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  مقدمه . 1
س ي و تدر  يريادگي يس، روندها يز بر مفهوم روش تدر    ك تمر ي به جا  1در عصر پساروش  

ثر بـر  ؤ از عوامـل مـ  يكـي ان، يـ ن ميـ در ا). 2002، 2بـراون ( برخوردار اسـت  يشتريت ب ياز اهم 
 ة اسـتفاد  ةجـ ي نت ياديـ ثر زبان تا حدود ز    ؤ م يريادگيون،  ابه نظر بر  . باشد ي م 3 بازخورد يريادگي

دا يـ  پيريگاديـ  در ييت بـسزا يـ ن، مفهوم بازخورد، اهميبنابرا. گران است يمناسب از بازخورد د   
  .ندك يم

 يهـا   جنبـه ةبازخورد را به عنوان اطالعـات فـراهم شـده دربـار          ) 2007 (4يمپرلي و ت  يهت
ـ  . نندك يف م يرد و فهم تعر   ك عمل يمختلف چگونگ  االت ؤ از سـ   يكـي  بـازخورد،    ةضرورت ارائ

ن بـاور   يـ بـر ا  ) 1999: 1996 (5اتكه تروس ك يدر حال .  مورد بحث بوده و هست     يار اساس يبس
 ي زبـان يح خطاهـا يه تصحك معتقدند ياري ندارد، بسيريادگي بر   ير خاص يثأازخورد ت ه ب كاست  

در هر حال،   ). 2006 8ني؛ ش 1998،  7نسوني؛ النگ و راب   2005،  6سيال(د است   ي مف يريادگي يبرا
نـد وجـود دارد     ك ي مـ  كمـ ك يريادگيـ ح خطا بـه     يه تصح كن  ي دال بر ا   يافك يل و شواهد  يدال

ه، بـر   كـ ن  يـ ل اول ا  يـ دل: ر شـده اسـت    كد بودن بازخورد ذ   ي بر مف  ينل مب يدو دل ). 2005س،  يال(
رنـد،  يگ ياد مـ يـ  را به عنوان زبان دوم خـود     يگريه زبان د  ك ييها ران زبان اول، آن   يخالف فراگ 

ه كـ ن  يـ ل دوم ا  يـ دل. ح اشـتباهات خـود دارنـد      يافت بازخورد و تصح   ياز به در  ي ن يريادگي يبرا
ننـد و در    ك يه بدانها توجه نمـ    ك شوند   يات زبان كمتوجه ن ند  ك ي م كمكآموزان   بازخورد به زبان  

ر بازخورد  يثأزان ت ي م ي به بررس  ياري بس يها ن رابطه، پژوهش  يدر ا . نديصدد رفع اشتباه خود برآ    
 و  كـي ؛ م 2006،  9عمـار و اسـپادا    (آمـوزان پرداختـه انـد         زبان ي زبان ييش توانا ي بر افزا  يا مقابله

ـ  )2006،  يـكـ ؛ م 2002،  1رتـسيووا و ل  ـ؛ پن 2000،  10ارانـكهم هـا نگـرش     ن پـژوهش  يـ  ا يـ، ول

                                                           
1- Post-method era 
2- Brown 

3- Corrective feedback 

4- Hattie & Timperley 
5- Truscott 

6- Ellis 

7- Long & Robinson 
8- Sheen 

9- Ammar & Spada 

10- Mackey & et al. 



 117 ها آموزان بزرگسال و نوجوان ايراني نسبت به دريافت بازخورد شفاهي از معلم و همكالسي نگرش زبان

ه كـ قـت، همـانطور   يدر حق. انـد  ن نوع بازخورد مورد غفلت قرار داده  يآموزان را نسبت به ا     زبان
 يا آمـوزان رابطـه     زبـان  يريادگيـ ها و    ن نگرش يان ا ين است م  كند، مم ك يان م يب) 1996 (2شولز

 از  ين، مطالعات يبنابرا. د مورد غفلت واقع شود    يبان رابطه ن  ين اساس، ا  يوجود داشته باشد و بر ا     
 يده لكثر در ش  ؤ و عوامل م   يآموزان نسبت به بازخورد شفاه      نگرش زبان  ي بررس ين نوع برا  يا
  . ات استيها از ضرور ن نگرشيا

  ق ي تحقةنيشيپ. 2
  3يا بازخورد مقابله. 2,1

 بازخورد،  ي دو نوع اصل   ي رو شتر بر ي، ب يا مطالعات انجام شده در رابطه با بازخورد مقابله       
 و هـم    يا هـا هـم مـشاهده      ن پژوهش يا. ز بوده است  ك متمر 5 و استخراج  4حي صح يي بازگو يعني

 ييآموزان، بـازگو   شتر زبان يه ب ك نشانگر آن است     يا  مشاهده يها ج پژوهش ينتا. اند  بوده يربـتج
نـد بـازخورد مربـوط بـه        نك يرند و به اشتباه گمان م     يگ ي اشتباه م  6يح را با بازخورد مفهوم    يصح

ن يـ البتـه ا . شـوند  ي خود نميب متوجه اشتباه گرامر ين ترت يهاست و بد    آن ةا مفهوم گفت  يمحتوا  
 در متوجه شدن يل چندانكآموزان مش د و زبان  يآ يش م ي پ يحي بازخورد تلو  ةشتر دربار يل ب كمش

 يحي بـه خودتـصح  ريهـا را نـاگز   شتر آنيـ ه بكل استخراج يال انواع واضح بازخورد از قب    ـو اعم 
  . ند، ندارندك يم

 عوامـل  ي به بررسيشتري، پژوهشگران با دقت و عمق ب   )يتجرب( نوع دوم    يها در پژوهش 
ه كن است   يانگر ا يها ب  ن پژوهش ي ا يها افتهي. اند  و استفاده از بازخورد پرداخته     يريادگيثر در   ؤم
ن يـ بر ا. ح، مبهم بودن آن استي صحييآموزان در استفاده از بازگو      زبان يي عدم توانا  يل اصل يدل

 يدر مقابـل، وقتـ  .  آن اسـت ي و ضمن 7يحين نوع بازخورد، ذات تلو    يد نبودن ا  يل مف ياساس، دل 

                                                                                                                                        
 
 

1- Panova & Lyster 
2- Schulz 

3- Interactional feedback 

4- Recast 
5- Elicitation 

6- Feedback on content 

7- Implicit 
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تـر متوجـه اشـتباه خـود شـده و آن را              آموزان بهتـر و آسـان      نوع بازخورد استخراج است، زبان    
خورد نـسبت بـه     ن نـوع بـاز    يـ  ا ي برتـر  يل بـرا  يدو دل ) 2006(عمار و اسپادا    . نندك يح م يتصح
 و واضح استخراج و فرصـت دادن بـه         1اركعت آش يها طب  از نظر آن  : ردندكان  يح ب ي صح ييبازگو
ن يآموزان در استفاده از ا     شتر زبان يت ب يتواند باعث موفق   يح اشتباه خود، م   ي تصح يآموز برا  زبان

ح در  ي و تصح   از توجه و فهم اشتباه     ييال واضح بازخورد، سطح باال    كدر اش . نوع بازخورد باشد  
  .ح وجود داردي صحيي مثل بازگويحيال تلوكسه با اشيمقا

ـ  يها ج پژوهش ينتا ؛ و 2006؛ 2004ن ي؛ شـ 2006، 3لـپ ي؛ لـون و ف    2003،  2لـپ ي ف ي تجرب
 ييژه بازگو يوه   بازخورد، ب  يها يژگيان و ي م يا ه رابطه كدهد   يهمچنان نشان م  ) 2007،  4ينساج
آمـوزان از بـازخورد وجـود      زبـان يمند جه بهرهيدر نت بودن و    يحيا تلو يار  كزان آش يح و م  يصح
آمـوزان از    زبـان ةزان اسـتفاد ي اصالح شده در هر نوبت بر م    يبه عنوان مثال، تعداد خطاها    . دارد

