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چکیده
یکی از مهمترین موضوعات مطرح در تحقیقات آموزشی بررسی تأ ثیرات بازخورد و انواع مختلف آن در آموزش
است .نتیجه مطالعات موجود نشاندهنده اهمیت نقش بازخورد ،بهعنوان یکی از قدرتمندترین عناصر یادگیری و
آموزش ،در فرایند یادگیری است  .در عین حال ،تعامل در فرایند یادگیری از مهمترین کارکردهای شبکههای
اجتماعی برخط است که به بازخورد منتهی میشود.
هدف این مطالعه بررسی نقش بازخورد همساالن در یادگیری زبان در محیط شبکههای اجتماعی برخط است که
این امر از طریق مقایسۀ دو گروه مورد مطالعه (گروه آزمایش و کنترل) صورت گرفته است .در این روش تأکید بر
بازنمود ادراک کاربران نسبت به بازخورد همساالن بود ،نتایج حاکی از این است که هر دو گروه احساسات مثبتی
در ارتباط با بازخورد همساالن داشتهاند .همچنین ،نتایج نشاندهندة وجود شباهتها و تفاوتهای معنادار بین
دو گروه تحقیق است ،از جمله اینکه تفاوتهای اساسی بین بازخوردهای تولید شده در دو گروه به لحاظ شکل و
تعداد وجود دارد.
در هر دو گروه ،بازخورد اصالحی به وفور ارائه شده است؛ با این وجود ،میانگین بهدستآمده از گروه آزمایشی
حدودا دو برابر میانگین گروه رودررو (حضوری) بود .در نهایت ،انواع مختلفی از بازخورد همساالن (تحسین،
تحسین توضیحی و اصالحی) در هر دو گروه ثبت گردید .اگرچه بازخورد تولید شده در گروه آزمایشی از لحاظ
کمی و کیفی بیش از گروه کنترل بود.
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One of the most important topics addressed by pedagogical research is the study of
feedback effects and their various kinds in education. According to several studies,
feedback is one of the most potent elements in learning and teaching, and it plays a
significant part in the learning process. At the same time, interaction in the learning
process is a central function of online social networks that results in peer feedback.
The purpose of this study is to look into the role of peer feedback in language learning
in social networks, which was done by comparing the two study groups (experimental
and control groups).
Users' perceptions of peer feedback were examined before and after the course. Both
groups had positive feelings regarding peer feedback. However, the optimistic view of
the experimental group had grown more than the control group. The result showed
significant similarities and differences between the two research groups: Including
Substantial differences were also revealed between the peer feedback produced in the
two groups in terms of shape and number. In both groups, corrective feedback was
given more frequently. However, the mean achieved in the Experimental groups is
about twice the mean in the face-to-face group. Based on the results, different types of
peer feedback (compliment, Explain compliment
criticism, corrective feedback) were produced in each group, although the peer
feedback generated in the experimental group was both quantitatively and
qualitatively higher than the control group.

.1مقدمه
تاکنون ،تحقیقات متعددی دربارۀ انواع مختلف بازخورد
مؤثر و تأثیرات آن بر یادگیری و تدریس صورت گرفته
است .برخی از محققان (اکبری ،سایمونز ،پایلوت و نادری،

7105؛ دریسکل  ،7115گیلیس و هاتی 7102؛ تاپینگ  0221؛
شوت  )7111به اهمیت بازخورد در یادگیری زبان خارجی
اعتقاد دارند .هاتی و تیمپرلی (،7115ص )10 .بازخورد را
اینگونه تعریف میکنند« :اطالعاتی که یک عامل (برای
مثال ،معلم ،همساالن ،کتاب ،والدین ،خود فرد و تجربه)
دربارۀ جنبههای عملکرد یک فرد یا درک او فراهم میکند»،
و هانسل ( )7112بازخورد را هستۀ فرایند یادگیری
دانشجویان میداند؛ زیرا به درگیری شناختی منتهی میشود.
کلوگر و دنیسی ( )0221نیز بازخورد را قضاوتی مثبت یا
منفی دربارۀ عمل یک فرد پیرامون هدف او میدانند که بر
یادگیری دانشجویان تأثیر میگذارد .بازخورد مثبت ،نشان-
دهندۀ حمایت ،تشویق و یا تحسین است ،درحالیکه
بازخورد منفی بیانگر عدم تأیید ،نارضایتی ،یا سرزنش تلقی
میشود.
بر اساس نظر تاپینگ ( 0221ص ،)751 .بازخورد همساالن
توافقی بین افراد در راستای نتایج یادگیری آنها پیرامون
است که تولید میشود.
در همین راستا ،لیو و کارلس ( 7111ص )711 .بازخورد
همساالن را اینگونه قلمداد نمودند« :روشی ارتباطی که در
آن یادگیرندهها وارد گفتگویی بر اساس عملکرد و اصول
خود میشوند»؛ این گفتگوها دانشجو را درگیر یادگیری
میکرد و در نتیجه یادگیری دانشجو محور را بر اساس
تعامالت معنادار ارتقاء میداد .بنابراین ،بازخورد همساالن
کمک میکند دانشجویان نسبت به یادگیری خود آگاهتر
شوند و از طریق اظهار نظرات مثبت یا منفی که هدف آنها
نه انتقاد ،بلکه بهبود دانش یکدیگر بود ،مسئولیت بیشتری
نسبت به عملکرد خود احساس کنند.
ارتمر و دیگران ( )7115بر اهمیت ارتباط و تعامل در
دورههای برخط تأکید داشتند و ادعا نمودند که مباحثات از
عناصر اصلی محیطهای تعاملی و یادگیری برخط هستند.
توزی ( )7112دلیل اهمیت بازخورد همساالن در شبکههای
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بنابراین ،محققان بر این اعتقاد هستند که سطح یادگیری در
خالل بازخورد همساالن تا سطح مطلوبی افزایش مییابد ،و
بحث و تعامل دانشجویان در محیطهای برخط منجر به
همکاری مستمر ،انتقاد ،بازخورد و در نتیجه کسب اعتمادبه-
نفس بیشتر میشود (اکبری و سایمونز  .)7101همچنین تانگ

