازآنجاکه بررسی جزییات و
ریزهکاریهای مدلهای متنوع با زخورد اصالحی و مسایلی همچون نحوهی ارایهی آنها در کالس و تأثیر
هرکدام از آنها بر پیشرفت زبانآموزی و غیره مجالی گستردهتر را میبلبد و از گنجایش این پژوهش خارج
است ،پرداختن به مسایل جزیی به مقالههای بعدی موکول میگردد .در خاتمه ،بهنظر میرسد با اینگونه
اقدامات پژوهشی و بهرهگیری از نتایج آنها و فراهم آوردن زمینهی مناسب برای اجرای اینگونه روشهای
اثربخش بهصورت رسمی در سطح کشور ،مسیر فرایندهای یاددهی-یادگیری در رابطه با سایر علوم و
زبانها برای جوانان این مرز و بوم بیش از پیش هموار گشته و درنتیجه ،زمینهی پیشرفت تحصیلی فراگیران
در این حوزهها فراهم خواهد شد.
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