متـر  ك نوبـت    يك اصالح شده در     يه هر چه تعداد خطاها    كن معنا   يگذارد، بد  ير م يثأبازخورد ت 
ه كيـ رار همراه با قرار دادن ت     كعالوه بر آن، ت   . ابدي يمش  يز افزا ي در اثر بازخورد ن    يريادگيباشد،  

توانـد بـه    ير لحـن، مـ  ييـ ا تغيـ ح و يآموزان به هنگـام تـصح      زبان ة قسمت اشتباه گفت   يالم رو ك
ـ  يـ ا. ق متوجـه شـوند  ي خود را به طور دق     ةند قسمت اشتباه گفت   ك كمكآموزان   زبان ه ن عوامـل ب

ن نـوع  يـ زان ابهـام ا  يد و از م   ينما يثرتر م ؤ، م ح است ي صح ييه نوع بازخورد بازگو   ك يژه زمان يو
  .اهدك ي ميادي زةثر بودن آن است، تا اندازؤ ناميه عامل اصلكبازخورد، 

ح و استخراج را    ي صح ييانواع مختلف بازگو  ) 2007 (يها، نساج  ن فن ي از از ا   يريگ با بهره 
ن دو  يـ  بـودن ا   يحي و تلو  اركزان آش ي م ي را بر مبنا   يبند ن طبقه ياو ا . ردك يبند  و طبقه  ييشناسا

 در نظر گرفتن بازخورد را مطـرح     يحيا تلو يار  ك آش ي برا ك دو مال  يو. نوع بازخورد انجام داد   
ا فقـط بخـش اشـتباه، و        يشود   يرار م كآموز ت   زبان ةل گفت كا هنگام اصالح،    يه آ كن  ي ا يكي: كرد
 ي قسمت اشتباه، خطـا    يروالم  كه  كير لحن و قرار دادن ت     ييا معلم با استفاده از تغ     يه آ كن  يهم ا 
 6ه شـده ي و تعب5ح جدا شدهي صحيين بازگو ي ب يب، نساج ين ترت يبد. ندك يآموز را اصالح م    زبان

                                                           
1- Explicit 

2- Philp 

3- Lowen & Philp 
4- Nassaji 

5- Isolated recast 

6- Embedded recas 
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آمـوز را    زبانةح سوا، معلم فقط قسمت اشتباه گفتي صح يياز نظر او، در بازگو    . تفاوت قائل شد  
شـود   يرار مـ  كـ آمـوز ت    زبان ةل گفت كه شده،   يح تعب ي صح ييه در بازگو  ك يند، در حال  ك يرار م كت
ه در  كـ همـان گونـه     ). ش داده شده است   ير نما يح و استخراج در جدول ز     ي صح ييانواع بازگو (

ر شدن اشـتباه    ك متذ يا استرس برا  ير لحن   ييه از تغ  ك يي مشخص است، در بازخوردها    1جدول  
 آن ة هـم نـشان دهنـد   enhanced prompt+.  استفاده شده اسـت prompt+ شود، از ياستفاده م

ر شـدن قـسمت اشـتباه،       ك متـذ  ير لحن و هم اسـترس بـرا       ييح، هم از تغ   يه هنگام تصح  كست  ا
در اسـتخراج   . نـد ك يآموز را متوجه اشتباه خود مـ       تر زبان   واضح يلكه به ش  كاستفاده شده است    

ماند او خود اشتباهش     يند و منتظر م   ك يرار م كآموز را تا قسمت اشتباه ت       زبان ة معلم گفت  1يحذف
ح و  ي صـح  يي هم بـازگو   يعني هر دو نوع بازخورد،      يب از نظر نساج   ين ترت يبد. ندكح  يرا تصح 

شان ــ  نيه معلـم بـرا  كـ  ياند و با توجه به تالشـ   و واضحيحـيال تلوك اشيهم استخراج، دارا 
  . ندك يدا ميار پكل واضح و آشكشتر شيدهد، ب يآموز انجام م اه زبانـدادن اشتب

  ح و استخراج ي صحيي انواع بازگويبند طبقه. 1جدول 

Recasts Elicitation (prompts)  

Isolated recast– prompt Unmarked elicitation 

Isolated recast + prompt Marked elicitation 

Embedded recast – prompt Marked elicitation + prompt 

Embedded recast + prompt Marked elicitation + enhanced prompt 

Recast + enhanced prompts Elliptical elicitation 

Recast + expansion  

 در يريادگيـ جـاد توجـه و   يزان ايـ وردها را بـا م ـازخـ ـ بيها يژگـين وـي ب ة رابط ياجـنس
ه بدون توجه به نوع بازخورد، هرچـه معلـم بـا اسـتفاده از     ك برد  يرد و پ  ك يررسـآموزان ب  زبان
 متوجـه اشـتباه   يشتريـ ت بيـ ز با موفقيآموزان ن ند، زبانك يارتر م كآش خاص بازخورد را     يها فن

ح جـدا   ي صح ييبازگومواقع،  % 64ن اساس، در    يبر ا . نديآ يخود شده و در صدد اصالح آن برم       
 ه شـده همـراه بـا   يح تعبي صحييبازگو. ز شديآم تي منجر به اصالح موفقprompt شده همراه با 

                                                           
1- Elliptical elicitation 
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prompt نح بدو ي صح ييش از بازگو  ي ب prompt    ييعالوه بر آن، بـازگو    .  باعث اصالح خطا شد 
. آموزان شـد  موارد باعث اصالح اشتباه توسط زبان% 64 در enhanced promptح همراه با يصح
ح جـدا شـده     ي صـح  ييح، بازگو ي صح ييان انواع بازگو  ي از م  يلكه به طور    كان داشت   ي ب ينساج

  enhanced promptح همراه باي صحييز گوبا و )prompt  isolated) recast+promptهمراه با 
)recast+enhanced prompt (الح اشـتباه توسـط   ـوجه و اصـ ـجاد تـ ـيـ ر را در ايثـأن تيرـشتيب

و    elicitation+enhanced promptان انـواع اسـتخراج،  يگر، از مي دياز سو. آموزان داشتند زبان
ن يـ ا. آمـوزان داشـتند     زبـان  ي خطا ت را در اصالح   يوفقـزان م ـين م يترـشي ب 1يذفـراج ح ـاستخ

ار باشد  كد واضح و آش   يح، با ي صح ييژه از نوع بازگو   يوه  ه بازخورد، ب  كانگر آن است    يها ب  جهينت
  . ندك متوجه اشتباه خود شده و آن را اصالح يآموز به راحت تا زبان

   نگرش به بازخورد ةنيمطالعات انجام شده در زم
 كيآموزان نسبت به آن، مطالعات اند   رد و نگرش زبان    بازخو ةت فراوان مقول  يرغم اهم  يعل

ـ  2008،  3ارانكـ ؛ سستون و هم   1994،  2توي؛ سا 1996شولز،  ( ، 5ين و نـساج   ي؛ امـره  2008،  4ي؛ ل
هـا   ن پـژوهش  يـ ا. انـد  افت بازخورد پرداخته  يآموزان نسبت به در     نظرات زبان  يبه بررس ) 2010

ها و معلم و انـواع   يالسكبازخورد از همافت يآموزان نسبت به در شتر معطوف به نگرش زبان    يب
  . بازخورد بوده است

 زبـان، بـازخورد     يهـا  السكـ المـه رو در رو در       ك و م  ينـش ك رد هـم  يكهمگام با رواج رو   
ه كـ ن معنـا    يبـد . ردكـ مل بازخورد معلم باز     ك خود را به عنوان م     ي جا يهم به نوع   6يالسكهم