و تیتکوت ( 0222ص )02 .معتقد هستند در جریان آموزش،
بازخورد همساالن میتواند منجر به فعالیتهای متنوع
اجتماعی ،شناختی و زبانی شود ،از جمله همکاری
دانشجویان در تکمیل تکلیفی که از آنها خواسته شده است.
در نتیجه ،بر اساس آگاهی همساالن از نیازهای یکدیگر،
بازخورد همساالن ،در محیط برخط  ،میتواند منجر به ایجاد
ارتباطاتی هدف محور و سازنده درموقعیتهای مشارکتی
معنادار شود .بازخورد همساالن ،به سبب نتایج اجتماعی آن،
به دانشجویان امکان میدهد از طریق اظهارنظر دربارۀ
تکالیفشان با یکدیگر در تعامل باشند ،و به این ترتیب
فضایی اجتماعی برای گفتگو و مباحثه ایجاد نمایند .ادغام
این نوع بازخورد و فناوری اطالعات و ارتباطات ،در
یادگیری زبان انگلیسی ،روشی مبتکرانه برای ترکیب منابع
آموزشی و یادگیری در کالسهای درس است ،که تنها به
لطف یادگیریرایانهمحور امکان پذیر میشود .عالوه بر این،
بهدلیل پیشرفتهای جهانی در دنیای فناوری اطالعات و
ارتباطات ،در یادگیری زبانهای خارجی ،منابع و برنامههای
برخط نیز استفاده میشوند .چند مورد از تحقیقات انجام
شده (باور ،د بندت ،فورستنبرگ ،لوت و وارین )7111؛
کینگینگر و بلز  )7115نشان دادهاند که فناوری اطالعات و
ارتباطات یادگیری زبان را از طریق تعامل برخط

با

همساالن بهبود میبخشند .مشارکت دانشجویان در یادگیری،
کار تیمی و استقالل آنها بهعنوان یادگیرندههای فعال ،به
لطف ایجاد امکان بازخورد سریع و ناهمزمان بهوسیلۀ
فناوری ارتباطات و اطالعات بهبود مییابد (وونگ و یانگ

 .)7105مطالعات اخیر در خصوص کاربرد بازخورد
همساالن در محیطهای دیجیتال گویای نقش و جایگاه
ویکی (گیلن و دوور  )7107و بالگ (ژانگ و دیگران  )7102و
فیسبوک (اکبری0211؛ الهام ،حمیدرضا و حسین )7102در
بازخورد همساالن است .با وجود این تحقیقات ،تاکنون
مطالعات اندکی در ارتباط با تجارب و عقاید دانشجویان
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مقدار ،سطح ،ارزش ،ارزشمندی ،کیفیت یا موفقیت چیزی

برخط را سهولت ارتباط و نبود عوامل احساسی میداند.

دربارۀ کاربرد رسانههای اجتماعی بهعنوان سکوی مشارکتی

بر اساس نظر الیس ،لوون و ارالم ( ،)7111بازخورد

و نیز بازخورد همساالن در فرایند یادگیری زبان انگلیسی

اصالحی (منفی) در یادگیری زبان دوم ،مؤثرتر از بازخورد

صورت گرفته است.

مثبت است ،زیرا بازخورد مثبت اغلب مبهم است و اینگونه

1.1انواعمختلفبازخوردهمساالن 
به اعتقاد ورمن ،میجر ،کورتاگن و سایمونز ( )7107چهار نوع
متفاوت از بازخورد وجود دارد ،که در پژوهش پیش رو،
متناسب با موضوع مورد بررسی ،به شرح زیر تغییر داده
شدهاند:

اصالحی (منفی) میتواند شامل موارد زیر باشد:
 .0نشانهای از رویداد یک اشتباه
 .7استفاده از نوع صحیح زبان مقصد
 .2توصیف فرازبانی از ماهیت خطا یا ترکیبی از این موارد
بازخورد منفی یا اصالحی در یادگیری زبان در اکثر
تحقیقات فهرست شده در باال مورد بررسی قرار گرفته

 .0بازخورد مثبت غیر خاص به همساالن ،که در این مقاله از

است .با وجود این ،انواع دیگری از بازخورد نیز وجود

آن بهعنوان تحسین یاد میشود (برای مثال« ،آفرین»« ،بله»).

دارند که میتوانند در یادگیری زبان موثر باشند.

 .7بازخورد مثبت خاص به همساالن ،که در این مقاله از آن
بهعنوان تحسین توضیحی یاد میشود (برای مثال« ،کارت
عالی بود»).
 .2بازخورد منفی غیرخاص به همساالن ،که در این مقاله از
آن بهعنوان انتقاد یاد می شود (برای مثال« ،درست نیست»).
 .2بازخورد منفی خاص به همساالن ،که در این مقاله از آن
بهعنوان بازخورد اصالحی یاد میشود (برای مثال« ،نه ،تو
باید بگویی.)»...
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القا میکند که حق با یادگیرنده است .درحالیکه بازخورد

النگ و رابینسون ( )0221بازخورد مثبت و منفی در
آموزش زبان را اینگونه تعریف میکنند:
«در بازخورد مثبت ،آنچه در زبان خارجی قابل
قبول است به یادگیرندگان ارائه میشود ،و در
بازخورد منفی آنچه در زبان خارجی قابل قبول
نیست بیان میشود؛ هر دو نوع بازخورد در بهبود
یادگیری دانشجویان مؤثر هستند ،گرچه تا به
امروز بین زبانشناسان در این خصوص توافق
وجود ندارد».
در عین حال ،برخی از زبانشناسان همانند کراشن ()0255

معتقدند که بازخورد مثبت نقش مهمی در یادگیری زبان
دارد ،اما بازخورد منفی و اصالحی ارزشی ندارند ،حتی این
بازخوردها ممکن است مضر نیز باشند .در مقابل ،محققان
دیگری همانند بلی-ورومن ( )0212و سواین ( )0215بر
اهمیت بازخورد منفی و اصالحی تأکید کردهاند و آن را
بارزترین نوع بازخورد در یادگیری زبان میدانند.