ر آن اسـت    ـآموزان را ندارد، بهتـ      زبان ةمردن بازخورد به ه   ك فراهم   ي برا يافكچون معلم زمان    
 7يريادگيـ  يها ب فرصتين ترتينند، تا بدكگر را اصالح يآموزان اشتباهات همد انـود زبـه خ ك
 جـدا   ي، به عنوان بخـش    يالسكازخورد هم ـن، ب يراـبناب ).2008،  8دوناكم و م  كي(شتر شود   يز ب ين

                                                           
1- Elliptical elicitation 

2- Saito 
3- Cestone et al. 
4- Lee 

5- Amrhein & Nassaji 
6- Peer feedback 

7- Language learning episodes 

8- Kim & McDonough 



 121 ها آموزان بزرگسال و نوجوان ايراني نسبت به دريافت بازخورد شفاهي از معلم و همكالسي نگرش زبان

گاه خود را   ي بازخورد معلم جا   ي برا يملكن و م  يگزيان و به عنوان جا    ـ زب ياـه السك از   ينشدن
  ). 1998، 1ل و دگورويل ميو(رد كدا ي زبان پيها السكدر 

 بـه   يج مختلفـ  يشان، نتـا  يـ ها يالسكآموزان نسبت به بازخورد هم     نش زبان كدر رابطه با وا   
آمـوزان    پرسـشنامه نظـر زبـان    يكبا استفاده از    ) 1983 (2ارانكچنووث و هم  . دست آمده است  

هـا   دو سوال از پرسش   . ا شدند ي خودشان جو  يا المهك م يح خطاها ي نسبت به تصح    را ير بوم يغ
زان يـ  بـه م يكي:  بودي بوميها يالسكح خطاها توسط هم   يمربوط به نگرش آنها نسبت به تصح      

 يگـر يننـد مربـوط بـود و د      كافـت   يشان در يـ ها يالسكها دوست دارند از هم     ه آن ك يبازخورد
 از آن بـود     كيج حـا  ينتا. ديسنج يها م  يالسكازخورد از هم  افت ب يها را نسبت به در     احساس آن 

 خـود دارنـد و دوسـت دارنـد     يهـا  يالسـ كافـت بـازخورد از هم  ي به در  ياديل ز يها تما  ه آن ك
شتر يه ب كدادند   يح م ي ترج يآنها حت . نندكالح  ـها را اص   اهات آن ـها اشتب   آن ي بوم يها يالسكهم

افـت بـازخورد از     ي بـه در   يليه تمـا  ك ييها آن. نندكافت  ياز آن حد معمول و واقع، بازخورد در       
  .ردندكل عنوان ين عدم تماي ايل اصليشان نداشتند، دست پاچه شدن را به عنوان دل يالسكهم

 اهـداف   ي بـرا  يسيانگل(آموزان   ه زبان كافت  يز در ين) 1999 (3مزكگر، رس ي د يا در مطالعه 
بـازخورد معلـم را قابـل اعتمـادتر         ها دارند، گرچه     يالسك به بازخورد هم   ينگرش مثبت ) خاص

 يريادگي يشان برا يها يالسكه از بازخورد هم   كگفتند   ي از آنان، در هر حال، م      ياريبس. دانند يم
  .دانند يد ميرند و آن را مفيگ يبهره م

 ةج مطالعـ ينتـا .  ندارنـد يالسـ ك نسبت به بـازخورد هم  يآموزان نگرش مثبت    زبان ةالبته هم 
 قائلنـد و    يشتريـ  بـازخورد معلـم ارزش ب      يآموزان برا  ه زبان كدهد   ينشان م ) 2007 (4اسيركز

ق، يـ هـا دق  يالسـ كها معتقدنـد بـازخورد هم   آن. ن باور خود دارند ي ا ي برا ي به نظر منطق   يليدال
 يا دهياز و فا  يها امت  يالسكه نظرات هم  كستند  ين مطمئن ن  يها همچن  آن. ستيح ن يصادقانه و صح  

ح اشتباهاتـشان   ي تـصح  ي برا يها معلم را منبع قابل اعتمادتر      آن. ها داشته باشد    آن يريادگي يبرا
جـاد جـو    ين اسـت باعـث ا     كـ هـا مم   يالسـ كهـا، بـازخورد هم     ن پژوهش يبر اساس ا  . دانند يم
ه سـوء  كـ  يژه زمانيوه آموزان شود، ب جه استرس باال در زباني و حس رقابت و در نت      ياعتماد يب

                                                           
1- Villmill & De Guerro 

2- Chenoweth et al 

3- Roskams 

4- Zacharias 
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 سستون  ةه در مطالع  ك، همانطور   1نيوايل(شته باشد    آن ندا  ي بر رو  يت شود و معلم نظارت    يريمد
  ). ر شدك، ذ2008اران، كو هم

آمـوزان بـه     رش زبـان  ـه بـا نگـ    ـ در رابطـ   يـ متفاوت ةجيبه نت ) 2006 (2ارانكـاوا و هم  ــيم
ج حاصـل از پرسـشنامه و انجـام     يهـا بـا اسـتناد بـه نتـا          آن. دنديشان رس يها يالسكبازخورد هم 
د يـ ها مف  يالسكا بازخورد هم  يه آ كستند  يآموزان مطمئن ن   ه زبان كن  ي ا افتند با وجود  يمصاحبه در 

آنان معتقـد بودنـد   . نندكافت ي خود بازخورد در   يها يالسكل دارند از هم   يا نه، هنوز تما   ياست  
هـا و دوستانـشان و بـر طـرف           يالسكالمه با هم  كردن و م  ك را صرف صحبت     يشتريه زمان ب  ك
 ياز سـو  . رنـد ياد بگ يـ ق  ين طر يتوانند از ا   يشتر م يل ب ين دل يمنند و به ه   ك يردن اشتباهاتشان م  ك
تر، مربوط   قيه نظرات معلم دق   كردند  كان  يها بازخورد معلم را قابل قبول تر دانسته و ب          گر، آن يد

ه معتقـد اسـت   كـ ) 1995 (3ب، بـر خـالف نظـر ژنـگ        يـ ن ترت يبـد . تر و قابل اعتمـادتر اسـت      
ه آنها كاران نشان دادند كاوا و همي ندارند، م  يالسك هم  نسبت به بازخورد   يآموزان نظر مثبت   زبان
. داننـد  يارسـازتر مـ   كها دارند گرچه بازخورد معلـم را         يالسكافت بازخورد از هم   يل به در  يتما
ردنـد  ك يآموزان بررس   زبان يريادگيز بر   ي و معلم را ن    يالسكر بازخورد هم  يثأاران ت كاوا و هم  يم

ـ   ك ي خود اسـتفاده نمـ     يالسكورد دوستان هم  آموزان از بازخ   ه زبان كافتند  يو در   ي وقتـ  يننـد، ول
سه بـا بـازخورد معلـم اصـالح         يـ  در مقا  يشتريـ ت ب يـ نند اشتباهات خود را با موفق     ك ياستفاده م 

  .نندك يم
 يست بـه طـور    ي ن يالسكقات محدود به نگرش به بازخورد هم      ي تحق يها افتهيتفاوت در   

آموزان نسبت به انواع بـازخورد و     با نگرش زبان   ز در رابطه  ي ن ي متفاوت و ناهمگون   يها افتهيه  ك
ج ي مثـال، نتـا  يبـرا .  به دست آمـده اسـت   ي زبان يح خطاها ي تصح ي موجود برا  يها يراهبردها

ح اشتباهات خـود    ي به تصح  يا آموزان عالقه  ه زبان كنشان داد   ) 2010 (ين و نساج  يپژوهش امر 
هـا    اشتباهـشان بـه آن     ة معلـم دربـار    يها اصالح شده و حتـ      دهند اشتباه آن   يح م يندارند و ترج  

 يسيـ آمـوزان انگل   ه زبـان  كـ افت  يدر) 2008 (4دايوشيگر،  ي د يدر برابر، در پژوهش   . ح دهد يتوض
ها اجـازه داده شـود تـا     دهند به آن  يح م يگرفتند ترج  ياد م ي را به عنوان زبان دوم       يه ژاپن كزبان  

ه منتظـر بماننـد معلـم جـواب     كـ ن يـ  انند تاكنند و آن را اصالح  كر  ك اشتباه خود ف   ةخود دربار 
                                                           

1- Levine 
2- Miaoa, et al. 
3- Zhang 

4- Yoshida 



 123 ها آموزان بزرگسال و نوجوان ايراني نسبت به دريافت بازخورد شفاهي از معلم و همكالسي نگرش زبان

   .ديها بگو ح را به آنيصح

  پژوهش حاضر 
آموزان نسبت به     را در رابطه با نگرش زبان      يج متفاوت يه اشاره شد، محققان نتا    كهمانگونه  

 ييهـا  ن تفاوت ي باعث چن  يزيست چه چ  يدر حال حاضر، مشخص ن    . اند ردهكبازخورد گزارش   
هـا بـر    ن تفـاوت يـ  األ و منـش   يافتن دل ي در صدد    يا چ مطالعه ي ه در واقع، . ها شده است   افتهيدر  

 يدهـ  لك در شـ   يلي تحـص  ةنيشيـ به طور گذرا بـه نقـش پ       ) 2007،  1اماياتاك (يبرخ. امده است ين
ه نقـش عوامـل   كـ  ييامـا از آنجـا  . انـد  ردهكـ آموزان به بازخورد اشـاره    ها و نگرش زبان    شيگرا

 حاضـر قـصد دارد نقـش سـن را در           ة نـشده اسـت، مطالعـ      يمختلف به صورت خاص بررسـ     
هـا   يالسـ ك از معلم و هميافت بازخورد شفاهي نسبت به در  يرانيآموزان ا  زبان  نگرش يده لكش

  .دهد ي قرار ميابي و ارزيورد بررس
توان  ي م 2ياز بعد شناخت  . ي و عاطف  يبعد شناخت :  است ينقش سن از دو جهت قابل بررس      

 در يتـر  نيي پـا 3آمـوزان نوجـوان مـدت توجـه     ه زبـان  ك نيرد؛ با توجه به ا    كن گونه استدالل    يا
ه اشـاره شـد،     كو همانگونه   ) 2000؛ براون،   2007،  4يرل(آموزان بزرگسال دارند     سه با زبان  يمقا

آموزان   دارد و اغلب زبان    ييار باال ياز به توجه بس   ي آن، ن  يحيژه از نوع تلو   يوه  ح ب ي صح ييبازگو
ن نـوع   يـ  نـسبت بـه ا     يآموزان نوجـوان نگـرش مثبتـ       د زبان رو يرند، انتظار م  يگ يده م يآن را ناد  

شان به گفتار    نييتر به خاطر مدت توجه پا      آموزان جوان  ، زبان ياز نظر رل  . بازخورد نداشته باشند  
ن عـدم توجـه،   يا. ابدي ياهش م كزشان  كزان توجه و تمر   يل م ين دل ينند و به هم   ك يمعلم عادت م  

ـ   ياست، ب ) مبهم (يحيه بازخورد از نوع تلو    ك يژه زمان يوه  ب  بـه بـازخورد     يتـوجه  يشتر باعث ب
ت يـ تر معنا اولو آموزان جوان  زبان يعالوه بر آن، برا   ). 2004ن،  ي؛ ش 1998ستر،  يل(شود   يمعلم م 

 متوجـه  يشتر بـه معنـا، بـه سـخت    يل توجه بيها به دل آن. نه ساختار) 2000براون،  ( دارد   يشتريب
ه نـوع بـازخورد     كـ  يست، از جمله زمان   يار ن كزخورد آش ه با ك يژه زمان يوه  شوند، ب  يبازخورد م 

هـا   آن. ن مطلـب اسـت  يـ د ايؤم) 1997(ستر و رانتا يج مطالعه ل ينتا. ار است كر آش ي و غ  يحيتلو
توانستند  يثر موارد نم  ك نوجوان بودند، در ا    ةه هم كها،    آن ةنندگان در مطالع  ك تكه شر كافتند  يدر

                                                           
1- Katayama 
2- Cognitive 

3- Attention span 

4- Raleigh 
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. شد متوجه شـوند  يح فراهم مي صحييوـ بازگيعني يحيل تلوكه اغلب به شكبازخورد معلم را  
 به بـازخورد واضـح      يشتريل ب ين، تما ييآموزان سن پا   انـه زب كز اظهار داشت    ين) 1998 (1ورياول

 ي بـه بازخوردهـا    يتـر  تر، نگرش مثبـت    نييآموزان سن پا   ه زبان كرود   ين، انتظار م  يبنابرا. دارند
  . ار داشته باشندكآش

تـر   آمـوزان بزرگـسال و جـوان       ان زبان ي م ي و اجتماع  ي روان يها فاوتز، ت ي ن ياز نظر عاطف  
. افـت بـازخورد باشـد     ينش نـسبت بـه در     كـ  در نگـرش و وا     يا ننـده كن  يين است عامل تع   كمم

ان دو  يـ  م ي و اجتماع  يشناخت  روان يها رد، با توجه به تفاوت    كان  يب) 1998(ور  يه اول كهمانگونه  
 يهـا  تفـاوت . ار داشـته باشـد    ك به بازخورد آش   يشتريل ب يتر تما  ن است گروه جوان   كگروه، مم 

 ة مـورد اسـتفاد  يها ن است بر روشك ممين حتيين پايآموزان سن ن بزرگساالن و زبان   ي ب يعاطف
افـت  يدر) 2008(دا يوشـ يبه طور مثـال،  . ر بگذارديثأ شاگردان خود تيح خطايمعلمان در تصح 

 يآمـوزان بزرگـسال ژاپنـ       زبـان  ي از سـو   ي منفـ  يها نشكجاد وا يان ا ك از ام  يه معلمان با آگاه   ك
نند و دوست نداشتند از شاگردان خـود بخواهنـد          كح استفاده   ي صح ييدادند از بازگو   يح م يترج

ن كـ ح ممي در تـصح يي، چون در صورت عدم توانـا      )استخراج(نند  كخود اشتباهشان را اصالح     
-ط معلـم  يگـسال در محـ    آموزان بزر  ه زبان كافت  يز در ين) 2000(ور  ياول. بود خجالت زده شوند   

 خود دسـت پاچـه      يها يالسكرا آنان در مقابل هم    يشوند، ز  يب م ك مرت يشتريز اشتباهات ب  كمر
ل كد  ي دارند و در معرض د     ينشكر هم   ت كوچك يها ه آنان در گروه   ك يشوند، برخالف زمان   يم

  .ستنديها ن يالسكهم
 ين است نگرش متفـاوت كه بزرگساالن و نوجوانان مم  كرد  كتوان استدالل    يب، م يترت نيبد

 2يلتـر عـاطف  يه بزرگـساالن بـا ف  كن معنا ي داشته باشند، بد   يالسكنسبت به بازخورد معلم و هم     
 ةشان دربـار  يـ ها يالسـ كن است دوست نداشـته باشـند هم       كترها، مم  سه با جوان  يباالتر، در مقا  

گـر، جوانترهـا    يد ياز سو . نندكنند و اشتباهات آنان را اصالح       كها اظهار نظر      آن يرد زبان كعمل
نش كـ ن است واكها، مم يالسكتر با هم يمي دوستانه و صمةتر و رابط نيي پايلتر عاطفيل ف يبه دل 
  . ها داشته باشند يالسك نسبت به بازخورد هميمتركتر و استرس  ش مثبتي و گرايعاطف

 ة و اسـتفاد ك اسـترس و توجـه، در ادرا       يعنـ ين دو عامل اشاره شده،      يقت، نقش ا  يدر حق 
ها نشانگر آن اسـت    از پژوهشيج برخينتا. د قرار گرفته استييأآموزان از بازخورد مورد ت     نزبا