محیطفیسبوکوبازخوردهمساالن

1.1
در عصر حاضر ،فیسبوک به بیش از  111میلیون کاربر
خدمات ارائه میدهد (اکبری  ،)7170بنابراین بزرگترین و
محبوبترین شبکه اجتماعی به شمار میرود .کاربران
فیسبوک با ثبتنام و تعامل در این شبکه اجتماعی ،اطالعات
شخصی ،ایدهها و احساسات و نیز پرسشها و اظهارنظرات
خود را در صفحۀ خود یا دوستانشان ،به اشکال مختلفی
همانند نوشته ،عکس ،لینک یا فیلم بیان کرده و به اشتراک
میگذارند .همچنین کاربران میتوانند ایدههای خود دربارۀ
موضوعات مختلف را از طریق وضعیت ،نظر و گزینههای
پسندیدن و نپسندیدن انتقال دهند و یا پیامهای فوری ارسال
کنند ،چت کنند ،و از تماس تصویری برای ایجاد روابط
صادقانهتر استفاده کنند .در فیسبوک شاهد ادغام ویژگیها و
تسهیالت چندین شبکه اجتماعی برخط هستیم که به-
صورت مستمر و همراستا با پیشرفتهای جدید در دنیای
فناوری اطالعات و ارتباطات ،ارتقاء و بهبود مییابند.
این شبکۀ اجتماعی ،با تکیه بر ویژگیها و تسهیالتی که
همواره در حال بهبود هستند ،میلیونها نفر را در سرتاسر
جهان به یکدیگر مرتبط نموده است ،به نحوی که آنها
میتوانند این ارتباط را بر اساس نیازهای روزمرۀ خود حفظ
کرده و یا تقویت نمایند .با این وجود ،به نظر میرسد که
فیسبوک دارای دو کارکرد اصلی است :که از یک سو امکان
ارتباط و گفتگو بین افراد را از طریق انواع مختلف
مکانیسمهای مشارکتی در هر زمان و مکانی فراهم میکند و
551

از سوی دیگر ،بهره برداری از این شبکه را در ارتباط با امور

مواردمختلفیوجوددارد .کاربران میتوانند با

متفاوتی همانند سیاست ،تجارت ،فرهنگ ،آموزش و غیره

تأیید یا تکمیل بازخورد همساالن یا ارائۀ نمونه

امکانپذیر مینماید.

هایی برای آن بازخورد ،موافقت خود را دربارۀ

ارتباط و تعامل برخط در شبکه فیسبوک ،از طریق زبان
مقصد بهصورت همزمان و ناهمزمان امکانپذیر است ،و در
عین حال به سهولت میتوان به افراد مختلف در این شبکه
اجتماعی دسترسی یافت؛ این شرایط یادگیری زبان را در
بافتهای معنادار تحریک میکند و همچنین مقدار معناداری
از بازخورد را بین همساالن ایجاد مینماید .این بازخورد
ویژگیهای منحصربهفردی دارد که به برخی از آنها اشاره
میشود:


به اشکال مختلف صورت گیرد :بازخورد بین
تماس تصویری ،نظر  ،تصویر ،لینک و فیلم
رویدهد؛ومیتواندبهشکلیک پسندیدنیا




درکواستداللمنطقیتردربینکاربرانشود.


میتواند باعث ترغیب محققان و مربیان برای بررسی دقیقتر
تأثیرات بازخورد همساالن در محیط شبکههای اجتماعی
برخط بر زبان آموزی شود .لذا تحقیق حاضر بر مبنای
پرسشهای پیش رو به بررسی تأثیر بازخورد همساالن در
بهبود مهارتها و صالحیتهای زبانی در فیسبوک

تعاملی باشد :با توجه به مزایای آن ،فردی که

طریق شبکههای اجتماعی برخط در مقایسه با یادگیری در

میتواندمشاهدهو
بازخوردرادریافتمیکند  ،


کالس حضوری چیست؟ نظر دانشجویان دربارۀ بازخورد

ارزیابی کند ،پاسخ دهد و در نهایت از

همساالن قبل و بعد از دورۀ آموزشی چیست؟ انواع مختلف

گفتگوییکهدریکبازخوردصورتمیگیرد،

بازخورد همساالن در محیطهای برخط و حضوری چه

یادبگیرد.

هستند؟ بازخورد همساالن چگونه در گذر زمان در

به سهولت قابل مشاهده است .بازخورد بین

گروههای آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل بهبود مییابد؟

همساالنمیتواندذخیرهشودوبهآسانیقابل


چه ارتباطی بین نوع بازخورد همساالن و نتایج یادگیری

مشاهدهودردسترسبرایتمامکاربرانباشد.

وجود دارد؟

مثبت بودن :در مقایسه با محیطهای حضوری،

ترغیبیاعدمترغیباحساسات:افرادازطریق

.1روشتحقیق 
تحقیق حاضر یک مطالعه کمی است که در بردارندۀ یک
گروه آزمایشی و یک گروه کنترل میباشد.

تأییدوتکراربازخورددریافتیازدوستانخود

.1.1جمعیتآماریواندازۀنمونه

ییدکتبی،تکمیلنظراتدوستان،پسندیدنها

(تأ

جامعۀ آماری تحقیق حاضر ،متشکل از  21دانشجوی ایرانی

یانپسندیدنها)احساساتمنفییامثبترادر


مقیم کشورهای شنگن است؛ که در دورۀ تحصیالت تکمیلی

خودتقویتکردهویاازبینمیبرند.