                                                           
1- Oliver 

2- Affective filter 
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چ و  يمـوو يتراف(شتر است   يز ب ك آنان از لحاظ قدرت توجه و تمر       يها تيه ظرف ك يآموزان ه زبان ك
 در استفاده   يشتريت ب ي، موفق )2008ن،  يش( دارند   يمتركه استرس   ك يو آنان ) 2007،  1ارانكهم

هـا   آموزان و سـن آن   نگرش زبانةبه هر حال، رابط. ح، دارندي صحييژه بازگويوه زخورد، ب از با 
آموزان بـه بـازخورد و       ان نگرش زبان  ين است م  ك، مم )1996(از نظر شولز    .  نشده است  يبررس

ه كـ عـالوه بـر آن، همانگونـه    .  زبان، رابطه وجود داشـته باشـد  يريادگير بازخورد بر    يثأزان ت يم
 كان آنچـه مـد نظـر معلـم اسـت و ادرا            يـ ن اسـت م   ك مواقع مم  يرد، بعض كان  ي ب )2006 ،كيم

رار و كـ آمـوز منظـور معلـم را از ت    ه زبـان كـ ن معنـا   ي وجود نداشته باشد، بـد     يآموز، تطابق  زبان
تر هم اشـاره     شيه پ كز نشود، همانگونه    ي خود ن  ي او متوجه نشود و متوجه خطا      يح خطا يتصح
هـا و    د از نگرش  يل، معلمان با  ين قب ي از ا  ييها  از سوء تفاهم   يدورل، به منظور    ين دل يبه هم . شد
ها   نگرشي حاضر، بررس  ة پروژ ين اساس، هدف اصل   يبر ا . حات شاگردان خود آگاه شوند    يترج

ن، يهـا و همچنـ   يالسكافت بازخورد از معلم و همي نسبت به دريرانيآموزان ا حات زبان يو ترج 
ن ين، در ا  يبنابرا. باشد يها م  ن نگرش ي ا يده لكقش آن در ش   ، ن يريادگير سن بر    يثأبا توجه به ت   
  . ر پاسخ داده خواهد شدياالت زؤمطالعه به س

  ها دارند؟ يالسكافت بازخورد از همي نسبت به دري نگرش مثبتيرانيآموزان ا ا زبانيآ. 1
آموزان بزرگسال و نوجوان در نگـرش بـه انـواع بـازخورد وجـود        ان زبان ي م يا تفاوت يآ. 2
  دارد؟

افـت بـازخورد از     يآموزان بزرگسال و نوجوان نسبت به در       ان نگرش زبان  ي م يا تفاوت يآ. 3
  ها وجود دارد؟ يالسكمعلم و هم

  روش پژوهش. 3
  نندگان ك تك شر.3-1

، متوسـط   يمقدمات( زبان و سطوح مختلف      ي خصوص يها سسهؤ از م  يرانيآموز ا   زبان 136
ـ    سن آن . ردندكت  كن پژوهش شر  يدر ا ) شرفتهيو پ  ه در كـ نيل ا يـ بـه دل  .  بـود  53 تـا    13ن  يهـا ب

 يها هـم بررسـ   يالسكآموزان را نسبت به بازخورد هم   م نگرش زبان  يپژوهش حاضر قصد داشت   
آمـوزان فرصـت    محـور بودنـد و زبـان    المهكه مكم ينك را انتخاب  ييها السكم  يردك يم، سع ينك
   .ها داشتند گر را در آنيافت بازخورد از همديالمه و دركم

                                                           
1- Trofimovich et al. 



  1391پاييز و زمستان ، 2شمارة  ، 2، دورة هاي خارجي زبانهاي زبانشناختي در  پژوهش 126

   ابزار پژوهش .3-2
پنـاه و    وانكيـ ه برگرفتـه از پـژوهش       كـ  يالؤ سـ  36 ة پرسشنام يكها    داده يآور  جمع يبرا

ـ يآمـوزان ا  ان زبـان يـ م) مه رجـوع شـود  يبه ضـم (بود ) 2012(اران  كهم ن يـ ا. ع شـد يـ  توزيران
 و 23، 21، 20، 16، 15، 14، 13، 9، 4، 3 يهـا  الؤرد؛ سيگ ي را در بر م   ي عامل اصل  6پرسشنامه  

ا يـ  يافـت فـور  ي درة دربار32 و 24، 11االت ؤآموزان را به انواع بازخورد، و س      نگرش زبان  25
، 26، 8، 7، 2االت ؤآموزان به بازخورد معلـم در سـ   نگرش زبان. دهد ي ميموخّر بازخورد بررس 

، 28، 19، 22،  18،  17،  12،  6،  5،  1االت  ؤها در س   يالسك و بازخورد هم   36 و   10،  35،  34،  30
آمـوزان بـه      مربـوط بـه نگـرش زبـان        33 و   27ال  ؤان، س يدر پا . رديگ يال قرار م  ؤ مورد س  31 و

  .  بود1ياصالح اشتباهات توسط خودشان و خوداصالح
افـزار    مورد نظر با استفاده از نـرم يها داده. ع شد ي توز يرانيآموز ا   زبان 136ان  يپرسشنامه م 

SPSS  ه كـ رونباخ آلفا استفاده شـد      ك پرسشنامه از    يياي پا ي بررس يبرا. ل قرار گرفت  ي مورد تحل
هـا را بـر اسـاس        بزرگساالن و نوجوانـان، ابتـدا آن       ةسي مقا يبرا. دـن زده ش  يمـ تخ 0,7ادل  ـمع

ـ  كـ  ييهـا  ب، آن يـ ن ترت يبـد . ميردكـ م  يشان به دو گروه تقس     سن  سـال داشـتند   40 تـا   20ن  يه ب
 سال بودنـد، نوجـوان      18 تا   13ه  ك ييو آنها )  سال بودند  30 تا   20ن  يها ب  ت آن يثركا(بزرگسال  

 پرسـشنامه   108ت  يـ  سال داشتند حذف شدند و در نها       40ش از   يه ب ك ييها آن. محسوب شدند 
ها مورد استفاده قـرار   ل دادهيه و تحلي نوجوان پر شده بود، در تجز53 بزرگسال و 55ه توسط   ك

  . گرفت

  ج و بحثينتا. 4
   يلك يها شيگرا. 4-1

حـات و   يال اول پـژوهش و نـشان دادن ترج        ؤ پاسـخ دادن بـه سـ       ي بـرا  يفيار توص ـاز آم 
 يهـا  يبررسـ . ها استفاده شـد    يالسكآموزان نسبت به بازخورد معلم و هم        زبان يلك يها نگرش

همانگونه . ها بود  يالسكافت بازخورد از هم   يآموزان نسبت به در    ه نشانگر نگرش مثبت زبان    ياول
ه كـ  31، و   22،  18،  17،  12،  6،  5،  1االت  ؤ س يال برا  با يها نيانگيدهد، م  ي نشان م  2ه جدول   ك
ه كـ دهـد   يدند، بـه وضـوح نـشان مـ    يسنج ي ميالسكه بازخورد همـوزان را ب  ـآم انـرش زب ـنگ

آنان بر  . شان ندارند يها يالسك و بازخورد هم   يابي نسبت به ارز   ي منف ي، نگرش يرانيآموزان ا  زبان
                                                           

1 - Self-correction 
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هـا    آنيح خطاهـا ي اظهار نظر و تـصح ي را برايافكشان دانش يها يالسكه هم كن باور بودند    يا
 را  ياتكـ  ارائه دهند، چون ن    يتوانند بازخورد بهتر   ي م يها حت  يالسكه هم كن  يو ا ) 3,41(دارند  

هـا   يالسـ كه هم كـ ن باور بودنـد     ين بر ا  يآموزان همچن  زبان. ستنديها از آن آگاه ن     ه آن كدانند   يم
و گرامـر  ) 2,27( تلفـظ  يعنـ ي، )28 و 19االت ؤسـ (هـا    آنيرد زبانك بعد عمليكد فقط بر  ينبا
شان اعتماد دارنـد    يها يالسكها به بازخورد هم    ه آن كن معناست   ين بد يا. بازخورد دهند ) 2,09(

ور زبـان  ـا دستـ يـ  بعد خاص مثـل لغـت   يكها را محدود به  يـالسكازخورد و اصالح هم ـو ب 
ها را هم در استفاده از لغت،         آن يشان خطاها يها يالسكل بودند، هم  ين ما يآنان همچن . نندك ينم

  . نندكاصالح 

   يآموزان به بازخورد شفاه  نگرش زباني برايفيآمار توص. 2جدول 
  سؤال  اريانحراف از مع  نيانگيم

 )10(ها  يالسك هم اشاره شده توسط اشتباهاتةدربارح معلم يتوض 98. 4.12

  )35( بهتر با بازخورد معلم يريادگي 1.08 4.03
  )1(ها  يالسكح بازخورد هميترج 1.08 3.96
 )22(ها  يالسك بهتر با بازخورد هميريادگي 1.09 3.83
 )17(ح خطا يها در تصح يالسكصداقت هم 1.25 3.82

 )2(متر بعد از بازخورد معلم كاسترس  1.29 3.68

  )31(ها  يالسكبازخورد بهتر توسط هم 1.07 3.54
  )5(ح ي تصحيها برا يالسك هميافكدانش  1.14 3.41
  )6(ها  يالسك مربوط به لغت توسط هميح خطاهايتصح 1.16 3.4

 )12(ها  يالسكح همياحساس حقارت پس از تصح 1.28 3.37

 )36(دهند  يت ميح خطاها اهميشتر به تصحيها ب معلم 1.36 3.25

 )18(دهند  يت نميح خطاها اهميها به تصح يالسكهم 1.27 3.23
 )8( فقط توسط معلم يات دستورح اشتباهيتصح 1.4 3.14

 )34(ح دارد ي تصحي را برايافكفقط معلم دانش  1.38 2.76

 )7( فقط توسط معلم يح اشتباهات تلفظيتصح 1.26 2.7

 )30(ح اشتباهات مربوط به لغت فقط توسط معلم يتصح 1.28 2.6

 )26(ح خطاها فقط توسط معلم يتصح 1.16 2.31

 )28(نند كح ي را تصحياشتباهات تلفظها فقط  يالسكهم 1.04 2.27

 )33(ح اشتباهات خود باشند ير تصحكد به فيآموزان خود با زبان 1.17 2.22

 )19(نند كح ي را تصحيها فقط اشتباهات دستور يالسكهم 1.1 2.09
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 بـه بـازخورد     يآمـوزان نگـرش مثبتـ      ه زبان كن است   ي ا ةها نشان دهند   ه داده كنيرغم ا  يعل
 بازخورد معلـم قائلنـد؛   ي برايشتريها ارزش ب ه آنكرسد  يد دارند، به نظر م    خو يها يالسكهم

د، از نظـر  يسـنج  يه نگرش به بازخورد معلـم را مـ  ك ييال هاؤ باال در س  يها نيانگيبا توجه به م   
دهـد آنـان    يه نشان مك) 4,03( در بر دارد يريادگي را از نظر ي بهتريآنها، بازخورد معلم بازده  

 يآمـوزان بـرا   درخواست زبان. دانند يتر و مورد اعتمادتر م قيتر، دق ارشناسانهكرا بازخورد معلم   
شتر ثابـت   يـ ب)  4,12(هـا    يالسكر شده توسط هم   ك متذ ي خطاها ةمل معلم دربار  كحات م يتوض

ش يشتر بـر گـرا  يـ شـواهد ب . باشـد  يآموزان نسبت به بازخورد معلم م تر زبان  نگرش مثبت ةنندك
 فقط توسط معلـم     ي دستور يح خطاها يآموزان به تصح   ح زبان يعلم از ترج  تر به بازخورد م    مثبت

افـت بـازخورد فقـط از       ي به در  يل چندان يآموزان تما  ه زبان كنيوجود ا  شود؛ با  يفراهم م ) 3,14(
هـا را    آني، آنها دوست داشتند اشتباهات دسـتور )34 و 30،  26،  7االت  ؤس(معلم نشان ندادند    
 يح خطاهـا  يها تـصح   ه از نظر آن   كتواند باشد    ين معنا م  ين بد يا. )3,14(ند  كفقط معلم اصالح    

 ة از عهـد   يد نتوانند به خـوب    يها شا  يالسك است و هم   يشتريازمند دانش و مهارت ب    ي ن يدستور
آمـوزان   ه زبانك از آن بود   كيز حا ين) 2007(وان پناه   كي و   ي مشابه پژوهش علو   ةجينت. نديآن برآ 

اس يـ ركج پـژوهش ز   ينتـا . هـا  يالسـ كنند تـا هم   كافت  يازخورد در شتر از معلم ب   يانتظار دارند ب  
 ي خـود بـرا    يهـا  يالسكآموزان به دانش هم    ه زبان كدهد   يز نشان م  ين) 1995(و ژنگ   ) 2007(

الس بزنـد و  كـ ح اشتباهات خود اعتماد ندارند و انتظار دارنـد معلـم حـرف آخـر را در             يتصح
  . ندكد ييأها را ت يالسكبازخورد هم

ه به معلمان و دانش آنها      كآموزان آنقدر    ه زبان كدهد   ين نشان م  يمطالعات همچن ن  يج ا ينتا
رغـم   يامل ندارنـد، علـ    كها اعتماد    يالسكشان اعتماد دارند، به بازخورد هم     يح خطا ي تصح يبرا
ق يـ ج تحقينتـا . هـا ندارنـد    شان توسـط آن   يـ ح خطاها ي در مورد تصح   ي منف ينش عاطف كه وا كنيا

انگر يه ب كها   ر پژوهش يج سا ي متفاوت بود؛ بر خالف نتا     ي قبل يها هش جنبه با پژو   يكحاضر از   
ـ    يـالسكورد هم ـآموزان نسبت به بازخ    انـ زب يفـ من ياطفـنش ع كوا رسـد   يه نظـر مـ  ـ اسـت، ب

ن يها ندارند، بد يالسك نسبت به بازخورد هم    ي منف ينش و احساس عاطف   ك وا يرانيآموزان ا  زبان
ه كـ  يو زمان) 3,82(شان صادقند يح خطاهاي آنها در تصحيها يالسكها معتقدند هم ه آن ك يمعن
 1بـه جـدول     (ننـد   ك يها احـساس حقـارت نمـ       نند، آن ك يها را گوشزد م    ها اشتباه آن   يالسكهم

ـ يآمـوزان ا   ه زبـان  كـ رسـد    ي، بـه نظـر مـ      يلكبه طور   ). مراجعه شود  دهنـد از    يح مـ  ي تـرج  يران
شتر ارزش و اعتبار    ي بازخورد معلم ب   يبراها    آن ينند، ول كافت  ي خود بازخورد در   يها يالسكهم

  .اند قائل
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  ن بزرگساالن و نوجوانان ي تفاوت ب.4-2
ان بزرگساالن و نوجوانان در     ي موجود م  ي تفاوت ها  ي بررس ي مستقل برا  ة نمون tاز آزمون   

 در چند جنبه معنـا  ين دو گروه سنين ايتفاوت ب .  استفاده شد  ينگرش نسبت به بازخورد شفاه    
، ) فقـط از معلـم  ي تلفظـ  يح خطاها ينگرش به تصح   (7االت  ؤاده شد از جمله در س     دار نشان د  

و )  مربوط به لغت فقط توسط معلم      يح خطاها يتصح (30،  )افت بازخورد فقط از معلم    يدر (26
 تنهـا در نگـرش      يان انواع بازخورد، دو گروه سن     ياز م ). ها يالسكت بهتر بازخورد هم   يفكي (31