تحصیل میکنند ،در بازۀ سنی بین  75تا  25سال قرار

همکاری :از آنجا که بازخورد بین همساالن

دارند ،به طور تصادفی انتخاب شدهاند و در دو گروه 71

گفتگو محور است ،امکان توافق بین اعضا در
552

نظراتفردیایجادکندوهمزمانسبببهبود

نپسندیدنسادهباشد.

تر،مثبتترومولدتراست.


راحت



میتواند محیطی برای پرورش بهتر و غنای


میپردازد؛ نقش بازخورد همساالن در یادگیری زبان از

دادنیادریافتبازخورددریکمحیطبرخط


تفکرخالقوانتقادیدرافرادشود؛اینمسأله

نفره قرار گرفتهاند .ضمنا توزیع جنسیتی جامعۀ آماری
تحقیق ،شامل ٪25 :زنان و  ٪55مردان است .در گروه
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خالقانهبودن:بازخوردمیتواندسببشکوفایی


به نظر میرسد ویژگیهای منحصر به فرد ذکر شده در باال

همساالن میتواند در قالبهای مختلفی چون



مسألهاینشاندهند .

آزمایش ،دانشجویان ساکن کشورهای مختلف اروپایی

تعریف روش قومنگاری بر طبق حوزهای که در آن بهکار

(منطقۀ شنگن) هستند که از طریق وب 7ها تحت آموزش

میرود ،متفاوت است .قومنگاری در یادگیری و تدریس

قرار گرفتهاند .گروه کنترل ،ایرانیان شهرهای هلند هستند که

عبارت است از طرحریزی و ثبت کل فعالیتها و وقایع در

از طریق کالسهای حضوری آموزش میبینند.

طول یک دورۀ آموزشی؛ بنابراین ،ضبط و حفظ تمام

.1.1گروهآزمایش
در این گروه ،آموزش زبان انگلیسی ،از طریق وب 7ها
(اسکایپ و فیسبوک) توسط یک مدرس انگلیسی صورت
گرفت .طول دوره یک ماه ،و هر روز یک ساعت طول
کشید .عالوه بر تصاویر ،فیلمها و پیوندها ،از فعالیتهای
تعاملی مختلف نیز استفاده گردید.
.1.3گروهکنترل
در این گروه ،زبان انگلیسی توسط مدرس انگلیسی ،روزانه
یک ساعت و چهل دقیقه ،به مدت یک ماه آموزش داده شد.
دانشجویان فعالیتها و تکالیفی انجام میدادند .مدرس بر
فعالیتهای داخل کالس نظارت داشت و بیشتر بحثها را
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به دانشجویان واگذار میکرد.

رویدادها در این روش اهمیت بهسزایی دارد .تحقیق حاضر
از قومنگاری برای ثبت هر چیز مرتبط با بازخورد همساالن
استفاده کرده است .با وجود این ،استفاده از آن مشابه
قومنگاریهای مرسوم نیست،چرا که در تحقیق حاضر از
خود امکانات فیسبوک برای انجام قومنگاری استفاده شد .به
بیان دیگر ،چون فیسبوک تمام فعالیتهای کاربران را ذخیره
میکند و نمایش میدهد م ..فعالیتهایی که بهطور روزانه
در صفحات فیسبوک ثبت میشدند ،در قالب پیدیاف
ذخیره میشدند .برای اطمینان از اینکه فعالیتهای فیسبوک
از بین نمیروند ،محققان به صورت ساعتی صفحات مرتبط
را در فیسبوک بررسی میکردند و از دانشجویان می
خواستند بازخوردها و فعالیتهای خود را حذف نکنند.
در پژوهش پیش¬رو برای دستهبندی بازخورد همساالن از
چهار کد استفاده شده است:

.1.0روشتدریسومدیریتکالسی 

-

تحسین()It is excellent

برای تدریس کتاب فیس تو فیس ) (face to faceاستفاده

-

تحسینتوضیحی()Everything is ok

شد و هر دو مدرس ،طرح درس خود را بر اساس کتاب

-

انتقاد()Don’t say I agree

ذکر شده ،سازماندهی کردند.

-

بازخورد اصالحی ( You should say: I am

.1.5ابزارهایتحقیق 

 )agreed or I agree or I do not agree

.1.5.1پیشآزمونوپسآزمون

سپس بازخورد همساالن در چهار دسته کدگذاری گردید و

در این تحقیق از پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید.

دو گروه تحقیقاتی از نظر عملکرد مورد مقایسه قرار گرفتند،

برای سنجش یادگیری دانشجویان ،از آزمون مهارتهای

تا درک آنان از انواع مختلف بازخورد ،اعتبارسنجی و کنترل

معتبر تافل استفاده شد .ضرایب پایایی این آزمون بین صفر

شود .پس از آن ،نظرات همساالن در هر هفته بهصورت

تا  ،1/22غالبا بین  1/151تا  ،1/25متغیر است (خدمات

جداگانه طبقهبندی شد .بهطور کلی ،از آنجایی که پژوهش

تست آموزشی.)7115 ،

در یک بازه زمانی چهار هفتهای برنامهریزی شده بود ،دادهها
به چهار قسمت تقسیم شدند ،تا جزئیات تولید بازخورد

.1.5.1پرسشنامۀبازخوردهمساالن

همساالن با دقت مورد بررسی قرار گیرد .در عین حال،

گروه آزمایش ،پیش و پس از دوره ،به پرسشنامۀ نگارنده،

فعالیتهای کالسی حضوری زبانآموزان بهصورت کامل

که شامل دو خرده مقیاس بود («بازخورد همساالن و

ضبط گردید .بنابراین ،دادههای جمع آوری شده از این

یادگیری زبان انگلیسی ،بازخورد همساالن در آموزش»)،

گروه ،بر اساس بازخورد تکالیف دانشجویان و مشاهدۀ

پاسخ دادند.