ــه  ــ (’embedded recast—promptب  ’isolated recast+ enhanced prompts‘و ) 15ال ؤس
  ). دينك مراجعه 3به جدول ( با هم داشتند يتفاوت معنادار) 14ال ؤس(

  ان بزرگساالن و نوجوانان يتفاوت م. 3جدول 

  يفيآمار توص tآزمون 
 يخطا

 استاندارد

تفاوت 
  نيانگيم

سطح 
 يمعنادار

درجه 
 االنبزرگس نوجوانان  يآزاد

 
 ها الؤس

 

.24011 .52967 .03 106 2.43 2.96 
ــصح ــ يت ــتباهات تلفظ ــطيح اش  فق

 )7(توسط معلم 

.16900 -.47273 .006 106 4.0 3.52 
ح جدا شده همـراه بـاي صح ييبازگو

enhanced prompt ) 14(  

.20568 .46449 .026 106 3.22 3.69 
ه شـده بـدونيـ ح تعب ي صـح  ييبازگو

prompt) 15(  

.21721 .6818 .005 106 0.2 2.61 
ح خطاهـا فقـط توسـط معلـميتصح

)26( 

.24351 .55197 .025 106 2.32 2.87 
 فقط توسطيح اشتباهات لغو  يتصح
 )30(معلم 

.19894 -.59451 .003 106 3.84 3.25 
هـا يالسـ كبازخورد بهتر توسـط هم    

)31( 

د  وجـو  prompt1ح بـدون    ي صـح  ييان دو گروه در نگـرش بـه بـازگو         ي م يتفاوت معنادار 

                                                           
1- Embedded recast–prompt 
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ح ي صـح يين نوع بـازگو ي نسبت به ايتر سه با نوجوانان نگرش مثبتيبزرگساالن در مقا . داشت
 يشتريـ ل ب يـ در مقابل، نوجوانان تما   . ن نوع بازخورد است   يتر يحيتوان گفت تلو   يه م كداشتند،  

ن نـوع بـازخورد،     يـ ح ا يان دو گروه در تـرج     يح داشتند؛ تفاوت م   ي صح ييل واضح بازگو  كبه ش 
 ييل بـازگو كن شـ يتر ه واضحك، enhanced prompt1ح جدا شده به همراه ي صحيي بازگويعني

توانـد   ين مـ يـ ن نوع بازخورد اي تريحيل بزرگساالن به تلو  يل تما يدل. ح است، معنادار بود   يصح
ـ  كها، همانگونه    ه با توجه به مدت توجه باالتر آن       كباشد   سه بـا   يـ تـر اشـاره شـد، در مقا        شيه پ

ن اسـت   كـ  دارد، مم  يشترياز به توجه ب   ي ن يحيه استفاده از بازده تلو    كني ا نوجوانان و با توجه به    
. تـر متوجـه شـوند      ا حداقل آن را راحت    ي نداشته باشند    يحي در استفاده از بازخورد تلو     يلكمش

ه كـ نشان داد ) 2007(اران كچ و هميموويج پژوهش ترافيتر هم اشاره شد، نتا شيه پ كهمانگونه  
ـ       يثأ عامل ت  يكنوان  تواند به ع   يدوره توجه م    ييژه بـازگو يـ وه رگـذار در اسـتفاده از بـازخورد ب

تر برخالف بزرگـساالن     آموزان جوان  ه زبان كرد  كهم ادعا   ) 2000(ور  ياول. ندكفا  يح نقش ا  يصح
ه كـ هم،  ) 1997(ستر و رانتا    يج پژوهش ل  ينتا.  ببرند يحي از بازخورد تلو   ي چندان ةتوانند بهر  ينم

ن مـدعا   يـ  اثبات ا  ي برا يرد، شواهد ك يان نوجوان از بازخورد را بررس     آموز  زبان ةدرصد استفاد 
 هم به يحيزان استفاده از بازخورد تلو يتر باشد، م   نييه هر چه سن پا    كني بر ا  يآورد مبن  يفراهم م 

  . ديآ ين ميين اندازه پايهم
ن باشد  يتواند ا  ين نوع بازخورد، م   يتر يحيشتر بزرگساالن به تلو   يل ب ي تما يل مهمتر برا  يدل

ن اسـت   كـ ل مم ين دل يسه با نوجوانان دارند و به هم      ي در مقا  ي باالتر يلتر عاطف يه بزرگساالن ف  ك
نند و دوست نداشته باشند معلم به صـورت واضـح در       كدر مقابل دوستانشان احساس خجالت      

. ن مدعاسـت يـ شـاهد ا ) 2008(دا يوشيج پژوهش ينتا. ندكها را اصالح  مقابل دوستان اشتباه آن 
ح ي صـح ييشتر از بـازگو يـ نش شـاگردان خـود، ب     كـ  از وا  يه معلمان بـا آگـاه     كافت  يدا در يوشي
تنهـا  . ردنـد ك ي استفاده مـ   يآموزان بزرگسال ژاپن    زبان ي اصالح خطاها  يبرا) يحيبازخورد تلو (
شان بـه چـالش     يـ ها يالسـ كد در مقابـل هم    يآموزان نبا  ه زبان كن بود   يار ا كن  ي ا يها برا  ل آن يدل
 يآمـوزان بـرا     زبـان  يه مخالفان اصالح خطا   ك يلي از دال  يكي. لت زده شوند  ده شده و خج   يشك

 در ي منفـ ينش عـاطف كـ جـاد وا يح خطا باعث ايه تصحكن است يدارند، ا يان م يمخالفت خود ب  
ح خطـا باعـث   يه تـصح كـ معتقـد اسـت   ) 1999(ات كان، تروسـ ين م يدر ا . شود يآموزان م  زبان

آمـوزان    در زبـان يجـاد نگـرش منفـ   ي ايلكه طور   ، احساس حقارت و ب    ي، ناراحت يزدگ خجالت
                                                           

1- Isolated recast+enhanced prompt 
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آمـوزان   شتر متوجـه زبـان  يـ ن خطر بيج پژوهش حاضر، ا يبر اساس نتا  . شود يالس م كنسبت به   
شتر يـ ل بيـ  بـا تما يريـ گ جـه ين نتيـ ا. ننـد ك ي م1شتر احساس بازداشته شدن يه ب كبزرگسال است   

ازخورد يـ متـر آنـان بـه    كل يـ افـت بـازخورد فقـط از معلـم و تما    يآموزان بزرگسال بـه در    زبان
 به بـازخورد    يق، بزرگساالن گرچه نگرش مثبت    يج تحق يبر اساس نتا  . شود يد م ييأها ت  يالسكهم
گرچـه   (يمتركل  ياند و تما   افت بازخورد فقط از معلم    يل به در  يشتر متما ي دارند، اما ب   يالسكهم

افت يه نگرش به در   ك يالتاؤن س يانگيها، م  افتهيبر اساس   . ها دارند  يالسكبه بازخورد هم  ) مثبت
ل به بازخورد يه تماك بود   ي، باالتر از موارد   )30 و   26،  7(دند  يسنج يبازخورد فقط از معلم را م     

. تر بزرگساالن به بـازخورد معلـم اسـت       نگرش مثبت  ةه نشان دهند  كد  يسنج يها را م   يالسكهم
، بر خالف نوجوانـان     )2,61( بود   ي خنث يافت بازخورد از معلم تا حد     ينگرش بزرگساالن به در   

ها را   آنيها اشتباهات تلفظ ل بودند فقط معلميها ما آن. ن باره داشتندي در ا  يه نگرش منف  ك.) 2(
 ي بـه اصـالح خطاهـا      ين نگـرش مثبتـ    يبزرگساالن همچن ). 2,43 در مقابل    2,96(نند  كاصالح  

 يرانيآموزان ا  بانل ز يتما). 2,32 در مقابل    2,87( توسط معلم داشتند، بر خالف نوجوانان        يلغو
ه در  كـ  زبان باشد    يريادگيط  يل مح يتواند به دل   يها توسط معلم م     آن ي تلفظ يبه اصالح خطاها  

 تلفـظ  ي برايتواند منبع بهتر و قابل اعتمادتر ي وجود ندارد و معلم م     ي به افراد بوم   يآن دسترس 
ل يـ ان باالتر است، تما   ه سنش ك ييها رسد آن  ي، به نظر م   يلكبه طور   .  باشد ي به افراد بوم   يكنزد
افت بازخورد فقط از معلم دارنـد، گرچـه، بـر اسـاس             يها به در   نييسه با سن پا   ي در مقا  يشتريب

هـا   يالسـ ك نـسبت بـه بـازخورد هم   ينش و نگرش منفـ    ك وا ي سن يها دام از گروه  كچ  يج، ه ينتا
شان يـ تلفظ يح خطاهـا  ي را بـه تـصح     يآموزان ژاپن  ل زبان يز علت تما  ين) 2007(اما  ياتاك. ندارند

 به عنـوان زبـان   يسيه انگلك يطي او، در محة زبان دانست؛ به گفت يريادگيط  يتوسط معلم را مح   
  . نندك يه مكي به معلم تي تلفظيها  مهارتيري فراگيآموزان برا شود زبان يس مي تدريخارج

سه بـا   يـ  در مقا  يالسـ ك به بازخورد هم   يشتريل ب يگر، تما ي د يتر، از سو   آموزان جوان  زبان
تـر اسـت     ها بهتر و قابل فهم     يالسكه بازخورد هم  كن باورند   يشتر بر ا  يها ب  آن. زرگساالن دارند ب
نـد، متوجـه    ك يه معلم فراهم م   ك را   يآموزان اغلب اوقات بازخورد    زبان). 3,25 در مقابل    3,84(
ه كـ ن  يـ ه مخالفـان بـازخورد دارنـد و آن ا         ك است   ياداتـر از انتق  ـگي د يـيكن  ـيوند و ا  ـش ينم
ل فرصـت  يـ گر، به دلي ديها از سو  يالسكبازخورد هم . فهمند يآموزان بازخورد معلم را نم     بانز
ان قابـل   يـ ن و ب  ي سطح دانش طرف   يل برابر ي بازخورد و به دل    ك و در  ينشك هم   يها برا  شتر آن يب

                                                           
1- Inhibition 
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اران كـ اوا و هم  يـ ج پـژوهش م   ينتـا . توانـد باشـد    يتر مـ    قابل استفاده و قابل فهم     يفهم به سادگ  
 يريادگيـ زان  يـ ه تعداد اصـالحات و م     كها متوجه شدند     ن مطلب است؛ آن   يد ا يؤز م ين) 2006(

شتر از  يـ ردنـد، بـه مراتـب ب      ك ي خود استفاده م   يها يالسكه از بازخورد هم   ك يآموزان زمان  زبان
تر  نييآموزان سن پا   ن امر در مورد زبان    يا. ردك يح م يها را تصح   ه معلم اشتباهات آن   ك بود   يزمان

ت يميتـر و صـم     نيي پا يلتر عاطف يل ف يه اشاره شد، به دل    كتواند صادق باشد؛ همانگونه      يشتر م يب
 خـود   يهـا  يالسك بازخورد هم  يرايتوانند پذ  يتر م   خود، بهتر و راحت    يها يالسكشتر با هم  يب

  . باشند

  جه ينت. 5
ات و يـ ن مختلـف روح يآمـوزان در سـن   ه زبـان كـ دهـد    ي پژوهش حاضر نشان م    يها افتهي
 ي و هم عاطف   يتواند شناخت  يه اشاره شد، هم م    كر سن، همانگونه    يثأت.  دارند ي خاص يها نگرش
 نـسبت  ين است نظر مساعدك باالتر مميلتر عاطف يل ف ي، بزرگساالن به دل   ياز لحاظ عاطف  . باشد

از . افت بازخورد واضـح نداشـته باشـند       يشان و در  يها يالسكشان توسط هم  يح خطاها يبه تصح 
ز بـاالتر خواهـد بـود       يـ  توجـه ن   ةزان توجه و دور   ي سن باالتر باشد، م     هم، هرچه  يلحاظ شناخت 

 ةننـده در اسـتفاد    كن  يـي  تع يزان توجـه عـامل    يدرت و م  ـه ق كن  ـيوجه به ا  ـا ت ـب). 2007،  يـرل(
توانـد   ين عامل مي، ا)2007اران، كچ و هم  يموويتراف(آموزان از بازخورد شناخته شده است        زبان

 و ي عاطفيها نشكد وا ين، معلمان با  يبنابرا. ر قرار دهد  يثأز تحت ت  يها به بازخورد را ن     نگرش آن 
 ير عـوامل  يثأآموزان از بازخورد را در نظـر گرفتـه و تـ             زبان ة و استفاد  يريادگيل در   يعوامل دخ 

ان يـ  م يهـا  ن، تفـاوت  يهمچنـ . رنـد ي آنان در نظر بگ    يح خطاها ين را هنگام تصح   ـون س ــهمچ
ردن بازخورد  ك فراهم   ي معلمان در چگونگ   يد راهنما يتلف با  مخ ي سن يها آموزان در گروه   زبان

ـ  كـ رند، چون، همانگونـه     ين رابطه در نظر بگ    يآموزان را در ا    الت زبان يباشد و تما   ) 2008 (يه ل
ن ك مم ي شده و حت   يريادگي آنان موجب عدم     يها الت و نگرش  ي به تما  يتوجه يند، ب ك يان م يب

  . داشته باشدسك عةجيح نتيس و تصحياست باعث شود، تدر
هـا   هـا، معلـم   يالسـ ك به بازخورد هم يرانيآموزان ا  ن، با توجه به نگرش مثبت زبان      يهمچن

ج ينتا. گر فراهم آورند ي از همد  يريادگيآموزان و    شتر زبان ي هر چه ب   ينشك  هم ينه را برا  يد زم يبا
ننـد،  ك ي مـ  داي پ يار گروه ك و   ينشك آموزان فرصت هم   ه زبان ك يدهد زمان  يز نشان م  يمطالعات ن 

ل معلم محور بـه خـود       كالس ش كه  ك است   يشتر از زمان  ي آنان به مراتب ب    يريادگي يها فرصت
 يالسـ كنند، بازخورد همك يان م يب) 2006(اران  كاوا و هم  يه م كعالوه بر آن، همانگونه     . رديگ يم
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 اري بـس  يه از نظـر آموزشـ     كـ شـود    يآموزان مـ   در زبان ) السكاز معلم و    (جاد استقالل   يباعث ا 
  . مطلوب است
 را در رابطـه بـا نگـرش    يلـ يمك پژوهش حاضر ضرورت انجام مطالعات ت      يها تيمحدود

شتر و يـ توانست اطالعـات ب  ي مثال، انجام مشاهدات م    يبرا. اندينما يش م يش از پ  يآموزان ب  زبان
هـا در   يالسـ كآموزان به بـازخورد معلـم و هم    زبانيها نشك در رابطه با نگرش و وا  يتر يجزئ
 يآموزان و رفتـار واقعـ       زبان يها ن نگرش ي ب ةسيعالوه بر آن، مقا   . ر پژوهشگران قرار دهد   اياخت
 يا  لحظـه  يهـا  ها و نگرش   نشك در رابطه با وا    يتر قيد و دق  يتواند اطالعات مف   يها م   آن يالسك

نظـر  . نـد كها فراهم    يالسكالخصوص توسط هم   يشان عل يح خطاها يآموزان نسبت به تصح    زبان
هـا در     آن يرد واقعـ  ك آن با عمل   ةسيها و مقا    آن يحير سن در رفتار تصح    يثأبطه با ت  معلمان در را  

 يحيرگـذار بـر رفتـار تـصح       يثأ عوامـل ت   ة دربـار  يديار مف يتواند اطالعات بس   يز م يالس ن كسر  
  . ار محققان قرار دهديمعلمان در اخت
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