مستقیم کالس و فیلمهای کالسی از سوی محققان مورد

.1.5.3کدگذاریوقومنگاری

بررسی قرار گرفتند .سپس دو گروه از لحاظ عملکرد
511

مقایسه شدند تا پایایی آنها مشخص شود و ادراک محققان
از انواع مختلف بازخورد بررسی شود .پس از آن ،بازخورد
همساالن در هر هفته بهصورت مجزا طبقهبندی شد.

درون موضوعی

بین موضوعی

تحلیلدادههاونتایج 

.3
نظر دانشجویان نسبت به بازخورد همساالن پیش و پس از

گروه )(sig.

دورۀ آموزشی چیست؟
برای ارزیابی تفاوت در نگرش دانشجویان ،قبل و بعد از
دوره ،از آزمون  tنمونههای زوجی استفاده شد .نتایج جدول

(بازخورد
همساالن و

 0نشان داد که دیدگاه دانشجویان پس از آزمون نسبت به
قبل از آن به میزان قابل توجهی بهبود یافته است .در این

انگلیسی)

بخش ،نظرات دانشجویان ،قبل و بعد از دورۀ آموزشی مورد

خرده مقیاس 7

ارزیابی قرار گرفت و تغییرات دیدگاهها بین دو گروه با

(بازخورد

استفاده از تجزیه و تحلیل و اندازهگیری مکرر ،مقایسه شد.

همساالن

خرده

زمان

میانگین

انحراف معیار

پیش

7/55

1/252

آزمون

و

پس

1/111

1/050

1/111

عمومی)

جدول  :7نتایج اندازهگیری مکرر برای مقایسۀ تغییرات
«دیدگاه دانشجو» در گروهها
اجرای آزمون چند عاملی درون  -موضوعی (پیش آزمون
نشان داد که درک کلی دانشجویان از بازخورد همساالن چه
در گروه فیسبوک و چه در گروه حضوری ،از پیش آزمون تا
پس آزمون بهبود یافته است .در نهایت ،تعامل معناداری بین

1/251

زمان و گروه پیدا نشد که نشان بدهد نظر دانشجویان نسبت

آزمون

به بازخورد همساالن بهطور مشابهی در دو گروه افزایش

یادگیری

یافته است.

زبان

آمار توصیفی

انگلیسی)
پیش
خرده

7/11

همساالن
در

متغیر

1/712

آزمون

/152

مقیاس 7
(بازخورد

22

زمان

1/111

-02
پیش
پس

2/55

1/225

آزمون

خرده مقیاس 0

عمومی)

جدول  :0نتیجه آزمون  tزوجی برای دیدگاه دانشجویان
نسبت به نظرات همساالن قبل و بعد از دورۀ آموزشی

میانگین
انحراف معیار

خرده مقیاس 7

7/55

1/252

آزمون
پس آزمون

2/52

1/251

پیش

7/11

1/712

آموزش

510

1/152

آزمون
2/55

1/225
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همساالن

22

1/111

10
2/52

1/111

1/515

در مقابل پس آزمون) ،که در جدول  7ارائه شده است،
/115

مقیاس 0
(بازخورد

t

متغیر

درجه آزادی

آمار توصیفی

سطح معناداری

نتایج آزمون  tزوجی

)(sig.

گروه )(sig.

خرده مقیاس 0

یادگیری زبان



زمان

تعامل زمان-

پس آزمون

 .)2عالوه بر این ،گروه فیسبوک ،تحسینها و تحسینهای
واضح و انتقاد اصالحی بیشتری از گروه حضوری تولید

نوع بازخورد

گروه

آمار توصیفی
میانگین

انحراف معیار

برای گروه ها

نتایج تحلیل
مقدار مربع

df

مربع میانگین

F

سطح معناداری

واریانس چند

فیسبوک و گروه حضوری تولید شده است؟

آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل بهبود مییابد؟

متغیره

چه نوعی از بازخورد همساالن در تعامالت از طریق گروه

بازخورد همساالن چگونه در گذر زمان در گروههای

(بخش مدل

بازخورد همساالن

نداشت.

اصالح شده)

جدول  :2آمار توصیفی مربوط به دیدگاه دانشجویان دربارۀ

کرد .اما ،در تعداد انتقادها تنوع قابل تشخیصی وجود

تحسین

/715
فیس بوک

1/15

1

حضوری

1/75

/122

211
/

211
0

221

/
221

122

111

01/

1/

تحسین

توضیحی
انتقاد
بازخورد

/115
فیس بوک

1/25

1

775

حضوری

1/01

/211

0/

0

775

221

122

0/

2/

1/

اصالحی

تقابل زمان-

گروه )(sig.

زمان )(sig.

1/111

1/115

1/101

1/122

1/155

1/072

1/010

1/102

1/125

1/125

گروه )(sig.

1/121

1/122

جدول  :5نتایج اندازهگیری مکرر برای مقایسۀ «انواع
بازخورد» در طول زمان در گروهها

1
/201

انتقاد

فیس بوک

1/51

0

011

حضوری

0/21

/510

1/

0

011

110

150

1/

2/

1/

0

بازخورد اصالحی
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برای زمان)

تحسین

1

تحسین توضیحی

متغیر

بین موضوعی

درون موضوعی (با اثر مکعبی

/15

/257

511

فیس بوک

72

01

/

حضوری

/25

/222

001

02

5

7

511
0

/

171

102

001

1/

1/

7

جدول  :2نتایج تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسۀ
«انواع بازخورد» در گروهها

بازخوردهای تولید شده در دو گروه با استفاده از تحلیل
واریانس چند متغیره مقایسه شدند .درارتباط با سه نوع

Explain
compliment

Compliment

بازخورد :تحسین ،تحسین توضیحی و بازخورد اصالحی،
تفاوت معناداری بین دو گروه تحقیق وجود داشت (جدول
517

عامل زمان قابل توجه بود ،زیرا تعداد نظرات منتشر شده در
طول چهار هفته مطالعه تغییر کرد.
شکل  ،0همچنین ،نشان میدهد که انتقادات از هفتۀ  0به
هفتۀ  7افزایش یافته است ،اما در هفتۀ  2میزان قابل توجهی
از کاهش در انتقادات دیده میشود .در نهایت ،در گروه
آزمایش ،تعداد پیامهایی که شامل بازخورد اصالحی بودند،
بیشتر بود.
چه ارتباطی بین انواع بازخورد همساالن و نتایج یادگیری
وجود دارد؟
ضرایب همبستگی در ارتباط با انواع بازخورد و یادگیری در
جدول  1ارائه شدهاند .بازخورد اصالحی و تحسینها

Corrective
feedback
شکل  :0نمودارهای خط مستقیم (―) گروههای آزمایش ،و

مثبت نتایج یادگیری دانشجویان را پیشبینی میکنند .هرچه

نمودارهای خط چین ( ) ---گروه حضوری را نشان

تعداد پیامهای بازخورد اصالحی و تحسینها بیشتر باشد،

میدهد.

نتایج یادگیری بهتر هستند .دو دستۀ دیگر ،بازخورد ارتباطی

Criticism

همانگونه که در این جدول نشان داده شده است ،بهصورت

معناداری نداشتند .به لحاظ بازخورد دانشجو ،از تحلیل
برای مقایسۀ تغییرات بازخورد در دو گروه تحقیق ،تجزیه و
تحلیل و اندازهگیریهای مکرر انجام شد ،و با زمان (هفته 0
 2 ، 7 ،و  )2بهعنوان عنصر درون موضوعی ،و گروه
(فیسبوک و حضوری) بهعنوان عنصر بین موضوعی رفتار

رگرسیون برای پیشبینی یادگیری استفاده شد .در این مدل
یادگیری ،متغیر وابسته بود ،درحالیکه چهار منبع بازخورد،
متغیرهای مستقل بودند ،موارد زیر ویژگیهای مدل نهایی
است:
تحسین

1/25

1/202

 5و شکل  .)0میانگین تعداد تحسین بین دو گروه و در

تحسین توضیحی

1/020

1/725

انتقاد

1/012

-1/710

طول چهار هفته متفاوت بود .شکل  ،0همچنین ،نشان

بازخورد اصالحی

1/112

1/212

شد؛ که یافتههای این مطالعه در جدول  5ارائه شده است.
زمان و گروه تأثیر قابل توجهی در مطالعات داشتند (جدول

میدهد که گروه فیسبوک بهصورت قابل مالحظهای تعداد

جدول  :1ضرایب همبستگی برای رابطۀ بین یادگیری و

بیشتری تحسین دریافت کرده است .عالوه بر این ،اثر

«انواع بازخورد».

تعاملی گروه و زمان برای تحسین نشان داد که تحول در
میزان تحسینها در طول زمان متفاوت است.
از هفتۀ  0تا هفته  ،2تعداد تحسینها در گروه فیسبوک
کاهش یافت ،سپس در هفتۀ  2افزایش یافت.

R2

R2تعدیل شده

1/251

1/215

جدول  :5تغییرات  R2تعدیل شده

تعداد تحسینها در گروه حضوری ،در چهار هفتۀ مطالعه،
نسبتا ثابت ماند .فقط عامل بین موضوعی گروه ،تأثیر قابل

مقدار  R2تعدیلشده در مدل نهایی  1/215محاسبه شد .به-

توجهی بر تحسین توضیحی داشت؛ یعنی دانشجویان

طور کلی ،این چهار متغیر میتوانند  20درصد از تغییرات

گروههای آزمایش ،بیشتر از دانشجویان گروه حضوری

یادگیری را پیشبینی کنند.

تحسین کردند .به لحاظ بازخورد انتقادی ،تفاوت قابل
مالحظهای بین دو گروه وجود نداشت .با این حال ،اهمیت
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متغیر

سطح معناداری

ضریب همبستگی

مؤلفههای

ضرایب

مدل

غیر استاندارد
B

خطای

قرار گرفتن آنها در مسیر درست ،به روشنی میتوان
ضرایب
استاندارد

T

شده

سطح

پیشرفت را در نگرشهای مثبت دانشجویان نسبت به

معناداری

بازخورد همساالن مشاهده کرد .به عقیدۀ ما علت این مسئله
را باید در شرایط بهتر دانشجویان به هنگام تولید بازخورد

استاندارد

(ثابت)

7/572

1/1022

تحسین

1/102

1/177

1/050

1/021

1/011

1/021

1/107

-1/072

1/152

-1/272

-7/215

1/172

1/171

1/111

1/251

2/720

1/112

تحسین
توضیحی
انتقاد
بازخورد
اصالحی

05/515

1/111

1/155

1/225
1/277

جستجو کرد .ین ،لی و لیو ) ، (2009بر بررسی تأثیر
بازخورد همساالن بر مهارتهای نوشتاری دانشجویان زبان
خارجی تمرکز کردند و از دو گروه کنترل (تنها بازخورد
معلم) و آزمایشی (هم بازخورد همساالن و هم بازخورد

جدول  :1ضرایب مدل نهایی
نتایج ارائه شده در جدول  ،1نتایج مشابهی با نتایج جدول 2
دارد .هم بازخورد تحسین و هم بازخورد اصالحی،
پیشبینی کنندۀ مهم نتایج یادگیری دانشجویان بودند .شایان
ذکر است که تعداد انتقادات بر نتایج یادگیری دانشجویان
تأثیر منفی داشت (جدول .)1
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همساالن در فیسبوک ،به سبب محیط و امکانات آن،

.نتیجهگیری

0
این تحقیق نتایج مهم و قابل تأملی را در ارتباط با دیدگاه
دانشجویان دربارۀ بازخورد همساالن قبل و بعد از دوره
آشکار ساخت ،از جمله وجود نگرشهای مثبت و منفی و
اینکه نظرات آنها در طول دوره یکسان باقی نماند و
تغییرات معناداری بهوجود آمد .ما همچنین شباهتها و
تفاوتهای مهمی را در دو گروه مشاهده کردیم :نتایج نشان
داد که دانشجویان نگاه مثبتی به بازخورد همساالن در
آموزش عمومی و یادگیری زبان قبل از دوره داشتند .اگرچه،
مطالعات مختلف (کویت7112؛ مندونکا و جانسون 0222؛
سایتو و فوجیتا  )7112تأیید مینمود که در کل دانشجویان
نگرش مثبتی به بازخورد همساالن داشتند ،تحقیق حاضر
نشان داد که نگرش لمثبت در گروه آزمایشی افزایش
بیشتری نسبت به گروه حضوری داشت .مورا و رومانو

) (2008معتقد هستند که با آموزش درست یادگیرندهها و

معلم) استفاده کردند .یافتههای مطالعۀ آنها نشان داد که
نگرش مثبت دانشجویان نسبت به بازخورد در کل افزایش
یافت .با اینحال ،این بهبود در گروه آزمایشی ،که بازخورد
همساالن خود را دریافت کردند ،بهطور معناداری بیشتر از
گروه کنترل بود .فاراه) ، (2012همچنین ،تأثیر بازخورد
همساالن بر مهارتهای نوشتاری دانشجویان را مورد تحلیل
و بررسی قرار داد و متوجه شد که نگرش مثبت دانشجویان
پس از دوره افزایش یافته است .کیوان پناه ،علوی ،سپهرینیا

( ،)7107نیز ،متوجه شدند که دانشجویان ایرانی نگرشی
مثبت نسبت به بازخورد همساالن خود دارند ،و در عین
حال ،یافتههای آنها نشان داد که ارتباطی بین سن
دانشجویان و اولویت دادن به انواع مختلف بازخورد وجود
دارد .عالوه براین ،ویچادی و نوپاکن) (2012که تحقیق
مشابهی را انجام دادهاند ،یافتههای تحقیق حاضر را تأیید
میکنند و ادعا میکنند که هر دو گروه نگرش مثبتی نسبت
به بازخورد داشتند ،اگرچه ،بر اساس مطالعات ما ،در گروه
فیسبوک ،این مسأله واضحتر است .در نتیجه ،با وجود
اینکه در محتوای مطالعات قبلی تفاوتی با مطالعۀ حاضر
وجود دارد ،نتیجهگیریهای آنها مشابه یافتههای مطالعۀ
حاضر است؛ از این جهت که نگرش مطلوبی در هر دو
گروه وجود داشت و پیشرفت در گروه آزمایشی
چشمگیرتر از گروه کنترل بود.
در بخش دیگری انواع بازخورد همساالن در محیط
فیسبوک و حضوری بررسی شده است ،نتایج نشان می
دهد تفاوت معناداری به لحاظ شکل و تعداد انواع باز خورد
در بین دو گروه وجود دارد .گرچه بازخورد اصالحی در هر
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دو گروه به میزان بیشتری داده میشد ،اما میانگین گروه

نوع تحسین وجود داشت .هر چند فقدان دانش ،عدم

آزمایشی ،تقریبا دوبرابر میانگین گروه کنترل است .در

دسترسی به منابع برای پر کردن خالءهای زبانی و وجود

سناریوی یادگیری دو گروه ،تفاوتی نیز در تسهیالت و

موانع عاطفی در اکثر مواقع سبب شد امکان فراهم آوردن

شرایط وجود داشت .فیسبوک ویژگیهای متنوعی را ارائه

بازخورد با اطمینان کامل دشوار شود .در کل ،انواع مختلف

میدهد که در کالس درسهای سنتی وجود ندارند .برای

بازخورد همساالن ،به استثنای انتقاد که در گروه حضوری

مثال ،ویژگیهای نوشتاری ،صوتی و دیداری متنوعی وجود

میانگین باالتری داشت ،در گروه فیسبوک میانگین باالتری

دارند که ارائۀ بازخورد در قالبهای مختلف را ممکن

داشتند .به نظر میرسد که این امر به سبب شرایط کالس

میسازند .عالوه بر این ،هنگام استفاده از فیسبوک نه تنها

درس حضوری باشد ،که در این فضا زبان آموزان به سبب

محدودیت زمان و مکان وجود ندارد ،بلکه امکاناتی نظیر

محدودیت زمان و نبود اینترنت ،منابع مورد نیاز و

راحتی و فرصتهای بیشتر برای بررسی و درونداد و

موضوعات مرتبط صرفا انتقاد میکردند .در نتیجه ،به آسانی

همچنین منابع مختلف برخط فراهم است که به دانشجویان

میتوان متوجه شد که چرا این نوع از بازخورد در

امکان بازخورد اصالحی بیشتری را میدهند ،تا احساس

کالسهای حضوری بیشتر است.

راحتی و اطمینان در ایشان افزایش یابد .اگرچه ارائۀ

موضوع دیگر مطرح در این مطالعه ،چگونگی تفاوت

بازخورد اصالحی به توانایی و دانش بستگی دارد ،انتقاد در

بازخورد به همساالن در دو گروه در گذر زمان است،

محیط برخط  ،دانش آنها را با استفاده از منابع برخط

محققان تالش کردند دریابند آیا فرایند تولید بازخورد

افزایش میدهد و به همین سبب امکان ارائۀ بازخورد

همساالن در سراسر دوره یکسان میماند یا در گذر زمان

اصالحی نسبت به کالس حضوری که در آن منابع و زمان

تغییر مییابد .یافتهها نشان داد که دو گروه تفاوت معناداری

محدود هستند ،بیشتر است (اکبری .)7101

در انواع مختلف بازخورد همساالن در طی دوره داشتند؛

دانشجویان به سبب بازخود همساالن در فیسبوک افزایش

در روزهای اول فراوانتر بود ،.زیرا دانشجویان جسارت

مییابد و آنها نگرش مثبتی به استفاده از فیسبوک برای دادن

کمتری برای ارائۀ بازخورد یا انتقاد داشتند .عالوه بر این،

بازخورد دربارۀ مهارتهای نوشتاری دارند (توی )7171 ،بر

دانشجویان در فضای مجازی بودند و باید تعاملی دوستانه

طبق دادهها محیط تعاملی فیسبوک چنان خوب بود که

از طریق تحسینهای مثبت ایجاد میکردند .در هفتههای

دانشجویان مشتاقانه درخواست ادامه دریافت بازخورد از

میانی دوره ،دانشجویان با یکدیگر بیشتر آشنا شدند و

همساالن را تا چندین روز پس از دوره داشتند و در موارد

روشهای جدیدی برای بازخورد آموختند ،در نتیجه

نادر هم نظراتی ارائه میشد .به سبب وجود این منابع و

بازخورد اصالحی در هر دو گروه افزایش یافت .با این

تسهیالت ،میزان بازخورد بهویژه بازخورد اصالحی افزایش

حال ،در طول هفته آخر ،بازخورد اصالحی در گروههای

یافت .عالوه بر این ،گروه فیسبوک ،تحسینهای بیشتری به

آزمایشی کاهش یافت ،و در مقابل تعداد تحسینها بیشتر

نسبت گروه حضوری دریافت کرد .این مشاهده همچنین

شد .درحالیکه ،در هفتۀ آخر کالس حضوری ،تفاوت قابل

میتواند با نتایج مطرح در سطور باال مرتبط باشد ،زیرا زمان

مالحظهای در تولید بازخورد در مقایسه با هفتههای پیشین

کافی و دسترسی به منابع ضروری امکان تشخیص خطا را

مشاهده نشد .به نظر میرسد رابطهای معکوس میان

در دانشجویان افزایش داد و با فراهم آوردن بازخورد

یادگیری و تعداد اشتباهات وجود داشت؛ با افزایش میزان

مناسب احتمال بروز اشتباه را کاهش داد .عالوه بر این،

یادگیری تعداد اشتباهات کمتر می شد .به همین سبب مقدار

دانشجویان در فضای فیسبوک میتوانند دربارۀ تکالیف

بازخورد اصالحی کمتر و در مقابل میزان تحسین بیشتر بود.

همکالسیهای خود و عملکرد آنها با اطمینان بیشتری اظهار

موضوع دیگر مورد بررسی در این تحقیق تأثیر انواع

نظر کنند ،زیرا تسهیالت بیشتری در اختیار دارند .بنابراین،

مختلف بازخورد همساالن بر یادگیری دانشجویان طبق

در این گروه نسبت به گروه حضوری بازخورد بیشتری از

یافتهها بود ،که نشان داد بازخورد اصالحی بیشترین تأثیر را
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یافتهها نشان میدهد که مهارتهای نوشتاری در

برای مثال ،بازخورد از نوع تحسین در گروههای آزمایشی

بر یادگیری دارد .عالوه براین ارتباطی معنادار و مثبت ،بین
بازخورد اصالحی و میزان یادگیری تنها در گروه فیسبوک

Akbari, E. (2016). The role of online Social
networks in Teaching and Learning a Foreign
Language: Effects on Learning Process and
Outcome (Doctoral dissertation).

تأثیر بازخورد بر یادگیری ،همیشه موضوع پیچیدهای برای

Akbari, E., & Simons, R. J. (2018). Efficacy of
Using Social Networks in Learning and
Teaching Based on Self-Determination Theory:
An
Interventional
Study. Interdisciplinary
Journal of Virtual Learning in Medical
Sciences, 9(4).

پیدا شد .به بیان دیگر هرچه میزان نتایج یادگیری بیشتر بود،
بازخورد اصالحی بیشتری وجود داشت.
زبانشناسان بوده است .برای مثال ،بر اساس نظریه فریس
( ،)0222بسیاری از محققان ،معلمان و دانشجویان تأثیر
مثبت بازخورد اصالحی بر نتایج یادگیری در دانشجویان را
میپذیرند.همچنین ،لیستر و سایتو ( )7101معتقد هستند که
بازخورد اصالحی سبب تسریع در توسعۀ زبان دوم میشود.
با این وجود ،تروسکات ) (1996باور داشت که بازخورد
اصالحی بر میزان یادگیری تأثیری ندارد و حتی میتواند
تأثیر منفی داشته باشد .اگرچه ،به نظر میرسد که یکی از
موضوعات جالب برای زبانشناسان چگونگی تأثیر بازخورد
اصالحی بر یادگیری است (فریس  .)7111در نتیجه ،برخی

Akbari, E., Simons, P. R. J., Pilot, A., & Naderi,
A. (2017). Peer feedback in learning a foreign
language in Facebook. Global Journal of
Human Social Science, 17(2), 31-44.
Bauer, B., deBenedette, L., Furstenberg, G.,
Levet, S., & Waryn, S. (2006). The Cultura
project. In J. Belz & S. Thorne (Eds.), Internetmediated
intercultural
foreign
language
education (pp. 31-62).

از محققان (الیس 7101؛ فریس 7101؛ سانتو-لوپز و مانچون

7101؛ شین  )7101تأثیر بازخورد اصالحی را در یادگیری

Bley-Vroman, R. (1989). What is the logical
problem of foreign language learning? In S.
Gass & J. Schachter (Eds.), Linguistic
perspectives on second language acquisition (pp.
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